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วิสัยทัศน์

ผสานสื่อที่หลากหลาย เพื่อเข้าถึงทุกครัวเรือน

ปณิธาน

ให้ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ความบันเทิง 

และสร้างแรงบันดาลใจ ด้วยความน่าเชื่อถือ

ทันเหตุการณ์อย่างสร้างสรรค์ 

 Credibility : ความน่าเชื่อถือในการด�าเนินธุรกิจ ทั้งการรายงาน ข่าวสาร 

  และการประกอบธุรกิจ

 Integrity : ซื่อสัตย์ต่อมาตรฐานวิชาชีพ เคารพต่อจรรยาบรรณการด�าเนินธุรกิจ

 Synergy : ตระหนักในคุณค่าของการผสานสื่ออันหลากหลายและประสานร่วมมือ 

  กับกลุ่มต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

  ของลูกค้า ผู้ถือหุ้นและพนักงาน

Customer Focus :  ให้บริการเพื่อประโยชน์และความพึงพอใจ

  สูงสุดของลูกค้า

 Innovation :  ความคิดสร้างสรรค์ในสิ่งที่แตกต่าง

  ทั้งในด้านสินค้า การตลาด การขาย 

  การให้บริการและระบบการบริหาร

คุณค่า

ขององค์กร 
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	 ธุรกิจ

 บริษัทและบริษัทย่อยด�ำเนินธุรกิจหลัก 8 สำยธุรกิจ ได้แก่

 1. สำยธุรกิจด้ำนข่ำวธุรกิจภำษำไทย  
	 เป็นผู้ผลิต	“	หนงัสอืพมิพ์กรุงเทพธรุกจิ”	ซึ่งเป็นหนงัสอืพมิพ์รายวนัภาษาไทย	รวมทั้งด�าเนนิธรุกจิเกี่ยวเนื่องกบัหนงัสอืพมิพ์กรงุเทพ
ธุรกิจ	 เช่น	 เว็บไซต์ข่าวงานอบรมสัมนา	 กิจกรรมพิเศษ	บริการข่าวสาร	และข้อความข่าวสั้น	 ทั้งสาระความรู้	 โดยแอพพลิเคชั่น	 
i	Newspaper	และเวบ็ไซต์		www.bangkokbiznews.com			ผ่านโซเชยีลมเีดยี	ด�าเนนิงานโดย	บรษิทั	กรงุเทพธรุกจิ	มเีดยี	จ�ากดั		(KTM)		

 2. สำยธุรกิจด้ำนข่ำวทั่วไปภำษำไทย	
	 ผลิตหนังสือพิมพ์	คมชัดลึก	และเนชั่นสุดสัปดาห์		ด�าเนินงานโดยบริษัท	คมชัดลึก	มีเดีย	จ�ากัด	(KMM)
 
 3. สำยธุรกิจด้ำนข่ำวภำษำอังกฤษ
	ผลิตหนังสือพิมพ์	เดอะเนชั่น	ธุรกิจอบรมสัมมนา	และทักษะการสื่อสาร	ด�าเนินงานโดยบริษัท	เนชั่น	นิวส์	เน็ตเวิร์ค	จ�ากัด	(NNN)	
 
 4. สำยธุรกิจด้ำนสื่อกระจำยภำพและเสียง 
	 •	 บริษัท	 แบงคอก	บิสสิเนส	บรอดแคสติ้ง	 จ�ากัด	 (BBB)	 เป็นบริษัทย่อยของ	NMG	 เป็นเจ้าของ	 ช่องทีวีดิจิตอลประเภท	
หมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดปกติภายใต้ชื่อ	NOW	 (ช่อง	NOW26	 )	มุ่งน�าเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินชีวิต	
และการท�างานส�าหรับคนรุ่นใหม่	 ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ	 หุ้น	 การลงทุน	 การสร้างแรงบันดาลใจสู่ความส�าเร็จ	 และรูปแบบการ 
ด�าเนินชีวิต	(Lifestyle)	เช่น	วัฒนธรรม	กีฬา		สิ่งแวดล้อม	ครอบครัว	และอื่นๆ	เพื่อตอบสนองรูปแบบการด�าเนินชีวิตของเมือง

	 •	บริษัท	 เนชั่น	บรอดแคสติ้ง	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	 (มหาชน)	 	 (NBC)	 เป็นก่อตั้งและบริหารงานสถานที่โทรทัศน์อย่างครบวงจร
ทั้งการด�าเนินการผลิต	การจัดหารายการ	และการขายเวลาในด้านสายงานข่าวสาร		สาระบันเทิง,	ผลิตรายการวิทยุ	,	New	Media	,	
และ	มีบริษัท	เอ็นบีซี	เน็กซ์	วิชั่น	จ�ากัด	(บริษัทย่อย	ของ		NBC		)	เป็นเจ้าของช่องทีวีดิจิตอล	ประเภทหมวดหมู่ข่าวสารและสาระ	(SD)	
ภายใต้ชื่อ	Nation	TV		(ช่อง	22)	

ชื่อ						 บริษัท	เนชั่น	มัลติมีเดีย	กรุ๊ป	จ�ำกัด	(มหำชน)

ที่อยู่ส�ำนักงำนใหญ่								 1858/121-122,	124-128		ชั้น	28-31		ถนนบำงนำ	–	ตรำด				

																																					 แขวงบำงนำ			เขตบำงนำ		กรุงเทพมหำนคร		10260	

โทรศัพท์					 (66)	2338-3333

โทรสำร						 (66)	2338-3938

ขึ้นทะเบียนในตลำดหลักทรัพย	์	 วันที่	9	มิถุนำยน	2531

จดทะเบียนเป็นบริษัทมหำชน	 วันที่	14	ธันวำคม	2536		(บมจ.	เลขที่	0107536001524	)

ข้อมูลทั่วไป
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 5. สำยธุรกิจเอ็ดดูเทนเมนท์ และต่ำงประเทศ 
		 ผลติและจ�าหน่ายสิ่งพมิพ์ส�าหรบัเดก็และการศกึษา	ผลิตหนังสือเล่มในนามส�านักพิมพ์เนช่ันบุค๊ส์	เนช่ันจูเนียร์	ตวัแทนขายโฆษณา
และจัดจ�าหน่ายสิ่งพิมพ์ต่างประเทศ	ด�าเนินงานโดยบริษัท		เนชั่น		อินเตอร์เนชั่นแนล	เอ็ดดูเทนเมนท์	จ�ากัด	(มหาชน)	(NINE)	

 6.สำยธุรกิจด้ำนกำรพิมพ์
	 ผู้ให้บริการงานพิมพ์ทุกประเภท	อย่างครบวงจรแก่กลุ่มบริษัท	และลูกค้าภายนอกทั่วไป	ด�าเนินงานโดยบริษัท	ดับบลิวพีเอส	
(ประเทศไทย)	จ�ากัด		(WPS)
 
 7. สำยธุรกิจด้ำนกำรขนส่ง
	 ผู้ให้บริการขนส่งสิ่งพิมพ์	และสินค้าทุกประเภทแก่กลุ่มบริษัท	และลูกค้าภายนอกทั่วไป	ด�าเนินงานโดยบริษัท	เอ็นเอ็มแอล	จ�ากัด	
(NML)

 8. สำยธุรกิจกำรศึกษำ
	 ด�าเนินธุรกิจด้านการศึกษา	 โดยเป็นผู้บริหารและด�าเนินการมหาวิทยาลัยเนชั่น	 เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี,	ปริญญาโท	 โดยมี	 
2	วิทยาเขต	คือ	วิทยาเขตกรุงเทพ	และ	วิทยาเขตล�าปาง	ด�าเนินงานโดย	บริษัท	เนชั่น	ยู	จ�ากัด	(NU)	(บริษัทย่อยของ	NMG)

 ทุนจดทะเบียน

		 ทุนจดทะเบียนบริษัทเท่ากับ	2,663,572,194.95	บาท	ประกอบด้วยหุ้นสามัญ	จ�านวน	5,025,607,915	หุ้น	มูลค่าหุ้นละ	0.53	บาท

 ทุนช�ำระแล้ว

	 ณ	31	ธันวาคม	2559	ทุนช�าระแล้วของบริษัทเท่ากับ	2,155,959,048.86	บาท	ประกอบด้วยหุ้นสามัญ	
	 จ�านวน	4,067,847,261.96	หุ้น	มูลค่าหุ้นละ	0.53	บาท

 สำขำเชียงใหม่

	 เลขที่	24/1	ถนนนันทาราม	ซ.	5ก	ถนนนันทาราม	ต.	หายยา	อ.	เมือง	จ.	เชียงใหม่	50100	
	 โทรศัพท์	(053)	271-831	แฟกซ์	(053)	200-151

 สำขำขอนแก่น

	 เลขที่	67	หมู่	8	ถนนเหล่านาดี	อ.	เมือง	จ.	ขอนแก่น	80000		โทรศัพท์	(043)	324-170	แฟกซ์	(043)	324-243

 สำขำหำดใหญ่		

	 เลขที่	88/9	ถนนกาญจนวนิช	ต.	บ้านพรุ	อ.	หาดใหญ่	จ.	สงขลา	90250	
	 โทรศัพท์	(074)	210-035-8	แฟกซ์	(074)	210-039
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สรุปข้อมูลทางการเงินและการลงทุน

1. ข้อมูลจำกงบกำรเงินรวม 2559 2558 2557

	รายได้จากการขายและบริการ 	 2,097.39 	 3,014.59 	 2,827.71

	รายได้รวม 	 2,182.06 	 3,165.04 	 2,943.69

	ก�าไรขั้นต้น 	 96.93 	 804.68 	 862.90

	ก�าไร	(ขาดทุน)	ก่อนดอกเบี้ย	ภาษี	ค่าเสื่อมราคา	และรายจ่ายตัดบัญชี 	 (405.96) 	 623.42 	 629.10

	ก�าไร	(ขาดทุน)	สุทธิ 	 (1,241.03) 	 26.96 	 15.62

	สินทรัพย์รวม	 	 7,076.23 	 8,237.22 	 8,206.14

	ส่วนของผู้ถือหุ้น		 	 3,008.07 	 4,354.35 	 3,761.70	

2.  อัตรำส่วนทำงกำรเงิน 2559 2558 2557

	อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(เท่า) 	 1.35 	 0.89	 	 1.18	

	อัตราก�าไรขั้นต้น	(%)	 	 4.62% 	 26.69% 	 30.52%

	อัตราก�าไร	(ขาดทุน)	สุทธิต่อรายได้รวม	(%)	 	 -56.87% 	 0.85% 	 0.53%

	อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(%) 	 -41.14% 	 0.91% 	 0.48%

	อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม	(%) 	 -16.21% 	 0.33% 	 0.23%

	ก�าไร	(ขาดทุน)	สุทธิต่อหุ้น	(บาท)ม	 	 (0.271) 	 0.010	 	 0.005	

	มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น		(บาท) 	 0.74 	 1.07	 	 1.13	

นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล

	 บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ	 65	ของก�าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ	หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล	
ส�ารองตามกฏหมาย	และส�ารองอื่นๆ	ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน	ความจ�าเป็น	ความเหมาะสมอื่นๆ	ในอนาคต	ทั้งนี้	มติของคณะกรรมการบริษัท
ที่อนมุตัจ่ิายเงนิปันผลจะต้องได้รับการอนุมติั	จากท่ีประชมุผูถื้อหุน้เว้นแต่เป็นการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล	ซึ่งคณะกรรมการบรษัิทมีอ�านาจอนมุตัิ
ให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้	แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

(หน่วย	:	ล้านบาท)
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กำรลงทุนในบริษัทย่อยทำงตรงและทำงอ้อมของบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน)  ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559

ทุนจดทะเบียน
(ล้านบาท)

อัตราร้อยละ
ของการลงทุน

ประเภทธุรกิจสิ่งพิมพ์

บริษัท	เนชั่น		อินเตอร์เนชั่นแนล	เอ็ดดูเทนเมนท์	จ�ากัด	(มหาชน) 259.25 72.35

บริษัท	เนชั่น	โกลบอล	เอ็ดดูเทนเมนท์	จ�ากัด	
(ถือหุ้นโดยบริษัท	เนชั่น	อินเตอร์เนชั่นแนล	เอ็ดดูเทนเมนท์	จ�ากัด	(มหาชน))											 97 71.97

บริษัท	เนชั่น	นิวส์	เน็ตเวิร์ค	จ�ากัด 100 99.99	

บริษัท	คมชัดลึก	มีเดีย	จ�ากัด		 25 99.99	

บริษัท	กรุงเทพธุรกิจ	มีเดีย	จ�ากัด		 25 99.99	

ประเภทธุรกิจบริกำรงำนพิมพ์ 

บริษัท	ดับบลิวพีเอส	(ประเทศไทย)	จ�ากัด 500 84.50	

ประเภทธุรกิจกระจำยภำพและเสียง 

บริษัท	แบงคอก	บิสสิเนส	บรอดแคสติ้ง	จ�ากัด 1,500 99.90	

บริษัท	เนชั่น	บรอดแคสติ้ง	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	(มหาชน) 720.34 71.45

บริษัท	เอ็นบีซี	เน็กซ์	วิชั่น	จ�ากัด	
(ถือหุ้นโดยบริษัท	เนชั่น	บรอดแคสติ้ง	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	(มหาชน))

800 71.45

บริษัท	เอ็นบีซี	เน็กซ์มีเดีย	จ�ากัด	
(ถือหุ้นโดยบริษัท	เนชั่น	บรอดแคสติ้ง	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	(มหาชน))

20 71.45

บริษัท	เอ็นบีซี	เน็กซ์	สกรีน	จ�ากัด	
(ถือหุ้นโดยบริษัท	เนชั่น	บรอดแคสติ้ง	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	(มหาชน))

1 71.45

บริษัท	เนชั่น	คิดส์	จ�ากัด	
(ถือหุ้นโดยบริษัท	เนชั่น	อินเตอร์เนชั่นแนล	เอ็ดดูเทนเมนท์	จ�ากัด	(มหาชน))		

1 72.35

ประเภทบริกำรขนส่ง 

บริษัท	เอ็นเอ็มแอล	จ�ากัด 50 99.99

ประเภทธุรกิจกำรศึกษำ 

บริษัท	เนชั่น	ยู	จ�ากัด																																																																																																																				 340 90

มหาวิทยาลัยเนชั่น	
(ถือใบอนุญาตโดยบริษัท	เนชั่น	ยู	จ�ากัด)

- 90

กำรลงทุนในบริษัทร่วมของบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน) ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559

ทุนจดทะเบียน
(ล้านบาท)

อัตราร้อยละ
ของการลงทุน

บริษัท	โยมิอูริ-เนชั่น	อินฟอร์มเมชั่น	เซอร์วิส	จ�ากัด 4 45
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	 ภายใต้กลยุทธ์ผสานสื่อที่หลากหลายของเนชั่น	กรุ๊ป	ที่ด�าเนินมากว่า	3	ปีแล้วนั้น	ถือเป็นการวาง

รากฐานที่มั่นคงที่ท�าให้ในปี	 2559	 เนชั่น	กรุ๊ป	สามารถเดินหน้าสู่ยุคดิจิทัลได้อย่างเต็มภาคภูมิ	 และ

ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในภูมิทัศน์สื่อ	พร้อมปณิธานที่จะน�าเสนอข้อมูลข่าวสารที่ให้ทั้ง

ความรู้และความบันเทิงที่สร้างสรรค์และมีคุณภาพ	
 

	 ปี	 พ.ศ.	 2559	 เป็นปีที่ธุรกิจดิจิทัลทีวีของเครือได้เดินหน้าอย่างแข็งแกร่ง	 โดยสถานีโทรทัศน์ 

ทั้ง	2	สถานีได้แก่	เนชั่นทีวี	และ	NOW26	ได้ก้าวหน้าและพัฒนาอย่างต่อเนื่องในฐานะสถานีข่าวและ

สถานีสารคดแีละสาระอันดับต้นๆ	ของประเทศ	ท�าให้มีกลุ่มผู้ชมเพิ่มมากขึ้น	และขยายฐานครอบคลุม

ทั่วทุกภูมิภาค	โดยเฉพาะสถานีโทรทัศน์	NOW26	ที่ได้กลายเป็น	1	ใน	10	ของสถานีโทรทัศน์ที่ได้รับ

ความนิยมสูงสุด	
 

	 ทางด้านสื่อสิ่งพิมพ์ของเครือเนชั่น	ได้แก่	หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ	คมชัดลึก	และ	The	Nation	

นั้น	 ผลจากการปรับทิศทางธุรกิจท่ามกลางความท้าทาย	และการแข่งขันจากสื่อในรูปแบบดิจิทัล 

เราสามารถขยายฐานผู้อ่านในโลกออนไลน์ได้อย่างต่อเนื่อง	ท�าให้สื่อส่ิงพิมพ์ทั้งสามยังคงรักษา 

ส่วนแบ่งการตลาด	และยังได้รับความเชื่อถือในด้านคุณภาพของการน�าเสนอข่าวสารเหมือนเช่น 

ตลอด	4	ทศวรรษที่ผ่านมา
 

	 นอกจากงานสื่อที่เป็นธุรกิจหลักของเครือเนชั่นในปี	 2559	ที่ผ่านมา	 เครือเนชั่นยังมุ่งมั่นในการ

ขยายบทบาทในด้านอื่นๆ	เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์และสร้างการมีส่วนร่วมของเครือเนชั่นในกิจกรรมที่

เป็นประโยชน์ต่อสงัคม	ไม่ว่าจะเป็นการจดัสมัมนาและกจิกรรมต่างๆ	ร่วมกบัองค์กรพันธมิตรทั้งในและ

ต่างประเทศ	การจดักจิกรรมที่เชื่อมโยงกลุม่ผูช้มและผูอ่้าน	เช่น	กจิกรรม	“เนชั่นไบค์”	ที่จดัขึ้นทั่วประเทศ	

และกิจกรรมในวันส�าคัญต่างๆ	 ไม่ว่าจะเป็นงานวันเด็ก	 งานตรุษจีน	และการร่วมจัดกีฬาฟุตบอล 

ลีกดิวิชั่น	2	โดย	NOW26	เป็นต้น
 

	 ถึงแม้ปี	2559	อาจจะเป็นปีของความเปลี่ยนแปลงและความท้าทาย	โดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจ

และเชิงธรุกจิ	แต่ผูบ้รหิารและพนกังานเนชั่น	กรุป๊	ต่างกร่็วมมอืร่วมใจท�างานกนัอย่างเข้มแขง็และด้วย

ความเสยีสละ	และเรากพ็ร้อมเดนิหน้าต่อไปด้วยความมุง่มั่นในศกัราชใหม่ในการท�าหน้าที่สื่อมอือาชพี

อย่างแข็งขัน	และเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ถือหุ้น	และเพื่อสังคมไทยที่ดีขึ้นต่อไป

สารจากประธานกรรมการ

รุก ยุคดิจิทัล
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เทพชัย หย่อง
ประธานกรรมการ 
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คณะกรรมการบริษัท

นายสุภวัฒน์  สงวนงาม

กรรมการ

นางพิจิตรา  มหาพล

กรรมการอิสระและ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายสุพจน์  เพียรศิริ

กรรมการและกรรมการบริหาร

นางสาวณัฐวรา  แสงวารินทร์

กรรมการ

นายเทพชัย  แซ่หย่อง

ประธานกรรมการและ 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายวิฑูร  พึงประเสริฐ

กรรมการ

นางสาวนราวดี  วนิชวัฒนะ

กรรมการอิสระและ

กรรมการตรวจสอบ

นายศุภพงศ์  สุขสภา

กรรมการอิสระและ

กรรมการตรวจสอบ

นายสิริชาย  ชนาน�า

กรรมการและกรรมการบริหาร
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คณะกรรมการตรวจสอบ

นายศุภพงศ์  สุขสภา

กรรมการอิสระและ

กรรมการตรวจสอบ

นายศุภพงศ์  สุขสภา

กรรมการอิสระและ

กรรมการตรวจสอบ

นางพิจิตรา  มหาพล

กรรมการอิสระและ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

นางสาวนราวดี  วนิชวัฒนะ

กรรมการอิสระและ

กรรมการตรวจสอบ
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คณะกรรมการบริหาร

นายสุพจน์  เพียรศิริ

กรรมการบริหาร

นายเทพชัย  แซ่หย่อง

ประธานกรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

นายสิริชาย  ชนาน�า

กรรมการบริหาร
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คณะกรรมการบริษัท

นายเทพชัย  แซ่หย่อง  

ประธำน กรรมกำร, ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร

อำยุ	 	 61	ปี	 	
กำรศึกษำ	 โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ	กรุงเทพมหานคร	(ACC	)
กำรอบรม 
 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
•	 หลักสูตรบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการบริษัท	(DCP)	 
	 รุ่น	177/2556
  สถำบันวิทยำกำรพลังงำน
•	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน	(วพน.)	รุ่นที่	5/2557
จ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่  30 ธันวำคม 2559
•	 นายเทพชัย		แซ่หย่อง	 10,000,000	 หุ้น			0.25%
•	 คู่สมรส			 	 	 	 -	 หุ้น
•	 บุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ	 	 -	 หุ้น
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร
-	ไม่มี	-
ประวัติกำรท�ำงำน
•	 2559	–	ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
	 	 	 	 บมจ.	เนชั่น	มัลติมีเดีย	กรุ๊ป	
•	 2555	–	ปัจจุบัน	 บรรณาธิการเครือเนชั่น
	 	 	 	 บมจ.	เนชั่น	มัลติมีเดีย	กรุ๊ป
•	 2556	–	2557	 กรรมการ
																																บมจ.	เนชั่น	มัลติมีเดีย	กรุ๊ป

กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
ในตลำดหลักทรัพย์
•	 2559	-	ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการ	
							 	 	 บมจ.	เนชั่น	บรอดแคสติ้ง	คอร์ปอเรชั่น	
•	 2559	–	ปัจจุบัน	 กรรมการ
															 	 บมจ.	เนชั่น	อินเตอร์เนชั่นแนล	เอ็ดดูเทนเมนท์	
•	 2556		-	2559	 กรรมการ	
							 	 	 บมจ.	เนชั่น	บรอดแคสติ้ง	คอร์ปอเรชั่น
กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในกิจกำรอื่น ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน
•	 2555	–	ปัจจุบัน	 กรรมการ
	 	 	 	 บจก.	เนชั่น	นิวส์	เน็ตเวิร์ค	
กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในกิจกำรที่แข่งขันกับกิจกำรของบริษัท
หรือกิจกำรที่เกี่ยวเนื่องกนั
-	ไม่มี	-
จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรบริษัท  2  ปี 2  เดือน      
•	 ได้รับแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่		15		ตุลาคม	2555
กำรเข้ำร่วมประชุม / กำรประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
•	 การประชุมคณะกรรมการบริษัท	 3/3
•	 การประชุมสามัญประจ�าปีผู้ถือหุ้น	 N/A
•	 การประชุมวิสามัญประจ�าปีผู้ถือหุ้น	 N/A
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คณะกรรมการบริษัท

นางพิจิตรา  มหาพล

อำยุ	 	 65	ปี	 	 	 	 	
กำรศึกษำ ปริญญำโท    
	 	 	 MAI,	the	Appraisal	Institute,เมืองชิคาโก	 
	 	 	 ประเทศ	สหรัฐอเมริกา	
   ปริญญำตรี   
	 	 	 ศิลปศาสตร์บัณฑิต		มหาวิทยาลัยออริกอน			 	 	
	 	 	 ประเทศสหรัฐอเมริกา	 	
กำรอบรม
 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
•	 หลักสูตรประกาศนียบัตร	Anti-Corruption	The	Practical	Guide	(ACPG)		
	 2559
•	 หลักสูตรประกาศนียบัตร	Risk	Management	Program	for	Corporate		
	 Leaders	(RCL)	2558
•	 หลักสูตรประกาศนียบัตร	Director	Accreditation	Program	(DAP)	 
	 ปี	2556
•	 หลักสูตรประกาศนียบัตร	Advanced	Audit	Committee	Program	(AACP)	 
	 ปี	2556
 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ำกัด
•	 หลักสูตร	“New	Auditor’s	Report	:	What’s	in	it	for	you	?”		ครั้งที่	54	 
	 ปี	2559
•	 หลักสูตร	Audit	Committee	Forum		Stay	on	course	:	Impairment	of	assets		
	 ครั้งที่	55	ปี	2559	
จ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่  30 ธันวำคม 2559
•	 นางพิจิตรา		มหาพล		 -	 หุ้น
•	 คู่สมรส			 	 	 -	 หุ้น
•	 บุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ	 -	 หุ้น
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร
-	ไม่มี	-
ประวัติกำรท�ำงำน
•	 2559	–	ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระและประทานกรรมการตรวจสอบ
																																 บมจ.	เนชั่น	มัลติมีเดีย	กรุ๊ป	

กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ในตลำดหลักทรัพย์
•	 2559	–	ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
							 	 	 บมจ.	บีทีเอส	กรุ๊ป		โฮลดิ้งส์	(BTS)
•	 2557	–	2558		 กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	
	 	 	 	 บมจ.	ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ	(BTSC)
•	 2552	–	2557	 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
							 	 	 บมจ.	ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ	(BTSC)
กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในกิจกำรอื่น ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน
•	 2551	–	2559	 กรรมการบริหารและหุ้นส่วน
	 		 	 	 บริษัท	แอดวานซ์	แอดไวซอรี่	จ�ากัด
•	 2548	–	2551	 กรรมการผู้จัดการใหญ่		
	 	 	 	 โรงแรมพูลแมน	คิง	เพาเวอร์	กรุงเทพ
•	 2545	–	2548	 กรรมการบริหาร
	 	 	 	 บริษัท	เคพีเอ็มจี	ภูมิไชย	สอบบัญชี	จ�ากัด	
•	 2541	–	2545	 ผู้อ�านวยการภูมิภาค	
	 	 	 	 บริษัท	คุชแมน	แอนด์	เวคฟีลด์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด
•	 2538	–	2541	 ผู้อ�านวยการอาวุโส
	 	 	 	 อีสท์	เวสต์แบงก์	,	ลอสแอนเจลิส
•	 2535	–	2538	 ผู้อ�านวยการอาวุโส
	 	 	 	 แบงค์	ออฟ	อเมริกา	,	ลอสแอนเจลิส
•	 2529	–	2535	 ที่ปรึกษาและหุ้นส่วน
	 	 	 		 Laventhol	&	Horwath,	Los	Angeles
กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในกิจกำรที่แข่งขันกับกิจกำรของบริษัทหรือ
กิจกำรที่เกี่ยวเนื่องกัน
-	ไม่มี	-
จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรบริษัท  8 เดือน    
•	 ได้รับแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่		27	เมษายน		2559
กำรเข้ำร่วมประชุม / กำรประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
•	 การประชุมคณะกรรมการบริษัท	 8/10
•	 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	 	3/4
•	 การประชุมสามัญประจ�าปีผู้ถือหุ้น											 	N/A
•	 การประชุมวิสามัญประจ�าปีผู้ถือหุ้น									 	1/1

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
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คณะกรรมการบริษัท

นางสาวนราวดี  วนิชวัฒนะ

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

อำยุ 	 57	ปี	
กำรศึกษำ ปริญญำโท
	 	 	 Master	degree	in	accounting	,
	 	 	 สถาบัน	Kent	State	University,	 
	 	 	 รัฐโอไฮโอ		ประเทศสหรัฐอเมริกา
   ปริญญำตรี  
	 	 	 บัญชีบัณฑิต	(การสอบบัญชี)	(เกียรตินิยมอันดับ	2)
	 	 	 คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี		มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กำรอบรมปี 2559
 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ำกัด
•		หลักสูตร	Audit	Committee	Forum		Stay	on	course	:	 
	 Impairment	of	assets	ครั้งที่	55	ปี	2559
 สภำวิชำชีพกำรบัญชี           
•		หลักสูตร	อบรมการตรวจสอบภายใน	ปี	2557
จ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่  30  ธันวำคม 2559
•		นางสาวนราวดี			วนิชวัฒนะ	 -	 หุ้น
•		คู่สมรส			 	 	 	-	 หุ้น
•		บุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ	 	-	 หุ้น	
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร
-	ไม่มี	-
ประวัติกำรท�ำงำน
•		2559	–	ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
																														บมจ.	เนชั่น	มัลติมีเดีย	กรุ๊ป

กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
ในตลำดหลักทรัพย์
-	ไม่มี	-
กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในกิจกำรอื่น ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน
•		2542	–	ปัจจุบัน			ผู้จัดการส�านักงานตรวจสอบบัญชีดีแอนด์วี		
•		2537	–	2541			 ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
	 	 	 	 บริษัท		สีมาธานี		จ�ากัด		
•		2532	–	2536						 ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	
	 	 	 	 กลุ่มบริษัท		อาร์	ซี	แอล	จ�ากัด	(มหาชน)	
•		2525	–	2529	 ผู้ตรวจสอบบัญชีอาวุโส		
	 	 	 	 บริษัท	ส�านักงานเอส.วี.	ณ	ถลาง	จ�ากัด	(KPMG)
กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในกิจกำรที่แข่งขันกับกิจกำรของบริษัท 
หรือกิจกำรที่เกี่ยวเนื่องกนั
-	ไม่มี	-
จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรบริษัท 1 เดือน 
•			ได้รับแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่	7	พฤศจิกายน		2559
กำรเข้ำร่วมประชุม / กำรประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
•		การประชุมคณะกรรมการบริษัท	 3/3
•		การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	 1/1
•		การประชุมสามัญประจ�าปีผู้ถือหุ้น	 N/A
•		การประชุมวิสามัญประจ�าปีผู้ถือหุ้น	 N/A
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คณะกรรมการบริษัท

นายศุภพงศ์  สุขสภา

อำยุ 	 56	ปี	 	 	 	 	
กำรศึกษำ ปริญญำโท (1)   
	 	 	 การตลาดและการเงิน			มหาวิทยาลัยนอร์ทเวสต์เทิร์น
   ปริญญำโท (2)
	 	 	 คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี		มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์						
   ปริญญำตรี    
	 	 	 คณะพาณิชย์ศาสตร์	และการบัญชี			มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์			
กรอบรม

สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
•		หลักสูตรประกาศนียบัตร	Director	Accreditation	Program	(DAP)	 
	 ปี	2547
จ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่  30 ธันวำคม  2559
•		นายศุภพงศ์		สุขสภา	 -	 หุ้น
•		คู่สมรส			 	 	 -	 หุ้น
•		บุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ	 -	 หุ้น	
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร
-	ไม่มี	-	
ประวัติกำรท�ำงำน
•		2559	–	ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
	 	 	 	 บมจ.	เนชั่น	มัลติมีเดีย	กรุ๊ป

กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
ในตลำดหลักทรัพย์
•		2557	–	ปัจจุบัน	 ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
																														บริษัท	เวชธานี	จ�ากัด	(มหาชน)
•		2552	–	2554	 กรรมการและกรรมการบริหาร		
																														บมจ.	โปรเฟสชั่นแนล	เวสต์			เทคโนโลยี	(1999)	
•	 2547	–	2552	 กรรมการอิสระและกรรมการ	ตรวจสอบ
																														บมจ.	บริษัท	โซลูชั่นคอนเนอร์	(1998)	
กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในกิจกำรอื่น ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน
•		2557	–	2559	 กรรมการอิสระและ	กรรมการตรวจสอบ
																														บริษัท	โอเพ่นเซิร์ฟ	จ�ากัด	
•		2548	–	2559	 กรรมการและกรรมการบริหาร
																															บริษัท	โคเน็กซ์ทีวิตี้	จ�ากัด
กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในกิจกำรที่แข่งขันกับกิจกำรของบริษัท 
หรือกิจกำรที่เกี่ยวเนื่องกัน
-	ไม่มี	-
จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรบริษัท  1 เดือน 
•		ได้รับแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่		7	พฤศจิกายน		2559
กำรเข้ำร่วมประชุม / กำรประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
•		การประชุมคณะกรรมการบริษัท	 3/3
•		การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	 1/1
•		การประชุมสามัญประจ�าปีผู้ถือหุ้น	 N/A
•			การประชุมวิสามัญประจ�าปีผู้ถือหุ้น	 N/A

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
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คณะกรรมการบริษัท

นายวิฑูร  พึงประเสริฐ

กรรมการ

อำยุ 	 62	ปี	 	 	 	
กำรศึกษำ ปริญญำโท   
	 	 	 รัฐประศาสนศาสตร์		คณะรัฐประศาสนศาสตร์
	 	 	 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร	(นิด้า)	
   ปริญญำตรี   
	 	 	 สาขาวิชารัฐศาสตร์		คณะรัฐศาสตร์	
	 	 	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	
กำรอบรม
 คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชีจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
•		หลักสูตร	Modern	Managers	Program	:	MMP	
จ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่  30 ธันวำคม 2559
•		นายวิฑูร		พึงประเสริฐ	 150,000		 หุ้น			0.00%
•		คู่สมรส			 	 	 	 	-	 หุ้น
•			บุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ																			 -	 หุ้น
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร
-	ไม่มี	-
ประวัติกำรท�ำงำน
•			2559	–	ปัจจุบัน	 กรรมการ
																																		บมจ.	เนชั่น	มัลติมีเดีย	กรุ๊ป

กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ในตลำดหลักทรัพย์
-	ไม่มี	-
กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในกิจกำรอื่น ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน
•			2553	–	2559	 ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการสายธุรกิจ	 
	 	 	 	 ด้านข่าวทั่วไปภาษาไทย
																														บริษัท	คมชัดลึก	มีเดีย		จ�ากัด
กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในกิจกำรที่แข่งขันกับกิจกำรของบริษัท
หรือกิจกำรที่เกี่ยวเนื่องกัน
-	ไม่มี	-
จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรบริษัท 1 เดือน 
•			ได้รับแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่		7	พฤศจิกายน	2559
กำรเข้ำร่วมประชุม / กำรประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
•			การประชุมคณะกรรมการบริษัท									3/3
•			การประชุมสามัญประจ�าปีผู้ถือหุ้น							N/A
•			การประชุมวิสามัญประจ�าปีผู้ถือหุ้น					N/A
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คณะกรรมการบริษัท

กรรมการและกรรมการบริหาร

นายสุพจน์  เพียรศิริ

อำยุ 	 48	ปี	 	 	 	 	
กำรศึกษำ ปริญญำตรี      
																		 บัญชีบัณฑิต	(การสอบบัญชี)
																	 เกียรตินิยมอันดับ	2			มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
กำรอบรม
Affiliate Pac Rim Group  
•		 หลักสูตร		“	The	7	Habits	of	Highly		Effective		People	”	
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•		 หลักสูตร		“	Strategy	Management	Program	”	รุ่นที่	1/2554
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
•		 หลักสูตร	บทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการบริษัท	 
	 (DCP)	รุ่นที่	150/2554
สภำวิชำชีพบัญชี ในพระบรมรำชูปถัมภ์
•		 หลักสูตร	ท�าความเข้าใจร่าง	TFRS9,	TAS32,	TFRS7,	TFRIC16	
	 และ	TFRIC19.	รุ่นที่	2/2559
•		 หลักสูตร	CFO	Current	Issues	for	2015
บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป (อบรมภำยใน)
•		 หลักสูตร	มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่12	(TAS)	,	ภาษีเงินได้	(ปรับปรุงปี	2557)
•		 หลักสูตร	การจัดท�างบกระแสเงินสด	(ภาคปฏิบัติ)
จ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่  30 ธันวำคม 2559
•		 นายสุพจน์		เพียรศิริ													 650,000		 	หุ้น			0.02	%
•		 คู่สมรส			 	 	 -	 	หุ้น
•		 บุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ	 	 -	 	หุ้น	
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร
-	ไม่มี	-
ประวัติกำรท�ำงำน
•		 2559	–	ปัจจุบัน	 กรรมการ
	 	 	 	 บมจ.	เนชั่น	มัลติมีเดีย	กรุ๊ป
•		 2555	–	ปัจจุบัน	 ผู้อ�านวยการอาวุโสฝ่ายบัญชี	
	 	 	 	 บมจ.	เนชั่น	มัลติมีเดีย	กรุ๊ป
กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนใน
ตลำดหลักทรัพย์
•		 2559	–	ปัจจุบัน				 กรรมการ	
	 	 	 	 บมจ.		เนชั่น	บรอดแคสติ้ง	คอร์ปอเรชั่น

•		 2559	–	ปัจจุบัน				 กรรมการ	
	 	 	 	 บมจ.		เนชั่น	อินเตอร์เนชั่นแนล	เอ็ดดูเทนเมนท์
กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในกิจกำรอื่น ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน
•		 2559	–	ปัจจุบัน				 กรรมการ	
	 	 	 	 บริษัท	เอ็นเอ็มแอล	จ�ากัด
•		 2559	–	ปัจจุบัน				 กรรมการ	
	 	 	 	 บริษัท	เนชั่น	ยู	จ�ากัด	
•		 2558	–	ปัจจุบัน				 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
	 	 	 	 มหาวิทยาลัยเนชั่น
•		 2557	–	ปัจจุบัน	 กรรมการ
	 	 	 	 บริษัท	เนชั่น	โกลบอล	เอ็ดดูเทนเมนท์	จ�ากัด
•		 2557	–	ปัจจุบัน	 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
		 	 	 	 มหาวิทยาลัยเนชั่น
•		 2557	–	ปัจจุบัน	 กรรมการ	
		 	 	 	 บริษัท	โยมิอูริ-เนชั่น	อินฟอร์มเมชั่น	เซอร์วิส	จ�ากัด
•		 2557	–	2559	 กรรมการ	
	 	 	 	 บริษัท	เนชั่น	คิดส์		จ�ากัด
•		 2557	–	2559	 กรรมการ	 	
	 	 	 	 บริษัท	เนชั่น	เอ็ดดูเทนเม้นท์	จ�ากัด
•		 2556	–	ปัจจุบัน	 กรรมการ	
		 	 	 	 บริษัท	ดับบลิวพีเอส	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	
•		 	2555	–	ปัจจุบัน	 กรรมการ	
		 	 	 	 บริษัท	แบงคอก	บิสสิเนส	บรอดแคสติ้ง	จ�ากัด	
•		 2553	–	ปัจจุบัน	 	กรรมการ	
		 	 	 	 บริษัท	กรุงเทพธุรกิจ	มีเดีย	จ�ากัด
•		 2553	–	ปัจจุบัน	 กรรมการ
		 	 	 	 บริษัท	คมชัดลึก	มีเดีย	จ�ากัด	
กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในกิจกำรที่แข่งขันกับกิจกำรของบริษัท 
หรือกิจกำรที่เกี่ยวเนื่องกัน
-	ไม่มี	-
จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรบริษัท  1  เดือน    
•		 ได้รับแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่		7	พฤศจิกายน			2559
กำรเข้ำร่วมประชุม / กำรประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
•		 การประชุมคณะกรรมการบริษัท										3/3
•		 การประชุมสามัญประจ�าปีผู้ถือหุ้น								N/A
•		 การประชุมวิสามัญประจ�าปีผู้ถือหุ้น						N/A
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คณะกรรมการบริษัท

นางสาวณัฐวรา  แสงวารินทร์

กรรมการ

อำยุ	 	 49		ปี		 	 	 	
กำรศึกษำ ปริญญำโท     
																				 คณะรัฐประศาสนศาสตร์	สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน	
																				 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	(นิด้า)
                    ปริญญำตรี  
																				 คณะบริหารธุรกิจ	สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ	
																			 	มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
กำรอบรม
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย   
•		หลักสูตรบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการบริษัท	(DCP)	
	 รุ่นที่	148/2554	
สมำคมบริษัทจดทะเบียนไทย ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (TLCA)   
•		หลักสูตร	TLCA	Executive	Development	Program	(EDP)	รุ่นที่	11		
สถำบันพระปกเกล้ำ     
•		หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง	การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ 
	 ส�าหรับนักบริหารระดับสูง	รุ่นที่	9	(ปศส)	
สถำบันวิทยำกำรกำรค้ำ
•		หลักสูตร	หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	ด้านการค้าและการพาณิชย์	รุ่นที่	8
จ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่  30 ธันวำคม  2559
•		นางสาวณัฐวรา			แสงวารินทร์						300,000	 หุ้น			0.01	%
•		คู่สมรส			 	 																				 		 -	 หุ้น
•		บุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ	 	 	-	 หุ้น	
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร
-	ไม่มี	-

ประวัติกำรท�ำงำน
•		2559	–	ปัจจุบัน	 กรรมการ
																																	บมจ.	เนชั่น	มัลติมีเดีย	กรุ๊ป
•		2556	–	ปัจจุบัน	 ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการฝ่ายการตลาด			
																																บมจ.	เนชั่น	มัลติมีเดีย	กรุ๊ป
กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
ในตลำดหลักทรัพย์
•		2559	–	ปัจจุบัน		 กรรมการ
						 	 	 บมจ.	เนชั่น	อินเตอร์	เนชั่นแนล	เอ็ดดูเท็นเมนท์	
กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในกิจกำรอื่น ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน
•		2555	–	ปัจจุบัน	 กรรมการ
	 																											 บริษัท	กรุงเทพธุรกิจ	มีเดีย	จ�ากัด
กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในกิจกำรที่แข่งขันกับกิจกำรของบริษัท 
หรือกิจกำรที่เกี่ยวเนื่องกนั
-	ไม่มี	-
จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรบริษัท  1  เดือน    
•			ได้รับแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่		7	พฤศจิกายน			2559
กำรเข้ำร่วมประชุม / กำรประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
•		การประชุมคณะกรรมการบริษัท	 3/3
•		การประชุมสามัญประจ�าปีผู้ถือหุ้น	 N/A
•		การประชุมวิสามัญประจ�าปีผู้ถือหุ้น	 N/A
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คณะกรรมการบริษัท

กรรมการและกรรมการบริหาร

นายสิริชาย  ชนาน�า

อำยุ	 	 47		ปี		 	 	 	
กำรศึกษำ ปริญญำโท     
																				 สาขาบัญชีการเงินมหาบัณฑิต		จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
                    ปริญญำตรี  
																				 สาขาบัญชีบัณฑิต	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กำรอบรมปี 2559
-	ไม่มี	-
จ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่  30 ธันวำคม  2559
•		นายสิริชาย		ชนาน�า	 4,900	 หุ้น				0.00	%
•		คู่สมรส			 	 																			 	-	 หุ้น
•		บุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ	 	 	-	 หุ้น	
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร
-	ไม่มี	-
ประวัติกำรท�ำงำน
•		2559	–	ปัจจุบัน	 กรรมการ
																																	บมจ.	เนชั่น	มัลติมีเดีย	กรุ๊ป
•		2558	–	ปัจจุบัน	 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการอาวุโส	ฝ่ายบัญชี	
	 	 	 	 บมจ.	เนชั่น	มัลติมีเดีย	กรุ๊ป

กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนใน
ตลำดหลักทรัพย์
•		2559	–	ปัจจุบัน	 กรรมการ
																																บมจ.	เนชั่น	บรอดแคสติ้ง	คอร์ปอเรชั่น
กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในกิจกำรอื่น ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน
•		กรรมการ		บริษัท	คอมพาส	ออดิท	จ�ากัด
•		กรรมการ		บริษัท	เปียร์นนท์	เคเบิ้ลเนต	จ�ากัด
กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในกิจกำรที่แข่งขันกับกิจกำรของบริษัท
หรือกิจกำรที่เกี่ยวเนื่องกัน
-	ไม่มี	-
จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรบริษัท  1  เดือน    
•		ได้รับแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่		7	พฤศจิกายน			2559
กำรเข้ำร่วมประชุม / กำรประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
•		การประชุมคณะกรรมการบริษัท	 3/3
•		การประชุมสามัญประจ�าปีผู้ถือหุ้น	 N/A
•		การประชุมวิสามัญประจ�าปีผู้ถือหุ้น	 N/A
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คณะกรรมการบริษัท

นายสุภวัฒน์   สงวนงาม

กรรมการ

อำยุ 	 43		ปี		 	 	 	
กำรศึกษำ ปริญญำโท     
																				 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต		มหาวิทยาลัยเนชั่น
                    ปริญญำตรี  
																			 	สาขาบัญชีบัณฑิต		มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	
จ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่  30 ธันวำคม  2559
•		นายสุภวัฒน์		สงวนงาม	 -	 หุ้น
•		คู่สมรส			 	 																					-	 หุ้น
•		บุตรที่ไม่บรรลุนิติภาว	 -	 หุ้น	
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร
-	ไม่มี	-
ประวัติกำรท�ำงำน
•		2559	–	ปัจจุบัน	 กรรมการ
																																บมจ.	เนชั่น	มัลติมีเดีย	กรุ๊ป						
กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
ในตลำดหลักทรัพย์
•		23	ธ.ค.2559		–	ปัจจุบัน	 กรรมการ,	กรรมการผู้จัดการ	
	 	 	 	 	 บมจ.	เนชั่น	บรอดแคสติ้ง	คอร์ปอเรชั่น
•		2558	–	ปัจจุบัน			 	 ผู้อ�านวยการอาวุโส	ส่วนงานสนับสนุน
	 	 	 	 	 บมจ.	เนชั่น	บรอดแคสติ้ง	คอร์ปอเรชั่น
•		2555	–	2557						 	 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชี
	 	 	 	 	 บมจ.	เนชั่น	บรอดแคสติ้ง	คอร์ปอเรชั่น

กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในกิจกำรอื่น ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน
-	ไม่มี	-
กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในกิจกำรที่แข่งขันกับกิจกำรของบริษัท 
หรือกิจกำรที่เกี่ยวเนื่องกนั
-	ไม่มี	-
จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรบริษัท  1  เดือน    
•		ได้รับแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่		7	พฤศจิกายน			2559
กำรเข้ำร่วมประชุม / กำรประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
•		การประชุมคณะกรรมการบริษัท	 3/3
•		การประชุมสามัญประจ�าปีผู้ถือหุ้น	 N/A
•		การประชุมวิสามัญประจ�าปีผู้ถือหุ้น	 N/A
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คณะผู้บริหารระดับสูง

นางเบ็ญจวรรณ  เผ่าจินดามุข

ผู้ช่วยกรรมการผู้อำานวยการ

สายธุรกิจกรุงเทพธุรกิจ

และ NOW Channel

นางรัชนก  กุศลมนิน

ผู้อำานวยการอาวุโสฝ่ายขาย

ผศ.ดร.พงษ์อินทร์  รักอริยะธรรม

อธิการบดี มหาวิทยาลัยเนชั่น

นางสาวมัธยา  โอสถานนท์

ผู้อำานวยการอาวุโส

ฝ่ายการเงินและเลขานุการบริษัท

นางสาววิจิตรา  ศิริวรากุล

ผู้อำานวยการอาวุโสฝ่ายขาย

นายสมสกุล  เผ่าจินดามุข

ผู้อำานวยการสถานี NOW Channel
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คณะผู้บริหารระดับสูง

ผศ.ดร พงษ์อินทร์  รักอริยะธรรม

อธิการบดี มหาวิทยาลัยเนชั่น

อำยุ 	 64	ปี	 	 	 	
กำรศึกษำ วิศวกรรมศำสตร์ ดุษฎีบัณฑิต (รีโมตเซนซิ่ง)
	 	 	 มหาวิทยาลัย	ปอล	ซาบาติเยร์	ประเทศฝรั่งเศส
   ประกำศณียบัตรบัณฑิต (โฟโตแกรมเมตรี)	 
	 	 	 สถาบัน	ไอ	ที	ซี	ประเทศเนเธอร์แลนด์
   วท.บ (ภูมิศำสตร์)
	 	 	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	
   ว ศ.บ (โยธำ)
	 	 	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	
กำรอบรม 
ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
•		หลักสูตรการพัฒนานักบริหารมหาวิทยาลัยระดับสูง	รุ่นที่7	
กระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
•		หลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง	รุ่นที่16
สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์
•		ประกาศนียบัตร	วิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์	

จ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่  30 ธันวำคม. 2559
•		นายพงอินทร์		รักอริยะธรรม								300,000	 หุ้น			0.01%
•		คู่สมรส			 	 	 		 -	 หุ้น
•			บุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ	 		 -	 หุ้น
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร
-	ไม่มี	-
ประวัติกำรท�ำงำน
•		2554	–	ปัจจุบัน						อธิการบดี	มหาวิทยาลัยเนชั่น
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คณะผู้บริหารระดับสูง

อำยุ	 	 47	ปี	 	 	
กำรศึกษำ	 ปริญญาตรี	
																					สาขาวิชาการบัญชี		คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี	
	 	 	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 	
กำรอบรม     
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
•	 หลักสูตรบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการบริษัท	(DCP)
	 รุ่นที่	150
สภำวิชำชีพบัญชี ในพระบรมรำชูปถัมภ์
•	 หลักสูตร	CFO	Current	Issues
บมจ.เนชั่นมัลติ มีเดีย กรุ๊ป  ( อบรมภำยใน) 
•	 หลักสูตร	จริยธรรมและข้อพึงปฏิบัติ	ในการท�างาน	(	Code	of	conduct	)
จ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่  30 ธันวำคม 2559    
•		นางสาวมัธยา			โอสถานนท์	 100,000	 หุ้น	 (0.00%)
•		คู่สมรส		 	 	 	 					-							 หุ้น	
•		บุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	 					-								 หุ้น
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร   
-	ไม่มี	-	

นางสาวมัธยา  โอสถานนท์

ผู้อำานวยการอาวุโส  ฝ่ายการเงินและเลขานุการบริษัท

ประวัติกำรท�ำงำน      
	2556	–	ปัจจุบัน	 เลขานุการบริษัท	
	 	 	 	 บมจ.		เนชั่น	มัลติมีเดีย	กรุ๊ป 
2555	–	ปัจจุบัน	 ผู้อ�านวยการอาวุโสฝ่ายการเงิน	
	 	 	 	 บมจ.		เนชั่น	มัลติมีเดีย	กรุ๊ป 
2554	–	ปัจจุบัน	 กรรมการ	
	 	 	 	 บริษัท	เนชั่น	โกลบอล	เอ็ดดูเทนเมนท์	จ�ากัด
2551	–	ปัจจุบัน	 กรรมการ	
	 	 	 	 บริษัท	เนชั่น	นิวส์	เน็ตเวิร์ค	จ�ากัด		
2549	–	2559		 กรรมการ	
	 	 	 	 บริษัท	เนชั่น	เอ็ดดูเทนเมนท์	จ�ากัด
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คณะผู้บริหารระดับสูง

อำยุ 	 45	ปี	 	 	 	
กำรศึกษำ ปริญญำโท   
	 	 	 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต		สาขาวิชาการตลาด		
	 	 	 University	of	Wisconsin-Milwaukee
   ปริญญำตรี   
	 	 	 เศรษฐศาสตร์บัณฑิต		(International	business)		
	 	 	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
กำรอบรม 
บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
•		Media	Executive	Leadership	Program
•		Multimedia	Sale	Skill	Development	
 มหำวิทยำลัยเนชั่น
•		Digital	Marketing	Mini-M.B.A.
omega Talent 
•		Rebranding	AEC	Market

นางรัชนก  กุศลมนิน

ผู้อำานวยการอาวุโสฝ่ายขาย 

จ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่  30 ธันวำคม. 2559
•		นางรัชนก		กุศลมนิน	 -							 หุ้น			
•		คู่สมรส			 	 	 -	 หุ้น
•		บุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ	 -	 หุ้น
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร
-	ไม่มี	-
ประวัติกำรท�ำงำน
•		2542	–	ปัจจุบัน	 ผู้อ�านวยการอาวุโสฝ่ายขาย
	 	 	 	 บมจ.	เนชั่น	มัลติมีเดีย	กรุ๊ป
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คณะผู้บริหารระดับสูง

ผู้อำานวยการอาวุโส ฝ่ายขาย

นางสาววิจิตรา  ศิริวรากุล

ต�ำแหน่ง	 ผู้อ�านวยการอาวุโส	ฝ่ายขาย	 	
อำยุ 	 50	ปี	 	 	 	
กำรศึกษำ	 ปริญญาตรี			
	 	 	 คณะนิเทศศาสตร์		สาขาโฆษณา	มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	
กำรอบรม 
บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป 
•		Media	Executive	Leadership	Program
•		Multimedia	Sale	Skill	Development	
 มหำวิทยำลัยเนชั่น
•		Digital	Marketing	Mini-M.B.A.
จ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่  30 ธันวำคม. 2559
•	 นางสาววิจิตรา		ศิริวรากุล	 -											 หุ้น			
•	 คู่สมรส	 	 	 -	 หุ้น
•	 บุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ	 -	 หุ้น
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร
-	ไม่มี	-
ประวัติกำรท�ำงำน
•		2537	–	ปัจจุบัน	 ผู้อ�านวยการอาวุโสฝ่ายขาย
	 	 	 	 บมจ.	เนชั่น	มัลติมีเดีย	กรุ๊ป
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คณะผู้บริหารระดับสูง

อำยุ 	 51	ปี	 	 	 	
กำรศึกษำ	 โรงเรียนเบญจมราชาลัย		
	 	 	 คณะเศรษฐศาสตร์		มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์			 	

กำรอบรม     
สมำคมนักวิเครำะห์หลักทรัพย์          
•			โครงการ		MINI-CISA			

จ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่  30 ธันวำคม 2559   
•			นางเบ็ญจวรรณ				เผ่าจินดามุข	 -		 หุ้น	
•			คู่สมรส			 	 	 		 -							 หุ้น	
•			บุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ	 -							 หุ้น	 	

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร   
•		คู่สมรสนายสมสกุล			เผ่าจินดามุข

ประวัติกำรท�ำงำน       
	2532		-		ปัจจุบัน	 ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการ	สายธุรกิจกรุงเทพธุรกิจ	
	 	 	 	 และNOW	Channel	 	
	 	 	 	 บมจ.	เนชั่น	มัลติมีเดีย	กรุ๊ป		
     

นางเบ็ญจวรรณ  เผ่าจินดามุข

ผู้ช่วยกรรมการผู้อำานวยการ 

สายธุรกิจกรุงเทพธุรกิจ และ NOW Channel
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คณะผู้บริหารระดับสูง

NATION MULTIMEDIA GROUP
PUBLIC COMPANY LIMITED28

อำยุ 	 62	ปี	 	 	 	

กำรศึกษำ ปริญญำตรี
	 	 	 (ศิลปศาสตร์บัณฑิต)	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
   ปริญญำโท
	 	 	 (สังคมศาสตร์มหาบัณฑิต)	มหาวิทยาลัยมหิดล

จ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่  13 มกรำคม 2559    
•			นายสมสกุล	เผ่าจินดามุข	 		 -	 หุ้น	
•	 คู่สมรส	นางเบ็ญจวรรณ	เผ่าจินดามุข	 -		 หุ้น	
•			บุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ	 	 -	 หุ้น	 	

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร    
•			คู่สมรสนางเบ็ญจวรรณ		เผ่าจินดามุข	 	 	 	

ประวัติกำรท�ำงำน        
2542		-	ปัจจุบัน	 ผู้อ�านวยการสถานี		NOW	Channel			 	
	 	 	 	 บมจ.	เนชั่น	มัลติมีเดีย	กรุ๊ป		
     

นายสมสกุล  เผ่าจินดามุข

ผู้อำานวยการสถานี  NOW Channel  
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คณะผู้บริหารกลุ่มบรรณาธิการ

นางสาวเฉลา กาญจนา

นางสาวจินตนา ปัญญาอาวุธ

บรรณาธิการบริหาร หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

บรรณาธิการบริหาร หนังสือพิมพ์ The Nation

นายบัณฑิต  จันทศรีค�า

บรรณาธิการบริหาร สำานักข่าวเนชั่น / NOW26

บรรณาธิการบริหาร หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

นายบรรยง อินทนา
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โครงสร้างการประกอบธุรกิจส�าหรับปี 2559

บมจ.เนชั่น	มัลติมีเดีย	กรุ๊ป

สำยธุรกิจ

ด้ำนสื่อกระจำยภำพและเสียง

บมจ.เนชั่น	บรอดแคสติ้ง	

คอร์ปอเรชั่น	(NBC)

ทุนเรียกช�ำระ	535.44	ลบ.

 
•	เจ้าของและผู้ด�าเนินรายการ
สถานีโทรทัศน์ระบบดิจิตอล	ช่อง	
Nation	TV	22	มุ่งผลิตรายการ
ประเภทข่าวสาร	รายการวิทยุและ
ให้บริการโฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์	
สื่อวิทยุและสื่อรูปแบบใหม่

สำยธุรกิจ

ด้ำนสื่อกระจำยภำพและเสียง

บจก.แบงคอก	บิสสิเนส 

	บรอดแคสติ้ง	(BBB)

ทุนเรียกช�ำระ	1,500	ลบ.

 
•	เจ้าของและผู้ด�าเนินงานสถานี
โทรทัศน์ระบบดิจิตอล	ช่อง	NOW	
26	ผลิตรายการสารคดี	ซีรีย์
ภาพยนต์ต่างประเทศ	รายการกีฬา	
และรายการประเภทวาไรตี้

สำยธุรกิจ

ด้ำนข่ำวธุรกิจภำษำไทย

บจก.กรุงเทพธุรกิจ	มีเดีย	

(KTM)

ทุนเรียกช�ำระ	25	ลบ. 

•	หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

สำยธุรกิจ

ด้ำนกำรศกึษำบนัเทงิและต่ำงประเทศ

บมจ.เนชั่น	อินเตอร์เนชั่นแนล	

เอ็ดดูเทนเมนท์	(NINE)

ทุนเรียกช�ำระ	170.05	ลบ.

 
•	ผลิตหนังสือเล่มในนามของส�านัก
พิมพ์เนชั่นบุ๊คส์	,เนชั่นจูเนียร์
•	ตัวแทนขายโฆษณาให้สิ่งพิมพ์
ต่างประเทศ	
•	จ�าหน่ายสื่อสิ่งพิมพอิเล็กทรอนิกส์
และแบบเล่ม	สินค้าอุปโภคบริโภค
บนโซเชียลมีเดีย	
•	ผลิตสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ผ่านออนไลน์	

บจก.เนชั่น	โกลบอล

	เอ็ดดูเทนเมนท์	(NGE)

ทุนเรียกช�ำระ	97	ลบ.

 
•	ผลิตและจ�าหน่ายสื่อการศึกษา

และบันเทิงส�าหรับเด็ก

สำยธุรกิจ 

ด้ำนข่ำวภำษำอังกฤษ

บจก.เนชั่น	นิวส์	เน็ตเวิร์ค	(NNN)

ทุนเรียกช�ำระ	50	ลบ.

 
	 •	เดอะเนชั่น	

สำยธุรกิจ 

ด้ำนข่ำวทั่วไปภำษำไทย

บจก.คมชัดลึก	มีเดีย	(KMM)

ทุนเรียกช�ำระ	25	ลบ.

			•	คมชัดลึก/เนชั่นสุดสัปดาห์

บจก.เอ็นบีซี	เน็กซ์	วิชั่น	(NNV)

ทุนเรียกช�ำระ	800	ลบ.

•	เจ้าของและผู้ด�าเนินงานสถานี
โทรทัศน์ระบบจิตอล	ช่อง	Nation	
TV	22	

สำยธุรกิจ

ด้ำนโรงพิมพ์

บจก.ดับบลิวพีเอส	(ประเทศไทย)

(WPS)	

ทุนเรียกช�ำระ	500	ลบ.

สำยธุรกิจ

ด้ำนขนส่ง

บจก.เอ็นเอ็มแอล	(NML)

ทุนเรียกช�ำระ	50	ลบ.

สำยธุรกิจ

ด้ำนกำรศึกษำ

บจก.เนชั่น	ยู	(NU)

ทุนเรียกช�ำระ	340	ลบ.

 
•	เจ้าของใบอนุญาตมหาวิทยาลัยเนชั่น

บจก.โยมิอูริ-เนชั่น

	อินฟอร์มเมชั่น	เซอร์วิส	(YNIS)

ทุนเรียกช�ำระ	4	ลบ.

มหำวิทยำลัยเนชั่น

71.45%

99.99%

99.90%

99.99%

84.50%

90.00%

100%

99.99%

99.99%

99.99%

45.00%

72.35%

99.47%
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เครือข่ายธุรกิจ

	 1.	สำยธุรกิจด้ำนข่ำวธุรกิจภำษำไทย

■ ด�ำเนินงำนโดย บริษัท กรุงเทพ มีเดีย จ�ำกัด (KTM)

	 ปี	2559	ยงัคงเป็นปีแห่งการตอกย�้า	ในฐานะผูน้�าธรุกจิหนงัสอืพมิพ์ธรุกจิรายวนั	ทีม่คีอนเทนท์ข่าวธรุกจิเศรษฐกจิครอบคลมุรอบด้านและเป็น
ที่ยอมรับของตลาด	บริษัท	กรุงเทพธุรกิจ	มีเดีย	จ�ากัด	ซึ่งมีธุรกิจหลักคือหนังสือพิมพ์	“กรุงเทพธุรกิจรายวัน”	ที่ได้รับความไว้วางใจสูงสุดต่อเนื่องมา
ตลอด	29	ปี	จากศักยภาพในการผลิตข่าวสารด้านเศรษฐกิจ	ได้ขยายตัวสู่โทรทัศน์ดาวเทียม	“กรุงเทพธุรกิจทีวี”	สถานีข่าวธุรกิจ	24	ชั่วโมงแห่งแรก	
ก่อนจะเปิดศักราชใหม่ขยายตัวสู่สถานีโทรทัศน์ดิจิทัล	“NOW26”	มีสถานะเป็นฟรีทีวีดิจิทัล	ที่น�าเสนอข้อมูลความหลากหลาย	ทั้งสาระและความ
บันเทิงที่มีเนื้อหาสร้างสรรค์	ตอบสนองชีวิตคนรุ่นใหม่	ผู้บริหาร	ผู้ประกอบการรุ่นใหม่	คนหนุ่มสาว	คนเมือง	และคน	Gen	C	ที่เป็นประชากรหลัก
ในสังคมดิจิทัล	ซึ่งเลือกเสพข้อมูลที่มีสาระ	ทันสมัย	ทันยุคทันเหตุการณ์	สดใหม่	และก้าวทันเทคโนโลยี	โดยไม่ได้มองปัจจัยเรื่องอายุเป็นส�าคัญ	

	 ส�าหรบัธุรกจิหลกั	หนงัสอืพมิพ์กรงุเทพธรุกจิ	จากวนัแรกที่ประกาศ
ตัวเป็นหนังสือพิมพ์ธุรกิจรายวัน	มาจนก้าวสู่ปีที่	30	เมื่อวันที่	6	ตุลาคม	
2559	ธุรกิจหนังสือพิมพ์ยังคงแข็งแกร่ง	แม้ในภาพรวมธุรกิจสิ่งพิมพ์จะ
เริม่เห็นตัวเลขทีถ่ดถอย	แต่	 “กรุงเทพธุรกิจ”	ยังคงรักษาฐานที่มัน่ของ
ตนเอง	 จากแนวทางน�าเสนอข้อมูลข่าวสารที่ได้มาตรฐานของความ 
น่าเชื่อถือ	ให้มุมมองที่ลึก	และมีความหลากหลาย	จนเป็นที่ยอมรับของ
สังคม	 โดยเฉพาะความเชี่ยวชาญด้านการน�าเสนอข่าวสารเศรษฐกิจ	
ธุรกิจ	 จากทีมผู้สื่อข่าวที่มีประสบการณ์มายาวนาน	ท�าให้สามารถส่ง
ผ่านประสบการณ์ทางธุรกิจครบมิติ	 รวมไปถึงการขยายเนื้อหาสู่ความ
รื่นรมย์	ไม่ว่าจะเป็นด้านบันเทิง	ดนตรี	มิติเชิงสังคม	สิ่งแวดล้อม	ซึ่งตอบ
สนองความสนใจ	การใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่

	 จากปัจจยัเหล่านี้	จงึท�าให้หนงัสือพมิพ์กรุงเทพธรุกจิมีสมาชกิผูอ่้าน
ประจ�าที่เหนียวแน่น	ยอดโฆษณาก็ท�าได้สูงกว่าอัตราโฆษณาของภาพ
รวมธุรกิจสิ่งพิมพ์	 และคอนเทนท์ที่หลากหลาย	ยังท�าให้กรุงเทพธุรกิจ	
เป็นพื้นฐานส�าคญัที่ช่วยต่อยอดธรุกจิ	ทวีดีจิทิลัช่อง	NOW26	เรยีกได้ว่า	
หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ	มีส่วนท�าให้สถานีโทรทัศน์น้องใหม่ในเครือ
เนชั่นแจ้งเกิดได้อย่างสวยงาม	
 
	 ขณะเดียวกันการที่กรุงเทพธุรกิจสร้างสรรค์รูปแบบน�าเสนอใหม่ๆ	
ที่ผู้อ่านสามารถเข้าถึงได้ทุกแพลทฟอร์ม	ไม่ว่าจะเป็นทีวีดิจิทัล	เว็บไซต์	อินเตอร์เน็ต	และสื่อสังคมออนไลน์	ท�าให้หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ	ยังคง
เป็นผู้น�าหนังสือพิมพ์ธุรกิจรายวันอันดับ	 1	ของประเทศ	และยังเป็นพื้นฐานส�าคัญที่ช่วยส่งต่อข้อมูลข่าวสารที่คนธุรกิจให้ความเชื่อถือไปสู่สื่อใน
แพลตฟอร์มใหม่	หรือน�าไปต่อยอดเป็นคอนเทนท์ที่โดดเด่นต่อไป	

	 หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ	ยังเน้นบทบาทในการมีส่วนร่วมเป็น	 “ตัวกลาง”	 เชื่อมโยงภาคธุรกิจเข้ากับภาคสังคม	 เพื่อร่วมสร้างการเติบโตที่
ยั่งยนื	เคยีงคูส่งัคมธรุกจิไทย	จากกจิกรรมต่างๆ	ที่มกีารจดัอย่างต่อเนื่อง	ทั้งในรปูแบบงานสมัมนา	โดยร่วมกบัสถานทีวีดิีจทิลัช่อง	NOW26	ประสาน
จุดแข็งของสื่อทั้งสองแพลทฟอร์ม	ให้เข้าถึงและตอบโจทย์ผู้บริโภคในยุคดิจิทัลได้อย่างเท่าทัน	
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■ www.bangkokbiznews.com

	 เวบ็ไซต์ข่าวธรุกิจที่ได้รบัความนยิมอันดับต้นของประเทศ	มจี�านวนผูช้มไม่น้อยกว่า	10	ล้านววิต่อเดอืน	น�าเสนอข้อมลูข่าวสารความเคลือ่นไหว
ทางธุรกิจที่รวดเร็ว	ทันต่อสถานการณ์พร้อมทั้งบทวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ	ด้วยเนื้อหาข่าวหลากหลายไม่ว่าจะเป็นธุรกิจ,	การเงิน-การ
ลงทนุ,	อสงัหารมิทรพัย์,	ยานยนต์	รวมทั้งม	ีStock	watch	จับตาดคูวามเคลื่อนไหวของหุน้ในตลาด	ตรวจสอบราคาหุน้ในพอร์ตได้มากสดุพร้อมกนั	4	ตวั	

■ i-Newspaper

	 	หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ	ฉบับออนไลน์	หรือเรียกว่า	 “	
i-Newspaper”	 เป็นการน�าผู้อ่านเข้าถึงข้อมูลข่าวสารผ่าน
เครื่องมอืส่ือสารสมยัใหม่ท่ีสอดคล้องกบัไลฟ์สไตล์ตอบโจทย์
ผู้บริโภคยุค	4G	โดยผู้อ่านสามารถติดตามข่าวสารได้จากดี
ไวซ์ใหม่ๆ	ทั้งโทรศัพท์มือถือ	แท็ปเล็ต	ไอแพ็ด	โน้ตบุ๊ค	และ
เดสก์ท็อป	อย่างทันท่วงทีในทุกที่ทุกเวลา	ด้วยข่าวสารที่สด
ใหม่	ทันสมัย	ทันเหตุการณ์		

	 	ความโดดเด่นของ	i	Newspaper	คอื	มีเนื้อหาเหมือนฉบบัเดยีวกบัฉบบัพรนิท์ของ	หนงัสอืพมิพ์กรงุเทพธรุกจิ	แต่มคีวามพเิศษกว่า	คอื	สามารถ
อ่านข่าวฉบับย้อนหลัง	มีภาพให้ชมได้มากกว่า		มีดัชนีหุ้นอินเทอร์แอคทีฟ	และมีวิดีโอ		อีกทั้งสามารถดาวน์โหลดหนังสือพิมพ์ออนไลน์ฉบับเต็ม	
ในรูปแบบ	PDF	พร้อมเชื่อมต่อกับข่าวด่วน	bangkokbiznews.com	ได้เพียงคลิกเดียว

■ อีเวนท์และกิจกรรมพิเศษ 

	 นอกเหนือจากข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์	ข่าวออนไลน์	และข่าวโทรทัศน์ผ่านทีวี ดจิทิลัช่อง	NOW26	แล้ว	จุด
แข็งอีกประการของ	กรุงเทพธุรกิจ	คือการจัดกิจกรรมอีเวนท์ด้านสัมมนา	 เป็นอีก แขนงธุรกิจที่เกิดจากฐาน
ข้อมูลข่าวสารที่แข็งแกร่ง	ท�าให้สามารถต่อยอดพัฒนาสู่งานอีเวนท์	เพื่อตอบโจทย์ การส่งผ่านองค์ความรู้	หรือ
ประสบการณ์ธรุกจิออกไปในรปูแบบต่างๆ	โดยมหีนงัสอืพมิพ์กรงุเทพธุรกิจเป็นแกน กลาง	 เป็นสื่อกลางในการ
ระดมความคดิเหน็	หาทางออกให้กบัเศรษฐกจิและสงัคมในประเดน็ปัญหาที่ยากแก่ การแก้ไข	 โดยมีองค์ความรู้
ที่หลากหลาย	ตั้งแต่เศรษฐกิจมหภาค	การปฏิรูปประเทศ	การวางยุทธศาสตร์ให้ ประเทศ	จนถึงการเงิน	การ
ลงทุน	และการสร้างความยั่งยืนให้กับสังคม	

	 องค์ความรู้เหล่านี้	 ถือเป็นจุดแข็งของกรุงเทพธุรกิจที่มีประสบการณ์เฉพาะ ด้านยาวนานมากว่า	29	ปี	มี
ข้อมูลข่าวสารท่ีแข็งแกร่ง	สามารถเป็นประตเูปิดความคดิ	สร้างปัญญาให้กบัผูค้นใน สังคม	และกิจกรรมสัมมนา
ดังกล่าว	ยังสนับสนุนให้หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ	 เดินหน้าสู่การเป็น	Business	 Experience	Provider	 	 ได้
อย่างเต็มตัว	ก้าวสู่ปีที่	30	ด้วยจุดแข็งของข่าวสาร	และมีจุดเสริมของแพลทฟอร์ม สื่อที่หลากหลาย	 ซึง่จะช่วยให้
กรุงเทพธุรกิจยืนหยัดในฐานะหนังสือพิมพ์ธุรกิจรายวันอันดับ	1	ของประเทศ	สร้าง ชุมชนแห่งการเรียนรู้	 เข้าถึงผู้
บริโภค	และเป็นสื่อกลางของสังคม
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	 2.	สำยธุรกิจด้ำนข่ำวทั่วไปภำษำไทย

■ ด�ำเนินงำนโดย บริษัท คมชัดลึก มีเดีย จ�ำกัด (KMM)        

	 ผูส้ร้างสรรค์หนงัสอืพมิพ์ข่าวทั่วไปรายวันภาษาไทย	“คมชดัลกึ”	หนงัสอืพมิพ์รายวนัที่น�าเสนอทางเลอืกใหม่ให้กับ
ผู้อ่าน	ด้วยการถ่ายทอดเนื้อหาข่าวสารจากทีมงานและคอลัมน์นิสต์ชั้นน�ามากประสบการณ์	 หลากหลายวงการ	ภาย
ใต้วตัถปุระสงค์ที่จะท�าให้ทกุข่าวทกุภาพ	ทกุบทความเป่ียมไปด้วยสีสัน	ด้วยการน�าเสนอ	“ความแตกต่างอย่างสร้างสรรค์”	
และมุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อสังคม	แฝงด้วยสาระ	เหมาะส�าหรับทุกคนในครอบครัว

	 เมื่อวันที่	4	กรกฎาคม	2557	หนังสือพิมพ์คมชัดลึก	ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ	อันแสดงให้เห็น
ถึงความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวมอีกครั้ง	 โดยสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ	 ได้มอบรางวัลชมเชย
บทบรรณาธิการดีเด่นประจ�าปี	2556	ด้วยเหตุผลเนื้อหาสาระของบทบรรณาธิการชิ้นนั้นได้เรียกร้องให้
เกิดการปฏิรูปการเมืองเพื่อยุติความรุนแรงที่ก�าลังจะเกิดขึ้นจากการเผชิญหน้าของคนในชาติ

	 ตลอดปี	2559	ที่ผ่านมา	หนังสือพิมพ์คมชัดลึก	ได้ปรับปรุงการน�าเสนอข่าวให้หลากหลายมิติมาก
ขึ้น	พร้อมรายงานพิเศษแบบเจาะลึกอย่างสม�่าเสมอ	เพื่อสนองตอบต่อผู้อ่านรุ่นใหม่	และพร้อมแข่งขัน
ในโลกของข่าวสารที่โซเชียลมีเดยี	เข้ามามีบทบาทส�าคญั	โดยเฉพาะข่าวสารที่สามารถถงึได้ในทกุชมุชน	
เพื่อด�ารงสถานะของหนังสือพิมพ์เพื่อมวลชนโดยแท้จริง

	 ผู้ผลิตและจ�าหน่าย	 นิตยสาร	 “เนชั่นสุดสัปดาห์”	 นิตยสารวิเคราะห์ข่าวรายสัปดาห์เข้มข้น	
เจาะลึก	หลากหลายประเด็นร้อน	ด้วยมุมมองที่แตกต่างและได้รับความเชื่อถือและความนิยมจาก
ผูอ่้าน	ในด้านคณุภาพและมาตรฐานของการน�าเสนอข่าวด้วยความเป็นกลาง	เที่ยงตรง	เข้มข้น	วเิคราะห์
เจาะลึกทุกแง่มุม	 อย่างสร้างสรรค์	 จากคอลัมนนิสต์ชื่อดังมากมาย	 เพื่อให้ทุกข่าวทุกบทความ	 
ตอบสนองกลุ่มผู้อ่านและครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย
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3.	สำยธุรกิจด้ำนข่ำวภำษำอังกฤษ

■ ด�ำเนินงำนโดย บริษัท เนชั่น นิวส์ เน็ตเวิร์ค จ�ำกัด (NNN)

	 NNN	เป็น	ผู้จัดพิมพ์หนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษรายวัน	ภายใต้ชื่อ	“The	Nation”		ซึ่ง	ในรอบปีที่ผ่านมา	ได้พัฒนาเนื้อหา	การรายงานข่าวสาร
เกี่ยวกับอาเซียน	ให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	ข่าวสารเกี่ยวกับประเทศเมียนมาร์ซึ่งผู้อ่านให้ความสนใจอย่างสูง	โดยได้		จัดสรรพื้นที่ใน	
The	 	Nation	จ�านวน	สองหน้า	 เพื่อน�าเสนอข่าวสารและเรื่องราวต่างๆ	 เกี่ยวกับอาเซียน	และประเทศอื่นๆ	 ในเอเชีย	 เช่น	ญี่ปุ่น	 จีน	 เกาหลีใต้	 
อินเดีย	ฯลฯ		

		 “China	Daily	Asia	“	ที่ตพีมิพ์เป็นฉบบัพเิศษทกุวนัศกุร์		ซึ่งเป็นฉบบัท่ีให้ข้อมลูข่าวสารเกี่ยวกบัประเทศจนี		นอกจากน้ียงัมฉีบบัพเิศษ	“	Russia	
Beyond	the	Headlines”	ที่น�าเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศรัสเซีย	ซึ่งจัดพิมพ์แบบรายเดือน	
 
						 	The	Nation	 ได้สร้างความก้าวหน้าอีกขั้นด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลในการให้บริการหนังสือพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์	หรือ	e-Papers	ภายใต้
ความร่วมมือกับสมาชิกของเครือข่าย	Asia	News	Network		หลายประเทศ	ได้แก่	หนังสือพิมพ์	The	Star	จากมาเลเซีย	หนังสือพิมพ์	Jakarta	Post	
จากอินโดนีเซีย	หนังสือพิมพ์	Daily	Inquirer		จากฟิลิปปินส์	และหนังสือพิมพ์	Eleven	Media		จากเมียนมาร์	โดยผู้อ่านสามารถใช้บริการนี้ได้จาก
ทุกช่องทางของสื่อดิจิตอล	ซึ่งรวบรวมหนังสือพิมพ์ทั้งห้าฉบับข้างต้นในรูปแบบดิจิตอลมาน�าเสนอใน	“ราคาสมาชิก	“	ที่	115	ดอลลาร์	สหรัฐ	ต่อปี

	 นอกจากนี้	The	Nation	ยังร่วมมือกับหนังสือพิมพ์ภายใต้เครือข่าย	Asia	News	Network	ในประเทศอินโดนีเซีย	มาเลเซีย	ศรีลังกา	อินเดีย	 
บังคลาเทศ	เมียนมาร์	และสิงคโปร์	ในการจัดท�าเนื้อหาพิเศษเพื่อร�าลึกครบรอบ	10	ปี	เหตุการณ์สึนามิในภูมิภาคเอเชีย	ซึ่งเผยแพร่ทั้งในรูปแบบ
ของสื่อสิ่งพิมพ์และดิจิตอล	และเว็บไซต์
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	 4.	สำยธุรกิจกระจำยภำพและเสียง

 4.1	สถำนีโทรทัศน์ดิจิตอลช่อง	NOW26 

■ ด�ำเนินงำนโดย บริษัท แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสติ้ง จ�ำกัด BBB

1.ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ

	 สถานีโทรทัศน์ดิจิตอลช่อง	NOW26	เป็น	1	ใน	2	สถานีโทรทัศน์ดิจิตอล	ในเครือเนชั่นกรุ๊ป	ที่ชนะการประมูลเมื่อวันที่	27	ธันวาคม	พ.ศ.	2556	
ถือเป็นธุรกิจที่ต่อ	มาจากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ	และกรุงเทพธุรกิจ	TV	ที่ออกอากาศผ่านสัญญาณดาวเทียม	ก่อนจะเข้าร่วมประมูลใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรทัศน์ระบบดิจิตอล	NOW26	เป็นช่องวาไรตี้ความคมชัดมาตรฐาน	(SD)	ที่มีความโดดเด่นจากการเป็นช่องสารคดี	อันดับ	1	และ
เป็นฟรีทีวีในระบบดิจิทัลเพียงสถานีเดียว	 ที่น�ารายการสารคดีจากสตูดิโอชั้นน�าในต่างประเทศมาน�าเสนอ	NOW26	 จัดวางเนื้อหาของรายการ	 
โดยมสีดัส่วนของรายการหลกัอย่างชัดเจน	นั่นคอื	รายการสารคด	ีซึ่งเป็นแกนหลกัของสถาน	ีมสีดัส่วนราว	75%	ของรายการทั้งหมด	โดยเป็นสารคดี
จากผู้ผลิตชั้นน�าในต่างประเทศ	และผู้สร้างสารคดีในประเทศไทย	นอกจากนี้ยังมีรายการกีฬาทั้งในและต่างประเทศ	 รายการวาไรตี้ท่องเที่ยว 
เชิงไลฟ์สไตล์	ภาพยนตร์ซีรีส์ต่างประเทศที่ได้รับความนิยมสูงสุดทั่วโลก	รายการด้านเศรษฐกิจ	ธุรกิจ	การลงทุน	รวมทั้งรายการข่าว	โดยทีมข่าว
มืออาชีพและทีมผู้ประกาศรุ่นใหม่	ท�าให้คอนเทนท์ของช่องทั้งหมดมีความโดดเด่น	เและผู้ชมได้รับความบันเทิงคุณภาพอย่างเต็มที่	
                 
 รำยกำรของ NOW26  แบ่งเป็น  4 กลุ่ม  ได้แก่
 1. กลุ่มรำยกำรสำรคดี     
	 ในปี	2559	NOW26	ประกาศวางต�าแหน่งทางการตลาดด้วยการเป็นสถานีโทรทัศน์สารคดีอันดับ	1	ผนึก	ก�าลังร่วมกับพันธมิตรผู้ผลิตสารคดี
ชัน้น�าจากต่างประเทศ	อาทเิช่น	เนชั่นแนลจโีอกราฟฟิกจากสหรฐัอเมรกิา	บบีซีจีากสหราชอาณาจกัร	อาร์เต	และฟรานซ์คอมจากฝรัง่เศส	เอน็เอชเค	
จากประเทศญี่ปุ่น	และอีกหลากหลายสตูดิโอผู้ผลิตสารคดีธรรมชาติ	และสัตว์ป่าจากทั่วโลก
	 นอกจากนั้น	NOW26	ยังร่วมมือกับกลุ่มผู้ผลิตสารคดีคนไทย	อาทิเช่น	 กลุ่มช่างภาพสารคดีท่องป่า	 และนักสร้างสารคดีมรดกโลก	คือ	 
นายปองพล	อดิเรกสาร	 ร่วมผลิตรายการเรื่องเล่าข้ามโลก	บริษัท	แจ๊คคิวเมนทารี่	 ผลิตสารคดีชุด	ช่างภาพสุดขั้ว	และมรดกสุดขอบโลก	 รวมทั้ง
บริษัทกรีนเอเชีย	น�าเสนอสารคดีชุดพินัยกรรมธรรมชาติ	 ซึ่งสารคดีฝีมือคนไทยทั้งหมดนี้ได้รับความนิยม	และได้รับเสียงชื่นชมว่ามีคุณภาพ	 
มีเรื่องราวที่สนุก	ตื่นเต้น	สวยงาม	ไม่แพ้ผลงานของสตูดิโอสารคดีระดับโลก

 2. กลุ่มรำยกำรข่ำว 
	 การเป็นคนข่าวของเครือเนชั่น	ท�าให้	NOW26	สร้างสรรค์งานข่าวที่มีคุณภาพ	มีการวิเคราะห์เจาะลึก	มีความแตกต่าง	ทันสมัย	หลายกลุ่ม
รายการ	เช่น	รายการพิกัดข่าวซึ่งรายงานประเด็นน่าสนใจตลอดทั้งวัน	รายการพิกัดข่าวล่าความจริง	ที่เจาะลึกทุกพื้นที่และต่อยอดทุกประเด็นร้อน	
นอกจากนี้ยังมีรายการวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวเศรษฐกิจและการเงิน	Money	go	Round		เป็นอีกหนึ่งคอนเทนต์ที่แข็งแรง	ของ	NOW26	
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 3. กลุ่มรำยกำรกีฬำ    
	 NOW26	ได้ถ่ายทอดรายการกฬีาส�าคญัๆ	จากต่างประเทศและในประเทศไทยตลอดท้ังปี	2559	ประเดมิด้วยการแข่งขันรถวบิาก	Dakar	2015,	
ปั่นสนั่นโลก	Girod	‘Italia	2015,	Tour	de	France	2015	และ	La	Vuelta	2015	ส่วนรายการกีฬาในประเทศ	NOW26	จับมือกับสมาคมกีฬาต่างๆ	
เช่น	สมาคมฟุตบอลลีกดิวิชั่น	2	ถ่ายทอดสดกีฬาฟุตบอลลีกภูมิภาค	ตลอดปี	2559	ในขณะที่รายการกีฬาที่สร้างสรรค์โดยทางช่องอย่าง	คมชัดลึก	
ศึกมวยไทย	ท่อน�้าไทย	เดอะ	ฮีโร่		ก็ถือเป็นรายการที่ได้รับความนิยมสูงสุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากกลุ่มผู้ชมนอกพื้นที่กรุงเทพมหานคร

 4. กลุ่มรำยกำรบันเทิง  
	 มีทั้งซีรีส์ดังต่างประเทศและรายการวาไรตี้	 โดยซีรีส์ดังจากฝั่งตะวันตก	 เช่น	Chicago	Fire,	Homeland,	 24,	Dr.	Who,	 The	Good	Wife,	
Downtown	Abbey	และในปี	2559	NOW26	เปิดตัวเรียลลิตี้แนวผจญภัย	ตื่นเต้น	ที่ผลิตโดยบีบีซี	และเนชั่นแนลจีโอกราฟฟิก	เพื่อเจาะกลุ่มผู้ชม
ที่รักการผจญภัย	และความตื่นเต้น	ในรายการ	คนผจญไพร	และมนุษย์สุดขีดนอกจากนั้นยังมีรายการวาไรตี้ท่องเที่ยว	ที่ตอบไลฟ์สไตล์ของคนรุ่น
ใหม่	ซึ่งรักการเดินทางด้วยตัวเอง	ทั้งรายการ	มาจิเดะ	เจแปนเอ็กซ์	รายการอาริกาโตะ	โกไอมัส	รายการโลกใบใหม่	รายการอร่อยเหาะ	และรายการ	
พาซ่าบาร์ซาร์	เป็นต้น

 กลุ่มเป้ำหมำยทำงธุรกิจ ของธุรกิจสื่อโทรทัศน์
	 สถานีโทรทัศน์	NOW26		มีกลุ่มเป้าหมาย	2	กลุ่ม	ดังนี้
 1. กลุ่มลูกค้ำ 
			 •	บริษัทตัวแทนโฆษณา	 (Advertising	Agency)	ผู้ให้บริการวางแผนการโฆษณา
และจัดสรรเวลาโฆษณาให้กับลูกค้า	 เจ้าของผลิตภัณฑ์	หรือบริการต่างๆ	 โดยลูกค้าใน
กลุ่มนี้	จะซื้อเวลาโฆษณา	และการประชาสัมพันธ์ในลักษณะเป็นชุด	(Package)	หลาย
รูปแบบในหลายรายการ	และหลายช่วงเวลา	 โดยเป็นการซื้อล่วงหน้า	และมีระยะเวลา
การซื้อนาน	ตั้งแต่	1	เดือน	3	เดือน	6	เดือน	หรือ	1	ปี	
	 •	บริษัทเจ้าของสินค้าโดยตรง	 ได้แก่	 บริษัททั่วไปที่ก�าหนดแนวทางโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์ได้เอง		โดยบริษัทเหล่านี้	จะติดต่อซื้อเวลาโฆษณากับบริษัทฯ	โดยตรง
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 2. กลุ่มผู้ชมเป้ำหมำย     
	 กลุ่มเป้าหมายของ	NOW26	คือ	กลุ่มคนที่มีไลฟ์สไตล์คนเมือง	นักธุรกิจ	นักลงทุน	และกลุ่มคนรุ่นใหม่	ผู้ประกอบการรุ่นใหม่	หรืออาจเรียกว่า
เป็นกลุ่ม	Urban	Mass	โดยจ�าแนกได้ดังนี้	
	 -	ประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร	และหัวเมืองในต่างจังหวัด	มีรายได้ขั้นต�่าไม่น้อยกว่า	20,000	บาท
	 -	กลุ่มเอสเอ็มอี	ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม	
	 -	กลุ่มผู้ชมทั่วประเทศ	ที่มีรูปแบบการจับจ่ายผ่าน	Hyper	market		เช่น	Tesco	Lotus	หรือBig	C	

 2. ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
	 จากความเข้มแข็งของคอนเทนท์	บุคลากรที่มีศักยภาพ	บริษัทได้ขยายธุรกิจไปยังธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง	โดยน�า			เนื้อหา		ของรายการ	และประเด็น
ที่ก�าลังอยู่ในความสนใจของกระแสสังคมมาสร้างสรรค์เป็นกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ			เพื่อสนองตอบความต้องการของผู้บริโภค	และเพิ่มศักยภาพ
ในการหารายได้ของบริษัทฯ	ทั้งยังเป็นการสร้างเสริม	
ชื่อเสียง	และภาพลักษณ์อันดีของบริษัทให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มผู้ชมและลูกค้าเป้าหมายได้กว้างขวางมากขึ้น	โดยลักษณะสินค้า	บริการ	หรือกิจกรรม
ที่บริษัทฯ	ได้ด�าเนินการ	ณ	ปัจจุบัน	มีดังนี้

 2.1 สัมมนำ ภำยใต้ควำมร่วมมือกับพันธมิตร 
	 เพ่ือขยายเนื้อหาจากประเดน็ข่าว	รวมทั้งเป็นเวทรีะดมสมองจากทกุภาคส่วนในการหาทางออกให้กบัเศรษฐกจิและสังคม	โดยปี	2559	บรษิทัฯ	
ได้จัดสัมมนาหลายเวที	เช่นการสัมมนา	Thailand’s	Economic	Outlook	2017	:	Towards	Sustainability	สัมมนา	2	องศา	:	Thailand	Agenda	
รับวิกฤติ	โลกร้อน	สัมมนา	เทรนด์ลงทุน	อสังหา	’59	เป็นต้น

 2.2  กิจกรรมพิเศษ 
						สร้างกิจกรรมในทุกรูปแบบ	ทั้งกิจกรรมเพื่อสังคม	สันทนาการ	กิจกรรมวิชาการ	ตลอดจนบันเทิง	ส�าหรับกิจกรรมปี	2559	อาทิเช่น		NOW26	
ตลาดนัดพอเพียง	 เพื่อร่วมช่วยเหลือชาวนาจ�าหน่ายข้าวสาร	 และผลิตภัณฑ์ชุมชน	 รวมทั้งการจ�าหน่ายสินค้าจากโครงการพระราชด�าริ	 
การจัดแสดงนิทรรศการพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จประปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	“In	The	Remembrance	of	our	Great	King”	ณ	
สตูดิโอ	NOW@Siam	กิจกรรม	26Club	ตามหาวาฬบรูด้า	ในอ่าวตัว	ก.	โดยเป็นการจัดพาผู้ชมของสถานีโทรทัศน์		NOW26	ไปล่องเรือชมวาฬบรูด้า	
จ�านวน	20	คน	เป็นต้น

 กำรตลำดและกำรแข่งขัน  สถำนีโทรทัศน์ดิจิตอลช่อง NOW26 
 1. ภำวะอุตสำหกรรม
	 ธุรกิจส่ือโทรทศัน์ดจิทัิล	ในปี	2559	ท่ีผ่านมา	นับเป็นช่วงที่การแข่งขนัรนุแรง	
จากผู้ประกอบการทีวีดิจิทัล	และผู้ประกอบการโทรทัศน์ระบบอนาล็อกเดิม	ซึ่ง
ยงัคงออกอากาศแบบคู่ขนาน	รวมทั้งทีวีแบบบอกรับสมาชิก	หรือเคเบิลทีวี	และ
ทีวีดาวเทียม	ขณะที่เม็ดเงินโฆษณาในภาพรวมของปี	2559	ลดลงจากปี	2558	
ราว	11%
	 ทั้งนี้	บริษัทนีลเส็น	(ประเทศไทย)	ระบุถึงตัวเลขการใช้จ่ายเม็ดเงินโฆษณา
ผ่านสื่อต่างๆ	ตลอดปี	2559	ว่า	มีทั้งสิ้น	107,896	ล้านบาท	ลดลงจากปี	2558		
11%	 โดยงบส่วนใหญ่จะอยู่ที่	 ทีวีอนาล็อก	 47,121	ล้านบาท	แต่ลดลงจากปี	
2558	ถึง	17.92%	ตามมาด้วย	ทีวีดิจิทัล	20,393	ล้านบาท	ลดลงจากปี	2558	
เพียงเล็กน้อยราว	2.57%	และ	หนังสือพิมพ์	 9,843	ล้านบาท	ลดลง	20.12%	
เคเบิลทีวี/ดาวเทียม	3,495	ล้านบาท	ลดลงราว	42.28%
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ประเภท จ�ำนวนเงิน (ล้ำนบำท) ลดลง (%)

อนาล็อค 47,121 17.92%

ดิจิทัล 20,393 2.57%

เคเบิลทีวี	ดาวเทียม 3,495 42.28%

ยอดโฆษณำผ่ำนสื่อทีวี ปี 2559

■ ที่มา	:	นีลเส็น	ประเทศไทย

	 ส�าหรับสื่อที่มีการใช้งบโฆษณาเพิ่มขึ้นจากปี	2558	คือ	สื่อในโรงภาพยนตร์	5,445	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	6.08%,	สื่อนอกบ้าน	5,665	ล้านบาท	
เพิ่มขึ้น	35.20%,	สื่อบนรถประจ�าทาง	(รวม	BTS	และ	MRT)	5,311	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	18.39%,	สื่อ	ณ	จุดขาย	700	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	8.53%	และ	
สือ่ออนไลน์	1,731	ล้านบาท	เพิม่ขึน้	63.61%	ถอืว่ามกีารเตบิโตมากทีส่ดุเมือ่เทยีบกบัสือ่อืน่ๆ		และคาดกนัว่า	สือ่ออนไลน์และสือ่นอกบ้านจะเป็นก
ลุ่มที่ขยายตัวสูงในปีต่อๆ	ไป	จนขึ้นมาครองส่วนแบ่งอันดับสองในอุตสาหกรรมโฆษณาได้

	 การด�าเนินธุรกิจทีวีดิจิทัลในช่วงนี้	ถือเป็นช่วงบุกเบิกสร้างการยอมรับ	ผู้ประกอบการหลายรายยังมีความคล่องตัวต่างกัน	บางรายไม่สามารถ
บรหิารกจิการได้ต้องตดัสินใจยุตกิารด�าเนินงานไป	ส่วนท่ีเหลือกต้็องบรหิารต้นทนุและค่าใช้จ่าย	พร้อมเร่งพฒันาเนือ้หารายการ	ให้ตอบโจทย์ความ
ต้องการผู้ชมและลูกค้า	สร้างการยอมรับ	เพื่อขยายฐานผู้ชมและดึงดูดเม็ดเงินโฆษณา

	 อย่างไรกต็าม	มกีารประเมนิว่า	ปี	2560	เศรษฐกิจจะค่อยๆ	กลบัมาดข้ึีน	จากการกระตุน้เศรษฐกจิของรฐับาลและการผ่อนคลายของสถานการณ์
บ้านเมือง	ซึ่งจะช่วยให้งบโฆษณาเพิ่มขึ้นอีกครั้ง	โดยคาดว่าอุตสาหกรรมโฆษณาจะเติบโตราว	3-5%	
 
 2. กลยุทธ์กำรด�ำเนินธุรกิจ
	 สถานีโทรทัศน์ดิจิตอล	NOW26	ออกอากาศอย่างเป็นทางการกว่า	3	ปี	นับจากวันแรกในเดือนเมษายน	2557	จนถึงปัจจุบัน	มีกระแสตอบรับ
จากกลุ่มผู้ชมเพิ่มขึ้นมาก	จากเดิมเป็นฐานผู้ชมที่เคยติดตามช่อง	กรุงเทพธุรกิจ	TV	มาก่อน	คือ	กลุ่มคนที่สนใจเรื่องเศรษฐกิจและการลงทุน	แต่
เมื่อทางช่องได้ปรับเนื้อหา	 เพิ่มความเป็นวาไรตี้	ด้วยรายการประเภทบันเทิง	สารคดี	ภาพยนตร์ซีรีส์	 เรียลลิตี้โชว์	และกีฬาต่างๆ	 โดยเฉพาะกีฬา	
“มวยไทย”	ที่มกีารถ่ายทอดสดประจ�าทกุวนัอาทติย์	19.45	น.	ท�าให้ฐานผูช้มขยายจ�านวนเพิ่มขึ้น	จากฐานผูช้มเดมิที่ส่วนใหญ่อยูใ่นกรงุเทพฯ	ล่าสดุ
พบว่า	ได้ขยายสู่ฐานผู้ชมในต่างจังหวัดเพิ่มขึ้น	กระจายไปในหลายภาค		

	 นอกจากมวยแล้ว	การวางต�าแหน่งทางการตลาดที่ชัดเจนในรูปแบบช่องสารคดีแถวหน้าของประเทศ	บนสโลแกน	“ดูได้	ดูดี	ดูสารคดีอันดับ
หนึ่ง”	ก็เป็นส่วนส�าคัญที่ผลักดันให้สถานีโทรทัศน์ดิจิทัล	NOW26	เป็นที่รู้จัก	และคุ้นชินในกลุ่มผู้ชม	ทั้งกรุงเทพ	ปริมณฑล	และต่างจังหวัดมากยิ่ง
ขึ้น	จนขณะนี้กล่าวได้ว่ารายการประเภทสารคดี	ถือเป็นคอนเทนท์ส�าคัญที่ได้รับความสนใจจากผู้ชมสูง	และท�าให้ช่อง	NOW26	มีกลุ่มผู้ชมทั่วไป
ขยายตัวเพิ่มขึ้น	

	 กลยุทธ์เหล่านี้	ส่งผลให้	NOW26	มีอันดับเรตติ้งดีขึ้น	จากช่องทีวีดิจิทัลล�าดับที่	22	ขึ้นมาอยู่อันดับที่	15	และอันดับที่	10	ในช่วงปลายปี	พ.ศ.	
2559	โดยเรตติ้งที่เพิ่มขึ้นนี้	ส่วนหนึ่งมาจากรายการกีฬามวยไทย	และรายการสารคดีนั่นเอง	
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 แผนด�ำเนินธุรกิจเติบโตยั่งยืน
 1. รำยกำรสำรคดีและบันเทิงระดับโลก
	 NOW26	มุ่งพัฒนารูปแบบและเนื้อหารายการอย่างต่อเนื่อง	โดยน�ากลุ่มรายการประเภทสารคดี
จากสตูดิโอชั้นน�าระดับโลก	อาทิเช่น	บีบีซี	 เนชั่นแนลจีโอกราฟฟิก	สตูดิโอ	มาลงจอมากขึ้น	เพื่อเปิด
ประสบการณ์ความรู้และความบันเทิงน�้าดีแก่คนรุ่นใหม่	เช่น	สารคดี	Life	Below	Zero	สุดยอดสารคดี
จากเนชั่นแนล	จีโอกราฟฟิก	ทีเ่ปิดประสบการณ์การใช้ชีวิตบนขั้วโลก	ที่มีอากาศหนาวติดลบแบบ
รุนแรง	สารคดี	Human	Planet	มนุษย์สุดขีด	ผลงานร่วมสร้างจากทีมสารคดีบีบีซีและดิสคัฟเวอรี่ที่จะ
ทดสอบขีดจ�ากัดของมนุษย์กว่า	80	แห่งรอบโลก	
	 นอกจากนี้ยังมีการถ่ายทอดมหกรรมกีฬาระดับโลก	เช่น	รายการ	“ปารีส-ดาการ์”	การแข่งรถทาง
วิบากกลางทะเลทรายอเมริกาใต้	รายการเรียลลิตี้ที่โด่งดัง	เช่น	Master	Chef	การแข่งขันท�าอาหารที่
โด่งดังทั้งใน	สหรัฐอเมริกา	และการแข่งขัน	Master	Chef	ประเทศเกาหลี	และประเทศจีน		

 2. ร่วมพันธมิตรผลิตรำยกำรหลำกหลำย 
	 การสนบัสนนุบรษิทัพนัธมติรธรุกจิ	สปอนเซอร์	ทางช่อง	NOW26	นอกจากจะท�าในลกัษณะสปอต
โฆษณา	และ	Tie	In	แล้ว	NOW26	ยังได้ผลิตรายการในลักษณะ	Branded	Content	ร่วมกับพันธมิตร
ธุรกิจ	โดย	NOW26	ให้บริการสื่อที่ครบวงจรในโปรเจคนั้นๆ	ท�าให้รายการเหล่านั้น	สามารถเข้าถึงกลุ่ม
เป้าหมายของผลิตภัณฑ์	และตอบโจทย์ผู้สนับสนุนได้เป็นอย่างดี	 เช่นรายการ	CEO	Secret	 	 และ
รายการสไตล์ไทย	เป็นต้น		

 3. พัฒนำช่องทำงออกอำกำศหลำกหลำย  
	 ด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าไปมาก	ท�าให้แพลทฟอร์มในการเข้าถึงรายการโทรทัศน์ทุกวันนี้ท�าได้
หลากหลาย	ไม่จ�ากัดเฉพาะเครื่องรับโทรทัศน์ในบ้าน	(Home	TV)	เท่านั้น	แต่สามารถรับชมผ่านแพลทฟอร์มเครื่องรับอื่นๆ	ได้	ทั้งโทรศัพท์มือถือ	
คอมพิวเตอร์	โน้ตบุ๊ค	แทปเล็ต	การออกอากาศของช่อง	NOW26	จึงออกแบบให้เข้าถึงได้ในทุกแพลทฟอร์ม	เพื่อปรากฏสู่สายตาผู้ชมให้มากที่สุด	
และได้จับมือกับพันธมิตรต่างๆ	ในการน�าเผยแพร่รายการของ	NOW26
	 ปัจจุบันผู้ชมสามารถชม	NOW26	ได้ผ่าน	Smart	TV	โดยซื้อกล่อง		Set	Top	Box		+		เสาอากาศแบบก้างปลาติดเข้ากับเครื่องเดิม	หรือสามารถ
ชมผ่านจานรับสัญญาณดาวเทียมหรือเคเบิลทีวีทุกระบบที่มีอยู่แล้ว	รับชมผ่านสมาร์ทโฟน	ไอแพด	โน้ตบุ๊ค	รวมถึงจอแอลอีดีขนาดใหญ่ด้านหน้า
อาคาร	NOW@SIAM	และรับชมสดผ่านเว็บไซต์	http://www.now26.tv	

 4. เปิดประตูสู่ผู้ชมผ่ำนสังคมออนไลน์เต็มรูปแบบ
	 ในปี	พ.ศ.	 2559	NOW26	วางแผนท�างานใกล้ชิดกับกลุ่มผู้ชมมากยิ่งขึ้น	 ด้วยการขยายทีมงานเครือข่ายออนไลน์	 เพื่อรับฟังและสื่อสารกับ
กลุ่มผู้ชม	โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มคนรุ่นใหม่	ที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์	ไม่ว่าจะเป็น	เฟซบุ๊ค	ยูทูป	อินสตาแกรม	หรือทวิตเตอร์	โดยวางกลยุทธ์ที่ชัดเจน
ในการขยายกลุม่แฟนเพจ	และกลุม่ผูต้ดิตาม	วเิคราะห์กลุม่เป้าหมายทีเ่สพสือ่สงัคมออนไลน์	รวมทัง้มทีมีงานทีค่อยรบัฟังข้อเสนอและปญัหา	และ
สื่อสารกลับเข้ามายังสถานีเพื่อปรับปรุงและพัฒนารูปแบบรายการให้ดียิ่งขึ้น
	 โดยต้นปี	พ.ศ.2559	เฟซบุ๊คแฟนเพจของ	NOW26	มีผู้ติดตามประมาณ	1.7	แสนคน	และสถิติล่าสุดในเดือนธันวาคม	พ.ศ.2559	มีผู้ติดตาม
เฟซบุ๊คแฟนเพจของ	NOW26	ทั้งสิ้นกว่า	4	แสนคน	คิดเป็นสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นกว่า	100%

 กิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
	 ส�าหรับการด�าเนินงานด้าน	CSR	หรือกิจกรรมที่มีส่วนร่วมท�าประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน	ตลอดเวลาที่ผ่านมา	NOW26	 ในฐานะสื่อสาร
มวลชนได้เลือกสรรให้เนื้อหารายการทุกรายการมีประโยชน์ต่อผู้ชมและสังคมเป็นพื้นฐาน	นอกจากนี้	ทางสถานียังจัดกรรมพิเศษเพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจที่ดีของผู้คนในสังคม	ทั้งต่อประเด็นเชิงธุรกิจ	เชิงสังคม	จริยธรรม	และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	
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4.2	สถำนีโทรทัศน์ดิจิตอลช่อง	Nation	22	:	

■ บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชั่น จ�ำกัด

 ธุรกิจสื่อโทรทัศน์
	 บริษัทเป็นผู้ผลิตและจัดหารายการโทรทัศน์ประเภทข่าวและสาระความรู้	 โดยมีช่องทางการออกอากาศหลายรูปแบบเพื่อให้เข้าถึงกลุ่ม 
เป้าหมายของบริษัทได้อย่างกว้างขวาง		นอกจากนี้	บริษัทยังได้น�าทรัพยากรที่ใช้ในการผลิตรายการโทรทัศน์	อาทิเช่น	ข้อมูลข่าว	ภาพข่าว	คุณภาพ
บุคลากรทีมข่าว	มาต่อยอดขยายธุรกิจไปยังธุรกิจเกี่ยวเนื่องต่างๆ

 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการของธุรกิจสื่อโทรทัศน์
	 1)	สถำนีโทรทัศน์ที่บริษัทเป็นผู้ด�ำเนินกำร  
	 บริษัท	 เป็นผู้ก่อตั้งและบริหารงานสถานีโทรทัศน์อย่างครบวงจร	 ทั้งด้านการด�าเนินการผลิต	 การจัดหารายการออกอากาศ	การให้เช่าเวลา 
ออกอากาศ	และการขายเวลาโฆษณา	ซึ่งบริษัทมีรายได้จากการขายเวลาโฆษณา	การรับจ้างผลิตรายการและสารคดีสั้น	 และค่าเช่าเวลา	 
โดยบริษัทได้ด�าเนินการในการบริหารสถานีโทรทัศน์ระบบดิจิทัลภาคพื้นดิน	อย่างเต็มรูปแบบภายหลังได้รับอนุญาตจากกสทช.	

ชื่อสถำนี แนวคิดหลักของสถำนี ช่องทำงรับชม

สถานีข่าว	Nation	TV	
เริ่มออกอากาศปี	2557

สถานีข่าวและสาระความรู้	24	ชั่วโมง	
ซึ่งมุ่งน�าเสนอข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้อง	
เป็นกลาง	ทันเหตุการณ์	พร้อมบทวิเคราะห์
และข้อมูลเชิงลึกอย่างรอบด้าน
จากทีมงานข่าวที่มีประสบการณ์

• อุปกรณ์ชุดรับสัญญาณดิจิทัล	 
(Settop	Box)	ช่อง	22

• ทีวีดาวเทียม	ช่อง	22
• เคเบิลทีวีท้องถิ่น
• ทีวีดาวเทียม	ไทยคม-6	ระบบ	C-Band	
ความถี่	3880	MHz

• ทีวีดาวเทียม	ไทยคม-5	ระบบKU-Band	
ความถี่	12355	MHz

• เว็บไซต์	www.nationtv.tv
• โทรศัพท์เคลื่อนที่
• Application	ผ่าน	ระบบ	IOS	และ	
Android
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	 2)	รำยกำรโทรทัศน์ที่ร่วมผลิตกับสถำนีโทรทัศน์ฟรีทีวี
	 บริษัทด�าเนินธุรกิจร่วมผลิตรายการโทรทัศน์ประเภทรายการข่าวและสาระความรู้กับสถานีโทรทัศน์ฟรีทีวีช่องต่างๆ	โดยมีรายได้จากส่วนแบ่ง
การขายเวลาโฆษณา	และการประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการในรายการ	 ในปี	 2559	บริษัทมีรายการโทรทัศน์ที่ร่วมผลิตกับสถานีโทรทัศน ์
ฟรีทีวีในช่อง	ดังนี้	

สถำนีโทรทัศน์ ชื่อรำยกำร รูปแบบรำยกำร วันและเวลำในกำรออกอำกำศ

ช่อง	3 เรื่องเด่นเย็นนี้ รายงานข่าวเหตุการณ์ส�าคัญที่เกิดขึ้นในรอบวัน
หรือประเด็นข่าวที่อยู่ในความสนใจของสังคม

ทุกวันจันทร์-วันอาทิตย์
เวลา	15.45	-	17.00	น.

ช่อง	9 ยิ่งถก	กนกซัก รายการสาระบันเทิงประเภท	“Situation	talk”
รายการแรกของไทย

ทุกวันจันทร์-วันศุกร์
เวลา	18.20	–18.50	น.

 3) ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
	 ในปี	 2559	บริษัทยังคงด�าเนินนโยบายการต่อยอดธุรกิจ	 โดยน�าข้อได้เปรียบที่มีอยู่ทั้งด้านเนื้อหาข้อมูล	คุณภาพบุคลากร	ความพร้อมของ
เครื่องมืออุปกรณ์	 และชื่อเสียงของบริษัทขยายธุรกิจไปยังธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง	 เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท	 โดยการน�าเนื้อหารายการ
โทรทัศน์ที่ได้รับความนิยมหรือข่าวเหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของกระแสสังคมมาสร้างสรรค์เป็นสินค้าหรือกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ	เพื่อสนอง
ตอบต่อความต้องการของผู้บริโภค	และเพิ่มศักยภาพในการหารายได้ของบริษัท	 รวมทั้งยังเป็นการสร้างเสริมชื่อเสียงและภาพลักษณ์อันดีของ 
บริษัทให้เป็นที่รู้จักของกลุ่มผู้ชมและลูกค้าเป้าหมายได้กว้างขวางมากขึ้น	โดยลักษณะสินค้า		บริการ	หรือกิจกรรมที่บริษัทที่ได้ด�าเนินการจัดในปี	
2559	ได้แก่

ลักษณะสินค้ำหรือบริกำร รูปแบบ

การจัดกิจกรรมพิเศษ • การจัดสัมมนาระดับชาติ	 10	 เขตเศรษฐกิจพิเศษ	 โอกาสทองสู่	 AEC	 เพือ่ยกระดับการค้า 
และการลงทุน	ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

• การจัดกิจกรรม	Nation	Bike	Thailand	2016	ชวนปั่นทั่วไทย	ปี	3	รณรงค์ประเทศไทยสู่เมืองจักรยาน

 ธุรกิจสื่อวิทยุ 
	 บริษัทร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ	ด�าเนินการผลิตรายการ	 เพื่อออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมา	 	 25	ปี	 โดยมีรายได้จากการขาย
โฆษณา	ซึ่งปี	2559	บริษัทเป็นผู้ร่วมผลิตรายการ	และข่าว	เพื่อออกอากาศทางสถานีวิทยุระบบ	FM.	2	สถานี	และระบบ	AM	1	สถานี	ดังนี้		
 FM.90.5 MHz.	(สถานวีทิยกุรมการพลงังานทหาร)	ภายใต้ชื่อ	“มติข่ิาว	90.5”	เน้นผลติข่าวสั้นต้นชั่วโมง	ข่าวเศรษฐกจิกลางชั่วโมง	และรายการ
วิทยุ	 ที่รายงานข่าวความเคลื่อนไหวของเหตุการณ์ที่น่าสนใจ	 ทั้งการเมือง	 เศรษฐกิจ	สังคม	การตลาด	ต่างประเทศ	การวิเคราะห์ข่าวส�าคัญ 
อย่างเจาะลึก	และสัมภาษณ์บุคคลในข่าว	ด�าเนินรายการโดย	ผู้ด�าเนินรายการมืออาชีพ	ผู้ด�าเนินรายการชื่อดังจาก	Nation	TV	และผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน	
 FM.102 MHz.	(สถานีวิทยุ	ขส.ทบ.กรมการขนส่งทหารบก)	ภายใต้ชื่อ	“คลื่นข่าวคุณภาพชีวิต”	ผลิตรายการสาระความรู้	การเมือง	เศรษฐกิจ	
และความเคลื่อนไหวต่างๆ	 ในสังคมคนท�างาน	แนววาไรตี้ไลฟ์สไตล์	 ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินชีวิตประจ�าวันของคนวัยท�างานขึ้นไป	 
ด�าเนินรายการโดยผู้ด�าเนินรายการคุณภาพ	และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
 ระบบ AM 1107 KHz.	(สถานีวิทยุ	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)	ผลิตข่าวสั้นต้นชั่วโมง	ในรูปแบบสรุปสถานการณ์ข่าว	และเหตุการณ์ส�าคัญ	
เน้นข่าวที่เกี่ยวข้อง	และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนส่วนใหญ่และที่อยู่ในท้องถิ่น
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สถำนีวิทยุ วันและเวลำออกอำกำศ /
รัศมีพื้นที่ออกอำกำศ

ลักษณะรำยกำร กลุ่มเป้ำหมำย

F.M.	90.5	MHz วันจันทร์	-	วันศุกร์/
เวลา	07.30	-	12.00	น.
เวลา	13.00	-	17.00	น.
และเวลา	19.30	-	20.00	น.

วันเสาร์
เวลา	05.00	-	06.00	น.
และเวลา	19.30	-	20.00	น.

รัศมีออกอากาศ	:	กรุงเทพฯ	และ
ปริมณฑล,	พระนครศรีอยุธยา,	
ราชบุรี,	เพชรบุรี,	สุพรรณบุรี,	
ฉะเชิงเทรา,		สมุทรสงคราม

• รายงานข่าวความเคลื่อนไหวของ
เหตุการณ์ที่น่าสนใจ	ทั้งด้านการเมือง	
เศรษฐกิจ	สังคม	การตลาด	ต่างประเทศ	
รวมทั้งวิเคราะห์ข่าวส�าคัญอย่างเจาะลึก	
และสัมภาษณ์บุคคลในข่าวใหญ่ที่
ส�าคัญ	

• รายงานข่าวสั้นเหตุการณ์ส�าคัญที ่
น่าสนใจ

• รายงานข่าวสั้นทันธุรกิจกลางชั่วโมงที ่
น่าสนใจ

• รายการสรุปข่าวกีฬาดังจากทั่วโลก
• สนทนาสุขภาพ	กาย	ใจ	ให้เคล็ดลับดูแล
ตัวเอง	ทั้งความงาม	อาหารการกิน	และ
เหตุการณ์ความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจ 
ในสังคม

• ด�าเนินรายการโดยผู้ด�าเนินรายการจาก
วิทยุเนชั่น		Nation	TV		บก.ในเครือ	และ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

กลุ่มนักธุรกิจ	ผู้บริหาร	 
คนท�างาน	นักศึกษา	และ
ประชาชนทั่วไปที่สนใจข่าวสาร	
อายุ	25	ปีขึ้นไป

F.M.102.0		MHz วันจันทร์	-	วันอาทิตย์
เวลา	08.00	-	23.00	น.
กรุงเทพฯ	และปริมณฑล

• รายการข่าว	และสาระความรู้	แบบ 
วาไรตี้ไลฟ์สไตล์	ที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ด�าเนินชีวิตประจ�าวัน	

• ด�าเนินรายการโดย	ผู้ด�าเนินรายการวิทยุ
เนชั่น	Nation	TV		บก.ในเครือ	และผู้
เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

กลุ่มคนท�างานทั่วไป	
อายุ	25	ปีขึ้นไป	

สถานีวิทยุ
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์	 
A.M.	1107	KHz

ทุกวัน/	ออกอากาศต้นชั่วโมง/
ทั่วประเทศ

รายงานข่าวสั้นเหตุการณ์ส�าคัญ
ที่น่าสนใจ

ประชาชนทั่วไปที่สนใจข่าวสาร

■  ช่องทางการติดตาม	รับฟัง	ข่าว	และรายการของ	Nation	Radio
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	 นอกจากการออกอากาศทางคลื่นวิทยุ	บริษัทยังได้เผยแพร่ข่าว	และรายการวิทยุ	FM.90.5	MHz	และ	FM.102.0	MHz.	ผ่านสื่อใหม่ในรูปแบบ
ต่างๆ	เพื่อเพิ่มช่องทางให้ผู้ฟังสามารถรับฟังรายการวิทยุของบริษัทได้สะดวกมากขึ้น	รวมทั้งเพื่อให้สามารถรับฟังย้อนหลังได้ด้วย	ได้แก่
	 •	การออกอากาศทางอินเตอร์เน็ต	โดยสามารถรับฟังรายการผ่านเว็บไซต์	www.nationradio.co.th	นอกจากนี้ยังสามารถรับฟังผ่านเว็บไซต์
อื่น	ที่ลิงค์สัญญาณไปด้วย	อาทิ	www.sanook.com
	 •	การออกอากาศแบบ	Radio	on	Mobile	บนโทรศัพท์เคลื่อนที่	Smart	Phone	Window	Phone	และผ่านสื่อสังคมออนไลน์	เช่น	ทวิตเตอร์	
www.twitter.com/NTRadio_NBC	เฟซบุ๊ค	www.facebook.com/radio.nbc	

 ธุรกิจสื่อรูปแบบใหม่
	 บรษิทัได้พฒันาต่อยอดเป็นผลติภณัฑ์และบรกิารดา้นข้อมลูข่าวสารเผยแพร่ผ่านสือ่รปูแบบใหมอ่ย่างต่อเนือ่ง	อนัได้แก่	เวบ็ไซต์	และอปุกรณ์
เคลื่อนที่	เช่น	โทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟน	แท็บเล็ต	สมาร์ททีวี	เพื่อรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการรับข้อมูลข่าวสารของคนยุคใหม่ผ่านสื่อ
ต่างๆ	และพฒันาการน�าเสนอข้อมูลข่าวสารในรูปแบบใหม่	 ให้ทันกับเทคโนโลยีทีก่้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว	ตลอดจน	สนับสนุนดิจิตอลทีวี	 
เพื่อสร้างประสบการณ์การรับชมโทรทัศน์ที่แตกต่างจากเดิมให้กับผู้บริโภค	ได้แก่	การรับชมรายการจากสถานีได้ครบทุกช่องทาง	อย่างต่อเนื่อง	

 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริกำรของธุรกิจสื่อรูปแบบใหม่
	 1)	ธุรกิจเว็บไซต์
	 บริษัทจัดท�าเว็บไซต์เพื่อน�าเสนอผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ	ของบริษัทโดยทั้งหมดเป็นเว็บไซต์ที่น�าเสนอข้อมูลข่าวสารและสาระความรู้	โดย
บริษัทมีรายได้จากการขายพื้นที่โฆษณาบนเว็บไซต์		ซึ่งในปี	2559	มีดังนี้

ชื่อเว็บไซต์ รูปแบบ

www.nationtv.tv เว็บไซต์ที่น�าเสนอรายการโทรทัศน์ของสถานีข่าวเนชั่นทีวี

www.oknation.net	 บล็อกที่ให้ประชาชนทั่วไปเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอข้อมูลข่าวสาร

www.nationradio.co.th เว็บไซต์ที่น�าเสนอรายการวิทยุที่บริษัทฯ		ร่วมผลิต	ซึ่งออกอากาศทางสถานีวิทยุ	F.M.	90.5	MHz	 
และ	F.M.102.0	MHz	

http://breakingnews.nationtv.tv น�าเสนอข่าวสั้นจากสถานีข่าวเนชั่นทีวีและส�านักข่าวเนชั่น	ส่งให้เว็บไซต์ในเครือเนชั่นฯ	และเว็บไซต์
อื่นๆ	ที่เป็นพันธมิตรธุรกิจ

www.247friend.net กิจกรรมทบทวนความรู้ด้านวิชาการส�าหรับเยาวชนที่เตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย

	 ในปี	2559	บริษัทยังเป็นตัวแทนจ�าหน่ายพื้นที่โฆษณาให้กับบริษัทภายนอกทั่วไป	โดยมีรายได้จากส่วนแบ่งค่าโฆษณาในสัดส่วนที่แตกต่าง
กันตามข้อตกลงที่ได้ท�ากันไว้		ซึ่งในปัจจุบัน	มีเว็บไซต์ของบริษัทภายนอกที่อยู่ในการดูแลของบริษัทคือ

	 •	www.pantip.com	 :	 เว็บบอร์ดชุมชนที่เป็นแหล่งข้อมูลใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
	 •	www.exteen.com		 :	 บล็อกทีใ่ห้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอข้อมูลข่าวสาร	 รวมถึง	 จัดท�าแคมเปญโฆษณา	 ในเว็บไซต์อื่นๆ	 
	 	 	 ให้กับลูกค้าที่ต้องการลงโฆษณา	โดยเป็นนายหน้าในการติดต่อเพื่อ	จัดท�าแคมเปญโฆษณานั้นๆ
	 •	Facebook,	Youtube,	Instagram		:		จัดท�าแคมเปญโฆษณาให้กับลูกค้าผ่านสื่อออนไลน์ดังกล่าว
	 •	Manage	Influencer		:		บริหารเหล่าบรรดา	Online	Influencer	ในการน�าเสนอสินค้าให้กับผลิตภัณฑ์ต่าง	ๆ
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 2) ธุรกิจบริกำรข้อมูลผ่ำนอุปกรณ์เคลื่อนที่
	 บริษัทน�าขอ้มูลข่าวสารจากสื่อโทรทศันแ์ละสื่อวิทยุของบริษัทและพันธมิตรทางธรุกจิมาพฒันาให้มีเนื้อหาและรูปแบบการน�าเสนอที่สามารถ
ตอบรบักบัวถิกีารใช้ชวีติที่ทนัสมัยของคนยุคใหม่	ซ่ึงนยิมรับข้อมลูข่าวสารผ่านสื่อรปูแบบใหม่ๆ	โดยในปี	2559	บรษิทัฯ	ให้บรกิารข้อมลูผ่านอปุกรณ์
เคลื่อนที่ประเภทต่างๆ	เช่น	โทรศัพท์เคลื่อนที่	Smart	Phone	แท็บเล็ต	ดังนี้

 บริกำรส่งข่ำวหรือรำยงำนเหตุกำรณ์ต่ำงๆ ผ่ำนโทรศัพท์เคลื่อนที่	ในรูปแบบข้อความสั้น	(SMS:	Short	Message	Service)	ซึ่งสามารถ
ให้บริการส่งข่าวผ่านระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกเครือข่าย	และทุกประเภทข่าวตามความต้องการของลูกค้า	เช่น	ข่าวธุรกิจ	ข่าวภาษาอังกฤษ	และ
ข่าวสารท่ัวไป	เป็นต้น		ทัง้นี	้บรษิทัมรีายได้จากค่าสมาชกิรายเดอืนของผูใ้ช้บรกิาร	SMS		ที่เป็นบรกิารของบรษิทัและได้รบัส่วนแบ่งรายได้ค่าสมาชกิ	
SMS	ของพันธมิตรทางธุรกิจ	ซึ่งบริษัทฯ	ให้บริการเป็นตัวแทนด�าเนินกิจกรรมด้านการตลาด	
	 ในปี	2559	บริการ	SMS	ของบริษัทและพันธมิตรทางธุรกิจ	มีดังนี้

 บริการ SMS

บริกำร รูปแบบ อัตรำค่ำบริกำร

เนชั่นทันข่าว ข่าวส�าคัญและประเด็นข่าวใหม่ที่เกิดขึ้นอย่างทันเหตุการณ์จากสถานีข่าว	Nation	TV 49	บาท/เดือน

The	Nation	News ข่าวภาษาอังกฤษจากหนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น 49	บาท/เดือน

ThaiVisa ข่าวภาษาอังกฤษจาก	ThaiVisa	และหนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น 49	บาท/เดือน

ข่าวด่วนกรุงเทพธุรกิจ ข่าวและความเคลื่อนไหวด้านเศรษฐกิจและการเงิน	จากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ 49	บาท/เดือน

ข่าวด่วนคมชัดลึก ข่าวส�าคัญและประเด็นข่าวใหม่ที่เกิดขึ้นอย่างทันเหตุการณ์จากหนังสือพิมพ์คมชัดลึก 29	บาท/เดือน

Nation	Oil	Alert บริการแจ้งราคาน�้ามัน	ขึ้น-ลง	ทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลง ครั้งละ	1	บาท

Enjoy	English	with	NJ สาระความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ 29	บาท/เดือน

บริการ	Horo	Daily บริการดูดวงแบบรายวัน	กับหมอดูต๊อกแต๊ก	A4	จากหนังสือพิมพ์คมชัดลึก ครั้งละ	3	บาท
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5.	สำยธุรกิจเอ็ดดูเทนเมนท์และต่ำงประเทศ

■ ด�ำเนนิงำนโดย บรษัิท เนชั่น อนิเตอร์เนชั่นแนล เอด็ดเูทนเมนท์  จ�ำกดั (มหำชน)

	 5.1	ธุรกิจหนังสือ

  5.1.1. หนังสือพ็อคเก็ตบุ๊คส์  
	 ด�าเนินธุรกิจภายใต้ชื่อส�านักพิมพ์	 “เนชั่นบุ๊คส์”	 ซึ่งผลิตและจ�าหน่ายหนังสือพ็อคเก็ตบุ๊คส์ที่ได้รับความไว้วางใจโดย	 ได้รับลิขสิทธิ์จาก 
นักเขียนและส�านักพิมพ์ที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศและต่างประเทศ	ให้เป็นผู้จัดพิมพ์และจ�าหน่ายผลงานที่มีคุณภาพ	ครอบคลุมเนื้อหาหลากหลาย
แนว	ได้แก่	หมวดบริหารและจัดการ	หมวดนวนิยาย	หมวดภาษาและการเรียนรู้	หมวดศาสนา	จิตวิทยา	และปรัชญา	และหมวดทั่วไป	ครอบคลุม
ความต้องการของผู้อ่านทุกกลุ่มหนังสือและสื่อที่ผลิตโดยส�านักพิมพ์เนช่ัน	บุ๊คส์	 ที่ได้รับความนิยมได้แก่	 มหัศจรรย์ผลตอบแทน	หายป่วยด้วย
สมุนไพรคู่ครัว	Trend	Line	ง่ายจัง	50	สูตรสมุนไพรเด็ด	 เคล็ดไม่ลับรักษาโรคได้ด้วยตัวเอง	 เว็บไซต์	 :	www.nine.co.th,	www.facebook.com/
NationBooksFanPage

 5.1.2. หนังสือส�ำหรับเด็กและเยำวชน
	 บริษัท	เนชั่น	โกลบอล	เอ็ดดูเทนเมนท์	จ�ากัด	ด�าเนินธุรกิจส�านักพิมพ์โดยผลิต	น�าเข้า	และจัดจ�าหน่ายสื่อสิ่งพิมพ์ส�าหรับเยาวชนเพื่อการศึกษา	
บันเทิง	และการเสริมทักษะ	ส�าหรับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักที่เป็นเยาวชนอายุไม่เกิน	18	ปี	ส่วนใหญ่ได้รับลิขสิทธิ์มาจากกลุ่มประเทศแถบยุโรป	
อเมริกา	และออสเตรเลีย	เช่น	Walt	Disney,	Warner	Bros.	เป็นต้น

	 หนงัสอืและสื่อที่ผลติโดยส�านกัพมิพ์เนชั่น	คดิส์	ที่ได้รบัความนยิม	ได้แก่	หนงัสือส�าหรับเด็กประเภทนทิาน,	กิจกรรมเสริมทกัษะ,นทิานประกอบ
ภาพระบายสี	ชุด	Frozen,	ชุด	Disney	Princess	อาทิ	เจ้าหญิงเงือกน้อย,	ซินเดอเรลลา,ราพันเซล,	ชุด	Disney	Animation	จากภาพยนตร์การ์ตูน
เรื่องดังของวอลท์ดิสนีย์	อาทิ	Finding	Dory,	Zootopia	,	ชุด	Sofia	the	First		และ	หนังสือระบายสีมิติใหม่	(AR	Code)	ภาพสามมิติเคลื่อนไหวได้
ด้วยฟรีแอปพลิเคชัน	Disney	color	and	Play!	เป็นต้น	เว็บไซต์	:		www.nine.co.th,	www.facebook.com/NationKids
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	 5.2	ธุรกิจดิจิตอล

	 ด�าเนินธุรกิจการผลิตและจัดจ�าหน่ายสื่อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์และรูปแบบเล่มหลากหลายแนวที่สอดคล้องกับรสนิยมการอ่านในแต่ละ 
ไลฟ์สไตล์	ได้แก่แนวการบรหิาร,	การจดัการ,	ศาสนา,	จติวทิยา,	ปรชัญา,	ภาษา,	นิยาย,	วรรณกรรม,	นิทาน,	การ์ตูน	และอื่นๆ	ท้ังท่ีเป็นหนังสอืพมิพ์,	
พอ็คเก็ตบุคส์,	นติยสาร	เพิ่มความสะดวกให้กบัผูท้ีร่กัการอ่าน	สามารถซื้อได้รวดเรว็โดยไม่เสยีเวลาในการเดนิทางผ่านทางช่องทางเว็บไซต์	NSTORE.
net,	แอพพลิเคชั่น	Nationbooks	บน	iOS,	android,		แอพพลิเคชั่นของพันธมิตร	บน	iOS,	android	,โซเชียลมีเดียต่างๆ,		LINE	account,	อีเมล์,	
โทรศัพท์,		Affiliate	Programด�าเนินธุรกิจจัดจ�าหน่ายสินค้าอุปโภค	บริโภค	หลากหลายประเภท	คลอบคลุมผู้บริโภค	ทุกเพศ	ทุกวัย	ทุกไลฟ์สไตล์	
เช่น	สินค้า	IT,	ของใช้ในบ้าน,	ของเล่นของใช้ส�าหรับเด็ก,	สินค้าเพื่อสุขภาพและความงาม,	สินค้ากีฬา,	อุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์,	เกม,	ดีวีดี	และอื่นๆ
อกีมากมาย	สามารถซื้อได้รวดเรว็โดยไม่เสยีเวลาในการเดนิทางผ่านทางช่องทางเวบ็ไซต์	NSTORE.net,	โซเชียลมเีดียต่างๆ,	LINE	account,	อเีมล์,	
โทรศัพท์,		Affiliate	Program

 ธุรกิจบริกำรเป็นตัวแทนจ�ำหน่ำยสิ่งพิมพ์จำกต่ำงประเทศและบริกำรที่เกี่ยวข้อง
	 กลุ่มบริษัทฯ	ประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนจ�าหน่ายสิ่งพิมพ์จากต่างประเทศชั้นน�าและบริการที่เกี่ยวข้องผ่านตัวบริษัทเอง	สิ่งพิมพ์ที่บริษัท 
จัดจ�าหน่ายมีทั้งหมด	236	ฉบับ	ประกอบด้วยหนังสือพิมพ์ภาษาต่างประเทศ	นิตยสารภาษาต่างประเทศ	และสื่อออนไลน์ต่างประเทศ	 ธุรกิจ 
ดังกล่าวรวมถึงการเป็นตัวแทนขายสมาชิกซึ่งส่วนใหญ่ได้ปรับตัวให้เข้ากับยุคปัจจุบันโดยสามารถติดตามได้ทั้งทางสิ่งพิมพ์และออนไลน์	และการ
เป็นตวัแทนขายโฆษณาให้กบัหนงัสอืพมิพ์	The	Yomiuri	Shimbun	ฉบบัที่พมิพ์ในประเทศไทย	การรบัจ้างพมิพ์	หนงัสอืพมิพ์	The	Yomiuri	Shimbun	
รวมถึงการจัดส่ง	ให้แก่หนังสือพิมพ์และนิตยสารอีกหลาย

 5.1.3. กำร์ตูนญี่ปุ่น และกำร์ตูนไทย
	 ด�าเนนิธุรกจิภายใต้ชื่อส�านกัพมิพ์	“เนชั่น	เอด็ดเูทนเมนท์”	โดยผลติและจดัจ�าหน่ายสื่อสิ่งพมิพ์ส�าหรบัเยาวชนเพื่อการศกึษาและบนัเทงิ	ส�าหรบั
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักที่เป็นเยาวชนอายุไม่เกิน	18	ปี	 โดยมุ่งเน้นหนังสือการ์ตูนยอดนิยมและฉบับนิยาย	ที่ได้รับลิขสิทธิ์มาจากส�านักพิมพ์ชั้น
น�าทั้งภายในประเทศและประเทศญี่ปุ่น	จากบริษัทต่างๆ	อาทิ		Shueisha	Inc.,	Shogakukan		Kodansha	และ	Futabasha	,	Kodakawa		เป็นต้น
หนงัสอืการ์ตนู	ที่ผลติโดยส�านกัพมิพ์เนชั่น	เอด็ดเูทนเมนท์	ที่ได้รับความนยิมอย่างสูงในกลุ่มนกัอ่าน	ได้แก่	“One	Punch	Man”,	“เทพมรณะ	Bleach”	
“JoJoLion	ล่าข้ามศตวรรษ”	และฉบับนิยายได้แก่	นินจาคาถา(ฉบับนิยาย)“	 “เดธโน้ต-Pocket	Edition”	 เป็นต้น	 เว็บไซต์	 :	www.nine.co.th,	 
www.facebook.com/nedcomicswww.facebook.com/nedcomics
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	 5.3	ธุรกิจกำรศึกษำ

    สื่อกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษ NJ Digital
	 สื่อการเรยีนรูภ้าษาองักฤษได้พฒันารปูแบบเนื้อหาและช่องทางผ่านออนไลน์	ภายใต้ชื่อ	Hello	English!	
จากการส�ารวจความต้องการของอาจารย์ระดับมัธยมศึกษา	 เพื่อตอบสนองความต้องการใช้สื่อที่มีความ
ทันต่อเหตุการณ์	ข่าวสาร	และเทคโนโลยียุคปัจจุบัน	ตลอดจนเพิ่มศักยภาพในการรับรู้	และสร้างการเรียน
รู้สิ่งใหม่อย่างไม่หยุดนิ่งให้แก่เยาวชน	สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล	 ในด้านการมุ่งเน้นและยกระดับ
มาตรฐานทักษะภาษาอังกฤษของเยาวชนในปี	 2559	 เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป็นประโยชน์ต่อ
ภาคการศึกษาสูงสุด	และยังส่งต่อสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ	“Hello	English”	ให้แก่โรงเรียนมัธยมศึกษา
ทั่วประเทศหรือเทียบเท่าผ่านเวบไซด์	เพื่อน�าไปใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ในห้องเรียนได้ฟรี

 NJ Special Admission
		 บริษัทได้จัดท�าคู่มือส�าหรับทบทวนความรู้เตรียมสอบ	Admissions	 ซึ่งจัดท�าเป็นฉบับพิเศษขึ้นคือ	NJ	 Special	 Admission	 2016	 
ประกอบด้วยชุดหนังสือจ�านวน	2	 เล่ม	 โดยรวบรวมเนื้อหาบทเรียนและข้อสอบ	ด�าเนินการสอนโดยคณาจารย์ชั้นน�า	การทบทวนจะครอบคลุม 
ความรู้เพือ่ใช้สอบ	GAT/PAT,	O-NET,	 และ	7	 วิชาสามัญ	คู่มือฉบับนีใ้ช้เป็นสื่อประกอบโครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับสหพัฒน์	 
ครั้งที่	19	ซึ่งได้จัดขึ้นพร้อมกันทั้ง	4	ภาคทั่วประเทศระหว่างเดือนตุลาคม	2559	และถ่ายทอดสัญญาณบรอดแบนด์ยังโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
ทั่วประเทศมากกว่า	500	โรงเรียน	นอกจากนี้ยังสามารถทบทวนความรู้ผ่านทางเวปไซท์ได้ตลอดปี	เวปไซต์	:	www.njdigital.net		
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6.	สำยธุรกิจด้ำนโรงพิมพ์

■ ด�ำเนนิงำนโดย  บรษัิท ดบับลวิพเีอส (ประเทศไทย) จ�ำกดั (WPS)  
       
	 เป็นบริษัทย่อยของบริษัท	เนชั่น	มัลติมีเดีย	กรุ๊ป	จ�ากัด	(มหาชน)	ด�าเนิน
ธุรกิจให้บริการงานพิมพ์หนังสือพิมพ์ของเครือเนชั่น	 กรุ๊ป	 เช่น	 งานพิมพ์จาก
บริษัท	คมชัดลึก	มีเดีย	จ�ากัด,	บริษัท	กรุงเทพธุรกิจ	มีเดีย	จ�ากัด	และบริษัท	
เนชั่น	นิวส์	 เน็ตเวิร์ค	 จ�ากัด	 ได้แก่หนังสือพิมพ์คมชัดลึก,	 กรุงเทพธุรกิจ,	 The	
Nation,	 หนังสือรายปักษ์และรายสัปดาห์เช่น	NJ	Magazine	และเนชั่นสุด
สัปดาห์	 และเป็นผู้พิมพ์หนังสือพิมพ์จากต่างประเทศเช่น	 The	Wall	 Street	
Journal	 Asia	 และ	Yomiuri	 Shimbun	ที่บริษัท	 เนชั่น	 อินเตอร์เนชั่นแนล 
เอ็ดดูเทนเมนท์	จ�ากัด	 (มหาชน)	 (NINE)	ด�าเนินการจัดพิมพ์	จัดจ�าหน่ายและ
ขนส่ง	นอกจากนี้	ยังเป็นผู้พิมพ์หนังสือพิมพ์	China	Daily	และ	Russia	Beyond	
the	headlines	ที่แทรกใน	The	Nation	ด้วย

		 บริษัท	ดับบลิวพีเอส	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	ยังมีบริการพิมพ์สิ่งพิมพ์ประเภทนิตยสาร	วารสาร	ใบปลิว	แผ่นพับ	รวมถึงพ็อกเก็ตบุ๊คด้วย	โดยมี
ลูกค้าบริษัทในเครือเช่น	บริษัท	เนชั่น	อินเตอร์เนชั่นแนล	เอ็ดดูเทนเมนท์	จ�ากัด	(มหาชน)	(NINE),	บริษัท	กรุงเทพธุรกิจ	มีเดีย	จ�ากัดและ	บริษัท	
เนชั่น	บรอดแคสติ้ง	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	(มหาชน)	(NBC)	และลูกค้าภายนอกเช่นการบินไทย,	กิฟฟารีน,	ทีวีไดเร็คท์	และอื่นๆ	อีกมากมาย	ด้วย
เครื่องจักรที่ทันสมัย	ครบวงจร	ท�าให้ได้รับรางวัลทางด้านคุณภาพหลายปีติดต่อกัน
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7.	สำยธุรกิจบริกำรขนส่ง

■ ด�ำเนนิงำนโดย  บรษัิท เอน็เอม็แอล จ�ำกดั (NML)

 บรกิำรขนส่งสนิค้ำและกระจำยสนิค้ำ
                  
	 	บริษัท	เอ็นเอ็มแอล	จ�ากัด	(	Nation	Media	Logistic	)	เป็นบริษัทในเครือ	Nation	Group	ให้บริการขนส่งสื่อสิ่งพิมพ์ในเครือ	Nation	Group	
และสินค้าอื่นๆ	เช่น	ยารักษาโรค	อุปกรณ์อีเล็กโทรนิค	สินค้าส่งเสริมการตลาด	ด้วยทีมสายส่งรถมอเตอร์ไซด์	และรถบรรทุกทุกขนาด	ซึ่งสามารถ
ครอบคลุมพื้นที่อยู่อาศัยในเมืองขนาดใหญ่	และพื้นที่ธุรกิจการค้าทั่วประเทศ	
	 นอกเหนือจากทีมรถขนส่ง	NML	มีศูนย์กระจายสินค้าขนาดกว่า	2,000	ตารางเมตร	บนถนนบางนา-ตราด	และยังมีศูนย์กระจายสินค้าขนาด
มากกว่า	500	ตร.ม.	ในจังหวัดหัวเมืองขนาดใหญ่	3	แห่ง	และมีจุดพักสินค้าขนาดประมาณ	100	ตร.ม.	อีกกว่า	14	แห่งกระจายอยู่ทุกภูมิภาคของ
ประเทศ	

	 บริกำรของ	NML

 1. กำรขนส่งสินค้ำแบบด่วนพิเศษ (Next day & 1-3 days)
	 ปัจจุบัน	NML	ให้บริการขนส่งแบบด่วนพิเศษ	ในลักษณะขนส่งแบบ	B2B	คือจากผู้ผลิต/ผู้จ�าหน่ายสินค้า/เจ้าของสินค้า	ไปสู่ร้านค้าปลีก/ส่ง	
ทั้งในรปูแบบการค้า	แบบเก่า	และแบบสมยัใหม่ในพื้นที่ธรุกจิของทุกๆภมูภิาคของประเทศ		รวม	505	อ�าเภอ	จากท้ังหมด	926	อ�าเภอของประเทศไทย	
อีกทั้ง	NML	มีการให้บริการรับสินค้าจากภูมิภาคต่างๆ	มาที่	กรุงเทพฯ	เช่น		ขนส่งสินค้า	OTOP	และ	CO-OP						

 2. Home delivery 
	 ในปี	2556	NML	เป็นต้นมา	สามารถให้บริการขนส่งแบบ	B2C	คือจากผู้ผลิต/ผู้จ�าหน่ายสินค้า/เจ้าของสินค้าไปสู่มือผู้บริโภคโดยตรง	และ
สามารถให้บริการ	ครอบคลุมทั่วพื้นที่	เขตกรุงเทพฯ	และปริมณฑล	และเขตพื้นที่อ�าเภอเมืองใหญ่ๆ	เช่น			อ.แม่ริม	อ.หางดง	อ.สารภี	อ.สันทราย
อ.สันก�าแพง	จ.เชียงใหม่	อ.เมือง	จ.ขอนแก่น	อ.บางละมุง		อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	อ.หัวหิว	จ.ประจวบคิรีขันธ์	อ.เกาะช้าง	จ.ตราด	อ.เมือง	จ.ภูเก็ต	และ	
อ.เมือง	อ.หาดใหญ่	จ.สงขลา	

	 อย่างไรกต็ามในปี	2560	บรษิทั	มแีผนการรวบรวม	เครอืข่ายเพื่อขยายพืน้ที่ให้บรกิารไปสูพ่ื้นทีอ่�าเภอเมอืง	และอ�าเภอขนาดใหญ่เพิ่มข้ึน	พืน้ที่
ปี	2559	จ�านวนครัวเรือนที่ให้บริการครอบคลุมมากกว่า	2.5	ล้านครัวเรือน	งานกระจายสินค้า	เป็นเวลากว่า	20	ปีที่	NML	ให้บริการกระจายสิ่งพิมพ์
ในเครือ	Nation	Group	ไปสู่มือผู้บริโภคโดยตรง	และผ่านร้านค้าเครือข่าย	ซึ่งตลอดระยะเวลาดังกล่าว	NML	ได้มีโอกาสพัฒนาระบบสาระสนเทศ
ให้เหมาะสมกับสภาพธุรกิจกระจายสินค้าในทุกๆมิติ	 เช่น	การรับสินค้า	 การควบคุมปริมาณสินค้า	และการรับและจัดการ	 order	 เพื่อให้เอื้อ 
ต่อการน�าส่ง	และโดยเฉพาะระบบการจดัการ	order	นัน้	ระบบดังกล่าวสามารถรองรบัรายการสั่งสนิค้าได้มากกว่า	10,000	รายการ/วนั	จากจ�านวน
สิ่งพิมพ์	มากกว่า	890,000	ฉบับ/วัน	ซึ่งในปี	2556	NML	ได้น�าประสบการณ์	และระบบสารสนเทศดังกล่าว	มาให้บริการด้านการรับจัดเก็บ	และ
กระจายสินค้าไปสู่ร้านค้าปลีก/ส่ง	ทั้งในรูปแบบการค้า	แบบเก่า	และแบบสมัยใหม่ในพื้นที่ธุรกิจของทุกๆ	ภูมิภาคของประเทศ			โดยระบบดังกล่าว		
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สามารถตดิตามตรวจสอบ	และประสานงานกนัพนกังานขบัรถทกุคนได้	เพื่อให้การส่งสนิค้าถงึปลายทางได้อย่างถกูต้อง	รวดเรว็	และสามารถตรวจ
สอบย้อนกลับได้ตลอดเวลา	 รวมถึงการเปิดข้อมูลผ่าน	Website	 เพื่อให้ลูกค้าสามารถร่วมกันตรวจสอบสินค้าของลูกค้าได้เป็นการส่งเสริมการ
บริการอีกทางหนึ่ง

 3. Leaflet & Direct mail
	 ส�าหรับเขตกรุงเทพมหานคร	และปริมณฑลมากกว่า	10	ปีมาแล้วที่	NML	ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า	ส�าหรับการบริการน�าส่งสื่อสิ่งพิมพ์
ไปสู่ผู้บริโภคโดยตรง	จากการที่	NML	เป็นบริษัทในเครือ	Nation	Group	ซึ่งมี	ดังกล่าว	มาเป็น	เวลากว่า	40	ปี	จากประสบการณ์การเรื่องพื้นที่ดัง
กล่าว	ท�าให้	NML	มีทีมงานที่แข็งแกร่งด้านพื้นที่ใน	กรุงเทพมหานคร	และปริมณฑลเป็นอย่างดี	อีกทั้ง	NML	ได้มีการส�ารวจพื้นที่เพื่อจัดท�าเป็น
ฐานข้อมูลอย่างสม�่าเสมอ	รวมถึงได้ลงทุนจัดซื้อ	software	แผนที่	GIS	เพื่อให้การจัดการฐานข้อมูลเป็นไปอย่างถูกต้องแม่นย�า	สามารถตอบโจทย์
ความต้องการของลูกค้าได้อย่างเหมาะสมเช่น	การก�าหนดกลุ่มหมู่บ้าน	หรือคอนโดมิเนียม	ที่มีก�าลังซื้อสูง	ปานกลาง	หรือการก�าหนดพื้นที่การยืน
แจกแผ่นพับโฆษณาตามพื้นที่ธุรกิจส�าคัญ	เป็นต้น			
	 ทั้งนี้ในปี	 2560	NML	วางแผนขยายเครือข่ายการให้บริการในทุกพื้นเนื้อที่ทั่วประเทศ	 เพื่อสนองความต้องการด้านการกระจายสื่อสิ่งพิมพ ์
และข้อมูลของลูกค้าให้ครอบคลุมพืน้ทีม่ากทีสุ่ด	บริษัท	NML	มีประสบการณ์ที่แข็งแกร่งในด้านการจัดส่งสือ่สิง่พิมพ์	 ไปยังประเทศเพือ่นบ้าน 
ข้างเคียง	 ไม่ว่าจะเป็นขนส่งทางบก	หรือ	ทางอากาศ	และเรามีความเชือ่มัน่ว่าในปี	 2560	 เป็นต้นไป	ทางเราจะสามารถพัฒนาและสร้างธุรกิจนี้	 
ให้เติบโตและมีศักยภาพที่ดีต่อไปได้ในอนาคต
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 8.	สำยธุรกิจกำรศึกษำ

 ■ ด�ำเนนิงำนโดย บรษัิท เนชั่นย ูจ�ำกดั (Nation U Co., Ltd.: NU)
 

	 ในด้านสายธุรกิจการศึกษานั้น	บริษัท	 เนชั่นยู	 จ�ากัด	 (Nation	U	Co.,	 Ltd.:	NU)	 เป็นบริษัทย่อยของ	บริษัท	 เนชั่น	มัลติมีเดีย	กรุ๊ป	 จ�ากัด	 
(มหาชน)	:	NMG	ด�าเนินธุรกิจในการบริหารจัดการ	“มหาวิทยาลัยเนชั่น”	มาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน	2554	

	 โดยที	่ มหาวิทยาลัยเนชั่น	 ได้รับการอนุมัติจากทางทบวงมหาวิทยาลัย	 (ในชื่อเดิม	 วิทยาลัยโยนก)	 ให้เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ 
ปี	พ.ศ.	2531	ด�าเนินการโดยมูลนิธิโยนก	วิทยาลัยโยนกได้รับอนุญาตจากส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัย
เป็น	“มหาวทิยาลยัโยนก”	เมื่อวนัที่	23	สิงหาคม	2549	จนเมื่อวนัที่	30	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2554	กระทรวงศกึษาธกิารโดยค�าแนะน�าของคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อเป็น	“มหาวิทยาลัยเนชั่น”	มหาวิทยาลัยเปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี	และระดับปริญญาโท	

	 มหาวิทยาลัยเนชั่นเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนของจังหวัดล�าปาง	ที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพให้แก่สังคม	ด้วยกระบวนการเรียนการสอน	
ที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาเป็นนักคิด	ใฝ่เรียนรู้	ทั้งในด้านวิชาการ	การประยุกต์ใช้	อย่างมีคุณธรรม	และมีจิตส�านึกต่อสาธารณะ	โดยมีกิจกรรมเพื่อฝึกฝน
ให้นักศึกษามีประสบการณ์จริง	สามารถน�าความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่การงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	 มหาวิทยาลัยเนชั่นมีภูมิทัศน์ที่สวยงามตามธรรมชาติ	บรรยากาศการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการเรียนรู้	 และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยเป็น	
“อุทยานการศึกษา”	มีการจัดการเรียนการสอนที่นักศึกษามีความใกล้ชิดกับคณาจารย์	อีกทั้งยังมีสิ่งอ�านวยความสะดวกด้านต่าง	ๆ 	อาทิ	ห้องสมุด	
หอพักนักศึกษาชาย	หอพักนักศึกษาหญิง	ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการสื่อสาร	(ฝึกปฏิบัติการถ่ายทอดโทรทัศน์	วิทยุ
กระจายเสียง)	ศูนย์ภาษานานาชาติ	มหาวิทยาลัย	ตั้งอยู่	ณ	 เลขที่	 444	ถนนวชิราวุธด�าเนิน	ต�าบลพระบาท	อ�าเภอเมือง	จังหวัดล�าปาง	และ 
เปิดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง	ที่ศูนย์เนชั่นบางนา	ตั้งอยู่เลขที่	1854	ถนนบางนาตราด	กม.	4.5	แขวงบางนา	เขตบางนา	กรุงเทพมหานคร

	 มหาวิทยาลัยเนชั่น	 เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน:	AEC	 โดยการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย	 เป็นการสอนที ่
เน้นผล	 (outcome-based	 learning)	 ซึ่งได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรทางธุรกิจชั้นน�า	 จากกลุ่มเนชั่น	 และ	 เครือข่ายภายนอก	 มีคณาจารย์	 
รวมทั้งผูท้รงคณุวฒุคิรอบคลมุในทกุสายงาน	ไม่ว่าจะเป็นด้านการบรหิารธรุกจิ	 ด้านสงัคมศาสตร์	 ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ	 ด้านสาธารณสขุศาสตร์	 
ด้านการบริหารสื่อใหม่		
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	 มหาวทิยาลัยเนช่ัน	มกีารพฒันาหลกัสตูรจากการศกึษาวจิยัและส�ารวจความต้องการของผูเ้รยีน	และ	ผูใ้ช้บณัฑติ	เพื่อเป็นข้อมลูในการปรบัปรงุ
และพัฒนาหลักสูตรเชิงรุก	ที่มีประสิทธิภาพ	ยืดหยุ่น	และสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามวิวัฒนาการของแต่ละสาขาวิชา	เพื่อรองรับการการแข่งขันใน
อุตสาหกรรมต่างๆ	ทั้งในประเทศไทย	และ	ต่างประเทศ	มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ	ช�านาญวิชาชีพ	มีจิตอาสาพัฒนาสังคม	
ประเทศชาติ	พร้อมทั้งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีมาตรฐานวิชาชีพในระดับสากล	และยังสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย	คือ	มุ่งผลิตบัณฑิตเชิง
สร้างสรรค์ให้มีคุณธรรม	จริยธรรม	จิตอาสา	ผลิตผลงานวิจัย	ท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม	ถ่ายโอนองค์ความรู้ในการบริการวิชาการวิชาชีพแก่สังคม
ภายใต้แนวปฏิบัติ	ให้สอดรับและตรงตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่ก�าหนดทั้ง	3	ด้านคือ	:	ทักษะด้านมืออาชีพ	(Professional	Skill)	ทักษะด้าน
การสื่อสาร	(Communication	Skill)	และทักษะด้านภาษาอังกฤษ	(English	Skill)	และ	ตรงตามเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย	คือ	“การเรียนกับมือ
อาชีพ”	และ	“บัณฑิตจิตอาสา”	และตรงตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิของส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	(สกอ)	

จุดเด่นที่ได้รับกำรชื่นชมจำกผู้ปกครอง 
               
	 คือ	มหาวิทยาลัยเนชั่น	มีการจัดการเรียนการสอน	 ท่ีเน้นการฝึกปฎิบัติในสถานที่ท�างานจริง	 อีกทัง้ยังมีอุปกรณ์ปฏิบัติการ 
ด้านสื่ออันทันสมัย	มีการฝึกงานตั้งแต่ชั้นปีที่	 1	 เพื่อให้นักศึกษาบูรณาการความรู้ที่เรียนมากับการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
ให้มีความกล้าแสดงออก	และ	น�าความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	 ด้ำนกำรวิจัย

	 ปี	2559	มหาวทิยาลยัเนชั่นได้มคีวามร่วมมอืกบัสถาบนัการศกึษาในต่างประเทศเพื่อ
แสวงหาโอกาสในการพฒันาความรูแ้ละการวจิยัร่วมกนั	โดยในปี	2559	มหาวทิยาลัยเนช่ัน
และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีฟุคุอิ	ประเทศญี่ปุ่น	 ร่วมกันจัดการประชุมวิชาการ	The	3rd	

NTU/FUT	 Joint	 Symposium	ประจ�าปีการศึกษา	2559	 	ณ	มหาวิทยาลัยเนชัน่	 ตัง้แต่ 
วันที่	3-6	ธ.ค.2559		ครั้งนี้	มหาวิทยาลัยเนชั่นเป็นเจ้าภาพจัดงาน	และภายในงานมีการ 
น�าเสนองานวิชาการของอาจารย์เนชั่น	และอาจารย์ของฟุคุอิ

 โครงกำรงำนวิจัย เรื่อง กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ข้ำวกลุ่มล�ำปำง แบรนด์  
 “น�้ำแร่แจ้ซ้อน” 

	 โดยมีนิทรรศการ	 เพื่อเป็นการถอดบทเรียน	ผ่านกิจกรรมสู่โครงการการตลาดจ�าลอง	 
ของผลิตภัณฑ์ข้าว	“	น�้าแร่แจ้ซ้อน	”		อ�าเภ	อเมืองปาน	จังหวัดล�าปาง	ในวันที่	27	เมษายน	
2559

 กิจกรรมสนับสนุนเพื่อเสริมสร้ำงพัฒนำทักษะ

	 มหาวิทยาลัยเนชั่น	 เล็งเห็นถึงความส�าคัญของการบูรณาการการเรียนการสอนร่วมกับกิจกรรม	เพื่อสร้างเสริม	และสนับสนุนให้น�าความรู้ที่
ได้รับมาใช้ในการพัฒนาตัวนักศึกษา	มหาวิทยาลัย	ตลอดถึงสังคมในรูปแบบต่างๆ	
	 •	งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่	ประจ�าปีการศึกษา	2559	
	 •	โครงการคดัเลอืกสโมสรนกัศกึษา	เพื่อเป็นส่วนหนึ่ง	ของการพฒันากจิกรรมนักศึกษา	และคุณภาพชีวติของนักศึกษาภายในร้ัวมหาวทิยาลยั
อย่างยั่งยืน
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	 •	 การจัดตั้งชมรมกิจกรรมของนักศึกษา	 ในมหาวิทยาลัยเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ท�ากิจกรรม	ตามความถนัดเเละความสนใจให้เป็น
ประโยชน์ต่อตัวนกัศึกษาในการเสรมิสร้างความรูท้ั้งทางด้านวชิาการและวชิาชพี	รวมทั้งพฒันาคณุลกัษณะที่พงึประสงค์จากการได้ท�ากจิกรรมร่วม
กับผู้อื่น
	 •	โครงการสหกจิศกึษากบัธนาคารไทยพาณิชย์	โดยในวนัที	่28	เมษายน	2559		ธนาคารไทยพาณชิย์	ได้ท�าการคดัเลอืกและสมัภาษณ์	นกัศกึษา	
เพื่อร่วมฝึกงานในโครงการการปฏิบัติงาน	สหกิจศึกษา	ณ	ธนาคารไทยพาณิชย์	จ�ากัด	ประจ�าปี	การศึกษา	2559	และในวันที่	26	ธันวาคม	2559	
ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรส�าหรับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ	ณ	ห้องประชุม	Mini	Theater	ส�านักงานใหญ่ธนาคารไทยพาณิชย์	
	 •	โครงการ	English	Camp	เพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษส�าหรับนักศึกษาใหม่
	 •	โครงการ	English	Speaking	Day	เพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษส�าหรับนักศึกษา	และ	บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
	 •	กิจกรรมประจ�าปี	กีฬาสี	,	พิธีไหว้ครู	,	พิธีรดน�้าด�าหัว
	 •	พิธีสวมฮูดและร�าลึกความเป็นบัณฑิตในพิธีปราสาทปริญญาบัตร	
	 •	โครงการสัมมนาวิชาการพัฒนางานสาธารณสุข	นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ	สาขาสาธารณสุขศาสตร์	ชั้นปีที่	3	
	 	 จัดในประเด็นอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและสมุนไพรในงานสาธารณสุข	 โดยอาจารย์	 ดร.	 ปิยรัษฎ์	 ปริญญาพงษ์	 เจริญทรัพย์	 เมื่อวันที่	 
	 	 11	เมษายน	2559

 โครงกำรสัมมนำกับมืออำชีพ โดยคณะบริหำรธุรกิจ ศูนย์เนชั่นบำงนำ
	 ได้รับเกียรติจากคุณไอซ์	 ธีรศานต์	 สหัสสพาศน์	 เป็นวิทยากร	 ในโครงการ		
Introduction	of	Digital	Marketing			เมื่อวันศุกร์	12	กุมภาพันธ์	2559	และ		ใช้วิธี
การเก็บแบบสอบถามโดยใช้		QR	Code

 โครงกำร “ดูหนังฟังเสวนำ” ชมภำพยนตร์เรื่อง Spotlight 
 พร้อมรับฟังการวิเคราะห์	เจาะลึกโดย	คุณสุทธิชัย	หยุ่น	ที่	โรงภาพยนตร์ลิโด	
กรุงเทพ		และ	โดยคุณนันทขว้าง	สิรสุนทร		นักวิจารณ์ภาพยนตร์	ณ	โรงภาพยนตร์	
SF	ห้างเซ็นทรัล	ล�าปาง	เมื่อวันจันทร์ที่	15	กุมภาพันธ์	2559
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 โครงกำรเสริมสร้ำงพัฒนำทักษะของนักศึกษำ คณะนิเทศศำสตร์ ศูนย์เนชั่นบำงนำ เป็นผู้จัดงำนสัมมนำ 
	 โครงการ	“สื่อเต็มเลย2”			ในวันพุธที่	27	เมษายน	2559	เวลา	9:30-16:00	น.	ที่ตึก	The	Style	By	Toyota	ชั้น	3	สยามสแควร์วัน	

 โครงกำรจิตอำสำ 
	 เพ่ือให้นักศกึษามคีวามรูค้วบคูไ่ปกบัการมคีณุธรรม	จรยิธรรม	และจะได้น�าหลกัธรรมนั้น	มาปรบัใช้กบัการเรยีนรวมถงึการด�าเนนิชวีติประจ�าวนั	
โดยนายภาณุพงศ์	 ลืนค�า	 เป็นตัวแทนนักศึกษาจิตอาสาประจ�าคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ	สาขาสาธารณสุขศาสตร์	มหาวิทยาลัยเนชั่น	 รับมอบ
เกียรติบัตรจิตอาสาประจ�าปี	2559	ณ	ห้องประชุมสุรินทร์-สมพร	โอสถานุเคราะห์	ชั้น	6	อาคารนวมินทราชประชาภัคดี	โรงพยาบาลล�าปาง	วันที่	 
27	ธันวาคม	2559

 กิจกรรมเพื่อช่วยรณรงค์รักษำไม้ยืนต้น 
 โดยนักศึกษามหาวิทยาลัยเนชั่น	ล�าปาง	ชั้นปีที่	1	ได้ช่วยกันส�ารวจและท�าป้ายชื่อพรรณไม้ยืนต้นภายในมหาวิทยาลัย	ตามโครงการส�ารวจ
และท�าป้ายชื้อพรรณไม้ยืนต้น	เพื่อสนองพระราชด�าริ	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี		เมื่อวันที่	18	มีนาคม	2559

	 บณัฑติทกุคนที่ส�าเรจ็การศกึษาจากมหาวทิยาลยัเนชั่น	จะต้องมคีวาม
พร้อม	ทั้งทางด้านวิชาการ	ด้านวิชาชีพ	ด้านคุณธรรม	จริยธรรม	ความรับ
ผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	รวมทั้งมีจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน
ตามสายอาชีพของตน	 เพื่อที่จะสร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติให้เป็น
สังคมที่มีคุณภาพต่อไปในภายภาคหน้า
	 นอกจากนี	้มหาวทิยาลยัยังได้เปิดโอกาสทางการศกึษาให้กว้างยิง่ขึ้น	
ด้วยการจดัสรรทุนการศกึษาประเภทต่างๆให้แก่นกัศกึษาที่มคีณุสมบตัติรง
ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก�าหนด	ดังนี้
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 ทุนเรียนดี
	 •	เกรดเฉลี่ยสะสม	ตั้งแต่	3.00-3.24	จะได้รับทุนส่วนลดค่าเล่าเรียนจ�านวน	20%
	 •	เกรดเฉลี่ยสะสม	ตั้งแต่	3.25-3.49	จะได้รับทุนส่วนลดค่าเล่าเรียนจ�านวน	50%
	 •	เกรดเฉลี่ยสะสม	ตั้งแต่	3.50-4.00	จะได้รับทุนส่วนลดค่าเล่าเรียนจ�านวน	100%

 ทุนเด็กดีมีที่เรียน (โครงกำร สกอ.-สพม.ได้รับทุน 20% ตลอดหลักสูตร)
	 ผู้ได้รับทุนต้องเป็นผู้มีความประพฤติดี	มีคุณธรรม	จริยธรรม	ท�ากิจกรรมที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน	และต้องได้รับหนังสือรับรองจากทาง
โรงเรียน	ประกอบกับหลักฐาน	Portfolio	จากนักเรียน

 ทุนบุคคลำกร
	 ผูร้บัทนุต้องเป็นบคุลากรหรอืบตุรหลานในหน่วยงานหรอืองค์กร	โดยต้องม	ีMOU	และมหีนงัสอืแจ้งการส่งบคุลากรมาศกึษาต่อในมหาวทิยาลัย	
จะได้รับทุนการศึกษา	20%	ตลอดหลักสูตร

 ทุนศิษย์เก่ำ
	 จะได้รับทุนการศึกษา	20%	ตลอดหลักสูตร	(ส�าหรับปริญญาใบที่2	หรือปริญญาโท)

 ทุนกำรศึกษำเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 
 ในโอกำสฉลองพระชนม์มำยุ 60 พรรษำ เพื่อเยำวชนจังหวัดน่ำน รุ่นที่ 2  ประจ�ำปีกำรศึกษำ 2559  
	 เมื่อวันที่	 9	 สิงหาคม	2559	 	 โดยมหาวิทยาลัยเนชั่น	 ร่วมกับธนาคารกสิกรไทย	มอบทุนการศึกษา	จ�านวน	60	ทุน	ผู้ช่วยศาสตราจารย	์ 
ดร.พงษ์อินทร์	 รักอริยะธรรม	อธิการบดีมหาวิทยาลัยเนชั่น	คุณโสภา	หนูเนตร	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทย	บริษัทมหาชน	จ�ากัด	 
คุณอดิศักดิ์	ลิ้มปรุงพัฒนกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท	เนชั่น	บรอด	แคสติ้ง	คอร์ปอร์เรชั่น	จ�ากัด	(มหาชน)	เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา 
ให้กับนักศึกษาทุนจังหวัดน่าน	รุ่นที่	2

 ทุนครบรอบ 46 ปี เนชั่นมัลติมีเดียกรุ๊ป ประจ�ำปี 2559
 • ทุนกำรศึกษำ ประเภทที่ 1 
	 ทุนส�าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที	่ 6	หรือเทียบเท่า	ที่มีผลการเรียนตั้งแต่	 3.50	ขึ้นไปและมีความสามารถด้านภาษา	ดนตรี	 ศิลปะ	
วฒันธรรม	ได้ศกึษาต่อในระดบัอดุมศกึษาในสาขาใดสาขาหนึ่งที่มหาวทิยาลยัเนชั่น	โดยจะได้รบัการยกเว้นค่าธรรมเนยีมการศกึษา	ตลอดหลักสูตร	
4	ปี	มูลค่าทุนละ	240,000	บาทต่อทุน		(20%	ตลอดหลักสูตร)

 • ทุนกำรศึกษำ ประเภทที่ 2 
	 มหาวิทยาลัยฯ	จะมอบทุนการศึกษาจ�านวนร้อยละ	50	ตลอดหลักสูตร	ให้แก่	นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่	6	หรือเทียบเท่าเพื่อศึกษาต่อที่
มหาวิทยาลัยเนชั่น	ในคณะต่าง	ๆ	ที่ศึกษาที่จังหวัดล�าปาง

		 ปัจจุบัน	มหาวิทยาลัยเนชั่น	 เปิดการเรียนการสอนทัง้ใน
หลักสูตรปริญญาตรีและปริญญาโท	 โดยแบ่งการจัดการเรียน
การสอน	ณ	มหาวิทยาลัยเนชั่น	ล�าปาง	และ	 ศูนย์การศึกษา 
เนชั่นบางนาในปีการศึกษา	2559	 	มีนักศึกษาที่ก�าลังศึกษา	 
อยู่ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท	 ทั้งมหาวิทยาลัยเนชั่น	 
ล�าปาง	และศูนย์การศึกษาเนชั่นบางนา	 รวมทั้งสิ้นเป็นจ�านวน		
1,077	คน
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 หลักสูตรที่มหำวิทยำลัยเนชั่นเปิดสอน	มีดังนี้

 มหำวิทยำลัยเนชั่น ล�ำปำง   

 หลักสูตรที่เปิดสอนในระดับปริญญำตรี
        ◆		คณะนิเทศศาสตร์บัณฑิต	
	 	 •	สาขานิเทศศาสตรบัณฑิต	(สาขาวิชานิเทศศาสตร์)
 ◆  คณะบริหารธุรกิจบัณฑิต
	 	 •	สาขาบริหารธุรกิจบัณฑิต
	 	 •	สาขาบัญชีบัณฑิต	(สาขาวิชาการบัญชี)
 ◆ คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ	
	 	 •	สาขาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต	(สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์)
       ◆ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	
	 	 •	สาขาวิทยาศาสตรบัณฑิต	(สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์)
	 	 •	สาขาบริหารธุรกิจบัณฑิต	(สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
 ◆ คณะสังคมศาสตร์และนุษยศาสตร์	
	 	 •	สาขารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต	(สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์)

 หลักสูตรที่เปิดสอนในระดับปริญญำโท
     ◆ คณะบริหารธุรกิจบัณฑิต	
	 	 •	สาขาบริหารธุรกิจบัณฑิต
     ◆ คณะสังคมศาสตร์และนุษยศาสตร์	
	 	 •	หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต	(สาขาวิชาการบริหารการศึกษา)
	 	 •	หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต	(สาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น)

 วิทยำลัยเนชั่น ศูนย์เนชั่น บำงนำ

 หลักสูตรที่เปิดสอนในระดับปริญญำตรี
 ◆ คณะบริหารธุรกิจบัณฑิต	
	 	 •	หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต	(สาขาวิชาการตลาด)
 ◆ คณะนิเทศน์ศาสตร์	
	 	 •	หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

 หลักสูตรที่เปิดสอนในระดับปริญญำโท
 ◆ คณะบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต		 •	สาขาบริหารธุรกิจบัณฑิต
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	 1.	กจิกรรมป่ันจกัรยานวนัเดก็แห่งชาต	ิมหาวทิยาลยัเนชั่น	ล�าปาง		
ณ	โรงเรียนพระบาท	อ.เมือง	จ.ล�าปาง		เมื่อวันที่	8	มกราคม	2559

	 2.	คณาจารย์	และนักศึกษา	คณะนิเทศศาสตร์	ศูนย์เนชั่นบาง
นา	ให้บรกิารวชิาการใน	“โครงการความร่วมมอืเพื่อการประชาสัมพนัธ์
แหล่งท่องเที่ยว	 และอบรมการถ่ายภาพเพื่อประชาสัมพันธ์แหล่ง 
ท่องเที่ยว	ณ	ทุ่งหยีเพ็ง	 เกาะลันตา	จังหวัดกระบี่”	 	 จัดขึ้นระหว่าง 
วันที่		12-14	กุมภาพันธ์	2559

	 กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

	 3.	มหาวิทยาลัยเนชั่น	 	 รณรงค์ขับเคลื่อนการสร้างพลเมืองเพื่อ
ประเทศไทยที่น่าอยู่ร่วมกับเครือข่ายขยายแนวความคิด	 โครงการ 
ปิดทองหลังพระ	อนุรักษ์	พัฒนา	และปรับปรุงฝายชะลอน�้าแม่จาง		
อ.แม่ทะ	จ.ล�าปาง		เมื่อวันที่	22	มีนาคม	2559	ภายใต้การสนับสนุน
งบประมาณจากส�านกัรณรงค์สื่อสารสงัคม	(ส�านกั	5)	ส�านกังานกองทนุ
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

	 4.	โครงการ	เนชั่นร่วมใจ	สร้างฝายคืนความชุ่มชื้นให้ผืนป่าม่อน
พระยาแช่		เพื่อสร้างจิตส�านึกให้เกิดความรักและหวงแหนทรัพยากร
ป่าไม้	 ลดการเกิดไฟป่าและฟื้นฟูป่า	ส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตอาสา
เพื่อพัฒนาสาธารณประโยชน์	เมื่อวันศุกร์ที่	25	มีนาคม	2559

	 5.	มหาวิทยาลยัเนช่ัน	เป็นเจ้าภาพในการจัดประกวดสนุทรพจน์
และเขยีนเรยีงความ	คณุธรรม	จรยิธรรม	และ	จรรยาบรรณ	ทางวชิาชพี
บัญชี	ครั้งที่	4		เมื่อวันจันทร์	23	พฤษภาคม	2559

	 6.	มหาวทิยาลยัเนชั่น	ให้ความรูเ้รื่องพฒันาศกัยภาพชมุชน	ด้าน
การวางแผนและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ท้องถิ่น	ซึ่งเป็น	ความร่วมมือ
ระหว่างคณะนิเทศศาสตร์	และ	คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์		
เมื่อวันที่	 20	มิถุนายน	2559	ณ	องค์การบริหารส่วนต�าบลบ้านดง	
อ�าเภอแม่เมาะ	จังหวัดล�าปาง
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	 7.	โครงการส่งเสรมิทกัษะการดแูลผูป่้วยเรื้อรงั	ให้กบักลุม่อสม.	
บ้านท่าสี	ต.บ้านดง	อ.แม่เมาะ	จ.ล�าปาง	วันที่	1	กรกฎาคม	2559

	 8.	 นักศึกษามหาวิทยาลัยเนชั่น	 ศูนย์เนชั่นบางนา	 (ชมรม	 
Junior	 Investor)	 ท�าโครงการจิตอาสาปลูกป่าชายเลน	 (บางปู) 
	เป็นจ�านวน	46	ต้น	เนื่องในโอกาสครบรอบการก่อตั้ง	46	ปี	บริษัท	
เนชั่น	มลัตมิเีดยีกรุป๊	จ�ากดั	(มหาชน)	เมื่อวนัศกุร์ที	่1	กรกฎาคม	2559	
และต้นไม้ที่พวกเราได้ปลูกได้ร่วมอยู่ในโครงการ	 อนุรักษ์ฟื้นฟู 
ป่าชายเลน	 840,000	กล้า	 เฉลิมพระเกียรติ	 สมเด็จพระนางเจ้าฯ	
พระบรมราชินีนาถ	เมื่อวันที่	10	กรกฎาคม	2559

	 9.	มหาวิทยาลัยเนชั่น	 ล�าปาง	สัมมนาครูแนะแนวโครงการ
พัฒนาการจัดการศึกษาพื้นฐานของครูและนักเรียน	 ผ่านแนวทาง
ค้นหาตวัตน	ในโครงการพฒันาคณุภาพการศกึษากบัการพฒันาท้อง
ถิ่น	 	 ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	 :	 เครือข่ายสถาบัน
อุดมศึกษา	ภาคเหนือตอนบน	เมื่อวันที่	20	กันยายน	2559

	 10	 .	 มหาวิทยาลัยเนชั่น	 ร่วมสืบทอดประเพณีทอดกฐิน	 จัด
โครงการ“ปลูกฝ้าย	ปั่นฝ้าย	สายบุญ	จุลกฐิน		ถิ่นล้านนา”	ซึ่งจัดเป็น
ประจ�าทุกปี		เมื่อวันที่	22	ตุลาคม	2559

	 11.	 โครงการ	 “เนชั่น	 ร่วมใจต้านภัยหนาว”	 โรงเรียนบ้านมณีพฤกษ์	
ต.งอบ	อ.ทุ่งช้าง	จ.น่าน	ระหว่างวันที่	15	-	22	ธันวาคม	2559
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ภาวะอุตสาหกรรม

และการแข่งขัน

สภำพเศรษฐกิจโดยรวม 

 
	 ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปี	 2559	ขยายตัวร้อยละ	3.30	ขยายตัวเพิ่มขึน้จากปี	 2558	ทีข่ยายตัวร้อยละ	2.80	แต่ก็ยังถือว่าเติบโตต�่ากว่า
ศักยภาพ	เพราะแรงขับเคลื่อนส�าคัญ	ภาคการส่งออก	ยังไม่ฟื้นตัวอย่างชัดเจน	แม้จะมีสัญญาณที่ดีในช่วงปลายปี	2559	จากตัวเลขการส่งออกใน
แต่ละเดือนที่พลิกกลับมาฟื้นตัวเป็นบวกได้	ทั้งนี้ปัจจัยหลักที่ผลักดันเศรษฐกิจไทยในปี	2559	คือ	การใช้จ่ายและการลงทุนจากภาครัฐ	โดยเฉพาะ
การขับเคลื่อนโครงการลงทุนส�าคัญมากมาย	โครงการบริหารจัดการน�้าและระบบขนส่งทางถนน	โดยเฉพาะโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานภาย
ใต้แผนปฏบิตักิารด้านคมนาคมขนส่งในระยะเร่งด่วน	การปรบัตวัดขีึน้ของรายได้เกษตรกร	ที่สถานการณ์ภยัแล้งคลี่คลายลง	และระดบัราคาสนิค้า
ที่ปรับตัวกลับมามีทิศทางที่ดีขึ้น	ขณะที่การลงทุนภาคเอกชนฟื้นตัวได้เมื่อเทียบกับปี	2558	และการขยายตัวของจ�านวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศ
ในเกณฑ์สูง	โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากจีนและรัสเซียที่เติบโตได้ดี	คาดว่าจะสนับสนุนให้ธุรกิจท่องที่ยวขยายตัวดีขึ้น
  
	 อย่างไรก็ตามเศรษฐกิจไทย	ยังคงต้องเผชิญกับความผันผวนทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง	และเหตุการณ์ต่างๆ	ที่เกิดขึ้นในช่วงปลายปี	2559	
ท�าให้การใช้งบโฆษณาชะลอตัวลง	ภาพรวมอุตสาหกรรมโฆษณาในปี	 2559	มียอดใช้จ่ายค่าโฆษณารวม	107,896	ล้านบาท	ลดลงร้อยละ	12	 
จากปี	2558	ที่เท่ากับ	122,175	ล้านบาท	(ข้อมูลจาก	นีลเส็น)													

MEDIA Y2016 SOV% Y2015 SOV% DIFF % Change

Analog	TV 47,121	 44% 57,412	 47% (10,290) -18%

Digital	TV 20,393	 19% 20,931	 17% (538) -3%

Cab/Sat	TV 3,495	 3% 6,055	 5% (2,560) -42%

Newspapers 9,843	 9% 12,323	 10% (2,480) -20%

Outdoor 5,665	 5% 4,190	 3% 1,475	 35%

Cinema 5,445	 5% 5,133	 4% 312	 6%

Transit 5,311	 5% 4,486	 4% 825	 18%

Radio 5,262	 5% 5,675	 5% (413) -7%

Magazines 2,929	 3% 4,268	 3% (1,339) -31%

Internet 1,731	 2% 1,058	 1% 673	 64%

In-Store 700	 1% 645	 1% 55	 9%

Grand	Total 107,896	 100% 122,175	 100% (14,280) -12%

หมายเหตุ	:	-ไม่รวมเซ็คชั่น	โฆษณา	และเฮ้าส์แอดส์	

	ยอดใช้จ่ายโฆษณาในทุกสื่อ	เปรียบเทียบปี	2558-2559
(หน่วย	:	ล้านบาท)	



รายงานประจ�าปี

2 5 5 9

NATION MULTIMEDIA GROUP
PUBLIC COMPANY LIMITED60

สื่อโทรทัศน์	 ยังคงเป็นสื่อหลัก	ที่ผู้ประกอบการ	 ใช้งบโฆษณามากเป็นอันดับหนึ่ง	 ถึงแม้งบประมาณการใช้สื่อโทรทัศน์ในปี	 2559	จะลดลง	 
โดยเฉพาะเคเบิ้ลทีวี	 และโทรทัศน์ดาวเทียม	ที่มีการเติบโตลดลงค่อนข้างมาก	 	 อย่างไรก็ตามทีวีดิจิตอลช่องใหม่เป็นสื่อที่น่าจับตามองในช่วงปี 
ที่ผ่านมา	 เป็นโอกาสของทีวีดิจิตอลช่องใหม่ที่สร้างสรรค์	 และน�าเสนอรายการหรือ	Content	 ให้ถูกใจเป้าหมายมากขึ้น	 เพราะผู้บริโภคหันไปหา 
ทีวีดิจิตอลที่มีหลากหลายช่อง	และเลือกเนื้อหาในการรับชมได้
 
	 สื่อสิ่งพมิพ์เป็นสื่อที่มกีารปรบัตวัมากที่สดุ	ถงึแม้การใช้งบโฆษณาผ่านสื่อนติยสารลดลง	31%	และหนงัสอืพมิพ์ลดลง	20%	แต่หนงัสือประเภท	
Free	Copy	กลับมาได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น	ซึ่งสามารถท�าได้ในหลายรูปแบบ	และบางเล่มก็หันไปใช้การจัดอีเวนท์ด้วย	สะท้อนความแข่งแกร่งใน
ด้านการสร้างสรรค์เนื้อหา	หรือ	Content	ที่แตกต่างกลายเป็นจุดเด่นของตัวที่สุด
 
	 ส่วนแนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี	2560	ข้อมูลจากส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง	คาดว่าจะขยายตัวต่อเนื่องที่ร้อยละ	3.40		โดยได้รับแรงส่งจาก
การใช้จ่ายลงทุนภาครัฐที่ยังคงมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง	 โดยเฉพาะโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน	 อาทิ	 โครงการรถไฟรางคู่	 และโครงการ
รถไฟฟ้าในเขตเมือง	 ที่จะสามารถด�าเนินการได้มากขึ้นในปี	 2560	และจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้ภาคธุรกิจ	 และกระตุ้นให้เกิดการลงทุน 
ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับโครงการรัฐได้	ประกอบกับการส่งออกบริการยังคงมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง	ตามการขยายตัวในเกณฑ์สูงของจ�านวน
นักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย	

ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ ประกอบด้วย 8 สำยธุรกิจ ดังนี้ 

1. สำยธุรกิจด้ำนข่ำวธุรกิจภำษำไทย :	 อยู่ภายใต้การบริหารของ	บริษัท	กรุงเทพธุรกิจ	มีเดีย	 จ�ากัด	 ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจ�าหน่าย
หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ	หนังสือพิมพ์ธุรกิจรายวัน	โดยมีลูกค้ากลุ่มเป้าหมายหลัก	ได้แก่	นักธุรกิจ	ทั้งรุ่นใหญ่และนักธุรกิจรุ่นใหม่	
นักวิชาการ	ข้าราชการ	นักการตลาด	นิสิตนักศึกษา	และประชาชน	ที่มีการศึกษาระดับกลางถึงระดับสูง

2. สำยธุรกจิด้ำนข่ำวทั่วไปภำษำไทย : อยู่ภายใต้การบริหารของ	บริษัท	คมชัดลึก	มีเดีย	จ�ากัด	ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจ�าหน่ายหนังสือพิมพ์
คมชัดลึก	หนังสือพิมพ์ข่าวทั่วไปรายวันภาษาไทย	และนิตยสารเนชั่นสุดสัปดาห์	นิตยสารวิเคราะห์ข่าวทั่วไปรายสัปดาห์	 โดยลูกค้า
กลุ่มเป้าหมายได้แก่	ประชาชนทั่วไป			

3. สำยธุรกจิด้ำนข่ำวภำษำองักฤษ :	อยูภ่ายใต้การบรหิารของ	บรษิทั	เนชั่น	นวิส์	เนต็เวร์ิค	จ�ากดั	ซึ่งเป็นผูผ้ลติและจ�าหน่าย	หนงัสอืพมิพ์	
The	Nation	 โดยมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย	 ได้แก่	 คนไทยที่ติดตามความเคลื่อนไหวของการเมืองและเศรษฐกิจ	กลุ่มผู้อ่านรุ่นใหม	่ 
รวมทั้งชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย	

4. สำยธุรกิจด้ำนเอ็ดดูเทนเมนท์ และต่ำงประเทศ : อยู่ภายใต้การบริหารของ	บริษัท	เนชั่น	อินเตอร์เนชั่นแนล	เอ็ดดูเทนเมนท์	จ�ากัด	
(มหาชน)	(NINE)	และบริษัทย่อย	คือ	บริษัท	เนชั่น	โกลบอล	เอ็ดดูเทนเมนท์	จ�ากัด	โดยด�าเนินธุรกิจดังนี้

	 •	ผลิตพ็อกเก็ตบุ๊คส์ที่ได้รับลิขสิทธิ์ทั้งในและต่างประเทศ	ได้แก่	“อเล็กซ์	เฟอร์กูสัน	น�าให้ชนะ,	“ปฏิทินฤกษ์มงคลปี	2017”	โดย	Joey	
Yap	เป็นต้น

	 •	ตัวแทนขายโฆษณาให้สิ่งพิมพ์ต่างประเทศ	จัดจ�าหน่ายหนังสือให้แก่หนังสือพิมพ์ต่างประเทศในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน	
ได้แก่	The	Wall	Street	Journal	Asia	และ	The	Yomiuri	Shimbun	รวมทั้งนิตยสารต่างประเทศ	เช่น	Fortune,	Time	Magazine,	
Forbes	Asia,	Bloomberg	Business	Week	เป็นต้น

	 •	ผลติ	น�าเข้า	และจ�าหน่ายสิ่งพมิพ์ส�าหรบัเดก็เพื่อการศกึษา	บันเทงิ	และสื่อทกัษะการสือ่สาร	จากในและต่างประเทศ	ได้แก่	นติยสาร	
Nation	Junior

5. สำยธุรกิจด้ำนสื่อกระจำยภำพและเสียง :	เป็นผู้ผลิตรายการ	สถานีข่าว	ผลิตรายการวิทยุ	และสื่อสมัยใหม่	(	New	Media)	ซึ่งกลุ่ม
ลูกค้าเป้าหมาย	ได้แก่	ประชาชนทั่วไป	และบริษัทยังเป็นเจ้าของใบอนุญาต	ช่องทีวีดิจิตอล	2	ช่อง	คือ	

 
	 5.1	ช่อง	Nation	TV	ออกอากาศภายใต้ช่องหมายเลข	22	ด�าเนินการโดย	บริษัท	เอ็นบีซี	เน็กซ์	วิชั่น	จ�ากัด	ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ	บริษัท	
เนชั่น	บรอดแคสติ้ง	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	(มหาชน)	(NBC)	Nation	TV	เป็นช่องประเภทข่าวสารและสาระความรู้ความคมชัดมาตรฐาน	
(SD	News)	เป็นสถานีข่าวและสาระความรู้	24	ชั่วโมง	ซึ่งมุ่งเน้นน�าเสนอข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้อง	เป็นกลาง	ทันเหตุการณ์	พร้อม
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บทวิเคราะห์และข้อมูลเชิงลึกอย่างรอบด้านจากทีมงานข่าวที่มีประสบการณ์	โดยมีช่องทางการออกอากาศหลายรูปแบบ	เช่น	ดิจิทัล
ทีวี	ช่อง	22	,	เว็บไซด์	www.nationtv.com,	Application	ผ่านมือถือ	และ	Tablet	Nation	TV	มีกลยุทธ์ในการสร้างความเป็นผู้น�า	ใน
การเป็นสถานีข่าวอันดับ	1	ในทุกกลุ่มเป้าหมาย	และทุกพื้นที่การรับชม	การพัฒนาคุณภาพรายการอย่างต่อเนื่อง	โดยสร้างรายการ
รูปแบบใหม่ๆในช่องเนชั่นทีวี	เช่น	รายการข่าวข้นคนเนชั่น	รายการไทม์ไลน์	สุทธิชัย	หยุ่น,	รายการ	Primetime	กับเทพชัย	,	รายการ
เก็บตกจากเนชั่น	,	รายการไลน์กนก	และรายการ	Channel	Japan	เป็นต้น		และบริษัทฯ	ยังให้ความส�าคัญต่อการน�าโซเชียลมีเดีย	 
รูปแบบใหม่ๆ	มาใช้ในการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ชมผ่านทางโทรทัศน์	และในเว็บไซด์

	 	5.2		หมวดหมู่ทั่วไปแบบความชัดปกติ	(SD	Varirty)	ภายใต้ชื่อช่อง	NOW	ออกอากาศภายใต้ช่อง	หมายเลข	26	ด�าเนินการโดย	บริษัท	
แบงคอก	บิสสิเนส	บรอดแคสติ้ง	จ�ากัด	ซึ่งเป็นบริษัทย่อย	ของบริษัท	เนชั่น	มัลติมีเดีย	กรุ๊ป	จ�ากัด	(มหาชน)	(NMG)	NOW	26	เป็น
ช่องวาไรตี้ความคมชดัมาตรฐาน	(SD)	ที่มคีวามแตกต่างจากช่องวาไรตี้อื่น	ด้วยการน�าเสนอสาระบนัเทงิที่มคีณุภาพ	มคีวามสนุกสนาน
และสร้างสรรค์การเรียนรู้	 ผ่านทางเนื้อหาของรายการไม่ว่าจะเป็นรายการสารคดีที่ผลิตจากสตูดิโอระดับโลก	ภาพยนตร์ซีรีส์ต่าง
ประเทศ	รายการกีฬาจากทั้งในและต่างประเทศ	เช่น	Tour	de	France	2016,	La	Vuelta	2016,	Giro	D’	Italia	และ	รายการกีฬาที่
สร้างสรรค์โดยช่องอย่าง	คมชัดลึก	ศึกมวยไทย	เป็นต้น

	 NOW26	เป็นสถานีโทรทัศน์ดิจิตอล	ที่ออกอากาศอย่างเป็นทางการว่า	3	ปี	มีกระแสตอบรับจากกลุ่มผู้ชมอย่างต่อเนื่อง	ทางช่องได้
ปรับเนื้อหา	 เพิ่มความเป็นวาไรตี	้ ด้วยรายการประเภทบันเทิง	 สารคดี	ภาพยนตร์ซีรีส์	 เรียลลิตี้โชว์	 และกีฬาต่างๆ	 โดยเฉพาะกีฬา	
มวยไทย	ที่มีการถ่ายทอดสดประจ�าทุกอาทิตย์	 ท�าให้ฐานผู้ชมขยายจ�านวนเพิ่มขึ้น	และยังได้การจัดอันดับเรทติ้งดีขึ้น	 ส่วนหนึ่งมา
จากรายการกีฬาโดยเฉพาะมวยไทย	นอกจากนั้นแล้วรายการประเภทสารคดี	ก็เป็นอีกคอนเท้นท์	ที่ได้รับความสนใจจากผู้ชม	ท�าให้
ช่อง	NOW	26	มีกลุ่มผู้ชมทั่วไปขยายตัวเพิ่มขึ้น	จากการเพิ่มเนื้อหารายการให้มีความหลากหลายนั่นเอง

6. สำยธุรกิจด้ำนกำรพิมพ์ :	 อยู่ภายใต้การบริหารของบริษัท	ดับบลิวพีเอส	 (ประเทศไทย)	จ�ากัด	ด�าเนิน	 ธุรกิจให้บริการงานพิมพ์	
หนังสือพิมพ์	โดยการพิมพ์หลัก	จะรับพิมพ์หนังสือพิมพ์ของเครือเนชั่นกรุ๊ป	ได้แก่	หนังสือพิมพ์คมชัดลึก	กรุงเทพธุรกิจ,	The	Nation	
และรับงานพิมพ์ในเครือเนชั่นประเภท	งานการ์ตูน,	พ็อคเก็ตบุ๊ค,	 สิ่งพิมพ์โฆษณา	และลูกค้าภายนอก	ส�าหรับงานพิมพ์	 	ประเภท
นิตยสาร	วารสาร	แคตตาล็อก	และโบรชัวร์

7. สำยธุรกิจด้ำนกำรขนส่ง :	อยู่ภายใต้การบริหารของบริษัท	เอ็นเอ็มแอล	จ�ากัด	ด�าเนินธุรกิจรับจ้าง	ขนส่งสินค้า	(Logistic)และการ
บริการด้าน	Shipping	โดยบริการด้านขนส่ง	จัดส่งหนังสือพิมพ์	สิ่งพิมพ์	เพื่อให้บริการลูกค้าเนชั่นกรุ๊ป	รองรับสายงานหลักในการจัด
ส่งหนังสือพิมพ์ในเครือ	ได้แก่	คมชัดลึก,	กรุงเทพธุรกิจ,	 เดอะเนชั่น	 ,	The	Yomiuri	Shimbun	และ	Bangkok	Shimbun	ทั้งในเขต
กรุงเทพฯ-	ปริมณฑล	และต่างจังหวัดทั่วประเทศ	รวมทั้งรับงานบริการขนส่ง	และ	บริการ	Shipping	ให้กับบริษัทในเครือ	และลูกค้า
ภายนอกทั่วไป	

8. สำยธุรกิจด้ำนกำรศีกษำ :	อยู่ภายใต้การบริหารของ	บริษัท	เนชั่น	ยู	จ�ากัด	NMG	ถือหุ้นร้อยละ	90	และ	มหาวิทยาเอเชียอาคเนย์	
ถือหุ้นร้อยละ	10)	โดยเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ใบอนุญาตประกอบกิจการมหาวิทยาลัย	เนชั่น	ตั้งอยู่ที่	ต�าบลพระบาท	อ�าเภอเมือง	จังหวัด
ล�าปาง	โดยเปิดสอนระดับปริญญาตรี	7	หลักสูตรได้แก่	หลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต,	หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต,	หลักสูตรบัญชี
บัณฑิต,	หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต,	หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต	 ,	หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต	และหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)	และเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท	3	หลักสูตร	ได้แก่	หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต,	
หลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต,	หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต	

	 •	ศูนย์การศึกษา	-	กรุงเทพ	ที่ศูนย์เนชั่น	บางนา	เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี	2	หลักสูตร	ได้แก่	หลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต	และหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต	(สาขาวิชาการตลาด)	และเปิดสอนหลักสูตรปริญญาโท	หลักสูตรบริหารธุรกิจ	
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สภำพกำรแข่งขันของธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์

	 ธุรกิจสือ่สิง่พิมพ์มีการแข่งขันทีค่่อนข้างรุนแรง	และมีภาระต้นทุนทีค่่อนข้างสูง	 อีกทัง้เผชิญความท้าทายจากการเปลีย่นผ่าน	 รูปแบบการ
บริโภคสื่อของผู้บริโภค	ซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนไปตามแนวโน้ม	และเทคโนโลยีดิจิทัล	ที่เข้าถึงการใช้ชีวิตประจ�าวันของผู้คนมากขึ้น	

 “กรุงเทพธุรกิจ” ยังคงรักษาความเป็นผู้น�าที่โดดเด่น	 ในกลุ่มหนังสือพิมพ์ธุรกิจรายวัน	 สามารถเพิ่มยอดขาย	ครองส่วนแบ่งการตลาดเป็น
อันดับหนึ่ง	ด้วยสัดส่วนร้อยละ	56	

 “คมชัดลึก”	หนังสือพิมพ์รายวันทั่วไป	มีส่วนแบ่งการตลาดทางด้านพื้นที่โฆษณาสูงเป็นอันดับ	2	รองจาก	ไทยรัฐ	ด้วยสัดส่วนร้อยละ	25

 “The	 Nation”	หนังสือพิมพ์รายวันทั่วไปภาษาอังกฤษ	มีคู่แข่งเพียงฉบับเดียว	คือ	Bangkok	Post	และมีส่วนแบ่งการตลาดทางด้านพื้นที่
โฆษณา	ประมาณร้อยละ	28	

 “ส�ำนกัพมิพ์	เนชัน่บุค๊ส์”	กอ็ยูใ่นภาวะที่แข่งขนัสงูเช่นเดยีวกนั	เนื่องจากในปัจจบุนัมผีูผ้ลติพอ็คเกต็บุค๊ส์เป็นจ�านวนมาก	ก่อให้เกดิการแข่งขนั
สูง	ดังนั้นเนื้อหาสาระภายในเล่ม	จึงเป็นปัจจัยส�าคัญในการเลือกซื้อของผู้อ่าน	ผู้ผลิตหนังสือพ็อคเกตบุ๊คส์	ที่ท�าแนวเดียวกับบริษัท	ได้แก่	อัมรินทร์
พริ้นติ้ง,	นานมีบุ๊คส์,	มติชน,	abook	เป็นต้น

 “สิ่งพิมพ์ส�ำหรับเด็กและกำรศึกษำ”	ปัจจุบันมีผู้ผลิต	ผลิตภัณฑ์เพื่อการศึกษาและบันเทิงเพิ่มมากขึ้น	แนวโน้มในอนาคตคาดว่าตลาดจะ
ขยายตัวมากขึ้น	เนื่องจากคนรุ่นใหม่มีการศึกษาที่สูงขึ้น	ให้ความส�าคัญกับการศึกษาหาความรู้ของบุตรหลานมากขึ้น	
	 ปัจจัยดังกล่าว	ท�าให้บริษัท	มีคู่แข่งที่หลากหลายขึ้น	มีจ�านวนเพิ่มขึ้น	ในแต่ละผลิตภัณฑ์	ได้แก่	กลุ่มที่ได้รับลิขสิทธิ์จาก	Disney	มีคู่แข่ง	เช่น	
อักษราพิพัฒน์	เป็นต้น	ส่วนกลุ่มหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่น	มีคู่แข่ง	เช่น	วิบูลย์กิจ,	และสยามสปอร์ตพับลิชชิ่ง	เป็นต้น

ทิศทำงธุรกิจของสื่อสิ่งพิมพ์และแนวโน้ม 

	 จากแนวโน้มภาวะอตุสาหกรรมเยื่อกระดาษ	กระดาษ	และสิง่พมิพ์ในปี	2560	คาดว่าการผลติเย่ือกระดาษ	และกระดาษในภาพรวม	จะสามารถ
ขยายตัวได้จากเศรษฐกิจของประเทศที่มีทิศทางขยายตัว	ยกเว้นกระดาษพิมพ์เขียนที่มีแนวโน้มลดลง	เนื่องจากเอกสาร	หนังสือสื่อโฆษณาในรูป
แบบกระดาษถูกแทนที่ด้วยระบบดิจิทัล	
  
	 แนวโน้มธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ในปี	2560	มีแนวโน้มจะลดลง	ค่าโฆษณาของสื่อสิ่งพิมพ์	โดยเฉพาะนิตยสารที่ลดลงต่อเนื่อง	ดังนั้นผู้ประกอบการ
ต้องปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป	โดยเฉพาะเมื่อการรับรู้ข่าวสารของผู้บริโภคที่เน้นมารับรู้ผ่านโทรศัพท์มือถือ	และสื่อออนไลน์ต่างๆ	จึง
เป็นเหตุผลหลักที่สื่อสิ่งพิมพ์ต้องปรับตัวเป็น	Content	Provider	ด้วยการเผยแพร่ข้อมูลออกไปได้ในทุกช่องทาง	(Platform)	

	 ส�าหรับธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์	เนื้อหา	หรือ	Content	ถือเป็นหัวใจส�าคัญ	ของธุรกิจ	ถ้า	Content	ดีมีคุณภาพจะสามารถอยู่ได้		ในทุก	platform	ไม่
ว่าจะเป็นโทรทัศน์	หนังสือพิมพ์	เว็บไซต์	โทรศัพท์มือถือ	ซึ่งสื่อในเครือเนชั่นฯ	ใช้		กลยุทธ์ดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง	ประกอบกับจากการที่เครือเนชั่น	
เป็นเจ้าของช่องทีวีดิจิตอล	2	ช่อง	คือ	Nation	TV	ช่อง	 22	และ	NOW	ช่อง	 26	 เป็นโอกาสที่บริษัทสามารถใช้สื่อโทรทัศน์	 ในการโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์	เพื่อขยายฐานลูกค้าให้กว้างขึ้น	เข้าถึงผู้บริโภคได้มากขึ้น	ครอบคลุมพื้นที่กว้างไกล	ถึงทุกภูมิภาคทั่วโลก		
 
	 อย่างไรก็ตามสื่อสิ่งพิมพ์	ยังคงต้องปรับตัวสู่ยุคดิจิทัล	หรือมี	Digital	Version	ควบคู่ไปกับหนังสือเล่ม	พร้อมส�าหรับการแข่งขันเพื่อขยายส่วน
แบ่งตลาด	ในธุรกิจหนังสืออิเล็กทรอนิกส์	ด้วยการพัฒนาแอปพลิเคชั่นให้มีความทันสมัย	ท�าให้กระแสนิยมในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์	ขยายตัวสูง
อย่างต่อเนื่อง	ดังนั้นผู้ประกอบการต้องหากลยุทธ์เพื่อพัฒนา	Content	ให้ธุรกิจสามารถแข่งขันในตลาดได้ต่อไป
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	 แนวโน้มโฆษณาปี	2560	สมาคมมีเดียเอเยนซี่	และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย	หรือ	Media	Ag					ency	Association	Thailand	:	MAAT	ประเมิน
ว่า	การเติบโตของอุตสาหกรรมโฆษณา	จะขึ้นอยู่กับการเติบโตของเศรษฐกิจโดยรวม	ซึ่งคาดว่าอุตสาหกรรมโฆษณาจะเติบโต	3-5%	จากปี	2559	
โดยปัจจยับวกหลกัๆ	ต้ององิจากสถานการณ์เศรษฐกจิ	และการเมอืงในประเทศ	หากภาคเอกชนเชื่อมั่น	เดนิหน้าลงทนุต่อเนื่อง	อตุสาหกรรมโฆษณา
ก็จะเติบโตอย่างแน่นอน		
 
	 ด้วยพฤตกิรรมยคุมลัติสกรนีที่เข้มข้นข้ึน	แบรนด์ต้องปรบัรปูแบบ	และหาแนวทางการท�าตลาดรปูแบบใหม่	โดยต้องพฒันาแคมเปญให้สามารถ
สื่อสารกับผู้บริโภคได้ทุกช่องทาง	การน�าเสนอต้องหลากหลาย	ให้สามารถเข้าถึงผู้บริโภคในทุกช่องทางการรับสื่อ

	 ในแง่ของสื่อ	การใช้งบโฆษณาผ่านสื่อเก่ามีแนวโน้มลดลง	ทั้งช่องเก่า	 (Analog	TV)	 ,	นิตยสาร	วิทยุ	ขณะที่ทีวีช่องใหม่	 (Digital	TV)	และ 
สื่อดิจิทัล	 ออนไลน์	 โซเชียลมีเดีย	 จะมีบทบาทเพิ่มขึ้น	 เพราะพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลีย่นไป	 เสพสือ่ผ่านหลายช่องทางในเวลาเดียวกัน	 หรือ 
มัลติสกรีน
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	 กลุ่มบริษัทได้ตระหนักถึงความส�าคัญของการบริหารความเสี่ยง	โดยได้มีการวางแผนบริหารจัดการ	ติดตาม	และควบคุม	ความเสี่ยงให้อยู่ใน
ระดบัท่ีเหมาะสม	โดยเป้าหมายหลักของการบรหิารความเส่ียงคอื	จดัการความเสี่ยงทีม่ต่ีอการบรรลวุตัถปุระสงค์องค์กร	เพื่อลดโอกาสทีค่วามเส่ียง
จะเกิดขึ้นหรือลดความเสียหายกรณีความเสี่ยงเกิดขึ้น	และ/หรือให้ได้มาซึ่งโอกาสทางธุรกิจ		การด�าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทมีปัจจัยความเสี่ยงที่
เกี่ยวข้องซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อกลุ่มบริษัท	และหรือ	ผู้ลงทุนอย่างมีนัยส�าคัญ	มีดังต่อไปนี้	

1.	ควำมเสี่ยงในกำรประกอบธุรกิจ

1.1 ควำมเสี่ยงจำกผลกำรด�ำเนินงำนขึ้นอยู่กับภำวะอุตสำหกรรมโฆษณำ
	 เนื่องด้วยรายได้หลักของบริษัทมาจาก	รายได้ค่าโฆษณา	ในขณะที่โครงสร้างต้นทุนส่วนใหญ่เป็นต้นทุนคงที่	ผลการด�าเนินงานของบริษัทจึง
ขึ้นอยู่กับภาวะอุตสาหกรรมโฆษณา	ซึ่งค่าใช้จ่ายด้านการโฆษณาจะผันแปรไปตามสภาวะเศรษฐกิจ	 อุตสาหกรรมโฆษณาสามารถสะท้อนถึง
สภาวะเศรษฐกจิได้เป็นอย่างด	ีหากเกดิวกิฤตทิางเศรษฐกจิ	ผูบ้รโิภคจะชะลอการสั่งซื้อ	ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผูผ้ลติสนิค้าและบรกิารที่ีต้องพจิารณา
ในงบประมาณด้านโฆษณาประชาสัมพันธ์อย่างระมัดระวัง	 โดยเลือกใช้สื่อให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย	 อย่างไรก็ตามหากภาวะเศรษฐกิจโดยรวมมี
แนวโน้มขยายตัว	จะส่งผลให้มีการใช้งบโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ	มากขึ้น	ดังนั้นเพื่อลดผลกระทบ	จากความไม่แน่นอนจากภาวะเศรษฐกิจ	บริษัทจึง
ได้มีการก�าหนดแผนกลยุทธ์ของทุกหน่วยธุรกิจและบริษัทในกลุ่ม	ให้สอดรับกับนโยบายและวิสัยทัศน์ขององค์กรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน	โดย
มุ่งเน้นการขยายรกัษาความสามารถเชงิแข่งขนัมาใช้	เพื่อทีจ่ะลดความเสี่ยงหรือผลกระทบดงักลา่วทีจ่ะเกดิขึ้น	ด้วยการใช้ความไดเ้ปรียบ	จากการ
ทีบ่ริษัทมีช่องทางการเผยแพร่สินค้าและบริการผ่านสือ่ประเภทต่างๆ	ทีห่ลากหลาย	ด้วยการผสมผสานทุกสือ่เข้าด้วยกัน	 เพื่อตอบสนองความ
ต้องการด้านการตลาดกลายเป็น	Total	Media	Solution	แก่ผูล้งโฆษณา	ตลอดจน	การน�าสือ่แบบเดมิก้าวเข้าสูเ่ทคโนโลยีใ่หม่	ๆ 	ในทกุ	แพลตฟอรม์	
โดยค�านงึถงึเนื้อหาที่สอดรบัและเป็นไปได้ของธรุกจิ	ให้ครอบคลุมทกุกลุ่มผู้รบัส่ือเพื่อให้ได้เปรยีบคูแ่ข่งในตลาด		ขณะเดยีวกนัยงัคงให้ความส�าคญั
กับ		การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายอย่างเข้มงวด	ให้สอดคล้องกับภาวะที่เศรษฐกิจชะลอตัว

	 นอกจากนี้	เพ่ือรองรบัภาวะธรุกจิสื่อสิ่งพมิพ์	ที่อยูใ่นช่วงขาลง	เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมของผูบ้ริโภคทีห่นัไปบรโิภคสื่อรปูแบบใหม่
อื่นๆ	เพิ่มขึ้น	กลุ่มบริษัทได้ปรับทิศทางธุรกิจด้วยการสู่ธุรกิจดิจิตอลทีวี		2	ช่อง	คือ	ช่อง	NOW	26		(SD	วาไรตี้)		และ	ช่อง	Nation	TV		22	(SD	News)						
ซึ่งสื่อโทรทัศน์ยังคงเป็นสื่อหลัก	ที่มีมูลค่าการใช้เม็ดเงินโฆษณาสูงกว่าทุกสื่อ	ถึงแม้ว่าการมูลค่าการใช้สื่อโฆษณาจะลดลง	12%	จากปีที่แล้ว		โดย
ส่ือที่เตบิโตสงูคอื	ทวีดีจิติอล	และสื่อออนไลน์				ดงันั้นจะท�าให้บรษิทัสามารถกระจายความเสี่ยงจากผลกระทบที่สื่อใหม่อาจจะเข้ามาทดแทนธรุกจิ
สิ่งพิมพ์ในอนาคต		รวมถึงการท�า	ธุรกิจ	Digital	Media	ในรูปแบบอื่น	ๆ	นอกเหนือจากรายได้จากค่าโฆษณา	เช่น			E-commerce,	M-commerce	
หรือ	S-Commerce	(Social	Media	Commerce),	E-Educations	ต่างๆ	หรือ	Entertainment	เป็นต้น

1.2 ควำมเสี่ยงของอุตสำหกรรมโฆษณำในสื่อโทรทัศน์ 
	 เนื่องจากปัจจุบันแนวโน้มพฤติกรรมของผู้บริโภคนิยมใช้สื่อดิจิตอล	 	 และหันมาใช้การตลาดและกลยุทธ์การสื่อสารผ่านสื่อแบบใหม่เพิ่มขึ้น
อย่างมาก	โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านสื่ออนิเทอร์เนต็	ท�าให้ภาวะอตุสาหกรรมโฆษณาในสื่อโทรทศัน์ได้รบัผลกระทบโดยตรง	จากสื่ออื่นที่อาจมาทดแทน
สื่อโทรทัศน์		ส่งผลให้บรษิทัตวัแทนโฆษณา	(Agency)		และเจ้าของสินค้าหรอืบรกิาร	มีโอกาสเลือกใช้บรกิารโฆษณาผ่านส่ือได้หลากหลายประเภท
มากขึ้น	ท�าให้ส่วนแบ่งการตลาดของการโฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์ถูกแบ่งไปยังสื่อประเภทอื่น	อย่างไรก็ดี	จากข้อมูลของ	AC	Nielson	พบว่ามูลค่า
การใช้สื่อโฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์	ยังคงครองส่วนแบ่งการตลาดสูงสุดเมื่อเทียบกับสื่อประเภทอื่น	โดยในปี	2559		มีส่วนแบ่งการตลาด	ร้อยละ	66	
ของมูลค่าตลาดรวม	

	 ทั้งนี้		จากการที่กลุ่มบริษัท	เข้าสู่ธุรกิจทีวีดิจิตอล	ถือเป็นสนามที่มีการแข่งขันค่อนข้างรุนแรง		จากผู้ประกอบการฟรีทีวีในระบบอนาล๊อกราย
เดิม		และ	จากผู้ประกอบการ	ฟรีทีวีในระบบดิจิตอล	ผู้ให้บริการจึงต้องแข่งขันกันทั้งจัดหา	และผลิตรายการเพื่อดึงดูดผู้ชม	เนื่องจากระดับความ
นิยมของช่องและรายการ	 (Rating)	มีผลต่อการตัดสินใจงโฆษณาของเจ้าของสินค้าและบริการ	 กลุ่มบริษัทให้ความส�าคัญในการปรับปรุงและ
พัฒนา	Content	มาโดยตลอด	เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า	ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและหลายหลายมากขึ้น	โดยการท�า
วจิยัการตลาดเชงิลกึ	โดยน�าผลวจัิยทั้งในและต่างประเทศที่เชื่อถอืได้มาเป็นข้อมูล	และน�าเสนอรายการผ่านสื่อ	New	Media	ของในเครือ	ทกุแพลท

ปัจจัยความเสี่ยง
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ฟอร์ม			เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภค		และสามารถแข่งขันทางการตลาดได้	ซึ่งถือเป็นมาตรการเพิ่มเติมที่จะสามารถช่วยลดระดับความ
เสี่ยงลงได้			

 1.3 ควำมเสี่ยงจำกกลยทุธ์ในกำรด�ำเนนิธรุกิจ
	 จากการที่บริษัทท�าธุรกิจสื่อครบวงจร		บริษัทได้มีการแบ่งโครงสร้างการด�าเนินธุรกิจให้มีความชัดเจน		เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหาร
งาน	และการประเมินผลงานตามยุทธศาสตร์เชิงเป้าหมาย	(Target-Based	Strategy)	ให้สอดคล้องกับนโยบายและวิสัยทัศน์ขององค์กรให้เป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน	โดยมุ่งเน้นการรักษาความสามารถเชิงการแข่งขัน	และน�าความได้เปรียบในทางการแข่งขัน	มาใช้ในการขยายธุรกิจ	และสร้าง
มูลค่าเพิ่ม		ให้กับธุรกิจ	โดยแยกกลุ่มธุรกิจได้ดังนี้	สื่อสิ่งพิมพ์	และโฆษณา	ได้แก่		บริษัท	กรุงเทพธุรกิจ	มีเดีย	จ�ากัด	มีสื่อหลัก					คือ	หนังสือพิมพ์
กรุงเทพธุรกิจ,	บริษัท	คมชัดลึก	มีเดีย	จ�ากัด	มีสื่อหลักคือ	หนังสือพิมพ์	คมชัดลึก	และ	บริษัท	เนชั่น	นิวส์	เน็ตเวิร์ค	จ�ากัด	มีสื่อหลักคือ	หนังสือพิมพ์	
เดอะเนชั่น,	ธุรกิจกระจายภาพและเสียง	เจ้าของและ		ผู้ด�าเนินการสถานีโทรทัศน์ดิจิตอล	2	ช่อง		คือ		ช่อง	NOW	26		(SD	Variety)	ด�าเนินงาน 
โดย	บริษัท	แบงคอ		บิสสิเนส	บรอดแคสติ้ง	จ�ากัด	และ	ช่อง	Nation		TV	22		(SD	ข่าว)	ด�าเนินงานโดย	บริษัท	เอ็นบีซี	เน็กซ์	วิชั่น	จ�ากัด,	ธุรกิจด้าน
เอ็ดดูเทนเมนท์และต่างประเทศ,	ธุรกิจขนส่ง,	ธุรกิจโรงพิมพ์	และ	ธุรกิจด้านการศึกษา	
 
	 ทัง้นีก้ารแยกเป็นบรษิทัย่อยเพื่อให้การประกอบธรุกจิในอนาคตเกดิประโยชน์สงูสดุรวมทัง้ท�าให้เกดิความชดัเจนในด้านความสมัพนัธ์กบับรษิทั
แม่	และการบริหารที่ชัดเจนยิ่งขึ้น		ดังนั้นหากไม่มีการบริหารการจัดการและก�ากับดูแลบริษัทในกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	อาจก่อ
ให้เกดิความไม่สอดคล้องกนัระหว่างทศิทาง		กลยทุธ์ของบรษิทั	รวมทั้งความขดัแย้งทางผลประโยชน์อาจท�าให้เกดิการแข่งขนักนัเองระหว่างบริษัท
ในกลุ่ม		ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลประกอบการโดยรวมของบริษัท	
 
	 ดังนั้นเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงบริษัทได้มุ่งเน้นให้มีการบริหารจัดการกลุ่มบริษัท	 โดยได้จัดท�าแผนกลยุทธ์ของทุกหน่วยธุรกิจและบริษัท 
ในกลุ่มให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน	มุ่งเน้นการรักษาความสามารถเชิงแข่งขันและน�าความได้เปรียบในทางการแข่งขันดังกล่าวมาใช้ในการลงทุน
ขยายธุรกิจ	 และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจ	 รวมทั้งยึดหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 เพื่อเป็นพื้นฐานการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน	 โดย 
บริษัทได้แต่งตัง้ผู้บริหารระดับสูงเป็นกรรมการบริหารในบริษัทที่บริษัทถือหุ้นอยู่	 เพือ่ให้เกิดความเชือ่มโยง	 ในเรือ่งนโยบาย	กลยุทธ์	 และทิศทาง
การด�าเนนิธรุกจิไปสูบ่รษิทัในกลุม่	และสามารถก�ากบัดแูลการขยายงานของบริษทัในกลุม่ให้สอดคล้องกบันโยบาย			ของบริษทัแม่	ส�าหรับประโยชน์
 
	 ในการแยกหน่วยธุรกิจที่มีความแข็งแกร่งเป็นบริษัทย่อยนั้น	จะเป็นการขยายธุรกิจ	และสร้างโอกาสใหม่	ๆ	ทางธุรกิจ		และเพิ่มความคล่อง
ตัวด้านการบริหาร	และแข็งแกร่งด้วยพลังบูรณาการสื่อคุณภาพของเครือเนชั่น	 จะเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสร้างสังคมคุณภาพให้กับประเทศไทย
ได้อย่างยั่งยืน		นอกจากนี้ได้ลดขนาดธุรกิจที่ไม่ท�าก�าไร	และอยู่ระหว่างการมองหาธุรกิจใหม่		ที่มีแนวโน้มที่มีอนาคต	และสามารถท�าก�าไร	เพื่อให้
ทุกหน่วยงานเข้มแข็ง	และสนับสนุนกันและกัน	อย่างมีประสิทธิภาพ		
           
1.4 ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทนุในโครงกำรทวีดีจิติอล
							 กลุ่มบริษัทได้เข้าสู่	ธุรกิจดิจิตอลทีวี	2	ช่อง	คือ	ช่อง	NOW		26		ประเภทหมวดหมู่ทั่วไป	แบบความคมชัดปกติ	(	SD	Variety)	ช่อง	NOW	26			
และช่อง	Nation	TV		22	ประเภท	หมวดข่าวสารและสาระ	แบบความคมชัดปกติ	(SD	News)	ผ่านบริษัทย่อยในกลุ่ม	ท�าให้บริษัทมีสื่อที่ครบวงจร
ครอบคลมุสื่อทกุชนดิ	และเป็นการต่อยอดธรุกจิปัจจบุนั	รวมทั้งเพิ่มศกัยภาพและขดีความสามารถในการแสวงหารายได้	และโอกาสเตบิโตในระยะ
ยาวของบริษัท		

	 		ทั้งนี้การเปลี่ยนผ่านไปสู่โทรทัศน์ระบบดิจิตอล	มีผลกระทบให้อุตสาหกรรมโทรทัศน์เกิดการแข่งขันที่สูงขึ้น	ด้านการขายเวลาโฆษณา	และ
การผลิตรายการ	การแข่งขันที่เพิ่มสูงขึ้น	 อาจก่อให้เกิดความไม่แน่นอนของราคาโฆษณาต่อนาทีที่ผู้ประกอบการจะสามารถขายได้	 โดยเฉพาะ
รายการใหม่	ๆ	ที่ยังไม่มีอันดับความนิยมของรายการ		จึงส่งผลให้ผู้ประกอบการรายใหม่ๆ	อาจขายโฆษณาในราคาที่ค่อนต�่าในช่วงแรก		

	 ดังนั้น	เพื่อให้สามารถแข่งขันในธุรกิจนี้ได้		ช่อง	NOW	26		ช่อง	วาไรตี้		ได้ปรับรูปแบบรายการให้มีความแตกต่างจากช่องวาไรตี้ทั่วไป	โดย
วางต�าแหน่ง	 เป็นช่องสารคดี	 อันดับ	 1	และเป็นฟรีทีวีในระบบดิจิทัลเพียงสถานีเดียว	 ที่น�ารายการสารคดีจากสตูดิโอชั้นน�าในต่างประเทศมา 
น�าเสนอ	ขณะเดียวกันก็เน้นภาพลักษณ์การน�าเสนอที่ทันสมัย	 อีกทั้งรายการข่าวต่างๆ	 	 ก็มาจากประสบการณ์ของทีมข่าวจากกองบรรณาธิการ	
ของสือ่สิ่งพมิพ์ในเครอืทั้งหมด	ที่สั่งสมประสบการณ์มานาน		ท�าให้สามารถผลติข่าวสารที่คณุภาพ		นอกจากนี้ยงัมรีายการที่ร่วมมอืกบักลุม่พนัธมติร
ท่ีเข้ามาร่วมผลติรายการ	และมรีายการที่ซื้อมาจากผูผ้ลติทั้งในและต่างประเทศ	เพ่ือให้ผู้ชมได้รบัสาระ	และความบันเทงิมากที่สุด	ท�าให้บรษิทัต้อง
ลงทุนในการจัดซื้อคอนเทนต์	 ที่มีคุณภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศค่อนข้างสูงเพื่อให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้	 อย่างไรก็ตาม	บริษัทได้
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ประเมินความคุ้มค่าของการลงทุนในคอนเทนต์	 และค�านึงถึงความเสี่ยงอยู่เสมอ	บริษัทจึงให้ความส�าคัญในการใช้งานในคอนเทนต์อย่างมี
ประสิทธิภาพ		โดยจะลงทุนในคอนเทนต์	ที่จะสามารถสร้าง	Rating	ได้เท่านั้น			โดยจากการปรับกลยุทธดังกล่าว	ส่งผลให้		Rating	ของช่องในปีที่
ผ่านอยู่ในช่วง	 10	 	อันดับแรก	 	 ซึ่งระดับความนิยมของช่องและรายการ	 (Rating)	มีผลต่อการตัดสินใจลงโฆษณาของเจ้าของสินค้าและบริการ	 
ยิ่งช่องรายการมผีูช้มจ�านวนมากหรอื	มรีายการที่เป็นที่นยิมส่งผลต่อการก�าหนดอตัราค่าโฆษณาที่สงูขึ้น	กลุม่บรษัิท	จึงมคีวามเช่ือมั่นว่าจะสามารถ	
ได้เป็นอย่างดีอันจะส่งผลให้ราคาโฆษณาของบริษัทเป็นไปตามเป้าหมาย

 2.	ควำมเสี่ยงด้ำนกำรผลิต	

 2.1 ควำมเสี่ยงจำกกำรผลติข่ำว (Content) 
	 กระแสเชี่ยวกรากของสื่อใหม่	ทั้งออนไลน์	และโซเชียลมีเดีย	เป็นความท้าทายส�าคัญในการผลิตข่าวของสื่อสิ่งพิมพ์	และ	สื่อโทรทัศน์	ภายใต้
การบรหิารของเนชัน่กรุป๊		เพราะสือ่ใหม่มคีวามได้เปรยีบสือ่เดมิ	จากความสามารถในการเข้าถงึทีแ่พร่กระจาย	รวดเรว็	และ	สร้างให้เกดิการสือ่สาร
ในรูปแบบท�าซ�้า	ส่งต่อ	คัดลอก	และ	ให้ความเห็น		อย่างไรก็ตามคนข่าวเครือเนชั่นพร้อม	รับมือกับสถานการณ์นี้ได้ดียิ่ง		และสามารถรักษาความ
สามารถในการแข่งขันกับคู่แข่งหลากหลายแพลทฟอร์มในอุตสาหกรรมสื่อไว้ได้	

 ปัจจัยแห่งควำมแข็งแกร่งของกองทัพข่ำวเครือเนชั่น มำจำก 4 องค์ประกอบ   

1. เรำคือ “สื่อมืออำชีพ”
	 ความน่าเชื่อถือที่สาธารณชน	มีให้กับ	คนข่าวเครือเนชั่น	ตลอด	44		ปีที่ผ่านมา	คือ	สินทรัพย์ที่มีค่า	และ	เป็นข้อได้เปรียบที่ท�าให้		
สื่อในเครือเนชั่นกรุ๊ป	ยังคงได้รับการตอบรับอย่างดี	ท่ามกลางสมรภูมิการแข่งขัน	ทั้งจากสื่อใหม่	และ	สื่อดั้งเดิม		

2. สร้ำงสรรค์ Convergence Newsroom
	 เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมสื่อตามกระแสเทรนด์โลกได้อย่างรวดเร็ว	เนชั่นกรุ๊ปได้สร้างสรรค์กระบวนการผลิตข่าว
ที่เรียกว่า	Convergence	Newsroom	หรือ	การหลอมรวมห้องข่าว	ซึ่งนับเป็น	หัวใจ	ของการผลิตข่าวป้อนทุกสื่อในเครือเป้าหมายคือ	การ
ผลิตข่าวที่มีทั้งคุณภาพ	และ	ประสิทธิภาพ	เพราะ	Convergence	Newsroom	สามารถตอบทุกโจทย์ของการสร้างสรรค์ข่าวคุณภาพได้	
ไม่ว่าจะในมิติของความเร็ว	ความลึก	หรือความรอบด้าน	
	 เนชั่นกรุ๊ป	 มุ่งพัฒนาทีมข่าวกว่า	 	 400	คน	 ในกองบรรณาธิการ	 The	Nation,	 กรุงเทพธุรกิจ,	 คม	ชัด	 ลึก	 รวมทั้งทีวีดิจิตอล		 
2	ชอ่ง	คอื	NaionTV	และ	NOW26	ให้มทีักษะ	Multi	Skill,	Multi	Platform	เพื่อผลติเนือ้หาทีม่ทีัง้	ความรวดเร็ว	เข้าถึง	แมน่ย�าจาก	“กองทพั
ข่าว”	 เครือเนชั่นที่กระจายอยู่ทุกสนามข่าว	 	 	นอกจากนั้น	 	Convergence	Newsroom	 	ยังท�าหน้าที่	 “คลังสมอง”	 ให้กับ	กองทัพข่าว 
เนชั่นกรุ๊ป	 	 เพราะการหลอมรวมห้องข่าว	 น�ามาซึ่งการหลอมรวม	 	 ความรอบรู้-ลุ่มลึกจากทีมบรรณาธิการที่เคี่ยวกร�า	 ช�่าชองในแต่ละ 
สายข่าว	

3. ระบบกำรจัดกำรคอนเทนท์ (Content Mangement) ที่ทันสมัย
	 นวัตกรรม	Convergence	Newsroom		ยังน�าเทคโนโลยี	การจัดการคอนเทนท์	 (Content	Mangement)	มาใช้เพิ่มศักยภาพการ
ท�างาน	ภายใต้ระบบคลังข่าว	NCES	(News	Convergence	Editorial	System)		ซึ่งท�าให้การหลอมรวมทีมข่าว	เกิดขึ้นได้จริง	โดยระบบ
ปฏบิตักิารข่าว	NCES	จะท�าหน้าท่ี		Virtual	Newsroom	หรอื	ห้องข่าวเสมอืนจรงิ	เป็นทั้งวันสตอปข้อมลู	ข่าวสาร	การติดต่อสื่อสารภายใน
องค์กร	 รวมไปถึงเป็น	 “ศูนย์บัญชาการกลาง”	สอดรับกับการท�างานแบบ	Mobility	 	 	 ของทีมข่าวที่คล่องตัวและรวดเร็ว	 ไม่อยู่นิ่งที่ใด 
ที่หนึ่ง		
	 การใช้เทคโนโลยี่ใหม่ๆ 	เขา้มาช่วยในการท�างานให้สะดวกรวดเรว็ลดต้นทนุการผลติ	และสามารถท�างานเปน็ทมีทดแทนกันได้	เพื่อ
ลดความเสี่ยงจากการขาดแคลนบุคคลากรซึ่งอาจส่งผลกระทบกับคุณภาพของ
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4. screens :  มุ่งมั่นตอบสนองไลฟ์สไตล์รับสื่อใหม่
	 ตลอดเวลาท่ีผ่านมา		แนชั่นกรุป๊	ได้มุง่มั่นพัฒนาสื่อใหม่	ทั้งเวบไซต์ของทั้ง		5	สื่อหลกัในเครอื	The	Nation	,	กรงุเทพธุรกจิ,	คมชดัลกึ		และ
ดิจิทัลทีวี	ทั้งสองช่อง	คือ	เนชั่นทีวี	และ	NOW26	สะท้อนว่า	เราให้ความส�าคัญกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการรับสื่อของผู้บริโภค		โดย
แต่ละเวบไซต์ของเครือ	เนชั่น	มียอดผู้ชมในระดับต้นๆ	ของแต่ละ	หมวดหมู่			
	 นอกจากนั้น	ทีมข่าวเนชั่นกรุ๊ป	ยังมีพลังมหาศาล	ในโลกของโซเชียลมีเดีย	ด้วยจ�านวนยอดติดตามของทุกสื่อในเครือรวมกันสูงที่สุด
ของอุตสาหกรรมจนถึงวันนี้	เครือเนชั่นกรุ๊ป	สามารถเข้าถึง	ผู้รับสื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ		บนนิยามของ	5	Screens	ไม่ว่าจะรับสื่อใน
ช่องทางไหน	ทั้ง	หนังสือพิมพ์	ทีวี	มือถือ	แทปเลต	หรือ	บนจอเดสก์ทอป	ก็สามารถรับข่าวสารคุณภาพ	ผลผลิตของกระบวนการผลิตข่าว
ทีมีประสิทธิภาพ	ของเครือเนชั่น	ได้อย่างคล่องตัว		

 2.2 ควำมเสี่ยงด้ำนกำรรกัษำบคุลำกรที่มปีระสบกำรณ์และควำมสำมำรถ  
	 เนื่องจากภาพลักษณ์ของกลุ่มบริษัท	 เป็นองค์กรสื่อสารมวลชนที่ได้รับความยอมรับจากประชาชน	 ในความเป็นมืออาชีพของวงการสื่อสาร
มวลชน		ซึ่งบุคคลากรเป็นปัจจัยหลักในการผลิตเนื้อหาที่มีคุณภาพ	บริษัทจึงได้ตระหนักถึงความส�าคัญในการบริหารและพัฒนาระบบทรัพยากร
บุคลากร	โดยได้เน้นการพัฒนาความรู้ความสามารถ	ในการท�างานเป็นทีมโดยไม่ยึดติดกับตัวบุคคล		ส่งผลให้ความเสี่ยงในการสูญเสียทีมงานมี
น้อยและมีผลกระทบ			ต่อบริษัทไม่มากนัก	

	 การด�าเนินธรุกจิในยคุดจิติอลที่มกีารแข่งขนัสงู	ท�าให้บรษิทัต้องปรบัตวัเพื่อรองรบักบัการแข่งขนั	และภมูทิศัน์การด�าเนนิธุรกจิส่ือที่เปลี่ยนแปลง
ไป			ด้วยการพัฒนาบุคคลากรให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับแนวทางการท�าธุรกิจมากขึ้น	รวมทั้งเตรียมความพร้อมให้แก่	บุคคลากร	ให้มี
ความสามารถปฏิบัติงานในงานที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ	และยังให้ความส�าคัญต่อผลตอบแทนและสวัสดิการส�าหรับบุคลากรเพื่อให้
เทียบเคียง	กับบริษัทอื่นๆ	ในอุตสาหกรรมเดียวกัน	รวมถึงสร้าง	Successor	ที่ผู้บริหารระดับสูงจะได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้		มีส่วนร่วมใน
การบริหารและการตัดสินใจ	อีกทั้งเป็นการกระจายอ�านาจ	และความรับผิดชอบให้ผู้บริหารในระดับรองลงมา		โดยอยู่ภายใต้โครงสร้างที่ให้ความ
ส�าคญัต่อการกระจายความรบัผดิชอบและภาระหน้าที่		มวีตัถปุระสงค์			เพือ่เพิม่ความคล่องตวั	มุง่เน้นประสทิธภิาพในการท�างานให้มมีากขึน้	และ
ลดความซ�า้ซ้อนในระบบการท�างาน	ซึ่งเป็นกลไกส�าคญัใน	การขับเคลือ่นองค์กรไปสูเ่ป้าหมายที่ก�าหนดไว้	และสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและ
ยั่งยืน	โดยคงไว้ซึ่งความน่าเชื่อถือ	ความซื่อสัตย์	การร่วมมือที่ดี	การให้บริการ	และความคิดสร้างสรรค์	ซึ่งเป็น	Core	Value	(คุณค่าขององค์กร)	
ของกลุ่มเนชั่น	

	 ดงันั้นหากบริษทัขาดบคุลากรส�าคญัท่านใดท่านหนึ่งไปจะไม่กระทบต่อการด�าเนินธรุกิจของบริษทั	เนื่องจากผู้บริหารในระดบัสงูสุดได้จดัสรร
และแบ่งงานถ่ายทอดต่อกันไปถึงผู้บริหารในระดับรองลงมา	ในขณะเดียวกัน	การด�าเนินธุรกิจยังคงต้องรักษาความร่วมมือประสานงานกันใน 
ทุกสื่อ		เพื่อสร้าง	Synergy	ร่วมกันในการบริหารภาพรวมของธุรกิจในเครือเนชั่น

	 นอกจากนี้เพ่ือให้ปฏบิตังิานของพนกังานทกุระดบัสอดคล้องในทิศทางเดยีวกนักบัเป้าหมาย	และวสิยัทัศน์ขององค์กร	บรษิทัจึงได้มกีารประเมนิ
ผลการปฏิบัตงานโดยใช้ดัชนีวัดผลการด�าเนินงาน	(Key	Performance	Index	:	KPI)	โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน	โดยมีการถ่ายทอดเป้าหมาย
ขององค์กรลงสู่ระดับสายงานและฝ่าย	รวมทั้งมีการผูกโยง	KPI		กับผลตอบแทน	และความก้าวหน้าในสายอาชีพ	โดยจะแตกต่างกันตามผลการ
ด�าเนินงาน	และพฤติกรรมการท�างานรวมทั้งความสามารถในการพัฒนาตนเอง	เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของบุคคลากรให้สามารถแข่งขันได้ในเชิง
ธุรกิจมากยิ่งขึ้น				

 2.3 ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงเทคโนโลย ี
	 การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน	น�ามาสู่การคิดค้นนวตกรรมใหม่	ๆ	เช่น	เทคโนโลยีดิจิตอล	(Digital),	การสื่อสารแบบไร้
สาย	(Wireless)	ที่ท�าให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลถึงกันได้อย่างไร้ขีดจ�ากัด		ท�าให้เกิดธุรกิจ	New	Media	ใหม่	ๆ	ขึ้นผ่านทางระบบเครือข่ายและมี
ศักยภาพเป็นสื่อแบบประสม	(Multimedia)และสื่อใหม่(New	Media)	พัฒนาขึ้นหลากหลาย	เป็นที่รู้จักและนิยมกันมากขึ้นส่งผลให้ผู้บริโภคข้อมูล
ข่าวสารมีทางเลือกในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น	โดยไม่มีข้อจ�ากัดในเรื่องของเวลา	นอกจากนั้นเนื้อหาที่อยู่
ในรูปแบบดิจิตอล	ท�าให้ผู้บริโภคสามารถเลือกรับและส่งข่าวสารได้ในเวลาที่ต้องการ	และไม่จ�าเป็นต้องชมเนื้อหาต่างๆ	ตามเวลาที่ก�าหนด	ซึ่งเป็น
ปัจจัยส�าคัญที่จะส่งผลกระทบต่อ	การด�าเนินงานของธุรกิจสื่อในปัจจุบัน	และอนาคต	
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	 ดังนั้นเพื่อเป็นการลดความเสี่ยง	 และการสูญเสียโอกาสในการด�าเนินธุรกิจ	 ซึ่งจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่องค์กร		
บริษัทได้พัฒนาระบบ	การบริหารฐานข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ	และได้มีการประยุกต์	ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาช่วยสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน,	ปรับปรุงคุณภาพกระบวนการผลิตข่าวให้มีความคล่องตัว	รวดเร็ว	และผสมผสานสื่อใหม่	ๆ 	เข้าด้วยกันเพื่อให้มีความทันสมัยและสอด
รับการเติบโตทางเทคโนโลยีและนิวมีเดีย	 รวมถึงการบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่าย	 โดยจะเน้นการผสมผสานรูปแบบสื่อและเทคโนโลยี	 ไว้ด้วยกัน	
เพื่อรองรับความต้องการในการรับสารทุกช่องทาง	ทุกแพลตฟอร์ม		ตลอดจนการใช้โซเชียลทีวี	ซึ่งเป็นการผสานเทคโนโลยี	บรอดแคส	และนิวมีเดีย	
เข้าไว้ด้วยกัน	เพื่อให้	ผู้คนสามารถติดตามข่าวสารได้ตลอดเวลา	โดยไม่มีไพร์ไทม์อีกต่อไป	เพื่อให้สอดรับกับพฤติกรรมการรับข่าวสารของผู้บริโภค
ข่าวสารในปัจจบุนั		และยงัคงมนีโยบายที่จะทดลองและพฒันาผลติภณัฑ์ส�าหรบัการน�าเสนอผ่านสื่อผสมรปูแบบใหม่อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้าง	ความ
เข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคและสั่งสมประสบการณ์	เพื่อสร้างความได้เปรียบในการเจาะตลาดลูกค้าเป้าหมายในอนาคต

 2.4 ควำมเสี่ยงจำกควำมผนัผวนของรำคำวตัถดุบิ
	 วัตถุดิบหลักที่ส�าคัญของธุรกิจหนังสือพิมพ์คือกระดาษคิดเป็นต้นทุนประมาณร้อยละ		9		ของค่าใช้จ่ายต้นทุนขายตามงบการเงินรวม	และคิด
เป็นร้อยละ		63		ของต้นทุนวัตถุดิบรวม	โดยสัดส่วนปริมาณการสั่งซื้อกระดาษในปีที่ผ่านมา	ระหว่างกระดาษน�าเข้า	และการซื้อในประเทศคิดเป็น
สัดส่วนประมาณร้อยละ	95	ต่อ	5	โดยกระดาษจัดเป็นสินค้าประเภท	Commodity		ที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านราคาแปรผันตามความต้องการ
ของผู้บริโภคและปริมาณการผลิต			ของผู้ผลิต	(Demand	&	Supply)	ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการก�าหนดราคาอ้างอิงในตลาดโลก		ดังนั้นบริษัทจึงมี															
ความเสี่ยงจากการผันผวนของราคากระดาษ		ซึ่งอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนการผลิตและก�าไรสุทธิของบริษัท

	 อย่างไรก็ตาม	 เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่หันไปบริโภคผ่านสื่อออนไลน์มากขึ้น	ส่งผลให้ความนิยมในการอ่าน
หนงัสอืพิมพ์มแีนวโน้มลดลง	ส่งผลให้ภาวะการขาดแคลนกระดาษ	และความผนัผวนของราคากระดาษจึงมีแนวโน้มลดลง	นอกจากนี้ได้ปรบัเปลี่ยน
วิธีบริหารสต๊อกสินค้าให้เหมาะสมตามการผลิต	 	และยังคงมีการวางแผนการจัดซื้อล่วงหน้า	การควบคุมประสิทธิภาพในการผลิตให้มีต้นทุนของ
เสียน้อยที่สุด,		การบริหารการวางจุดจ�าหน่ายหนังสือที่มีประสิทธิภาพขึ้น	เพื่อลดปริมาณ	หนังสือคืน		เป็นต้น	นอกจากนี้บริษัทได้บริหารความเสี่ยง
จากอตัราแลกเปลีย่นโดยการท�า	Forward	Contract	ไว้ตามปรมิาณกระดาษที่สั่งซื้อทนัท	ี	ดงันั้นราคากระดาษยงัไม่มผีลกระทบอย่างเป็นนยัส�าคญั
ต่อต้นทุนการผลิตของบริษัท						

	 3.	ควำมเสี่ยงจำกกำรบริหำรจัดกำร

 3.1 กำรก�ำหนดนโยบำยของฝ่ำยบรหิำร 
	 ธรุกจิส่ือสารมวลชน	เป็นสื่อกลางส�าคัญในการกระจายข่าวสารไปยงัประชาชนทัว่ไป	ซึง่มผีลต่อการชีน้�าความเหน็ให้ประชาชนในด้านการเมอืง	
เศรษฐกิจ		ดังนั้นธุรกิจสื่อจ�าเป็นต้องมีผู้บริหารที่มีประสบการณ์เชี่ยวชาญ	ในสาขาสื่อสารมวลชนโดยเฉพาะ	และสามารถด�าเนินธุรกิจได้อย่างมี
จรรยาบรรณ	โปร่งใส	ผู้บริหารจึงมีส่วนส�าคัญต่อการก�าหนดนโยบาย	จุดยืนในการน�าเสนอข่าวอย่างมีจรรยาบรรณ	วิธีการเขียนที่น�าเสนอข่าวที่มี
ความเป็นกลาง	โดยคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทเล็งเห็นความส�าคัญในประเด็นนี้	จึงให้ความส�าคัญของการน�าเสนอข่าว	และ
ไมเ่ข้ามาก้าวก่ายนโยบายการน�าเสนอข่าว	แตไ่ด้ก�าหนดแนวทางการน�าเสนอข่าวของกองบรรณาธิการทกุสื่อในเครอืไว้	ในนโยบายการก�ากับดแูล
กิจการของบริษัท	และคอยก�ากับให้การด�าเนินงาน	เป็นไปตามนโยบายที่ก�าหนดไว้

 3.2 กำรเปล่ียนแปลงโครงสร้ำงผูถ้อืหุน้/โครงสร้ำงคณะกรรมกำร 
	 โครงสร้างการเปลี่ยนแปลงของผู้ถือหุ้นหากผู้ถือหุ้นไม่เข้ามาแทรกแซงการบริหารงาน	หรือมี	Conflict	of	Interest	จะไม่ส่งผลกระทบต่อการ
บริหารงาน	และแผนการด�าเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยยะส�าคัญโดยเฉพาะการแทรกแซงต่อความเป็นอิสระในการน�าเสนอข่าวของสื่อ		อย่างไร
ก็ดี	 จากการที่กลุ่มบริษัท	 เป็นสถาบันสื่อมีโครงสร้างการท�างานที่เข้มแข็งเป็นมืออาชีพ	 มีหน้าที่น�าเสนอข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างรับ
ผิดชอบ	และมีจริยธรรม	การเปลี่ยนแปลงใดๆ	ในการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท	ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการบริหารงาน	และการท�างานสื่อ		บริษัท
จะยังคงรักษาจุดยืนของ	การเป็นสื่อมวลชนที่ด�ารงไว้ซึ่งจริยธรรมในการน�าเสนอข่าวสาร	 และท�าหน้าที่ตรวจสอบความผิดปกติในสังคม	 เพื่อผล
ประโยชน์ต่อสาธารณชน	และจะดูแลปกป้องผลประโยชน์ของพนักงานและผู้ลงทุนรายย่อยให้ดีที่สุด
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	 4.	ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน		ได้แก่

 
 4.1  ควำมเสี่ยงจำกภำระหนี้สนิ 
						 ณ	วันที่	 31	 ธันวาคม	2559	บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน	จ�านวน	1,378	 	ล้านบาท	 โดยเป็นส่วนของเงินกู้ยืม 
ระยะสั้น	ที่เป็นเงินทุนหมุนเวียน	ในวงเงินเบิกเกินบัญชี		เจ้าหนี้ทรัสท์รีซิท	และตั๋วสัญญาใช้เงินระยะสั้นรวม	939	ล้านบาท		

	 ทั้งนี้บริษัทมีความเสี่ยงหากบริษัทไม่สามารถช�าระหนี้		ดังนั้นเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงบริษัทได้มีการจัดท�าประมาณการทางการเงิน	โดยมี
สมมตุฐิานอยูบ่นหลกัความระมดัระวงั	เพือ่ให้ทราบถงึแนวโน้มผลการด�าเนนิงานและกระแสเงนิสด	ให้อยูภ่ายใต้อตัราส่วนทางการเงนิทีเ่หมาะสม
เทียบเคียงได้กับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน	

 4.2 ควำมเสี่ยงจำกภำระผกูผนั กำรช�ำระค่ำธรรมเนยีมใบอนญุำตทวีดีจิิตอล 
	 บริษัทย่อย	2	บริษัท	ซึง่เป็นเจ้าของใบอนุญาตทีวีดิจิตอล	มีภาระต้องช�าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทีวีดิจิตอลให้แก่	 คณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ	(กสทช.)			ดังนี้

1.		 การช�าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทีวีดิจิตอล	ในหมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดปกติ	มูลค่า		2,200		ล้านบาท	(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	
ได้ช�าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต	งวดที่	1	-	งวดที่	3		รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,070		ล้านบาท	(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)		ไปเรียบร้อยแล้ว	โดย
เหลืออีก	6	งวด	รวมเป็นเงิน	1,130	ล้านบาท	(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	

2.		 การช�าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทีวีดิจิตอล	 ในหมวดหมู่ข่าวสารและสาระ	ความคมชัดปกติ	มูลค่า	 1,338	ล้านบาท	 (ไม่รวมภาษี 
มูลค่าเพิ่ม)	 โดยได้ช�าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต	งวดที่	 1	 -	 งวดที่	 3	 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	 645.80	ล้านบาท	 (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	 
ไปเรียบร้อยแล้ว		โดยเหลืออีก	6	งวด	รวมเป็นเงิน	692.80	ล้านบาท	(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)		

	 อย่างไรก็ตามจากการที่	กสทช.	มีมาตราการช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ประกอบการธุรกิจดิจิตอล	ทีวี	ด้วยการขยายระยะเวลาการจ่ายช�าระค่า
ธรรมเนียมใบอนุญาต	จากเดิมที่เหลือ		3	งวด	ขยายเป็น	6	งวด	กลุ่มบริษัทที่เป็นเจ้าของใบอนุญาตทั้ง	2	ช่อง	ได้ยื่นขอขยายระยะเวลา	และ	กสทช.	
ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว		ซึ่งการขยายระยะเวลาออกไป	เป็น	6	งวด		จะสามารถช่วยแบ่งเบาภาระกระแสเงินสดของบริษัทได้เป็นอย่างดี	

 4.3 ควำมเสี่ยงด้ำนอตัรำแลกเปลี่ยน 
	 การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	ขึ้นอยู่กับปริมาณความต้องการในสกุลเงินนั้นๆ	 	ดังนั้นอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ	จึงมีความผันผวนตามภาวะเศรษฐกิจ	 ซึ่งส่งผลต่อบริษัทในส่วนของต้นทุนการผลิต	 	 เนื่องจากวัตถุดิบหลักของบริษัท	คือกระดาษ
หนงัสอืพมิพ์ซ่ึงน�าเข้าจากต่างประเทศคดิเป็นร้อยละ	95	ของปรมิาณกระดาษที่ใช้ทั้งหมด	และมต้ีนทนุเป็นเงนิสกลุดอลลาห์สหรฐั		บรษิทัจงึมคีวาม
เสี่ยงจากการผันผวนของค่าเงินบาทในการซื้อกระดาษจากต่างประเทศ		

	 ดังนั้นเพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	บริษัทได้ท�าการป้องกันความเสี่ยง	โดยการท�าสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้า	(Forward	Contract)	ตามแผนการสั่งซื้อกระดาษ	ทั้งนี้ยอดเจ้าหนี้		ค่ากระดาษต่างประเทศ	ณ	31	ธันวาคม	2559	คิดเป็นร้อยละ	0.04	
ของหนี้สินรวม	ซึ่งไม่เป็นสาระส�าคัญที่จะกระทบต่องบการเงิน	หากอัตราแลกเปลี่ยนมีความผันผวนมาก

 4.4 ควำมเสี่ยงจำกกำรจดัหำเงนิทนุจำกแหล่งภำยนอก 
	 บริษัทมีแหล่งเงินทุนภายนอกอื่น	ได้แก่		วงเงินสินเชื่อจากธนาคารและสถาบันการเงินต่างๆ	โดย	ณ	วันที่	31ธันวาคม		2559		บริษัทและบริษัท
ย่อยมีวงเงินสินเชื่อรวม	4,048	ล้านบาท	และมียอดใช้วงเงินสินเชื่อ		3,211		ล้านบาท		โดยมีวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนที่ยังสามารถใช้ได้อีก	873		ล้าน
บาท	หรือร้อยละ	22		ของวงเงินสินเชื่อรวม	ซึ่งแหล่งเงินทุนภายนอกที่เหลือดังกล่าว	เพียงพอการด�าเนินงานของบริษัท

	 โดยการประกอบธุรกิจของบริษัท	มุ่งเน้นการสร้างความเติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาว	และมีแผนงานเพื่อขยายธุรกิจอย่างระมัดระวัง	และได้
จดัโครงสร้าง	เงนิทนุที่สามารถด�ารงอตัราส่วนทางการเงนิที่ส�าคญัต่าง	ๆ 	ให้เหมาะสม	บรษิทัจงึมีความเชื่อว่าจะสามารถจดัหา	เงินทุนเพือ่การขยาย
ธุรกิจในอนาคตได้อย่างเพียงพอ	ด้วยต้นทุนทางการเงินที่เหมาะสม	นอกจากนี้	บริษัทมีแหล่งเงินทุนภายนอกเพิ่มเติม	ดังนี้
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•		 จากการใช้สิทธิเพิ่มทุนของผู้ถือใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่	3	(NMG-W3)	ที่บริษัทจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิมที่จอง
ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน	(Right	Offering)	เมื่อกลางปี	2556	จ�านวน	1,647,740,300	หน่วย	ในอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิม	1	หุ้น	ต่อ	1	หน่วย
ใบส�าคัญแสดงสิทธิ	ในราคาใช้สิทธิ	หุ้นละ	1	บาท	ในระยะเวลา	5	ปี	โดยสามารถใช้สิทธิได้ทุกๆ	6	เดือน	ในเดือนมิถุนายน	และเดือน
ธันวาคม	ของแต่ละปี	โดยสามารถใช้สิทธิครั้งแรก	15	ธันวาคม	2556	ครั้งสุดท้ายวันที่		19	มิถุนายน	2561	ถ้าใช้ครบเต็มจ�านวนบริษัท
จะได้รับเงินเพิ่มทุน	รวม	1,647.74	ล้านบาท	ซึ่งจนถึง	31	ธันวาคม	2559	ใช้สิทธิไปแล้ว	744,086,462	หน่วย	คงเหลือ	903,653,838	
หน่วย		ซึ่งจะใช้สิทธิได้ตั้งแต่เดือนมิถุนายน	2559	–	เดือนมิถุนายน	2561	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	เหลืออีก	1	ปี	6	เดือน

•		 จากการใช้สิทธิเพิ่มทุนของผู้ถือใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท	 ที่จัดสรรให้แก่	 กรรมการ	ผู้บริหาร	และ/หรือ	พนักงาน
ของบริษัท	และ/หรือบริษัทย่อย	ครั้งที่	2	(“NMG-WB”)	รวม	82,387,015		หน่วย	เมื่อเดือน	สิงหาคม	2556	โดยมีอัตราการใช้สิทธิ	1	ใบ
ส�าคัญแสดงสิทธิ	สามารถซื้อหุ้นสามัญได้	1	หุ้น	ในราคาหุ้นละ	1	บาท	ในระยะเวลา	5	ปี	 โดยสามารถใช้สิทธิได้ทุกๆ	6	เดือน	ใช้สิทธิ 
ครั้งแรก	15	พฤศจิกายน	2556	ครั้งสุดท้าย	วันที่	 14	สิงหาคม	2561	หากผู้ถือใบส�าคัญแสดงสิทธิ	 ใช้สิทธิทั้งหมด	บริษัทจะได้รับเงิน
ทั้งหมด	รวม	82.37	ล้านบาท	โดย	ณ	31	ธันวาคม	2559	ใช้สิทธิแล้ว	28,280,200	หน่วย	คงเหลือ	54,106,815	หน่วย	ซึ่งจะใช้สิทธิได้
ตั้งแต่	พฤษภาคม	2559	–		สิงหาคม	2561	ณ	31	ธันวาคม	2559	เหลืออีก	1	ปี	8	เดือน

	 ดังนั้นในระยะเวลาดังกล่าว	คาดว่าจะมีผู้ถือใบส�าคัญแสดงสิทธิทั้ง	 2	ประเภท	 เต็มจ�านวนตามสิทธิที่ได้รับโดยบริษัทสามารถน�าแหล่งเงิน 
ดังกล่าวมาใช้เพื่อรองรับการลงทุนเพิ่มเติม	ได้อย่างเพียงพอ

 4.5 ควำมเสี่ยงจำกกำรด้อยค่ำของลกูหนี้กำรค้ำ 
	 ในการตั้งส�ารองหนี้สูญเป็นไปตามนโยบายบัญชีของบริษัทซึ่งระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินคือ			บริษัทมีนโยบายการจัดเก็บหนี้และ
การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ		โดยพิจารณาตามจ�านวนหนี้ที่คาดว่าจะไม่สามารถ		เรียกเก็บจากลูกหนี้ได้โดยประมาณการจากฐานะปัจจุบันของ
ลูกหนี้ควบคู่กับประสบการณ์ในการเรียกเก็บหนี้ในอดีต	นอกจากนี้	บริษัทมีนโยบายตั้งส�ารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามสัดส่วนร้อยละของรายได้
ไว้ที่ร้อยละ	1	ของรายได้โฆษณา	ส่วนรายได้จากการขายสิ่งพิมพ์ผ่านตัวแทนจ�าหน่าย	 (Agent)	 จะตั้งส�ารองค่าเผื่อสินค้ารับคืนของหนังสือใน
ประเทศที่ร้อยละ	30		และ	หนังสือต่างประเทศที่ร้อยละ	65		และบริษัทมีนโยบายลดสัดส่วนของลูกหนี้การค้าที่มีอายุเกินกว่า	12	เดือนให้มากที่สุด	
โดยลูกหนี้ที่มีอายุเกินกว่า	12	เดือน	(งบการเงินรวม)	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	มีจ�านวน	66.95		ล้านบาท	และที่มีอายุ	6-12	เดือน	จ�านวน		10.06	
ล้านบาท	โดยมีค่าเผื่อหนี้สงสัญจะสูญ	(งบการเงินรวม)		ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	รวม	65.41	ล้านบาท	และค่าเผื่อสินค้ารับคืน	8.75		ล้านบาท	
นอกจากนี้บริษัทยังมีหน่วยงานเร่งรัดหนี้สินซึ่งท�าหน้าที่ในการติดตามหนี้ที่มีปัญหาอย่างต่อเนื่อง

5.	ควำมเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อผู้ลงทุน	

 5.1 ผลกระทบต่อผูถ้อืหุน้ (Dilution Effect) จำกกำรใช้สทิธขิองใบส�ำคญัแสดงสทิธ ิ“NMG-W3” 
	 บรษิทัมกีารออกและเสนอขายใบส�าคญัแสดงสทิธทิี่จะซื้อหุ้นสามญัของบรษิทัให้แก่ผู้ถอืหุ้นเดิมท่ีจองซื้อ	หุ้นสามญัเพิ่มทุน	NMG-W3	จ�านวน	
1,647,740,300	หน่วย	อายุ	5	ปี		โดยไม่คิดค่าตอบแทนในอัตราส่วนหุ้นสามัญ	เดิม	1	หุ้น	ต่อ	1	หน่วยใบส�าคัญแสดงสิทธิ	ซึ่ง	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	
2559	ยังคงเหลือใบส�าคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้จ�านวนทั้งสิ้น	903,653,838	หน่วย

		 ในการนี้หากผู้ถือใบส�าคัญแสดงสิทธิท�าการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเต็มจ�านวน	ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทอาจได้รับผลกระทบจาก	
Dilution	Effect	ทั้งในเรื่องของราคาหุ้นในตลาดที่อาจปรับตัวลดลง	และสัดส่วน	การถือหุ้นที่ลดลงดังต่อไปนี้
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ก่อนกำรใช้สิทธิของใบส�ำคัญแสดงสิทธิเต็มจ�ำนวน (ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559)
จ�านวนหุ้นสามัญที่เรียกช�าระแล้ว	 4,067,847,262	 หุ้น
สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นก่อนการใช้สิทธิตามใบส�าคัญแสดงสิทธิ	 100	 %

หลังกำรใช้สิทธิของใบส�ำคัญแสดงสิทธิเต็มจ�ำนวน (NMG-W3)
จ�านวนหุ้นสามัญที่เรียกช�าระแล้ว	 4,971,501,100	 หุ้น
สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมภายหลังการใช้สิทธิตามใบส�าคัญแสดงสิทธิ	 81.82	 %
สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมที่ลดลง	 18.18	 %

 5.2 ผลกระทบต่อผูถ้อืหุน้ (Dilution Effect) จำกกำรใช้สทิธขิองใบส�ำคญัแสดงสทิธ ิ“NMG-WB”
	 บริษัทมีการออกใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการ	ผู้บริหาร	และ/หรือ	พนักงานของบริษัท	และ/หรือ	บริษัทย่อย	
(ESOP)	จ�านวน	82,387,015	หน่วย		ชนิดไม่มีมูลค่า	อายุ	5	ปี	อัตราการใช้สิทธิ			ใบส�าคัญแสดงสิทธิ	1	หน่วยต่อหุ้นสามัญ	1	หุ้น	ราคาในการใช้
สิทธิ1	บาท	ต่อ	1	หุ้นสามัญ	ซึ่ง	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	ยังคงเหลือใบส�าคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้จ�านวนทั้งสิ้น	54,106,815	หน่วย

	 ในการนี้หากผู้ถือใบส�าคัญแสดงสิทธิท�าการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเต็มจ�านวน	ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทอาจได้รับผลกระทบจาก	
Dilution	Effect	ทั้งในเรื่องของราคาหุ้นในตลาดที่อาจปรับตัวลดลง	และสัดส่วนการถือหุ้นที่ลดลงดังต่อไปนี้

ก่อนกำรใช้สิทธิของใบส�ำคัญแสดงสิทธิเต็มจ�ำนวน (ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559)
จ�านวนหุ้นสามัญที่เรียกช�าระแล้ว	 4,067,639,262	 หุ้น
สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นก่อนการใช้สิทธิตามใบส�าคัญแสดงสิทธิ	 100	 %

หลังกำรใช้สิทธิของใบส�ำคัญแสดงสิทธิเต็มจ�ำนวน (NMG-WB)
จ�านวนหุ้นสามัญที่เรียกช�าระแล้ว	 4,121,746,077	 หุ้น
สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมภายหลังการใช้สิทธิตามใบส�าคัญแสดงสิทธิ	 98.68	 %
สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมที่ลดลง	 1.01	 %
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ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

กลุ่มผู้ถือหุ้น จ�ำนวนหุ้นที่ถือ ร้อยละ (%)

1.	บริษัท	นิวส์	เน็ตเวิร์ค	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	(มหาชน)	 404,985,000 9.96

2.	DIGITAL	SKY	HOLDINGS	LIMITED 391,972,000 9.64

3.	นายศิริวัฒน์		วงศ์จารุกร 355,000,000 8.73

4.	บริษัท	ยู	ซิตี้	จ�ากัด	(มหาชน) 331,607,100 8.15

5.	นายศิร์วสิษฎ์	สายน�้าผึ้ง 275,300,000 6.77

6.	นายสมบัติ			พานิชชีวะ 230,000,000 5.65

7.	นายสุทธิชัย				แซ่หยุ่น 212,878,542 5.23

8.	มหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย์ 160,000,000 3.93

9.	นายปราบดา			หยุ่น 121,180,000 2.98

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

อื่นๆ 1,464,924,620 36.01

รวม 4,067,847,262 100

รำยชื่อผู้ถือหุ้น 10 รำยแรก และสัดส่วนกำรถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียน  30 ธันวำคม 2559

ผู้ถือหุ้นแบ่งตำมสัญชำติ จ�ำนวนรำย จ�ำนวนหุ้น   ร้อยละ (%)

สัญชาติไทย 4,625 3,517,584,283 86.47

ผู้ถือหุ้นต่างชาติ 33 550,262,979 13.53

รวมทั้งสิ้น 4,658 4,067,847,262 100.00

ประเภทผู้ถือหุ้น
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รายงานการปฏิบัติตามหลักการ 

ก�ากับดูแลกิจการที่ดี

นโยบำยก�ำกับดูแลกิจกำร

	 คณะกรรมการบริษัท	 	 เนชั่น	 	มัลติมีเดีย	 	กรุ๊ป	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 เชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าระบบและการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 จะท�าให้บริษัท 
มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ	โปร่งใส	ตรวจสอบได้ช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น			ผู้ลงทุน			ผู้มีส่วนได้เสีย	และ 
ผูท้ี่เกี่ยวข้องทกุฝ่าย	ยกระดบัการด�าเนนิงานอย่างย่ังยืน	และเป็นหัวใจส�าคญัทีน่�าไปสูค่วามส�าเรจ็และบรรลุเป้าหมายท่ีส�าคญัท่ีสุดของบรษิทั	ได้แก่	
การเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

	 คณะกรรมการบริษัท	จึงได้ก�าหนดนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ	ที่สอดคล้องตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี		(code	of	best	practices)	
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ก�าหนดและดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและข้อปฏิบัติที่ระบุไว้

	 นโยบายการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการและประกาศใช้ครั้งแรก	เมื่อวันที่	10	พฤศจิกายน	2549	และ
ได้ทบทวนปรับปรุงเนื้อหาสม�่าเสมอ	 ให้เหมาะสมและสอดคล้องเป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียนปี	 2555	ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 โดยฉบับที่ใช้ล่าสุดนี้ได้ทบทวนเมื่อวันที่	 9	พฤษภาคม	2559	และประกาศให้พนักงานทุกระดับทราบและ 
ถือปฏิบัติ

กำรสื่อสำรนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำร

	 คณะกรรมการตระหนักดีว่า	 การด�าเนินการเรื่องการก�ากับดูแลกิจการนั้น	 เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก�าหนดไว้	 	 ปัจจัย
หลักที่เป็นตัวขับเคลื่อนการด�าเนินงาน	คือ	พนักงานทุกคนของบริษัทและบริษัทในเครือ	จึงได้ประกาศแจ้งพนักงาน	และมีการประชาสัมพันธ์ผ่าน
เว็บไซต์สื่อสารภายในองค์กร	และได้จัดพิมพ์	Nation	way		เป็นคู่มือแจกให้พนักงานนอกเหนือจากการอ่านจากเว็บไซต์ถือเป็นแนวปฏิบัติในการ
ด�าเนินงานด้วย	 รวมถึงฝ่ายบริหารได้ติดตามก�ากับให้มีการด�าเนินงานตามนโยบายในทุกด้านอย่างใกล้ชิด	นอกจากนั้นเพื่อสร้างความเข้าใจกับ 
ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม	บริษัทได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัท	 เพื่อให้ประชาชนทั่วไปและ 
ผู้ลงทุนรับทราบด้วยและหากผู้ถือหุ้นประสงค์จะขอรับนโยบายดังกล่าวเป็นเอกสาร	สามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายเลขานุการบริษัท	 ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้าง
ความเข้าใจเกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท		

	 การปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	ในปี	2559	ของบริษัทได้ครอบคลุมเนื้อหา	5	หมวด	ได้แก่	
1)	 สิทธิของผู้ถือหุ้น		
2)	 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน		
3)	 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย		
4)	 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส		
5)	 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	

 1)  สิทธิของผู้ถือหุ้น
	 บริษัทตระหนักดีว่า	ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในความเป็นเจ้าของโดยควบคุมบริษัทผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการให้ท�าหน้าที่แทนตนและมีสิทธิในการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญของบริษัท	โดยก�าหนดไว้ในนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ	บริษัทได้ให้ความส�าคัญและเคารพสิทธิของ
ผู้ถือหุ้น	โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก�าหนด	
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	 บรษิทัมนีโยบายปฏิบตัต่ิอผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีมกนั	โดยตระหนกัถงึสทิธใินการเข้าถงึข้อมลูของบรษิทัอย่างเพยีงพอและทนัเวลา	มหีน่วยงาน
ผู้ลงทุนสัมพันธ์	 (Investor	 Relation)	 ท�าหน้าที	่ ให้ข้อมูล	 ตอบค�าถามต่างๆ	 และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศต่างๆ	 ของบริษัทไว้ที	่ 
www.nationgroup.com	เพื่อให้ข้อมูลของบริษัทต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	ได้แก่	ข้อมูลส�าคัญล่าสุด	จดหมาย
แจ้งข่าวสาร		นัดพบปะนักลงทุน	รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็น	สอบถาม		ได้อย่างเท่าเทียมกัน

 • กำรประชุมผู้ถือหุ้น  
 กำรจัดประชุมสำมัญและวิสำมัญผู้ถือหุ้นในปี 2559  
	 คณะกรรมการบริษัท	 ให้ความส�าคัญกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท	 เพื่อรายงานให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบผลการด�าเนินงานของบริษัท 
ร่วมตัดสินใจในเรื่องส�าคัญของบริษัท	รวมทั้งซักถามข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ	เกี่ยวกับการบริหารงานและกิจการของบริษัทจากคณะกรรมการ
บริษัท	และฝ่ายจัดการ	 โดยการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายในปี	 2559	ที่ผ่านมา	 	บริษัทไม่เพียงแต่ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องอย่างถกูต้องครบถ้วน	แต่ยังมุง่เน้นให้การด�าเนินการต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องเป็นไปตามหลกัการก�ากบัดูแลกจิการที่ดีอย่างเต็มที่โดยยดึถอืปฏบิตัิ
ตามแนวทางในคู่มือ	AGM	Checklist	ซึ่งจัดท�าขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย	สมาคมบริษัทจดทะเบียน	และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	

	 บรษิทัมนีโยบายส่งเสรมิและอ�านวยความสะดวกให้แก่ผูถ้อืหุ้น	โดยเปิดเผยข้อมลูเกี่ยวกบัก�าหนดวนั	เวลาและสถานท่ีจดัการประชมุล่วงหน้า	
พร้อมระบแุผนทีช่ดัเจนในหนังสอืเชิญประชุม	และได้น�าเทคโนโลยรีะบบบาร์โค้ต	(Barcode)	มาใช้ในการลงทะเบยีน	การนบัคะแนนและการแสดง
ผลมติที่ประชุม	

	 ในปี	2559	บริษัทได้จัดประชุมผู้ถือหุ้น	2	ครั้งดังนี้	
1.	จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2559	ในวันที่	27	เมษายน	2559			ณ	ห้องแกรนด์บอลรูม	ชั้น	5	โรงแรมเอส	31	กรุงเทพมหานคร		เวลา	
14.00	น.		โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุม	6		ท่าน	จากกรรมการทั้งหมด	9	ท่าน		มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเป็นจ�านวน	
579	ราย	รวมจ�านวนหุ้น	2,778,151,757	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	68.30	ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้ทั้งหมดจ�านวน		4,067,639,262	หุ้น			

2.	จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่	1/2559	ในวันที่	7	พฤศจิกายน	2559	ณ	ห้องประชุมชั้น	7	อาคารมหาวิทยาลัยเนชั่น	กรุงเทพมหานคร	 
เวลา	 09.00	น.	 เพื่อแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากต�าแหน่งก่อนครบวาระ	 โดยมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วม 
ประชุมเป็นจ�านวน	 367	 ราย	 รวมจ�านวนหุ้น	 2,835,896,681	 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	 69.71	 ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้ทั้งหมดจ�านวน		
4,067,847,262	หุ้น			

ซึ่งกำรด�ำเนินกำรประชุม	สรุปดังนี้		

 ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 
	 บริษัทได้น�าข้อมูลหนังสือเชิญประชุมฯ	ที่มีรายละเอียดครบถ้วนเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทก่อนล่วงหน้าการประชุม		โดยบริษัทมอบหมาย
ให้บรษิัท	ศนูย์รบัฝากหลกัทรพัย์(แห่งประเทศไทย)	จ�ากดั	ซึง่เป็นนายทะเบยีนหุน้ของบรษิทั	เป็นผูจ้ดัส่งหนงัสอืเชญิประชมุให้แก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทั
ล่วงหน้าก่อนวันประชุม	 โดยหนังสือเชิญประชุมมีรายละเอียดวาระการประชุม	ข้อเท็จจริงและเหตุผล	ความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ
อย่างครบถ้วนและเพียงพอส�าหรับการพิจารณาตัดสินใจของผู้ถือหุ้น	พร้อมจัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน	 รายงานประจ�าป	ี 
เอกสารประกอบการพิจารณาแต่ละวาระ	ค�าชี้แจงวิธีการต่างๆ	ข้อมูลกรรมการอิสระ	ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม	ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับ
การประชุมผู้ถือหุ้น	แผนที่สถานที่จัดประชุม	ซองธุรกิจตอบรับ	และหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์ก�าหนด	รวมถึงได้ประกาศ 
ลงโฆษณารายละเอียดเกี่ยวกับการจัดประชุมและระเบียบวาระที่เสนอในหนังสือพิมพ์รายวันติดต่อกัน	 3	 วัน	และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า	 
3	วัน	

 วันประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น และวิสำมัญผู้ถือหุ้น
	 ในการพิจารณาก�าหนดวัน	เวลาการประชุม	และสถานที่จัดประชุม	บริษัทค�านึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้นในการเดินทางมาเข้าร่วมประชุม
เป็นอันดับแรก	โดยบริษัทเปิดให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้าก่อนเวลาประชุมอย่างน้อย	1	ชั่วโมง	รวม
ทั้งได้เชิญผู้สอบบัญชีจากบริษัท	เคพีเอ็มจี	ภูมิไชย	สอบบัญชี	จ�ากัด	เข้าร่วมประชุม	โดยประธานกรรมการบริษัทท�าหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม	
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	 การประชุม	บริษัทชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่ใช้ในการประชุม	วิธีการลงคะแนน	การนับคะแนน	การใช้บัตรลงคะแนน	ให้ที่ประชุมรับ
ทราบโดยละเอียด	โดยประธานที่ประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นภายในระยะเวลาที่เหมาะสม	พร้อมให้ประธานเจ้า
หน้าที่บริหาร	 และกรรมการบริหารบางท่าน	 เป็นผู้ชี ้แจงตอบค�าถามของผู้ถือหุ้นและจัดให้มีการจดบันทึกสาระส�าคัญของค�าถาม	 
ค�าตอบ	และข้อสรุปเรื่องนั้นๆ	ไว้ในรายงานการประชุมแล้ว		

	 บริษัทได้น�าระบบสารสนเทศแบบบาร์โค้ด	มาใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม	และในการนับคะแนนเสียงและการแสดงผลการลงมติใน
การประชุมแต่ละวาระ	

	 บริษัทได้น�าเสนอวาระพิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติเป็นประจ�าทุกปีโดยน�า
เสนอข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเปรียบเทียบกับปีก่อน	รวมถึงนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับการก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ
เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น

	 ส�าหรบัผู้ถือหุน้ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง	บรษิทัเสนอทางเลอืกในการมอบฉนัทะให้แก่กรรมการอสิระของบรษิทัอย่างน้อย	1	ท่าน	
ซึง่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในเรือ่งทีต่้องพิจารณา	 เป็นผู้รับมอบฉันทะเพือ่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นของบริษัท	พร้อมแนบ
หนังสือมอบฉันทะ	(แบบ	ข.)	ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถก�าหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้เองในแต่ละวาระไปพร้อมหนังสือนัดเชิญประชุม

 หลังวันประชุมสำมัญและวิสำมัญผู้ถือหุ้น 
	 บรษิทัได้เปิดเผยผลการลงมตใินการประชมุสามญัผูถ้อืหุ้นประจ�าปี	2559	และการประชมุวสิามญัผู้ถอืหุ้นครั้งท่ี	1/2559	ให้ผู้ถอืหุ้นและบคุคล
ทั่วไปได้รับทราบ	 โดยส่งผ่านระบบ	Set	Community	 Portal	 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 ในทันทีภายหลังการประชุมหรือไม่เกิน	 
09.00	น.	ของวนัท�าการถดัไปนบัจากวนัที่จัดประชุม	ซ่ึงเป็นไปโดยถกูต้องตามหลกัเกณฑ์การเปิดเผยสารสนเทศของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย		

 2) กำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน

	 คณะกรรมการดูแลและสอบทานกรอบโครงสร้างของการก�ากับดูแลกิจการเป็นประจ�า	เพื่อให้สามารถสร้างความมั่นใจแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
ว่าจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน	 โดยหลีกเลี่ยงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น	 หรือการด�าเนินการใดๆ	ที่อาจเป็นเหตุให้เกิด 
ความยุ่งยาก	ซับซ้อน	หรือมีต้นทุนสูงโดยไม่จ�าเป็น		โดยในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นในปี	2559	ที่ผ่านมา	บริษัทค�านึงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่าง 
เท่าเทียมกัน	และยึดถือด�าเนินการตามแนวทางดังต่อไปนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับทราบข้อมูลที่มีนัยส�าคัญ	และ	มีสิทธิในกระบวนการตัดสิน
ใจและได้รับทราบถึงผลของการตัดสินใจของบริษัทส�าหรับเหตุการณ์ที่ส�าคัญตามที่ก�าหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท	

•	 ในการประชุมผู้ถือหุ้น	 	บริษัทมีนโยบายที่จะไม่ด�าเนินการไปในทางที่อาจกระทบสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย	และไม่มีการเพิ่มระเบียบวาระ
ในที่ประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส�าคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า	 รวมถึงไม่มีการแจกเอกสารที่มีข้อมูลส�าคัญเพิ่มเติมใน
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างกะทันหันเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลของระเบียบวาระการประชุมก่อนลงมติ	

•	 ผู้ถือหุ้นของบริษัททุกรายมีสิทธิออกเสียงตามจ�านวนหุ้นที่ถืออยู่	 	 โดยหุ้นแต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียงเท่ากัน	และไม่มีหุ้นใดมีสิทธิ
พิเศษ

•		 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง	สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยการมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ	ซึ่งไม่มี
ประเด็นเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์	เพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะให้กับผู้ถือหุ้น	และอ�านวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นสามารถ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะผ่านเว็บไซต์ของบริษัทได้

•		 ไม่มีการท�ารายการระหว่างกันกับบริษัทร่วม	 	 บริษัทที่เกี่ยวข้อง	หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทที่อาจท�าให้เกิดประเด็น
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเป็นสาระส�าคัญ

 3) บทบำทของผู้มีส่วนได้เสีย

	 นอกเหนือจากการดูแลและรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นแล้ว	คณะกรรมการมีนโยบายที่จะดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม	นอกจากเรื่องที่ม ี
ผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจโดยตรงแล้ว	 ยังขยายไปสู่เรื่องที่คณะกรรมการเห็นว่าเป็นหน้าที่ที่ควรท�าต่อสังคมส่วนรวมด้วย	 ผู้มีส่วนได้เสีย 
จะได้รับการดูแลปฏิบัติจากบริษัทตามสิทธิทีพ่ึงมีและเป็นไปตามกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง	คณะกรรมการได้พิจารณาให้มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิด
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ความร่วมมือ	ระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสีย	ในการสร้างความยั่งยืนของกิจการ

	 ผู้มีส่วนได้เสียที่ส�าคัญของบริษัทมีหลายกลุ่ม	ประกอบด้วย		พนักงาน	ลูกค้า	ผู้ถือหุ้น	ผู้ลงทุน		คู่ค้า	เจ้าหนี้	คู่แข่งทางการค้า	สังคม	ภาครัฐ	
ชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่	เป็นต้น	คณะกรรมการมีนโยบายให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม	โดยค�านึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมาย
หรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัท	ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในการเสริมสร้างผลการด�าเนินงานของบริษัท	เพื่อสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืน
ให้กบักจิการ	และเปิดเผยข้อมลูส�าคญัที่เกี่ยวข้องให้ผูม้ส่ีวนได้เสยีได้รบัทราบอย่างครบถ้วน	เพยีงพอและทนัต่อเวลา		โดยบรษิทัได้ก�าหนดจรยิธรรม
ขององค์กรในด้านต่างๆ	และได้พิจารณาทบทวนอยู่เป็นประจ�า	(ทบทวนครั้งล่าสุด	เมื่อวันที่		9	พฤษภาคม	2559)โดยมีการปรับแก้ไขเพิ่มเติมให้
ทันต่อสถานการณ์	นอกจากนี้	 บริษัทได้จัดท�านโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน่และปรับปรุงแนวปฏิบัติ	 เรื่องการรับแจ้งข้อร้องเรียนให้ชัดเจนยิง่ขึน้	
(สามารถค้นหารายละเอียดคู่มือจริยธรรมธุรกิจฯ	ได้ที่เว็บไซต์	www.nationgroup.com)	

 ประเด็นเกี่ยวกับกำรก�ำกับดูแลกิจกำรในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2558

	 สบืเนื่องจากเหตกุารณ์ซึ่งประธานในท่ีประชมุไม่อนุญาตให้ผูถ้อืหุน้บางรายเข้าประชมุและใช้สทิธอิอกเสยีงในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�า
ปี	2558		ซึ่งได้มีการยื่นขอให้ศาลมีค�าสั่งให้การประชุมเป็นโมฆะ	และต่อมาวันที่	16	พฤษภาคม	2559	ศาลจังหวัดพระโขนงได้มีค�าพิพากษาให้การ
ประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี	2558	ตกเป็นโมฆะซึ่งบรษิทัได้ชี้แจงเรื่องดงักล่าวผ่านระบบเผยแพร่ข่าวของตลาดหลกัทรพัย์ฯ	ไปเมือ่วนัท่ี	3	มถินุายน	
2559	ซึ่งมีสาระส�าคัญโดยสรุปดังนี้			

(1)	 บริษัทได้มอบหมายให้ที่ปรึกษากฎหมายด�าเนินการยื่นอุทธรณ์ค�าพิพากษาดังกล่าว	 เพื่อให้ศาลสูงได้มีค�าวินิจฉัยกลับค�าพิพากษาของ
ศาลจังหวัดพระโขนงดังกล่าว

(2)	 ที่ปรึกษากฎหมายให้ความเห็นว่าในระหว่างที่มีการยื่นอุทธรณ์นั้น	ค�าพิพากษาของศาลจังหวัดพระโขนงซึ่งเป็นศาลชั้นต้นจะถือว่ายังไม่
เป็นที่สุดตามกฎหมาย	ดังนั้น	กิจการต่างๆ	ที่ได้ด�าเนินการไปแล้วตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2558	จึงยังคงมีผลสมบูรณ์ต่อ
ไป	จนกว่าศาลสูงจะได้มีค�าพิพากษาเป็นที่ยุติ	หากกรณีที่ศาลสูงมีค�าพิพากษายืนตามศาลชั้นต้น	บริษัทจะต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือ
หุ้นเพื่อลงมติในวาระที่เสียไปดังกล่าวอีกครั้งหนึ่ง	ซึ่งล้วนเป็นเรื่องทั่วๆ	ไปไม่เกี่ยวกับเรื่องการแต่งตั้งกรรมการและการจ่ายเงินปันผลให้
แก่ผู้ถือหุ้น	เนื่องจากในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2558	ไม่มีการลงมติในเรื่องทั้งสองดังกล่าว

(3)	 ในระหว่างที่มีการยื่นอุทธรณ์	 การประกอบธุรกิจและการบริหารจัดการกิจการต่างๆ	 ของบริษัทจะยังคงด�าเนินต่อไปตามปกติธุรกิจ	 
ผ่านการดูแลรับผิดชอบโดยคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทชุดปัจจุบัน

	 ทั้งนี้	จนถึงปัจจุบันยังไม่มีความคืบหน้าหรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ	ในเรื่องดังกล่าวเพิ่มเติม	

 ประเด็นเกี่ยวกับกำรก�ำกับดูแลกิจกำรในกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 

	 สบืเนื่องจากที่ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลักทรัพย์ได้มีหนงัสือแจ้งมายังบริษทัในช่วงเดือนตุลาคม	2559	ว่ากรรมการ
และผู้บริหารของบริษัทในขณะนั้น	 รวม	5	 ราย	ต้องพ้นจากต�าแหน่งเนื่องจากมีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจ	 จากกรณีที่ถูกพนักงานอัยการ 
ยื่นฟ้องในคดีความผิดเกี่ยวกับเหตุการณ์ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	 2558	จึงเป็นเหตุให้จ�านวนกรรมการบริษัทเหลือน้อยกว่าจ�านวนที่
จะสามารถจัดประชุมคณะกรรมการได้	 	 (ในขณะนั้น	บริษัทมีกรรมการที่อยู่ในต�าแหน่งเพียงท่านเดียว	คือ	คุณพิจิตรา	 	มหาพล	กรรมการอิสระ)		
บรษิทัจงึได้จดัให้มกีารประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ครั้งที	่1/2559	ในวนัที	่7	พฤศจกิายน	2559	เพื่อพจิารณาเลอืกตั้งกรรมการใหม่แทนต�าแหน่งกรรมการ
ที่ว่างลง	 ซึ่งเป็นกรณีบริษัทโดยกรรมการที่เหลืออยู่มีหน้าที่และความรับผิดชอบที่จะต้องจัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งกรรมการ
ใหม่ภายใต้กรอบระยะเวลาอันจ�ากัดตามบทบัญญัติมาตรา	83	แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด	พ.ศ.	2535			อันส่งผลให้บริษัทไม่สามารถ
แจ้งก�าหนดนัดประชุมและจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมข้อมูลเอกสารประกอบการพิจารณา	ให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมเป็นระยะเวลา
พอสมควรได้ตามแนวทางของหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	เหมือนดังเช่นในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ผ่านๆ	มา		และเป็นเหตุให้ผู้ถือหุ้น
บางรายร้องเรียนและคัดค้านการประชุม	 	 ซึ่งในส่วนนี้นายทะเบียนบริษัทมหาชนได้วินิจฉัยข้อร้องเรียนดังกล่าวแล้ว	 ว่าบริษัทได้ด�าเนินการต่างๆ	
ไปโดยถกูต้องตามกฎหมายทกุประการ		ในขณะที่บรษิทัได้ชี้แจงถึงเหตุผลและความจ�าเป็นในกรณข้ีางต้น	ให้ผูถื้อหุน้ได้รับทราบในที่ประชมุวสิามญั
ผู้ถือหุ้นครั้งที่	1/2559		รวมถึงได้ติดตามดูแลให้มีการสื่อสาร	และชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทภายหลังการประชุมด้วย	

	 อนึ่ง	 อดีตกรรมการและผู้บริหารของบริษัท	 ซึง่ต้องพ้นจากต�าแหน่งไปก่อนหน้านี้เนื่องจากมีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจ	 ข้างต้นนัน้	 
ณ	ปัจจุบัน	ได้พ้นจากการมีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจ	แล้วตั้งแต่เมื่อวันที่	16	กุมภาพันธ์	2560		ที่ผ่านมา	โดยเป็นผลมาจากการประกาศใช้
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หลักเกณฑ์ใหม่ตามประกาศคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	ที่	กจ.	3/2560	เรื่อง	ก�าหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของ
กรรมการและผู้บริหารของบริษัท	 ซึ่งก�าหนดให้การมีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจในกรณีนีจ้ะยังคงมีผลต่อไปก็ต่อเมือ่เป็นเรือ่งที่	 ส�านักงาน 
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มีหนังสือกล่าวโทษบุคคลนั้น	โดยตรงต่อพนักงานสอบสวน		ดังนั้น		หลักเกณฑ์การมีลักษณะ
ขาดความน่าไว้วางใจข้างต้นจึงไม่ใช้บังคับกับกรณีของอดีตกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ	ข้างต้นอีกต่อไปเนื่องจากส�านักงานคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ไม่เคยมีหนังสือกล่าวโทษบุคคลดังกล่าวต่อพนักงานสอบสวนมาก่อน

จริยธรรมของคณะกรรมกำร	ผู้บริหำร	และพนักงำนของบริษัท	ประกอบด้วย

 จริยธรรมในกำรด�ำเนินธุรกิจ

 • แนวทำงกำรด�ำเนินธุรกิจ 
	 บริษัท	 เนชั่น	มัลติมีเดีย	กรุ๊ป	จ�ากัด	(มหาชน)	ก่อตั้งเมื่อปี	2514	โดยออกหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษฉบับแรกที่มีเจ้าของเป็นคนไทย	ตลอด
ระยะเวลาที่ผ่านมา	บริษัทฯ	มุ่งมั่นที่จะพัฒนาและยืนหยัดเคียงข้างสังคมไทย	ท�าหน้าที่สื่อมวลชนที่เป็นกลาง	เชื่อถือได้และเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต
คนไทยมาโดยตลอด	ด้วยปณธิานที่ต้องช่วยพฒันาและน�าพาสงัคมไทยไปสูส่งัคมแห่งภูมิปัญญา	กระทั่งสามารถพัฒนาธรุกจิให้เจรญิเตบิโตอย่าง
ต่อเนื่อง	โดยปัจจุบันเป็นบริษัทสื่อครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดบริษัทหนึ่งของประเทศไทย	และยังคงมุ่งมั่นท�าหน้าที่สื่อมวลชนที่ดีของสังคม	เป็นที่พึ่งของ
ประชาชนในฐานะผู้ผลิตสื่ออย่างสร้างสรรค์	ภายใต้การก�ากับดูแลกิจการที่ดี	และที่จะรับใช้สังคมไทยต่อไป

 • นโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่น 
	 บรษิทัฯ	มอีดุมการณ์ในการด�าเนนิธรุกจิด้วยความซื่อสตัย์สจุรติ	มคีณุธรรม	ยดึมั่นในความรบัผดิชอบต่อสงัคมและผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุกลุม่	ตาม
หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	และคู่มือจริยธรรมธุรกิจ	และข้อพึงปฏิบัติในการท�างาน	(Code	of	Conduct)	บริษัทฯ	จึงได้จัดท�า	“นโยบายต่อต้าน
การคอร์รัปชั่น”	เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น	ซึ่งผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท	เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการด�าเนินธุรกิจ	และ
พัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน	ดังนี้

	 1.	ห้ามกรรมการ	ผู้บริหาร	พนักงานของบริษัทฯ	ด�าเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ	ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม	 ได้แก่	 การรับ
สิ่งของ	ของขวัญ	การเลี้ยงรับรอง	เงินเรี่ยไร	เงินบริจาคและผลประโยชน์อื่นใด	ให้แก่ตนเอง	และครอบครัว	จากบุคคลที่ท�าธุรกิจกับบริษัทฯ

	 2.	ครอบคลุมถึงพนักงาน	คู่ค้า	ลูกค้า	และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งในประเทศและต่างประเทศ	และก�าหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงต่อ
การ	 เกิดคอร์รัปชันทั่วทั้งอาค์กรเป็นประจ�าทุกปี	 ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติ	 และข้อก�าหนดในการด�าเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของธุรกิจ	ระเบียบ	ข้อบังคับ	และข้อก�าหนดของกฎหมาย

	 3.	การด�าเนินการใดๆ	ตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น	ให้ใช้แนวปฏิบัติตามที่ก�าหนดไว้ในนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ	และคู่มือจริยธร
รมธุรกิจฯ	รวมทั้งระเบียบ	คู่มือการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง	ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติอื่นใดที่บริษัทฯ	จะก�าหนดขึ้นต่อไป

	 4.	 เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการด�าเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงกับการเกิดคอร์รัปชั่น	 กรรมการ	ผู้บริหาร	พนักงานของบริษัททุกระดับ	
ต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวังในเรื่องดังต่อไปนี้

4.1	การเลี้ยงรับรอง	ของก�านัล	และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
	 การให้	 มอบ	หรือรับ	 ของก�านัล	 การเลี้ยงรับรอง	 ให้เป็นไปตามที่ก�าหนดในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ	 และข้อพึงปฏิบัติในการท�างาน	 

(Code	of	Conduct)
4.2	เงินบริจาคเพื่อการกุศล	เงินเรี่ยไร	หรือเงินสนับสนุน
	 การให้	หรือรับ	เงินบริจาค	เงินเรี่ยไร	หรือเงินสนับสนุน	ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส	และถูกต้องตามกฎหมาย	โดยต้องมั่นใจว่า	เงินบริจาค	

เงินเรี่ยไร	หรือเงินสนับสนุน	ไม่ได้ถูกน�าไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน
4.3	ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซื้อจัดจ้าง
	 ห้ามให้หรือรับสินบนในการด�าเนินธุรกิจทุกชนิดกับคู่ค้า	คู่สัญญา	หน่วยงานภาครัฐ	หรือหน่วยงานที่ด�าเนินธุรกิจกับบริษัทฯ	ต้องด�าเนิน

การให้เป็นไปอย่างโปร่งใส	ซื่อสัตย์	และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและก�าหนดไว้
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 • หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
	 1.	คณะกรรมการบรษิทั	มหีน้าที่รบัผดิชอบในการก�าหนดนโยบายและก�ากบัดแูลให้มกีารปฏบิตัติามนโยบายที่สนบัสนนุการต่อต้านคอร์รปัช่ัน	
ที่มีประสิทธิภาพ	เพื่อให้มั่นใจว่า	ฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความส�าคัญกับการต่อต้านการคอร์รัปชั่น	และปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร

	 2.	คณะกรรมการตรวจสอบ	มีหน้าที่รับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี	 ระบบควบคุมภายใน	 ระบบตรวจสอบ
ภายใน	และระบบบริหารความเสี่ยง	เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล	มีความรัดกุม	เหมาะสม	ทันสมัย	และมีประสิทธิภาพ

	 3.	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	คณะผู้บริหาร	 มีหน้าที่รับผิดชอบในการก�าหนดให้มีระบบและให้การส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายต่อต้าน 
การคอร์รัปชั่น	เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ	ระเบียบ	ข้อบังคับ	และข้อก�าหนดของกฎหมาย

	 4.	 ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน	 มีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานว่า	 เป็นไปอย่างถูกต้อง	 ตรงตาม 
นโยบาย	แนวปฏิบัติ	อ�านาจด�าเนินการ	ระเบียบปฏิบัติ	และกฎหมาย	ข้อก�าหนดของหน่วยงานก�ากับดูแล	เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบควบคุมที่มีความ
เหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านคอร์รัปชั่นที่อาจเกิดขึ้น	และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

 •  แนวทำงปฏิบัติ 
	 1.	กรรมการ	ผูบ้รหิาร	พนกังานของบรษิทัฯ	ทกุระดบั	ต้องปฏบิตัติามนโยบายต่อต้านการคอร์รปัชั่นและคูม่อืจรยิธรรมธรุกจิฯ	โดยต้องไม่เข้าไป
เกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รัปชั่น	ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

	 2.	คณะกรรมการบริษัท	จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน	โดยให้คณะกรรมการบริหารและผู้บริหารของหน่วยงานต่างๆ	ร่วมกัน
ระบปัุจจยัเสี่ยงจากการคอร์รัปชนั	ผลกระทบและโอกาสที่อาจเกดิขึ้น	มาตรการที่ต้องปฏบิตัเิพื่อลดความเสี่ยงที่ประเมนิได้	รวมทัง้จดัให้มกีระบวนการ
ติดตาม	สอบทานการปฏิบัติงาน	และรายงานผลให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัททราบ

	 3.พนักงานของบริษัทไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย	 เมื่อพบเห็นการกระท�าที่เข้าข่ายคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท	 ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา	 
หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ	และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ	หากมีข้อสงสัย	หรือข้อซักถาม	ให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชาหรือ
บุคคลที่ก�าหนดให้ท�าหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามคู่มือจริยธรรมธุรกิจฯ	ผ่านช่องทางต่างๆ	ที่ก�าหนดไว้

	 4.	 บริษัทจะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธหรือแจ้งเรื่องคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท	 โดยใช้มาตรการคุ้มครอง 
ผู้ร้องเรียน	หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการคอร์รัปชั่น	ตามที่บริษัทฯก�าหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจฯ		ข้อ	4	การแจ้งข้อร้องเรียน	และ
ข้อเสนอแนะ

	 5.	ผูท้ี่กระท�าการคอร์รปัชั่น	เป็นการกระท�าผดิคูม่อืจรยิธรรมธุรกจิฯ		ของบรษิทัฯ	ซึ่งจะต้องได้รบัการพจิารณาโทษทางวินยัตามระเบียบที่บรษิทั
ก�าหนดไว้		นอกจากนี้	อาจได้รับโทษตามกฎหมาย	หากการกระท�านั้นผิดกฎหมาย

	 6.	บริษัทตระหนักถึงความส�าคัญในการเผยแพร่	ให้ความรู้	และท�าความเข้าใจกับบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท	และผู้มี
ส่วนได้เสียของบริษัท	หรืออาจเกิดผลกระทบต่อบริษัท	ในเรื่องที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น

	 7.		บริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างและพัฒนาบุคลากรของบริษัท	ให้มีจิตส�านึกที่ดี	ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติ	พร้อมทั้งรักษา
วัฒนธรรมขององค์กรที่ยึดมั่นว่า	“คอร์รัปชั่น”	เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ทั้งการท�าธุรกรรมกับภาครัฐและภาคเอกชน

 •  กำรเผยแพร่นโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่น 
	 บริษัทได้เผยแพร่นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น	 ให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัท	 ได้รับทราบ	ทั้งทางระบบ	 Intranet,	 จดหมาย 
อิเล็กทรอนิคส์	(E-mail)	และ	Website	ของบริษัท	(www.nationgroup.com)	
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 นโยบำยกำรไม่ละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำหรือลิขสิทธิ์     

	 บริษัทได้ก�าหนดนโยบายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ	 เพือ่ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของบริษัทซึ่งนโยบายดัง
กล่าวครอบคลุมถึงเรื่องการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์	 	ทั้งนี้พนักงานทุกคนจะต้องลงนามในหนังสือยอมรับเงื่อนไขของนโยบาย
ดังกล่าว	 รวมถึงบริษัทจะมีการตรวจสอบการท�างานของระบบสารสนเทศและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์	 เพื่อป้องกันการใช้ซอฟต์แวร์ทีล่ะเมิด
ลิขสิทธิ์	หรือไม่เกี่ยวข้องกับการท�างาน	โดยนโยบายการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์	มีดังนี้

1.		 ห้ามติดตั้งโปรแกรมใดๆ	ทั้งที่เป็นโปรแกรมละเมิดลิขสิทธิ์	 โปรแกรมประเภท	Freeware	และ	Shareware	ลงในเครื่องคอมพิวเตอร ์
ของบริษัท	และหากจ�าเป็นต้องใช้งานโปรแกรมนอกเหนอืไปจากที่ตดิตั้งอยูใ่นเครื่องคอมพวิเตอร์	ให้ท�าการตดิต่อขออนญุาตใช้โปรแกรม
และให้พนักงานผู้ดูแลระบบเป็นผู้ติดตั้งหรือควบคุมดูแลการติดตั้ง

2.		 ไม่คัดลอก	ลอกเลียนหรือใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์	ในลักษณะอันเป็นการละเมิดต่อกฏหมายลิขสิทธิ์		สัญญาสิทธิบัตร	หรือจรรยาบรรณ
ในการประกอบวชิาชพี	รวมถงึการที่น�าผลงานหรอืข้อมลูอนัเป็นสทิธขิองบคุคลภายนอก	ที่ได้รบัมาหรอืที่จะน�ามาใช้ภายในบรษัิท	จะต้อง
ตรวจสอบให้มั่นใจว่าไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

 จริยธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย

 • จริยธรรมว่ำด้วยควำมรับผิดชอบในวิชำชีพสื่อสำรมวลชน ( Nation Way “ ผิดจำกนี้ไม่ใช่เรำ ” )
	 ตั้งแต่บริษัทได้ก่อตั้งขึ้นมา	ได้	ยึดหลักจริยธรรมแห่งวิชาชีพของสื่อมวลชน	เป็นประเพณีปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	ซึ่งเป็นเหตุผลส�าคัญที่ท�าให้สื่อ
และผู้ปฏิบัติงานของสื่อต่างๆ	ในเครอืฯ	ได้รับความเชื่อถือและศรัทธาจากสังคมมาอย่างต่อเนื่อง	แม้ในยามคับขนัหรือในช่วงที่มแีรงกดดันทางการ
เมือง	บริษัทก็สามารถท�าหน้าที่ของสื่ออย่างแน่วแน่โดยไม่ละทิ้งหลักการ

	 หลักจริยธรรมของคนข่าวเครือเนชั่น	(Nation	Way)	จัดท�าขึ้นมาเพื่อก�าหนดหลักจริยธรรมแห่งวิชาชีพให้เป็นแนวปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมร่วมกัน	
ส�าหรับพนักงานทุกระดับ	โดยมีเนื้อหาครอบคลุมทั้งจรรยาบรรณเบื้องต้น	ตลอดจนการวางตัวในสังคมและความประพฤติทั้งระหว่างปฏิบัติหน้าที่
และนอกเวลางาน

	 พนักงานของบริษัทฯทุกสื่อในเครือฯ	ต้องยึดหลักปฏิบัติต่อไปนี้อย่างเคร่งครัดโดยไม่มีข้อยกเว้นเพื่อที่เราจะได้ช่วยกันธ�ารงไว้ซึ่งความ 
น่าเชื่อถือและศรัทธาที่สังคมมีต่อสื่อในเครือเนชั่นฯ	ต่อไป	
 
 หลักจริยธรรมของคนข่ำวเครือเนชั่น (Nation Way) แบ่งออกเป็น 13 หมวด ดังนี้
	 หมวด	1	ข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชน
	 หมวด	2	จริยธรรมของสื่อในเครือเนชั่น
	 หมวด	3	ความรับผิดชอบต่อผู้อ่าน	ผู้ฟังและผู้ชม	
	 หมวด	4	ภาระผูกพันธ์ที่มีต่อวิชาชีพสื่อมวลชนและองค์กร
	 หมวด	5	หลักการท�าข่าวและการปฏิบัติตนต่อแหล่งข่าว
	 หมวด	6	สิทธิพิเศษและผลประโยชน์ทับซ้อน	(Conflict	of	Interest)
	 หมวด	7	แนวทางปฏิบัติในเรื่องการมีส่วนร่วมทางการเมืองและกิจกรรมชุมชน
	 หมวด	8	การปฏิบัติต่อฝ่ายโฆษณา	ฝ่ายการตลาดและฝ่ายขาย
	 หมวด	9	แนวทางปฏิบัติเรื่องลิขสิทธิ์ในชิ้นงาน	และการรับงานนอก
	 หมวด10	แนวปฏิบัติส�าหรับผู้สื่อข่าวด้านต่างๆ
	 หมวด11	การแก้ไขข้อผิดพลาด
	 หมวด12	การรายงานข่าวเกี่ยวกับกิจกรรมของบริษัท
	 หมวด13	หลักปฎิบัติและจรรยาบรรณ	Nation	Social	Media

	 บรษิทัมมีาตรการในทางปฏบิตัเิพื่อป้องกนัปัญหาการละเมดิและหมิน่ประมาทจากการน�าเสนอข่าว	โดยการอบรมฝ่ายข่าว	ให้ทราบถงึแนวทาง
การน�าเสนอข่าว	ข้อความและรูปภาพที่ควรกระท�าและสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง		พร้อมก�าชับพนักงานผู้เกี่ยวข้องทุกคนปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	
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 • จริยธรรมว่ำด้วยควำมรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น 
	 บริษัทมุ่งมั่นที่จะรับผิดชอบ	และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้นโดยค�านึงถึงการเจริญเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน	และให ้
ผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเน่ือง	รวมท้ังจะด�าเนินการอย่างโปร่งใส		ยดึมั่นในคณุธรรม	และอยูใ่นกรอบของกฏหมาย	กรอบนโยบายการก�ากบั
ดูแลกิจการของบริษัท	 และการปฎิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน	มีระบบบัญชีที่เชื่อถือได้	 บริษัทมีหน่วยงานลงทุนสัมพันธ์เพื่อเป็น 
ช่องทางในการติดต่อซักถาม	ชี้แจงและให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป					

 • จริยธรรมว่ำด้วยควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำ
	 บริษัทมีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้าและประชาชน	 ที่จะได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่ดี	 มีคุณภาพ	 
ในระดับราคาที่เหมาะสม	โดยยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและจริงจัง		รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืน	บริษัทจัดกิจกรรมเพื่อ
สร้างสัมพันธ์กับลูกค้าทุกกลุ่มของบริษัทอย่างต่อเนื่อง	ตัวอย่างเช่น	ลูกค้ากลุ่มสมาชิกสิ่งพิมพ์ในเครือ	 เนื่องจากลูกค้าประเภทนี้มีจ�านวนมาก	 
หลากหลายตามประเภทสินค้า	บริษัทได้ให้ความส�าคัญกับความพงึพอใจในผลิตภัณฑ์ของลูกค้า	 	มีการส่งแบบสอบถามส�ารวจความคิดเห็น 
ด้านต่างๆ	ได้แก่	เนื้อหา	รูปเล่ม	เป็นต้น	รวมทั้งสมนาคุณคืนก�าไรให้ลูกค้าโดยเชิญลูกค้ามาร่วมในกิจกรรมต่างๆ	ที่บริษัทจัดไม่ว่าจะเป็นสัมมนา
ทางวชิาการ	งานออกร้านขายสินค้า	การส่งชิงรางวัลฯ	การร่วมงานประกาศผลรางวลัต่างๆ		ที่บรษิทัฯ	จดัขึ้น	อาท	ิงานคมชดัลกึ	อวอร์ด		การประกวด
ภาพถ่ายวันแม่	 (A	Touch	of	 Love)	 	 กิจกรรมคมชัดลึก	 รวมพลังคนไทย	 เชียร์นักกีฬาไทย	คว้าชัยโอลิมปิค	Rio	 2016	 	และคิดการจัดแข่งขัน
บาสเกตบอล	3	ON	3	Tournament	เป็นต้น

 • จริยธรรมว่ำด้วยควำมรับผิดชอบต่อพนักงำน
	 บริษัทตระหนักดีว่าทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งที่มีคุณค่าที่สุด	 และเป็นปัจจัยส�าคัญที่น�าองค์กรไปสู่ความส�าเร็จ	 จึงมุ่งมั่นส่งเสริมให้พนักงาน
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง	 เสริมสร้างวัฒนธรรม	ส่งเสริมสุขภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจ	สร้างบรรยากาศการท�างานที่ดี	 ส่งเสริมการท�างาน 
เป็นทมี	เพื่อสร้างความมั่นใจให้พนกังาน	สนบัสนนุให้มีการเลอืกตั้งกรรมการลกูจ้างเพื่อเป็นตวัแทนของพนกังานให้มส่ีวนร่วมในการบรหิาร	จดัการ
สวัสดิการต่างๆ	ตามที่กฏหมายก�าหนด	อีกทั้งเปิดโอกาสและอ�านวยความสะดวกให้	พนักงานสามารถจัดตั้ง	“สหภาพแรงงานสื่อสารมวลชนไทย”	
ตามพรบ.แรงงานสัมพันธ์	2518	ได้	ทั้งนี้เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์เกี่ยวกับสภาพการจ้างงาน	ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง
และระหว่างลูกจ้างด้วยกัน	กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับพนักงานได้แก่	กิจกรรมที่ผู้บริหารและพนักงานท�าบุญใส่บาตรร่วมกันเดือนละครั้ง	การจัดงาน
ปีใหม่	กิจกรรมชมรมต่างๆ	เช่น	ค่ายอาสาฯ	ชมรมดนตรี	ชมรมกีฬา	เป็นต้น		

	 การจัดสวัสดิการให้พนักงาน	บริษัทฯให้ความส�าคัญกับการพัฒนาพนักงานและการดูแลในเรื่องของสวัสดิการแรงงาน	ในการจัดระบบ 
ค่าจ้างและสวัสดิการให้กับพนักงานด้วยความเหมาะสม	 โดยผลตอบแทนในระยะสั้น	 บริษัทฯ	พิจารณาจากผลประกอบการในแต่ละปี	 
ความสามารถในการแข่งขันในตลาดแรงงาน	การวางแผนเติบโตในสายงาน	ศักยภาพ	ค่าครองชีพ	ค่าจ้างเริม่ต้นของพนักงาน	สวัสดิการ	 
ยังครอบคลุมถึงการลาหยุดในกรณีต่างๆ	กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	เงินช่วยเหลือบุตร	เงินยืมฉุกเฉิน	ค่าเครื่องแต่งกาย	ค่ารักษาพยาบาล	เบี้ยเลี้ยง	
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	 รวมถึงการก�าหนดแนวปฏิบัติด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชนต่างๆ	 เพื่อให้เป็นไปตามข้อก�าหนดและมาตรฐานสากล	 
สิทธิการจัดตั้งคณะกรรมการแรงงานหรือสหภาพแรงงานของพนักงาน	 รวมถึงการเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็น	 หรือร้องเรียนใน
เรื่องต่างๆ	ส่วนผลตอบแทนในระยะยาวบรษัิทฯ	มกีารให้สทิธพินกังานซื้อหุน้สามญัของบรษิทัในราคาที่ก�าหนด	(ESOP-Employee	Stock	Options)		
โดยออกใบส�าคัญแสดงสิทธิ	ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ	ให้แก่กรรมการ	ผู้บริหาร	และ/หรือ	พนักงานของบริษัทฯ	และ/หรือบริษัทย่อย	ครั้งที่	2	
(NMG-WB)		เมื่อวันที่	15	สิงหาคม	2556	จ�านวน	82,387,015	หุ้น	ซึ่งมีก�าหนดการใช้สิทธิทุกวันที่	15	ของเดือนพฤศจิกายนและเดือนพฤษภาคม
ของแต่ละปี	 ตลอดอายุของใบส�าคัญแสดงสิทธิ	 5	ปี	 โดยมีก�าหนดการใช้สิทธิครั้งแรกในวันที่	 15	พฤศจิกายน	2556	และก�าหนดการใช้สิทธ ิ
ครั้งสุดท้ายในวันที่	14	สิงหาคม	2561	ด้วยอัตราการใช้สิทธิ	1	ใบส�าคัญแสดงสิทธิ:	1	หุ้นสามัญใหม่	ราคาในการใช้สิทธิ		1.00	บาทต่อหุ้น	รวมถึง
บริษัทฯ	ได้บันทึกรับรู้รายการค่าตอบแทนพนักงานเมื่อเกษียณอายุแล้วเป็นประจ�าทุกปีโดยเริ่มตั้งแต่ปี	2554		นอกจากนี้	บริษัทฯ	ให้ความส�าคัญ
ในเรื่องการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ	 อีกทั้งยังมีมาตรการช่วยเหลือพนักงานในกรณีการเกิดอุบัติเหตุขึ้น	 โดยมีการท�าประกันชีวิตให้กับพนักงาน 
ทุกระดับในบริษัทฯ	รวมถึงมีการดูแลเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพอนามัยของพนักงานเป็นประจ�า	ดังนี้
	 1.	จัดท�าประกันชีวิต	(ประกันอุบัติเหตุและประกันชีวิตกลุ่มให้กับพนักงานทุกระดับ)
	 2.	มีการตรวจสุขภาพประจ�าปี	โดยมีแพทย์	และพยาบาล	จากโรงพยาบาล	เข้ามาท�าการตรวจ
	 3.	จัดเงินช่วยเหลือ	กรณีพนักงานเจ็บป่วยรักษาตัวในโรงพยาบาล
	 4.	จัดเงินช่วยเหลือ	กรณี	บิดา	ภรรยา	บุตร	หรือตัวพนักงานเองเสียชีวิต
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	 ในด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ท�างาน	บริษัทได้ให้ความส�าคัญโดยอบรมและรณรงค์สร้างจิตส�านึกและความตระหนัก 
ต่อการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการท�างานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ	โดยในรอบปี	2559	ที่ผ่านมา	ไม่มีการ
เกิดอุบัติเหตุ	 และการลาเจ็บป่วยจากการท�างาน	 เนื่องจากลักษณะการท�างานของบริษัทฯ	 เป็นการปฏิบัติงานในส�านักงานเป็นส่วนใหญ่	และ 
ทางบริษัทฯ	 ได้ให้ความส�าคัญกับสภาพแวดล้อมในการท�างาน	มีการดูแลอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้รวมถึงสถานประกอบการให้อยู่ในสภาพ 
พร้อมใช้งานและมีความปลอดภัยอยู่เสมอ	

	 ในด้านการพัฒนาคุณภาพของพนักงาน	บริษัทฯ	 ได้ให้ความส�าคัญในเรือ่งการพัฒนาศักยภาพของพนักงานในทุกระดับ	 โดยมีการจัดการ
อบรมให้กับพนักงานทั้งจัดอบรมภายในบริษัท	อาทิเช่น	การจัดอบรมหลักสูตร	จริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการท�างาน	(Code	
of	Conduct)		และจัดให้ไปอบรมกับสถาบันหรือหน่วยงานภายนอก	เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้สามารถน�าความรู้ที่ได้มาพัฒนา
รูปแบบการท�างานให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น	 	 โดยการอบรมพนักงานนั้น	บริษัทฯ	ก�าหนดให้มีการอบรมอย่างถูกต้องตาม	พ.ร.บ.	 ส่งเสริม 
การพัฒนาฝีมือแรงงาน	พ.ศ.	2545	ซึ่งก�าหนดให้บริษัทที่มีจ�านวนพนักงานมากกว่า	100	คนขึ้นไป	ต้องจัดให้พนักงานได้รับการอบรมในอัตราส่วน	
50%	ของพนักงานทัง้หมด	และต้องยืน่เรือ่งรับรองหลักสูตรการอบรมต่อกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน	ซึ่งบริษัทฯ	 ได้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	 ส�าหรับ 
การจัดฝึกอบรมให้กับพนักงานของบริษัทฯ	

	 ในปี	2559		บริษัทจัดการอบรมให้กับพนักงาน	คิดเป็นอัตราร้อยละ	65	ของพนักงานทั้งหมด	528	คน	โดยเป็นการจัดส่งไปอบรมกับสถาบัน
หรือหน่วยงานภายนอก	คิดเป็นอัตราร้อยละ	1	และการจัดอบรมภายในบริษัท	ร้อยละ		99			

	 ในด้านการเคารพสิทธมินุษยชน	บริษัทได้ก�าหนดหลักการในคู่มือจริยธรรมธรุกิจ	และข้อพึงปฏิบัติในการท�างาน(Code	 of	Conduct)	 
ว่าจะปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความสุภาพ	 ให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน	และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	 และพนักงานจะต้องไม ่
กระท�าการใดๆ	ที่เป็นการละเมิดหรือคุกคามไม่ว่าจะทางวาจา	หรือการกระท�าต่อผู้อื่นบนพื้นฐานของเชื้อชาติ	 เพศ	ศาสนา	อายุ	ความพิการทาง
ร่างกายและจิตใจ

	 ในปีที่ผ่านมา	ไม่มีข้อพิพาทฟ้องร้องระหว่างบริษัทและพนักงาน		และได้รับความร่วมมือจากสหภาพแรงงาน	ในการช่วยประชาสัมพันธ์และ
สร้างความเข้าใจอันดีระหว่างพนักงานกับองค์กร

 •  จริยธรรมว่ำด้วยควำมสัมพันธ์กับคู่ค้ำ  
	 บริษัทค�านึงถึงความเสมอภาค	และความซื่อสัตย์ในการด�าเนินธุรกิจ	และผลประโยชน์ร่วมกันกับคู่ค้า	โดยพึงปฏิบัติตามกฎหมายและกติกา
ต่างๆ	อย่างเคร่งครัด	และมีจรรยาบรรณที่ดีในการด�าเนินธุรกิจ		จึงได้ก�าหนดแนวทางปฏิบัติไว้	ดังต่อไปนี้

1.	 ห้ามกรรมการ	ผู้บริหาร	พนักงานของบริษัทฯ	 รับหรือเรียกร้องผลประโยชน์	 หรือเสนอ	หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ	ทีไ่ม่สุจริตในทาง 
การค้ากับคู่ค้า

2.		 ปฏิบัติตามกฎหมายและกติกาต่างๆ	อย่างเคร่งครัด		
3.		 มีหลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่ค้า
4.		 ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ	ที่มีต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัด		กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้	จะรีบแจ้งให้คู่ค้าทราบล่วงหน้า	เพื่อร่วมกัน

พิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา	โดยใช้หลักการของความสมเหตุสมผล
5.		 ให้ข้อมูลที่เป็นจริงและถูกต้อง
6.		 สนับสนุนและร่วมมือกับคู่ค้าในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
7.	 สนบัสนนุและร่วมมอืกบัคูค้่าในการผลติสนิค้าและบรกิารใหม่ๆ 	เพือ่สนองตอบความต้องการขอลกูค้าทีม่กีารเปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลา	
8.		 รักษาความลับของคู่ค้า	ไม่น�าข้อมูลมาใช้เพื่อประโยชน์ตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

	 บริษัทค�านึงถึงความสัมพันธ์กับคู่ค้ามาโดยตลอด	อาทิความร่วมมือกับคู่ค้าในด้านการรับบริการขนส่งสิ่งพิมพ์ของคู่ค้ากระจายตามจุด 
ต่างๆ	ที่ด�าเนินงานโดย	บริษัท	 เอ็นเอ็มแอล	จ�ากัด	 ซึ่งเป็นบริษัทย่อย	 ในการใช้ทรัพยากรของแต่ละฝ่ายให้เกิดประโยชน์สูงสุด	 โดยในรอบปี 
ที่ผ่านมาบริษัทไม่มีข้อพิพาทใดๆ	เกี่ยวกับคู่ค้า			
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	 	ส�าหรับเกณฑ์ในการคัดเลือกคู่ค้า	มีดังนี้
					1.		มีประวัติทางการเงินที่เชื่อถือได้	และมีศักยภาพที่จะเติบโตไปพร้อมกับบริษัทได้ในระยะยาว
					2.		ผลิต	หรือจ�าหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการ	และสามารถตรวจสอบคุณภาพได้
					3.	ให้การสนับสนุนด้านการส่งเสริมการขาย	และการให้บริการหลังการขายแก่ลูกค้า

 • จริยธรรมว่ำด้วยควำมสัมพันธ์กับคู่แข่งทำงกำรค้ำ 
	 ในส่วนธุรกจิที่เป็นการแข่งขนั	บรษิทัจะยดึถอืกตกิาของการแข่งขนัที่ด	ีและจะยดึถอืแนวทางปฏบิตัทิี่ด	ีและเป็นธรรม	รวมทั้งการสร้างพนัธมติร
ทางการค้า	ดังนี้

1.		 ประพฤติปฏิบัติตามกรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี	ซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน				
2.	 ไม่ท�าลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวให้ร้ายโดยปราศจากความจริง	หลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริต		เพื่อท�าลายคู่แข่งขัน																																
3.	 ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต	หรือไม่เหมาะสม	 เช่น	การจ่ายสินจ้างให้แก่พนักงานของ 

คู่แข่ง	เป็นต้น	โดยในรอบปีที่ผ่านมา	บริษัทไม่มีข้อพิพาทใดๆ	เกี่ยวกับ	คู่แข่งทางการค้า

 • จริยธรรมว่ำด้วยควำมสัมพันธ์กับเจ้ำหนี้
	 บริษัทค�านึงถึงความเสมอภาค	และความซื่อสัตย์ต่อเจ้าหนี้ทางการค้า		และการปฏิบัติตามพันธะสัญญาในการกู้ยืมเงินจากธนาคาร	สถาบัน
การเงิน	รวมถึงการช�าระค่าสินค้าบริการ		เงินต้นและดอกเบี้ยจ่าย	ดังนั้นจึงก�าหนดแนวทางปฏิบัติที่ดีและเป็นธรรมดังนี้

1.	 รักษาดูแลและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้โดยเคร่งครัด	ทั้งในแง่การช�าระคืนการดูแลหลักทรัพย์ค�้าประกัน	และเงื่อนไขอื่นๆ	รวมทั้ง
ไม่ใช้เงินทุนที่ได้จากการกู้ยืมเงินไปในทางที่ขัดกับวัตถุประสงค์ในข้อตกลงที่ท�ากับผู้ให้กู้ยืมเงิน							

2	 รายงานฐานะทางการเงินของบริษัทที่เป็นจริงและถูกต้อง	แก่เจ้าหนี้ด้วยความซื่อสัตย์	 																										
3.	 รายงานเจ้าหนี้ล่วงหน้า	หากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันในสัญญา	และร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว

	 บริษัทได้รับการสนับสนุน	 วงเงินสินเชื่อรวมจากหลายธนาคาร	ซึ่งมีสัมพันธ์ทางการค้ากับบริษัทมายาวนาน	และจัดชั้นให้บริษัทเป็นลูกค้า 
ชั้นดี		บริษัทได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อก�าหนดตามสัญญาอย่างครบถ้วน	โดยในรอบปีที่ผ่านมา	บริษัทไม่มีข้อพิพาทใดๆ	เกี่ยวกับ	เจ้าหนี้การค้า	และ
สถาบันการเงิน

 • จริยธรรมว่ำด้วยควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
	 บริษัทส่งเสริมให้มีการให้ความรู้แก่พนักงาน	 เพื่อปลูกฝังจิตส�านึกเกีย่วกับการรักษาสิง่แวดล้อมและการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและมี
ประสิทธิภาพ	ผ่านกระบวนการสื่อสารภายในบริษัทและส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมรณรงค์ลดภาวะโลกร้อนด้วยการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมลดการใช้พลังงาน,	กิจกรรม	5	ส.	พร้อมทั้งสนับสนุนให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม	อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ	พลังงานที่บริษัทฯ	จัดขึ้น	

	 ในฐานะของผู้ผลิตสื่อครบวงจร	มีความห่วงใยถึงคุณภาพชีวิตและการบริโภคข่าวสารของคนไทย	จึงให้ความส�าคัญอย่างยิ่งในเรื่องของการ
เสนอข่าวสารที่มีคุณภาพและมีประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม	รวมถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมไทยเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	นอกจากนั้น
ยงัมคีวามห่วงใยและใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมในฐานะทีเ่ป็นผูป้ระกอบการรายหนึง่ในประเทศไทย		ในรอบปี	2559		บรษิทัมกีจิกรรมส่งเสรมิสงัคมเกอืบ
ทุกด้าน	(รายละเอียดอยู่ในหัวข้อกิจกรรมเพื่อสังคม)		

	 ในฐานะที่บริษัทท�าธุรกิจด้านสื่อ	กิจกรรมทางธุรกิจ	และสังคมของบริษัท	ต้องติดต่อพบปะกับประชาชนกลุ่มต่างๆ	อยู่แล้ว	บริษัทจึงมีโอกาส	
การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะผ่านทางพนักงานที่ติดต่อกับผู้มีส่วนได้เสียด้านต่างๆ	และจากการพบปะของผู้บริหาร	กรรมการ	ที่ได้มี
โอกาสพบปะกับผู้มีส่วนได้เสีย	กลุ่มต่างๆ	อย่างต่อเนื่อง		และ	บริษัทฯ	มีระบบ	call	center	ในการรับเรื่องร้องเรียนพร้อมประสานแก้ไขปัญหาด้าน
บริการ	และประสานงานด้านอื่นๆ	ภายในบริษัท	เป็นประจ�า	บริษัทได้ด�าเนินการปรับปรุงเรื่องต่างๆ	ตามข้อร้องเรียนนั้น	อย่างสม�่าเสมอ	
การแจ้งเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะ		

	 บริษัทส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท	ด�าเนินธุรกิจด้วยความถูกต้อง	โปร่งใส	ยุติธรรม	และสามารถตรวจสอบได้	โดยสอดคล้อง
กับการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและคู่มือจริยธรรมธุรกิจฯ	ของบริษัท		และจัดให้มีช่องทางการแสดงความเห็น	การแจ้งข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ		
โดยบริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานบริษัท	 และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม	 สามารถร้องเรียน	แสดงความเห็น	 และแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ 
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โดยส่งถึงคณะกรรมการตรวจสอบ	และผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน	ได้ในช่องทาง	E-mail	audit_nmg@nationgroup.com	หรือ	ส่งไปรษณีย์
มายังที่อยู่บริษัท/ยื่นส่งโดยตรง	ที่	บริษัท	เนชั่น	มัลติมีเดีย	กรุ๊ป	จ�ากัด	(มหาชน)	เลขที่	1858/121-122,	124-128	ชั้น	28	ถ.บางนา-ตราด	แขวง
บางนา	เขตบางนา	กรุงเทพฯ	10260

 กระบวนกำรด�ำเนินกำรเมื่อได้รับข้อร้องเรียน 
	 •	ฝ่ายตรวจสอบภายในจะรวบรวมข้อร้องเรยีนและตรวจสอบข้อมลูเบ้ืองต้น	หากข้อร้องเรยีนมมีลูความผิด	จะรวบรวมหลักฐานส่งให้ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร	เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงโดยมีฝ่ายทรัพยากรบุคคลเป็นเลขาคณะกรรมการสอบสวน		และรายงานผลพร้อม
ทั้งมาตรการด�าเนินการกับผู้กระท�าผิด	เพื่อเสนอต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน	และคณะกรรมการตรวจสอบทราบ

	 •	 มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน	 คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาให้ความเป็นธรรมและปกป้องผู้ร้องเรียน	 ผู้รับเรื่องร้องเรียน 
ผู้ถูกร้องเรียน	และผู้มีส่วนเกีย่วข้องในการด�าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง	 รวมทัง้ต้องเก็บข้อมูลที่เกีย่วข้องเป็นความลับ	 จะเปิดเผยเท่าทีจ่�าเป็น	
โดยค�านึงถึงความปลอดภัย	และความเสียหายของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	

 กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส
คณะกรรมการได้ดูแลให้บริษัทฯ	 เปิดเผยข้อมูลส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท	 ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง	
ครบถ้วน	ทันเวลา	 โปร่งใส	และสามารถตรวจสอบได้	 รวมทั้งเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง	ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูล 
ได้ง่าย	เช่น	เว็บไซต์ของบริษัท	ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลของ	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์	เป็นต้น

	 บริษัทก�าหนดไว้ในนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ	ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครอง	หลักทรัพย์	ให้กรรมการ	และผู้บริหารต้องรายงาน
การถือครองหลักทรัพย์ต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ	และส�าเนาให้เลขานุการบริษัทเก็บรักษา		และ	ในเดือน
พฤศจิกายนของทุกปี	กรรมการและผู้บริหารจะรายงานข้อมูลลการถือครองหลักทรัพย์ของตน	และ	รายงานต่อคณะกรรมการอย่างน้อยปีละครั้ง		

	 บริษัทเล็งเห็นความส�าคัญของการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับและหรือข้อมูลภายในกลุ่มบริษัท	 จึงได้ออกนโยบาย	 “การใช้ข้อมูลภายใน 
ของบริษัท”	ก�าหนดให้กรรมการ	ผู้บริหาร	เจ้าหน้าที่	และพนักงานของกลุ่มบริษัทต้องรักษาข้อมูลภายในกลุ่มบริษัทฯ	เป็นความลับ	เว้นแต่การเปิด
เผยข้อมูลนั้นเป็นไปเพื่อผลประโยชน์	 ในการด�าเนินธุรกิจของบริษัท	 ห้าม	 ขาย	ซื้อ	 โอน	หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ	 โดยข้อมูลที่เป็น 
ความลับ	และ/หรือข้อมูล	ภายในของกลุ่มบริษัทฯ	และ/หรือการเข้าท�ารายการใดๆ	 ในทางที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกลุ่มบริษัทฯ	 ไม่ว่า 
ทางตรง	หรือ	ทางอ้อม	

	 ในรอบปีทีผ่่านมา	บรษิทัได้เปิดเผยข้อมลูของบรษิทัทั้งข้อมลูทางการเงนิอย่างถกูต้อง	ครบถ้วน	ทนัเวลา	โปร่งใส	และเป็นไปตามเกณฑ์ที่ส�านกั
งานกลต.และตลาดหลกัทรพัย์ฯก�าหนด	ผ่านช่องทางการเปิดเผยข้อมลูของตลาดหลกัทรพัย์ฯ	และผ่านเวบ็ไซต์ของบรษิทั	ในรายงานประจ�าปี	2559	
บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้	

1.		 วิสัยทัศน์	พันธกิจ	และคุณค่าขององค์กร
2.		 รายชือ่กรรมการ	พร้อมประวัติการท�างาน	การศึกษา	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร	 การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัท 

จดทะเบียนการถือหุ้นในบริษัท	
3.		 โครงสร้างผู้ถือหุ้น	
4.			ปัจจัยความเสี่ยง	
5.	 นโยบายการก�ากับดูแลกิจการและการปฏิบัติตามนโยบาย
6.	 ค่าตอบแทนกรรมการและ	จ�านวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมประชุมกรรมการ
7.		 การท�าหน้าที่ในปีที่ผ่านมาของคณะกรรมการและประวัติการอบรมของกรรมการ	
8.		 การท�าหน้าที่ในปีที่ผ่านมาของคณะกรรมการตรวจสอบ
9.		 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
10.		ค่าตอบแทนการท�าหน้าที่กรรมการ	และการท�าหน้าที่อื่นให้บริษัทและบริษัทย่อย	
11.		รายงานการด�าเนินงานประจ�าปีของคณะกรรมการตรวจสอบ	
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12.		รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินที่มีเนื้อหาตามที่ก�าหนด	ซึ่งมีประธานกรรมการบริหารและประธาน 
เจ้าหน้าที่บริหารลงนามรับรอง

13.		ค�าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของผู้บริหาร	
14.		รายงานทางการเงินที่มีข้อมูลถูกต้อง	ครบถ้วน	เป็นจริงตามมาตรฐานบัญชี
15.		งบการเงินและผลการด�าเนินงานของบริษัท
 

 บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมต่อไปนี้ในเว็บไซต์ www.nationgroup.com  
1.		 บทบาทอ�านาจหน้าที่ของกรรมการ	กรรมการชุดย่อย	ประธานกรรมการ	และ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	
2.		 นโยบายระหว่างกัน	
3.		 คู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการท�างาน	(Code	of	Conduct)
4.		 นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ	
5.		 กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
6.		 กฎบัตรของฝ่ายตรวจสอบภายใน
7.		 งบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ�าปี		
8.		 รายงานประจ�าปี
9.		 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
10.	นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์
11.	การควบคุมภายใน
12.	ข้อบังคับบริษัท
13.	นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น

 หน่วยงำนนักลงทุนสัมพันธ์
	 หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ท�าหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนสถาบัน	ผู้ถือหุ้น	รวมทั้งนักวิเคราะห์อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม		ตอบค�าถาม
เกี่ยวกับบริษัทและการด�าเนินงานของบริษัท	แก่นักลงทุนตามที่ส่งค�าถามผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทหรือโทรศัพท์	หรือช่องทางอื่นๆ	 เพื่อสร้าง
สัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทฯ	กับผู้ถือหุ้น	ผู้ลงทุนสถาบัน	ผู้ลงทุนทั่วไป	นักวิเคราะห์หลักทรัพย์	และภาครัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมกัน	โดยบริษัทฯ
ให้ความส�าคัญกับการเผยแพร่ข้อมูลที่ส�าคัญของบริษัทฯ	ในปี	2559	ดังนี้
	 เสนอข่าวถึงฐานะการเงินของบริษัท	ในสื่อหนังสือพิมพ์	และทางเว็บไซต์	จ�านวน	4	ครั้ง	
			 โดยสามารถติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์	ดังนี้
	 ที่อยู่บริษัท			:		1858/121-122,124-128	ชั้น	28-31	ถนนบางนา-ตราด		แขวงบางนา	เขตบางนา	กรุงเทพฯ	10260
			 โทรศัพท					 :			02-338-3289-90	
			 Email									 :	 investor@nationgroup.com
		 	Website	 :		 	http://www.nationgroup.com

 ฝ่ำยเลขำนุกำรบริษัท 
	 บริษัทให้ความส�าคัญกับการปฏิบัติตามข้อก�าหนดของ	ตลท.	และ	ก.ล.ต.	และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง	 โดยผ่านการพิจารณาตรวจสอบตาม 
ขั้นตอน	คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งนางสาวมัธยา	โอสถานนท์	เป็นเลขานุการบริษัท	เมื่อวันที่	15	กุมภาพันธ์	2556			ซึ่งมีหน้าที่ในการช่วยเหลือ
ประธานกรรมการ	 ในการก�ากับดูแลให้การด�าเนินงานของคณะกรรมการบริษัท	กรรมการชุดย่อย	และกรรมการบริษัททุกท่าน	 เป็นไปตามกรอบ
ของบทบาทหน้าที่ตามที่กฏหมาย	ข้อบังคับ	และระเบียบที่เกี่ยวข้องก�าหนดไว้	ตลอดจนมีหน้าที่ในการจัดเตรียมเอกสารประกอบวาระการประชุม
ให้เพียงพอต่อการพิจารณาและตัดสินใจของคณะกรรมการ	บันทึกรายงานการประชุมอย่างรัดกุม	 ถูกต้อง	 เพื่อแสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการได้
พิจารณาเรื่องต่างๆ	ที่น�าเสนอ	อย่างรอบคอบ	ระมัดระวัง	ซื่อสัตย์สุจริตและมีความรับผิดชอบโดยใช้วิจารณญาณเยี่ยงวิญญูชน	ที่ประกอบธุรกิจ
นั้นพึงกระท�าในสถานการณ์เดียวกัน	อีกทั้งมีหน้าที่ในการเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ	จดหมายเชิญประชุม	 รายงานการประชุมของการประชุม
คณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น	 รายงานการมีส่วนได้เสีย	และรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร	ตลอดจนดูแล
กิจกรรมของคณะกรรมการ	ประสานงานกับฝ่ายบริหารให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการ	ซึ่งเลขานุการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบ
อย่างครบถ้วนแล้ว	
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 • ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร 
 บทบำท หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร
	 คณะกรรมการมบีทบาทส�าคัญในการก�ากบัดูแลกจิการเพื่อประโยชน์สงูสดุของบรษิทั	คณะกรรมการมคีวามรบัผดิชอบต่อผลการปฏบิตัหิน้าที่
ต่อผู้ถือหุ้นและเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ	 ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงประกอบไปด้วยบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์ที่หลากหลาย	 
ประกอบด้วยทักษะด้านธุรกิจ	ด้านบัญชีการเงิน	ด้านการจัดการ	ด้านการตลาด	ด้านกลยุทธ์	และด้านกฎหมาย		

	 คณะกรรมการได้ก�าหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	 คณะกรรมการบริหาร	ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่
บริหารไว้อย่างชัดเจน	เพื่อให้กรรมการมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม		รวมทั้งมีกระบวนการ
ในการติดตามและก�ากับดูแลให้การด�าเนินกิจการของบริษัทเป็นไปตามกฏหมายและอยู่บนจริยธรรมทางธุรกิจที่คณะกรรมการก�าหนด	

	 คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติให้ความเห็นชอบในเรื่องที่ส�าคัญเกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัทฯ	 ได้แก่	 แผนธุรกิจ	 งบประมาณ 
การด�าเนินงาน	เป้าหมายทางการเงิน	และกลยุทธ์ทางธุรกิจ	ที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้น�าเสนอ	รวมทั้งการติดตามดูแลให้ด�าเนินงานเป็นไป
ตามนโยบาย	กลยุทธ์	และแผนงานที่ก�าหนดไว้	ตลอดจนการทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท	จะมีการพิจารณาเป็นประจ�าทุกปี		
บทบาท	หน้าที่	และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ

		 ประธานกรรมการมีบทบาทหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม	ควบคุม	ดูแล	จัดสรรเวลาในแต่ละวาระ	ส�าหรับให้กรรมการที่จะอภิปรายแสดงความ
เห็นในประเด็นที่ส�าคัญอย่างเพียงพอ	และเป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียง	และคะแนนเสียง	
2	ฝ่ายเท่ากนั	และรบัผดิชอบในฐานะผูน้�าของคณะกรรมการในการวางกรอบ	และตดิตามดแูลการก�าหนดนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการขององค์กร	
และเป็นประธานการประชุมผู้ถือหุ้นประจ�าปีของบริษัท

 กำรถ่วงดุลของกรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำร
		 ในปี	 2559	องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจ�านวน	 9	คน	 เป็นกรรมการอิสระจ�านวน	 3	คน	กรรมการที่เป็น 
ผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย	จ�านวน	5	คน	กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	1	ท่าน	บริษัทมีคณะกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร 
ไม่น้อยกว่า	1	ใน	3	ของกรรมการทั้งคณะ	ท�าให้เกิดการถ่วงดุลอ�านาจและการสอบทาน		

	 กรรมการอิสระจ�านวน	3		คนนี้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการแล้ว	และ
เป็นไปตามข้อก�าหนดในปี	2551	ของส�านักงาน	ก.ล.ต.	กรรมการอิสระจ�านวน	3	คน	ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ	1	คน	และคณะ
กรรมการตรวจสอบ	จ�านวน	2	คน			

 กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรบริษัทของกรรมกำรและผู้บริหำร
	 ตามข้อบังคับของบริษัทกรรมการจ�านวน	1	ใน	3	ต้องออกจากต�าแหน่งตามวาระทุกปี	บริษัทสามารถแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากต�าแหน่ง
ตามวาระกลับเข้าด�ารงต�าแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่งได้	 โดยบริษัทมิได้มีข้อก�าหนดเรื่องจ�านวนวาระที่จะด�ารงต�าแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุดของ
กรรมการไว้ตามข้อก�าหนดของส�านกังาน	ก.ล.ต.		และบรษิทัได้ก�าหนดนโยบายให้คณะกรรมการบรษิทัทกุคน	ด�ารงต�าแหน่งในบรษิทัทีจ่ดทะเบยีน
ในตลาดหลักทรัพย์ได้ไม่เกิน	 5	บริษัท	กรรมการของบริษัทจะไม่เป็นกรรมการในบริษัทที่เป็นคู่แข่งหรือมีผลประโยชน์ขัดแย้งทางธุรกิจกับบริษัท		
และเปิดเผยรายชื่อ	ประเภทธุรกิจ	และต�าแหน่งที่กรรมการของบริษัทไปด�ารงต�าแหน่งไว้ในทะเบียนประวัติกรรมการ	ในปี	2559	ไม่มีกรรมการของ
บริษัทท่านใดด�ารงต�าแหน่งกรรมการของบริษัทจดทะเบียนเกิน	5	บริษัท	

	 บริษัทไม่มีนโยบายให้ผู้บริหารระดับสูงไปด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่นยกเว้นบริษัทย่อย	 และ	บริษัทร่วมและให้รายงานการด�ารงต�าแหน่ง
กรรมการในบริษัทอื่นของผู้บริหารระดับสูงไว้ในแบบรายงาน	56-1	

 หน่วยงำนก�ำกับกำรปฏิบัติงำน (Compliance Unit)  
	 บริษัทฯ	มีหน่วยงานต่างๆ	ดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฏ	ระเบียบ	ข้อบังคับบริษัท	และข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ได้แก่	ฝ่ายเลขานุการ
บริษัทดูแล	ติดตามให้มีการปฏิบัติตามข้อก�าหนดของ	ตลท.และ	ก.ล.ต.	และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง		ฝ่ายกฏหมาย	ดูแลติดตามให้มีการปฏิบัติงาน
เป็นไปตามกฏหมายที่เก่ียวข้องกบัการประกอบธรุกจิ	และฝ่ายตรวจสอบภายใน	สอบทานความเพยีงพอและเหมาะสมของระบบการควบคมุภายใน	
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบการควบคุมภายในขององค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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 คณะกรรมกำรชุดย่อย
	 คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยกลั่นกรองรายละเอียดโดยก�าหนดคุณสมบัติและขอบเขตความรับผิดชอบไว้ใน
ระเบียบของแต่ละคณะ	ปัจจุบันบริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อย	คือ	คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหาร	 โดยรายละเอียดเกี่ยวกับ
บทบาท	หน้าที่	และความรับผิดชอบอยู่ในข้อ	9.2	คณะกรรมการชุดย่อย	

 ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
	 บริษัทได้เห็นความส�าคัญในเรื่องนี้จึงได้ประกาศใช้นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ที่ห้ามกรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงานของบริษัท
ประกอบธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัท	หลีกเลี่ยงการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกับตนเอง	ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท	 หากมี 
ความจ�าเป็นต้องท�ารายการดังกล่าวคณะกรรมการจะดูแลให้การท�ารายการนั้นมีความโปร่งใส	เที่ยงธรรม	พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ	
เสมือนกับการท�ารายการกับบุคคลภายนอก	ทั้งนี้กรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงานที่มีส่วนได้เสีย	ในรายการนั้นจะไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ	
รวมทั้งจัดให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯอย่างเคร่งครัด	 	 ส�าหรับรายการระหว่างกันของบริษัท	บริษัทย่อย	และบริษัทร่วม		 
ในปี	2559	ได้เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทรับทราบแล้ว	 เมื่อเดือนกุมภาพันธ์	2560	และบริษัทได้เปิดเผย
รายละเอียดของรายการ	คู่สัญญา	เหตุผล/ความจ�าเป็น	ไว้ในรายงานประจ�าปี	และแบบ	(56-1)	แล้ว

 กำรประชุมคณะกรรมกำร
	 การประชมุคณะกรรมการบรษิทัจะก�าหนดไว้ล่วงหน้าในแต่ละปีอย่างน้อยไตรมาสละ	1	ครั้งและมกีารประชมุพเิศษเพิ่มตามความจ�าเป็น	โดย
มกีารก�าหนดวาระการประชมุชดัเจน	ล่วงหน้า	และมวีาระการตดิตามผลการด�าเนนิงานเป็นประจ�า		ซึ่งเลขานกุารบรษิทัจะจดัส่งหนงัสอืเชญิประชมุ
ตามวาระที่ผ่านการพิจารณาร่วมกันของประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	พร้อมเอกสารประกอบวาระการประชุมให้คณะกรรมการ
ทุกท่านทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นเวลา	7	วัน	เพื่อให้คณะกรรมการได้ศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม	หากกรรมการท่านใด
ต้องการเสนอเรื่องเข้าเป็นวาระการประชุมหรือประสงค์ให้ฝ่ายบริหารรายงานความคืบหน้าเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะ	 ก็สามารถแจ้งความ
ประสงค์ได้ที่ประธานกรรมการ	หรือเลขานุการบริษัท	

	 โดยปกติการประชุมกรรมการแต่ละครั้งใช้เวลา	3-4	ชั่วโมง	ประธานกรรมการได้เปิดโอกาสให้กรรมการทุกท่านสามารถอภิปรายแสดงความ
คิดเห็น	และข้อสังเกตอย่างอิสระ	คณะกรรมการเห็นว่าเพื่อป้องกันข้อมูลทางการเงินของบริษัทรั่วไหลโดยไม่มีเจตนา	จึงให้ฝ่ายบริหารรายงาน 
ผลการด�าเนินงานของบริษัทในการประชุมเดือนใดทีไ่ม่มีการประชุมก็ไม่ต้องรายงาน	กรรมการอิสระและกรรมการทีไ่ม่ใช่ผู้บริหารได้มีการพบปะ
หรือติดต่อเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาต่างๆในการบริหาร	โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมอยู่ด้วยเป็นประจ�าในทุกไตรมาส	หากมีประเด็น
ที่เป็นข้อสังเกตห่วงใย	ก็จะแจ้งข้อกังวลหรือข้อห่วงใยนั้นต่อฝ่ายจัดการ	เพื่อด�าเนินการปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง	

 กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำร
	 คณะกรรมการบริษัท	ได้ก�าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย	อย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง			
เพือ่ให้คณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนผลงาน	ปัญหาและอุปสรรคในการด�าเนินงานระหว่างปีที่ผ่านมาเพื่อให้น�ามาปรับปรุงและพัฒนาการ
ปฏิบัติงาน	โดยในปี	2559		สืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่ที่เพิ่งเข้ารับต�าแหน่งจ�านวน	8	ท่าน	เมื่อวันที่	7	พฤศจิกายน	2559	ตามมติ
ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	ครั้งที่	1/2559		ดังนั้นจึงยกเว้นการประเมินคณะกรรมการบริษัท	และ	คณะกรรรมการตรวจสอบ	

 ค่ำตอบแทนกรรมกำร   
	 บริษัท	ก�าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนโปร่งใส	โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรม	สูงเพียงพอที่จะดึงดูด
และรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการโดยได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่มขึ้น	ส�าหรับ
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาผลการด�าเนินงานของ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการก�าหนด	ซึ่งเชื่อมโยง
กับการด�าเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงาน	คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสม 
ให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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ต�ำแหน่ง
อัตรำค่ำตอบแทน / (ต่อท่ำน)

ปี 2558
อัตรำค่ำตอบแทน / (ต่อท่ำน)

ปี 2559 

ประธานกรรมการ 400,000 400,000

ประธานกรรมการตรวจสอบ	 400,000 400,000

กรรมการตรวจสอบ	 300,000	 300,000

กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร 200,000 200,000

กรรมการบริหาร 200,000 200,000

จ�านวนค่าตอบแทนในปี	2559	ซึ่งบริษัทได้จ่ายให้แก่กรรมการ	มีรายละเอียดดังนี้

■ หมายเหตุ	 :	 การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ	จะเป็นไปตามอัตราค่าตอบแทนประจ�าปี	 2559	ที่ได้รับอนุมัติจากมติที่ประชุมสามัญประจ�าปีผู้ถือหุ้นประจ�าปี	 2559	ของบริษัท

เมื่อวันที่	27	เมษายน	2559	ที่อนุมัติให้บริษัทจ่ายค่าตอบแทนกรรมการโดยแบ่งจ่ายเป็นรายไตรมาส

 กำรพัฒนำกรรมกำรและผู้บริหำร
	 กรรมการเข้าใหม่ทกุคนจะได้รบัการปฐมนเิทศ	เบือ้งต้น	จากประธานกรรมการ	เกีย่วกบัลกัษณะการด�าเนนิธรุกจิ	ประวตัแิละความเปน็มาของ
บริษัท	ที่ตั้งส�านักงานและสาขา	วัฒนธรรมองค์กร	พร้อมรับค�าชี้แจงจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัท	เกี่ยวกับโครงสร้างองค์กร	
นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ	ระบบการควบคุมภายใน	พร้อมเอกสารประกอบ

	 คณะกรรมการบรษัิท	สนบัสนนุและส่งเสรมิการพัฒนาความรูใ้ห้กบักรรมการทกุคน	เพื่อเพิ่มประสทิธภิาพในการปฏบิตัหิน้าที่ของคณะกรรมการ	
บริษัท	มีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการ	 เข้าร่วมสัมมนาและเข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่างๆ	 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	 (IOD)	
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	หรือสถาบันอื่นๆ	ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาในส่วนของหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ	หรือแนวทางการ
บริหารจัดการแนวใหม่	เพื่อให้กรรมการทุกคนมีการพัฒนา	และปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง	รวมถึงการน�าความรู้ต่างๆ	มาปรับใช้อย่าง
เหมาะสมเพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง	และน�าความรู้มาใช้ประโยชน์กับบริษัทต่อไป	ในปี	2559	ได้สนับสนุนกรรมการเข้าร่วม
อมรม	ดังนี้

ชื่อ-สกุล ต�ำแหน่ง หลักสูตรที่อบรมปี 2559

นางพิจิตรา		มหาพล กรรมการอิสระและประธาน 
กรรมการตรวจสอบ

1.	Anti-Corruption	The	Practica	Guid	(ACPG)	2559
2.	“New	Auditor’s	Report	:	What’s	in	it	for	you	?”
					ครั้งที่	54	ปี	2559
3.	Audit	Committee	Forum	Stay	on	course	:	
				Impairment	of	assets	ครั้งที่	55	ปี	2559

นางสาวนราวดี		วนิชวัฒนะ กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ

1.	Audit	Committee	Forum		Stay	on	course	: 
				Impairment	of	assets	ครั้งที่	55	ปี	2559
2.	หลักสูตร	อบรมการตรวจสอบภายใน	ปี	2557

นายสุพจน์		เพียรศิริ		 กรรมการและกรรมการบริหาร 1.	หลักสูตร	ท�าความเข้าใจร่าง	TFRS9,	TAS32,	TFRS7, 
				TFRIC16	และ	TFRIC19.	รุ่นที่	2/2559
2.	หลักสูตร	การจัดท�างบกระแสเงินสด	(ภาคปฏิบัติ)
3.	หลักสูตร	มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่12	(TAS)	,	 
				ภาษีเงินได้	(ปรับปรุงปี	2557)



รายงานประจ�าปี

2 5 5 9

NATION MULTIMEDIA GROUP
PUBLIC COMPANY LIMITED88

ล�ำดับ รำยชื่อ ต�ำแหน่ง คุณสมบัติ

1 นางพิจิตรา	มหาพล ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระและมีความรู้ด้านบัญชีการเงิน

2 นางสาวนราวดี		วนิชวัฒนะ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระและมีความรู้ด้านบัญชีการเงิน

3 นายศุภพงศ์			สุขสภา กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระและมีความรู้ด้านบัญชีการเงิน

 แผนกำรสืบทอดงำน 
	 คณะกรรมการตระหนักว่าคุณภาพขององค์กรจะสะท้อนออกมาจาก	พนักงานผู้ปฏิบัติงาน	ความเจริญเติบโตที่ยั่งยืนของบริษัท	ขึ้นอยู่กับการ
สร้างบุคคลากรที่มีความสามารถเพื่อส่งต่อภารกิจ	และสืบทอดเจตนารมณ์ของผู้ก่อตั้ง	รวมถึงวัฒนธรรมที่ดีงามขององค์กร	ต่อไปจากรุ่นสู่รุ่น	จึง
ได้มอบนโยบายให้ฝ่ายบริหาร	 ให้ความส�าคัญกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล	 อย่างมีประสิทธิภาพ	มีทิศทาง	 เพื่อบรรลุเป้าหมาย
ตามวิสัยทัศน์	พันธกิจ	และค่านิยมขององค์กร

	 บรษิทัมกีารคดัเลอืกบคุลากรท่ีจะเข้ามารับผดิชอบในต�าแหน่งงานบรหิารที่ส�าคัญทกุระดบัให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและโปร่งใส	เพื่อให้มั่นใจ
ว่าบรษิทัได้ผูบ้รหิารที่มคีวามเป็นมอือาชพี	มคีวามเป็นกลาง	ไม่มีส่วนเก่ียวข้องกับการเมือง	มีความเข้าใจในวัฒนธรรม	และจรรยาบรรณการด�าเนนิ
ธุรกิจสื่อของบริษัทเป็นอย่างดี	ทั้งนี้	บริษัทมีการก�าหนดแผนสืบทอดงาน	ดังนี้
 
 1. ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
	 เมือ่ต�าแหนง่ผู้บริหารระดบั	ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารว่างลงหรือผู้อยู่ในต�าแหนง่ไม่สามารถปฏิบัตหิน้าที่ในต�าแหนง่ได้	บริษัทฯจะมรีะบบการ
ให้ผู้บริหารในระดับใกล้เคียง	หรือระดับรองเป็นผู้รักษาการในต�าแหน่งจนกว่าจะมีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่
บริษทัก�าหนด	และต้องเปน็ผูท้ีม่วีสิยัทศัน์	ความรูค้วามสามารถ	และประสบการณ์	ความเหมาะสมกบัวฒันธรรมองคก์ร	โดยการพจิารณาของคณะ
กรรมการทั้งคณะ	เพื่อน�าเสนอประธานกรรมการเป็นผู้เสนอรายชื่อบุคคลที่สมควร		เป็นกรรมการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

 2. ผู้อ�ำนวยกำร
	 เมื่อต�าแหน่งระดับผู้บริหารตั้งแต่ผู้อ�านวยการขึ้นไปว่างลง	หรือผู้อยู่ในต�าแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในต�าแหน่งได้	บริษัทฯ	มีการวางแผน
การสืบทอดต�าแหน่งดังนี้	

1.		 วิเคราะห์สถานการณ์การประกอบธุรกิจของบริษัทในด้านกลยุทธ์	นโยบาย	แผนการลงทุน	แผนงานการขยายตัว
2.		 ประเมินความพร้อมของก�าลังคนให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
3.		 ก�าหนดแผนสร้างความพร้อมของก�าลังคน	โดยพัฒนาพนักงานหรือสรรหาพนักงานเพื่อเตรียมทดแทนคนที่ลาออก
4.		 สร้างแผนสรรหาพนักงานและพัฒนาฝึกอบรมไว้ล่วงหน้า	ก่อนพนักงานจะเกษียณหรือลาออกก่อนเวลา
5.		 ก�าหนดความสามารถ	ซึ่งหมายถึง	ความรู้	ทักษะ	บุคลิกภาพ	และทัศนคติที่พึงปรารถนาของพนักงานในต�าแหน่งนั้นๆ	และจัดท�าแผน

พัฒนาเป็นรายบุคคล
6.	 คัดเลือก	ประเมินผลงาน	และประเมินศักยภาพของพนักงานเพื่อพิจารณาความเหมาะสม
7.	 ใช้เครื่องมือ	KPI	ในการทดสอบและประเมินบุคลากร	เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพของพนักงาน

 
 คณะกรรมกำรชุดย่อย
	 คณะกรรมการบริษัท	ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย	ทั้งสิ้น	2	ชุด	ได้แก่	คณะกรรมการตรวจสอบ	และคณะกรรมการบริหาร	โดยมีการ
ก�าหนดอ�านาจหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน	ดังต่อไปนี้

(1)  คณะกรรมกำรตรวจสอบ  (Audit Committee)
	 กรรมการตรวจสอบทกุคนต้องเป็นกรรมการอสิระ	และต้องได้รบัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการหรอืผูถ้อืหุน้			สามารถใช้ดลุพนิจิของตนเอง

อย่างเป็นอสิระ	รวมถงึกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย	1	ท่าน	ต้องมคีวามรูค้วามช�านาญทางการบญัชหีรอืการจดัการด้านการเงนิท่ีเกีย่วข้อง
ตามข้อก�าหนดตลาดหลักทรัพย์ฯ	ที่สามารถอ่านและเข้าใจพื้นฐานของงบการเงิน		

ณ	31	ธันวาคม	2559	คณะกรรมการตรวจสอบ	ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน	3	ท่าน	ดังนี้
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 บทบำท หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
•		 สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงิน	 (รายไตรมาสและประจ�าปี)	 ที่ถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องของบริษัทอย่างเพียงพอ 

ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
•		 สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายในและระบบตรวจสอบภายในที่เหมาะสม	เพียงพอ	และมีประสิทธิภาพ	รวมทั้งพิจารณาความเป็น

อิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน	ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง	 โยกย้าย	 เลิกจ้าง	หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในหรือหน่วยงานอื่นใด	ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

•		 สอบทานให้บริษัทมีระบบการประเมินความเสี่ยงการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิภาพ
•		 สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์	หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กับธุรกิจของบริษัท
•		 พิจารณาคัดเลือกเพื่อเสนอแต่งตั้งบุคคลที่มีความเป็นอิสระเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท	พร้อมทั้งก�าหนดค่าตอบแทน	ประสานงานกับ 

ผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการด�าเนินการตรวจสอบ		ขอบเขต	แนวทาง	แผนงาน	และปัญหาที่พบระหว่างการตรวจสอบ	และ
ประเด็นทีผู่้สอบบัญชีเห็นว่า	 เป็นสาระส�าคัญ	 รวมทัง้เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี	 โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อย	 
ปีละ	1	ครั้ง

•		 พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน	หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน	ให้เป็นไปตามกฎหมาย
และข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์ฯ	รวมทัง้เปิดเผยข้อมลูในการเข้าท�ารายการดังกล่าวอย่างถกูต้องครบถ้วน	ท้ังน้ีเพื่อให้มั่นใจว่ารายการ
ดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

•		 จัดท�ารายงานผลการก�ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ	 โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัท	ซึ่งรายงานดังกล่าว 
ต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้

•		 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง	ครบถ้วน	เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท					
•		 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
•		 ความเห็นเกี่ยวกับระบบบริหารความเสี่ยงของบริษัท				
•		 ความเหน็เกี่ยวกบัการปฏบิตัติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์	หรอืกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กับธุรกิจของบริษัท
•		 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
•		 ความเห็นเกี่ยวกับรายงานที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
•		 จ�านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
•		 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พบจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
•		 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ	ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

บริษัท
•		 ปฏิบัติหน้าทีอ่ื่นๆ	 ตามทีไ่ด้มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบในการปฏิบัติหน้าที่ 

ดังกล่าวข้างต้น	คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรงและคณะกรรมการของบริษัทยังคงมีความ 
รับผิดชอบในการด�าเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

(2)  คณะกรรมกำรบริหำร ( Board of Executive Committees )
	 คณะกรรมการบริหารมีอ�านาจ	หน้าที่	และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการด�าเนินงานตามปกติธุระและงานบริหาร

ของบริษัท	ก�าหนดนโยบาย	แผนธุรกิจ	งบประมาณ	โครงสร้างการบริหารงาน	และอ�านาจการบริหารต่าง	ๆ 	ของบริษัท	หลักเกณฑ์ในการ
ด�าเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ	 และแนวนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท	 	 เพื่อเสนอให้ที่ประชุม 
คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาและอนุมัติและ/หรือให้ความเห็นชอบ	 รวมตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการด�าเนินงานของ
บริษัทตามนโยบายที่คณะกรรมการก�าหนด	
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ล�ำดับ  รำยชื่อ ต�ำแหน่ง

1. นายเทพชัย		แซ่หย่อง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2. นายสุพจน์			เพียรศิริ กรรมการบริหาร

3. นายสิริชาย		ชนาน�า กรรมการบริหาร

	 	 								ณ	31	ธันวาคม	2559	คณะกรรมการบริหาร	มีจ�านวน	3	ท่าน	ดังนี้

 
 

 
 

 บทบำท หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำร
	 1.	ควบคุมดูแลกิจการ	และก�าหนดนโยบาย	ทิศทางและกลยุทธ์ทางธุรกิจให้ด�าเนินการตามนโยบายและเป้าหมายของคณะกรรมการบริษัท	
รวมทั้งน�าเสนอนโยบาย	แผนธุรกิจงบประมาณ	ทิศทางในการด�าเนินธุรกิจและแผนงานให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

	 2.	พิจารณาโครงสร้างองค์กร	มีอ�านาจก�าหนดการบริหารจัดการ	 โครงสร้างเงินเดือนของบริษัทฯ	 รวมถึงการคัดเลือก	การฝึกอบรม	การ 
แต่งตั้ง	การว่าจ้าง	การโยกย้าย	การก�าหนดเงินค่าจ้าง	ค่าตอบแทน	โบนัสพนักงานระดับผู้บริหาร	และการเลิกจ้างพนักงานของบริษัทฯ	โดยอาจม
อบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ	เป็นผู้มีอ�านาจแทนบริษัทฯ	ในการลงนามในสัญญาจ้างแรงงาน

	 3.	พิจารณาอนุมัติการด�าเนินงานที่เป็นธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ	 เช่น	การจัดซื้อสินค้า	 การจัดซื้อลิขสิทธิ	์ การลงทุนในสินทรัพย์	 
การท�าธุรกรรมทางการเงินกับธนาคาร/สถาบันการเงิน	 ในเรื่องการเปิดบัญชี	 การให้กู้ยืมเงิน	การกู้ยืมเงิน	การจัดหาวงเงินสินเชื่อ	 จ�าน�า	 จ�านอง	 
ค�้าประกัน	และอื่นๆ	รวมถึงการซื้อขายและจดทะเบียน	กรรมสิทธิ์ที่ดินใดๆ		เพื่อการด�าเนินงานตามปกติธุรกิจภายในวงเงินส�าหรับแต่ละรายการ	
เป็นไปตามระเบียบอ�านาจอนุมัติและสั่งการที่คณะกรรมการของบริษัทอนุมัติแล้ว

	 4.	ก�าหนดแผนธุรกิจ	 งบประมาณ	 	และหลักในการด�าเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท	และ 
ให้มีอ�านาจควบคุมดูแลการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ	ให้เป็นไปตามนโยบายธุรกิจ	แผนธุรกิจ	และกลยุทธ์ทางธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติ
แล้ว	ซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมาย	เงื่อนไข	กฎระเบียบ	และข้อบังคับของบริษัทฯ

	 5.	มีอ�านาจด�าเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัทที่เกี่ยวกับการด�าเนินงานตามธุรกิจ	ซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมาย	เงื่อนไข	กฎระเบียบ
และข้อบังคับของบริษัท		เว้นแต่รายการที่คณะกรรมการบริหาร	อาจมีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท
หรือบริษัทย่อย		ซึ่งจะกระท�าได้ต่อเมื่อได้รับมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการอิสระเข้าประชุมด้วยเท่านั้น		ส่วนรายการที่เกี่ยวโยงกัน
และการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่ส�าคัญของบริษัทให้เป็นไปตามระเบียบวิธีปฏิบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์	และ	กลต.ก�าหนด

	 6.	พิจารณาผลก�าไรขาดทุนของบริษัท	และการเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล	หรือเงินปันผล	ประจ�าปี	เพื่อน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

	 7.	พิจารณาเรื่องอื่นๆ	ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท	 ทั้งนี้การได้รับมอบหมายอ�านาจดังกล่าวข้างต้น	 ต้องไม่มีลักษณะ
เป็นการมอบอ�านาจ	หรือมอบอ�านาจช่วงที่ท�าให้คณะกรรมการบริหาร	หรือผู้รับมอบอ�านาจจากคณะกรรมการบริหาร	สามารถอนุมัติรายการที่ตน
หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	มีส่วนได้เสีย	หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด	 	ตามที่ทาง	กลต.	ก�าหนด	กับบริษัทหรือบริษัทย่อย	
ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้		

	 อย่างไรก็ดี		การอนุมัติรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวจะต้องด�าเนินการตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ	คณะกรรมการ
ก�ากับตลาดทุน	และ/หรือส�านักงาน	ก.ล.ต.	 เรื่องหลักเกณฑ์	 วิธีการ	และการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน	ทั้งนี้	 กรรมการ
บริหารของบริษัทฯ	อาจได้รับการแต่งตั้ง	หรือถอดถอนโดยที่ประชุมคณะกรรมการ	หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
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 กำรสรรหำและแต่งตั้งกรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูงสุด
 (1) กรรมกำรอิสระ (Independent Director) 
	 กรรมการอิสระ	คือ	กรรมการที่ไม่ได้บริหารจดัการกิจการของบริษัท	บริษัทย่อย	บริษัทรว่ม	มีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผูบ้ริหาร
ของบริษัท	ไม่มีความสัมพันธ์อันอาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน	ทั้งนี้นิยามกรรมการอิสระของบริษัทเท่ากับข้อก�าหนด
ขั้นต�่าของส�านักงาน	กลต.และตลาดหลักทรัพย์	ฯ	

 คุณสมบัติกรรมกำรอิสระ
	 1.	ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ	1	ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งของบริษัท	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	
หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท	ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องตามมาตรา	258	ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของ
กรรมการอิสระรายนั้น	ๆ	ด้วย

	 2	ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน	พนักงาน	ลูกจ้าง	ที่ปรึกษาด้านอื่นใดที่ได้รับผลตอบแทนประจ�า	หรือผู้มีอ�านาจ
ควบคมุของบรษิทั	บรษัิทใหญ่	บรษิทัย่อย	บรษิทัร่วม	บรษิทัย่อยล�าดบัเดยีวกนั	ผูถ้อืหุน้รายใหญ่	หรอืของผูม้อี�านาจควบคมุของบรษิทั	หรอืนติบิคุคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง	เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า	2	ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง	ทั้งนี้		ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว
ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ	หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท

	 3.	กรรมการอิสระจะต้องไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางการค้า	ทางธุรกิจ	ส่วนได้เสียทาง	การเงินหรือผลประโยชน์อื่นๆ	ในการบริหารจัดการ	
ทั้งในทางตรงหรอืทางอ้อมกบับรษิทั	บรษิทัใหญ่	บรษิทัย่อย	บรษิทัร่วม	ผูถ้อืหุน้รายใหญ่	หรอืผูม้อี�านาจควบคมุของบรษิทั	ในลกัษณะที่อาจเป็นการ
ขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน	หรือไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย	หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ
บริษัท	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท	เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่
น้อยกว่า	2	ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

	 4.	กรรมการอิสระจะต้องไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฏหมายในลักษณะที่เป็นบิดา	มารดา	คู่สมรส	พี่	น้อง	
และบตุร	รวมทั้งคูส่มรสของบตุร	กบัผู้บริหาร	ผู้ถอืหุน้	รายใหญ่	ผูม้อี�านาจควบคมุ	หรอืบคุคลที่ได้รบัการเสนอชื่อเป็นผูบ้รหิาร	หรอืผูม้อี�านาจควบคมุ
ของบริษัทหรือบริษัทย่อย	

	 5.	กรรมการอิสระจะต้องไม่ท�าการเป็นตัวแทนอย่างเปิดเผยหรืออย่างไม่เปิดเผยของกรรมการบริษัท	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้ถือหุ้นใดซึ่งเป็น
ผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่คนใดหรือกลุ่มผู้ถือหุ้นใดของบริษัท

	 6.	กรรมการอิสระจะต้องท�าหน้าที่และใช้วิจารณญาณของตน	 โดยไม่ได้รับอิทธิพลจากกรรมการ	ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ	
รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือญาติ

	 7.	กรรมการอิสระจะต้องไม่เป็นหรือเคยเป็น	ผู้สอบบัญชีของบริษัท	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้มีอ�านาจควบคุม
ของบริษัท	และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย	ผู้มีอ�านาจควบคุม	หรือ	หุ้นส่วนผู้จัดการของนิติบุคคลที่เป็นส�านักงานสอบบัญชี	ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท		
บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่	เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า	2	ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
 
	 8.	 กรรมการอิสระจะต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ	ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย	 ที่ปรึกษาทางการเงิน	
หรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน	ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า	2	ล้านบาทต่อปี	จากบริษัท	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้มี
อ�านาจควบคุมของบริษัท	 	ทั้งนี้	 ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล	ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย	ผู้มีอ�านาจควบคุม	หรือหุ้นส่วน 
ผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย	เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า	2	ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

	 9.	 ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย	 	หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยใน 
ห้างหุ้นส่วน	หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน	ลุกจ้าง	พนักงาน	ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ�า	หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจ�านวนหุ้นที่มี
สิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น	ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
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	 10.	กรรมการอิสระจะต้องไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัท
ทั้งนี้	กรรมการอิสระต้องเป็นผู้ที่ผ่านกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้น

  (2) กำรสรรหำกรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูงสุด
	 บริษัทฯ	ตระหนักว่า	ธุรกิจสื่อของบริษัท	มีความส�าคัญต่อการชี้น�าความคิดของสังคม	ดังนั้นบุคคลที่จะเป็นผู้บริหารหรือกรรมการของบริษัท	
ต้องเป็นผู้ที่มีความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของการเป็นสื่อที่มีจริยธรรมและยึดมั่นในจรรยาบรรณทางวิชาชีพ	 	 และจริยธรรมทางธุรกิจ	 เพื่อสามารถ
วางแนวนโยบายในการน�าเสนอเนื้อหาอย่างเป็นกลาง		สรา้งสรรค์	ไมบ่ดิเบือน		จงึเห็นว่าการคดัสรรบคุคลเพื่อด�ารงต�าแหน่งกรรมการและผู้บริหาร
ระดังสูงของบริษัทเป็นเรื่องส�าคัญ	จึงควรเป็นหน้าที่โดยตรงของคณะกรรมการทั้งคณะการสรรหากรรมการบริษัท

	 บริษัทฯ	ก�าหนดให้	คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ท�าหน้าที่สรรหากรรมการ	โดยจะเป็นผู้ท�าหน้าที่เสนอชื่อ	และเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกกรรมการ
ซึ่งโครงสร้างของคณะกรรมการจะประกอบด้วยบุคคลที่มีคุณสมบัติหลากหลาย	ทั้งทางด้านทักษะวิชาชีพ		ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน		เพศ		อายุ	
เป็นต้น	โดยจะสรรหาจากแหล่งข้อมูลต่างๆ	โดยเฉพาะฐานข้อมูลกรรมการ	(Director	Pool)	ตามเกณฑ์ที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฏหมาย	หรือ
อาจจะกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท	

	 การแต่งตัง้กรรมการบริษัทจะต้องผ่านการพิจารณาจากทีป่ระชุมคณะกรรมการบริษัท	ซึง่ประกอบด้วยกรรมการอิสระ	และคณะกรรมการ
ตรวจสอบ	และการแต่งตั้งกรรมการจะต้องผ่านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อบังคับของบริษัทฯ	 ทั้งนี้ข้อบังคับของบริษัทฯ	 ก�าหนดให้ที่ประชุม 
ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้	

(ก)		ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง	
(ข)		ผู้ถือหุ้นแต่ละคนต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล	
(ค)	บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�าดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ�านวนกรรมการที่จะพึงมี	หรือจะพึงเลือกตั้ง

	 ในครั้งนั้น	ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล�าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�านวนกรรมการที่จะพึงมี	หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้ง
นั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด	

	 ในการประชุมสามัญประจ�าปีผู้ถือหุ้นทุกครั้ง	ให้กรรมการจ�านวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการบริษัททั้งหมด	ต้องออกจากต�าแหน่ง	โดยให้
กรรมการที่อยู่ในต�าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากต�าแหน่งก่อน	อย่างไรก็ตาม	กรรมการที่ออกจากต�าแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกเข้าด�ารงต�าแหน่ง 
อีกก็ได้

 กำรสรรหำผู้บริหำรระดับสูงสุด
	 ส�าหรบัการสรรหาผูม้าด�ารงต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร		คณะกรรมการบรหิารจะเป็นผูพ้จิารณาสรรหาและคดัเลอืกบคุคลที่มคีณุสมบตัิ
ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ	ก�าหนด	และต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์	ความรู้ความสามารถ	และประสบการณ์	ความเหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร	เพื่อ
น�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ	

 กำรก�ำกับดูแลกิจกำรด�ำเนินงำนของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
	 บริษัทมีนโยบายการท�ารายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	มีส่วนได้เสีย	หรืออาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต	 โดยก�าหนดการปฏิบัติในการท�ารายการให้เป็นไปตามลักษณะการด�าเนินการค้าปกติซึ่งเกิดกับบุคคล
ภายนอกและกระท�าอย่างยุติธรรมตามราคาตลาด	 	 	 ในกรณีที่ไม่สามารถเปรียบเทียบราคากับบุคคลภายนอกได้ทั้ง	 	 2	ฝ่ายจะร่วมกันพิจารณา 
เพ่ือก�าหนดอตัราค่าสนิค้าและบรกิารที่เหมาะสมต่อไป		โดยมคีณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูใ้ห้ความเหน็เกี่ยวกบัความจ�าเป็นในการเข้าท�ารายการ
และความเหมาะสมทางด้านราคา

	 ในปี		2559	บริษัทและบริษัทย่อย		มีการท�ารายการระหว่างกันกับกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน		โดยมีเงื่อนไขตามราคาตลาด	และส�าหรับรายการ
ระหว่างกันอื่นๆ	 ได้ผ่านการพิจารณาความเหมาะสมและมูลค่าของการท�ารายการจากคณะกรรมการตรวจสอบ	 	 สามารถดูเพิ่มเติมในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน	
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	 กำรดูแลเรื่องกำรใช้ข้อมูลภำยใน	

 กำรป้องกันกำรใช้ข้อมูลภำยใน 
	 บริษัทก�าหนดนโยบายการป้องกันไม่ให้กรรมการและผู้บริหารใช้ต�าแหน่งหน้าที่เพื่อประโยชน์แก่ตนเองในทางที่มิชอบ	ซึ่งเป็นการเอาเปรียบ
ผูถ้อืหุน้รายอืน่	หรอืก่อให้เกดิความเสยีหายต่อผูถ้อืหุน้โดยรวม	เพือ่ให้สอดคล้องกบัมาตรา	241	แห่งพระราชบญัญตัหิลักทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	
พ.ศ.	2535	ดังนี้

1.		 ห้ามกรรมการ	 ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท	ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในไปเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่
เกี่ยวข้อง	

2.		 ให้กรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการจัดท�ารายงานทางการเงิน	หรือ	ข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่น	ระมัดระวังเกี่ยวกับ
การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงเวลาก่อนประกาศงบการเงิน	และหากมีการซื้อขายในช่วงระยะเวลาดังกล่าวต้องแจ้งต่อ 
คณะกรรมการบริษัททันที

 กำรเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสีย   
	 คณะกรรมการบริษัทก�าหนดแนวปฏิบัติให้กรรมการของบริษัท	บริษัทย่อย	และผู้บริหาร	เปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความ
เกี่ยวข้อง	ตามมาตรา	89/14	แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	พ.ศ.	2551	และตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนที่	
ทจ.	2/2552	โดยก�าหนดให้คณะกรรมการและผู้บริหารรายงานส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง	ซึ่งบริษัทได้ประกาศให้มีผลบังคับ
ใช้ตั้งแต่วันที่	1	กรกฎาคม	2552	ดังนี้

1.		 ก�าหนดให้กรรมการและผู้บริหาร	จัดท�ารายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องอย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง	จัดส่งให้
เลขานุการบริษัท	 เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนได้เสียของกรรมการ	ผู้บริหารและบุคคลทีม่ีความเกีย่วข้อง	พร้อมส�าหรับการเปิดเผยต่อ 
คณะกรรมการเมื่อคณะกรรมการต้องพิจารณาธุรกรรมระหว่างบริษัท	กับกรรมการ	และหรือ	ผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง	
ทั้งนี้เลขานุการบริษัทจะสรุปรายงานส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร	 เสนอคณะกรรมการบริษัทรับทราบปีละครั้ง	 ในการประชุม
คณะกรรมการบริษัทรอบสิ้นปี	

2.		 ในกรณีทีม่ีการเปลีย่นแปลงข้อมูลส่วนได้เสีย	 ให้กรรมการและผู้บริหาร	ส่งรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลทีเ่กีย่วข้อง	 
ให้เลขานุการบริษัท	เพื่อรายงานคณะกรรมการบริษัทภายใน	7	วันนับจากที่มีการเปลี่ยนแปลง	ในปี	2559	มีการรายงาน	1	ครั้ง	และมิได้
มีการท�ารายการที่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ

 กำรรำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์ 
	 บริษัทได้มีหนังสือแจ้งให้คณะกรรมการและคณะผู้บริหารทราบ	 ถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อส�านักงาน 
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.)	 ตามมาตรา	 59	แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 พ.ศ.	 2535 
โดยต้องจัดส่งรายงานต่อ	 ก.ล.ต.	ทุกครั้งที่มีการซื้อ	 ขาย	 โอน	หรือรับหลักทรัพย์ภายใน	3	 วันท�าการนับแต่วันที่มีการซื้อ	 ขาย	 โอน	หรือรับโอน 
หลกัทรพัย์นั้น	และเลขานกุารบรษัิทจะสรปุรายงานการถอืครองหลกัทรพัย์เสนอคณะกรรมการบรษิทัรบัทราบปีละครั้ง	ในการประชมุคณะกรรมการ
บริษัทรอบสิ้นปี	 ในปี	 2559	บริษัทได้ก�าหนดให้คณะกรรมการและผู้บริหาร	 รายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
เมื่อวันที่	24	กุมภาพันธ์	2560
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	 ทั้งนี้	 ในระหว่างปี	2559	 	ได้รายงานการถือครองหลักทรัพย์	 โดยเปรียบเทียบการเพิ่มขึ้น(ลดลง)	ระหว่างวันที่	30	ธันวาคม	2559	และวันที่	 
13	มกราคม	2559	ดังนี้		
 

 
ชื่อ – นำมสกุล

จ�ำนวนหุ้น ตำมรำยงำนปิดสมุดทะเบียน  
สัดส่วนกำรถือครองหุ้น 

NMG ณ.วันที่ 30 ธ.ค. 59ณ 30  ธ.ค. 2559 ณ 13 ม.ค. 2559 จ�ำนวนหุ้นเพิ่ม(ลด)

1.	นายเทพชัย		แซ่หย่อง 10,000,000 10,000,000 - 0.25

2.	นางพิจิตรา		มหาพล - - - -

3.	นางสาวนราวดี			วนิชวัฒนะ - - - -

4.	นายศุภพงศ์		สุขสภา - - - -

5.	นายวิฑูร		พึงประเสริฐ 150,000 150,000 - -

	6.	นายสุพจน์		เพียรศิริ 650,000 650,000 - 0.02

	7.	นางสาวณัฐวรา		แสงวารินทร์ 300,000 300,000 - 0.01

	8.	นายสิริชาย		ชนาน�า 4,900 4,900 - -

	9.	นายสุภวัฒน์			สงวนงาม - - - -
 

 (2) ค่ำบริกำรอื่น (non-audit fee) 
	 บริษัทและบริษัทย่อย	 ไม่มีการรับบริการอืน่จากส�านักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด	 	บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและ
ส�านักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด*	ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
	 หมายเหตุ	:	*บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและส�านักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดให้รวมถึง

(ก)		คู่สมรสและบุตรที่ยังต้องพึ่งพิงหรืออยู่ในอุปการะของผู้สอบบัญชี
(ข)		กิจการที่มอี�านาจควบคมุส�านกังานสอบบญัช	ีกจิการที่ถกูควบคุมโดยส�านกังานสอบบญัชแีละกจิการที่อยูภ่ายใต้การควบคุมเดยีวกนักบั

ส�านักงานสอบบัญชี	ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม
(ค)		กิจการที่อยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างเป็นสาระส�าคัญของส�านักงานสอบบัญชี
(ง)	 หุ้นส่วนหรือเทียบเท่าของส�านักงานสอบบัญชี
(จ)		คู่สมรสและบุตรที่ยังต้องพึ่งพิงหรืออยู่ในอุปการะของบุคคลตาม	(ง)
(ฉ)		กิจการที่ผู้สอบบัญชี	บุคคลตาม	 (ก)	 (ง)	หรือ	 (จ)	มีอ�านาจควบคุมหรือมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส�าคัญ	 ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือ 

ทางอ้อม

■  หมายเหตุ	:		1.	หุ้นที่เรียกช�าระแล้ว	ณ	วันที่	31		ธันวาคม	2559		ของ	NMG		เท่ากับ	4,067,639,262	หุ้น

			 																		2.	จ�านวนหุ้นกรรมการที่แสดง	รวมคู่สมรส	(ถ้ามี)		

ค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชี
 (1) ค่ำตอบแทนจำกกำรสอบบัญชี (audit fee)
	 บริษัทและบริษัทย่อย,	บริษัทร่วม	จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี	ให้แก่	บริษัท	เคพีเอ็มจี	ภูมิไชย	สอบบัญชี	จ�ากัด	ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา 
มีจ�านวนเงินรวม	3,560,000	บาท
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ล�ำดับ

 
กรรมกำร

จ�ำนวนครั้งที่เข้ำร่วมประชุม ต่อ / จ�ำนวนครั้ง 
ที่ประชุมนับจำกวันที่ด�ำรงต�ำแหน่ง

คณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรตรวจสอบ

1
นายเทพชัย	แซ่หย่อง
(แต่งตั้งวันที่	7	พฤศจิกายน	2559)

3/3 N/A

2
นางพิจิตรา	มหาพล
(แต่งตั้งวันที่	27	เมษายน	2559)

8/9 3/3

3
นางสาวนราวดี		วนิชวัฒนะ
(แต่งตั้งวันที่	7	พฤศจิกายน	2559)

3/3 1/1

4
นายศุภพงศ์			สุขสภา
(แต่งตั้งวันที่	7	พฤศจิกายน	2559)

3/3 1/1

5
นายวิฑูร	พึงประเสริฐ
(แต่งตั้งวันที่	7	พฤศจิกายน	2559)

3/3 N/A

6
นายสุพจน์	เพียรศิริ
(แต่งตั้งวันที่	7	พฤศจิกายน	2559)

3/3 N/A

7
นางสาวณัฐวรา	แสงวารินทร์
(แต่งตั้งวันที่	7	พฤศจิกายน	2559)

3/3 N/A

8
นายสิริชาย		ชนาน�า
(แต่งตั้งวันที่	7	พฤศจิกายน	2559)

3/3 N/A

9
นายสุภวัฒน์	สงวนนาม
(แต่งตั้งวันที่	7	พฤศจิกายน	2559)

3/3 N/A

■   หมายเหตุ	:	การประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี		2559		มีทั้งหมด		10	ครั้ง,	คณะกรรมการตรวจสอบมีทั้งหมด	4	ครั้ง	ทั้งนี้	กรรมการส่วนใหญ่ตามที่แสดงใน
รายงานนี้	ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการเดิมที่ลาออก	หรือได้รับแจ้งจาก	กลต.	ให้ยุติการปฏิบัติหน้าที่	โดยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่1/2559	เมื่อวันที่	7	
พฤศจิกายน	2559		มีมติแต่งตั้งกรรมการ	8	ท่าน		ล�าดับที่	1	และ	ล�าดับที่	3-	9	ดังนั้นการเข้าร่วมประชุมจึงเริ่มจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง			ส�าหรับการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2559		เมื่อวันที่	27	เมษายน	2559	และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่	1/2559	เมื่อวันที่	7	พฤศจิกายน	2559	จึงยังไม่ได้เข้าร่วมประชุม
ในฐานะกรรมการของบรืษัท

 กำรปฏิบัติตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีในเรื่องอื่นๆ 
 
 •  กำรเข้ำร่วมประชุม
	 						การเข้าร่วมประชุมในปี	2559	มีการประชุม	ดังนี้
	 ทั้งนี้	บริษัทได้มีการจดบันทึกรายงานการประชุมและจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท		พร้อมให้กรรมการ
และผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้



รายงานประจ�าปี

2 5 5 9

NATION MULTIMEDIA GROUP
PUBLIC COMPANY LIMITED96

 กำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง
	 คณะกรรมการบริษัทให้ความส�าคัญต่อระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง	 จึงจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทั้งด้าน 
การเงิน	การปฏิบัติงาน	การด�าเนินการให้เป็นไปตามกฏหมาย	ข้อบังคับ	และระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ได้จัดให้มีกลไกในการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มี
ประสิทธิภาพอย่างเพียงพอ	 ในการปกป้องรักษาและดูแลทรัพย์สินของบริษัท	 โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในท�าหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
ทกุหน่วยงานให้เป็นไปอย่างถกูต้อง	รดักมุ	และเป็นไปตามที่ระเบยีบก�าหนด	รวมท้ังมีคณะกรรมการตรวจสอบ	เพื่อดแูลและก�ากบัระบบการควบคมุ
ภายในของบริษัท	 ให้ปฏิบัติตามนโยบายและแผนงานตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท	และสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ของ
ตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

 •  ควำมเห็นของคณะกรรมกำรเกี่ยวกับระบบกำรควบคุมภำยใน 
	 ในปี	 2559	คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ	 เกี่ยวกับการสอบทานงบการเงินและรายงานทางการเงิน	
รวมทัง้ผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน	 ซึง่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัท	 โดยรวมอยู่ในระดับ 
ที่น่าพึงพอใจ	สามารถให้ความมั่นใจอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถีอได้ของงบการเงิน	มีการดูแลป้องกันทรัพย์สินมิให้ผู้บริหารและพนักงานน�าไป
ใช้โดยมิชอบ	 รวมถึงการท�าธุรกรรมกับบุคคลทีอ่าจมีความขัดแย้งและบุคคลทีเ่กีย่วโยงกัน	การปฏิบัติงานเป็นไปตามขั้นตอนทีก่�าหนด	 มีระบบ 
การควบคุมภายในที่รัดกุมเพียงพอและเหมาะสมในด้านต่างๆ	5	องค์ประกอบ	คือ	การควบคุมภายในองค์กร	การประเมินความเสี่ยง	การควบคุม
การปฏิบัติงาน	ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล	และระบบการติดตาม	โดยสรุปสาระส�าคัญดังนี้	

 1. องค์กรและสภำพแวดล้อม  
	 บริษัทมีการก�าหนดเป้าหมายการด�าเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้	 โดยมีการทบทวนพิจารณาถึงความเป็นไปได้ของเป้าหมายที่ก�าหนดไว้
เป็นระยะๆ	มีการก�าหนดค่าตอบแทนให้กับพนักงานตามผลการปฏิบัติงานของพนักงานในแต่ละปีอย่างสมเหตุสมผล			การจัดโครงสร้างองค์กรได้
มีการแบ่งแยกอ�านาจหน้าที่ตามสายงานอย่างชัดเจน	 รวมทั้งจัดให้มีคู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการท�างาน	 (Code	of	Conduct)	 
เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนยึดถือเป็นแนวทางในการท�างานด้วยความซื่อสัตย์และเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน	คุณภาพ	คุณธรรม	 รวมทั้ง
ครอบคลุมในเรื่องการดูแลผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ	และการปฏิบัติตามกฏหมาย	โดยทุกคนมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
 
 2. กำรบริหำรควำมเสี่ยง
	 บริษัทมีการประเมินความเสีย่งทีจ่ะมีผลกระทบต่อการด�าเนินงาน	 โดยการประชุมของฝ่ายบริหารประกอบด้วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	 
ผู้อ�านวยการฝ่ายอาวุโส	และผู้อ�านวยการฝ่ายในสายงานที่เกี่ยวข้อง	มีการประเมินวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	 รวมทั้งการ
ก�าหนดแผนด�าเนินการและติดตามผลการปฏิบัติงาน	

 3. กำรควบคุมกำรปฏิบัติงำน
	 บริษัทมีการจัดท�านโยบายและระเบียบปฏิบัติงานในด้านต่างๆ	รวมถึงการท�าธุรกรรมด้านการเงิน	จัดซื้อจัดจ้าง	และการบริหารทั่วไป	มีการ
ก�าหนดอ�านาจหน้าทีแ่ละก�าหนดวงเงนิอนมุตัขิองฝ่ายบรหิารแต่ละระดบัไว้อย่างชดัเจนและเป็นลายลักษณ์อกัษร		มกีารแบ่งแยกหน้าที่การบนัทกึ
รายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ		การดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน	ออกจากกัน		และในการอนุมัติท�าธุรกรรมของบริษัทกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่	กรรมการ	
ผู้บริหารหรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว	บริษัทจะค�านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นส�าคัญ	และพิจารณาเสมือนเป็นรายการที่กระท�ากับ
บุคคลภายนอก

 4. ระบบสำรสนเทศและกำรสื่อสำรข้อมูล 
	 บรษิทัจดัให้มรีะบบสารสนเทศและช่องทางการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่มคีวามเหมาะสม	เพื่อให้ทกุฝ่ายทีเ่กี่ยวข้องได้รบัข้อมลู
อย่างถูกต้อง	ครบถ้วน	ทันเวลา	และมีข้อมูลที่ส�าคัญในเรื่องต่างๆ	อย่างเพียงพอส�าหรับใช้ประกอบการตัดสินใจ

 5. ระบบกำรติดตำม
	 บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างสม�่าเสมอ	โดยฝ่ายตรวจสอบภายในท�าหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติ
งานของพนักงานในแต่ละส่วนงาน	และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหาร	โดยหากการตรวจสอบพบข้อบกพร่อง
ที่เป็นสาระส�าคัญ	จะต้องรายงานเพื่อพิจารณาสั่งการแก้ไขภายในระยะเวลาอันสมควร
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 หัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน 
	 นางสาวกาญจนา	ฤทธิรงค์ขจร	ต�าแหน่งผู้ช่วยผู้อ�านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน	เป็นผู้ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน	โดยคณะ
กรรมการตรวจสอบเห็นว่าหัวหน้างานตรวจสอบภายใน	มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ	เนื่องจากเป็นผู้มี
ความรู้	ความสามารถ	และมีประสบการณ์ในการท�างานด้านการตรวจสอบ	และเข้าใจในกิจกรรมและการด�าเนินงานของบริษัทเป็นอย่างดี	ทั้งนี้
กรณีที่มีการแต่งตั้ง	ถอดถอน	และโยกย้ายผู้ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน	ต้องได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
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กิจกรรมเพื่อสังคม

และสิ่งแวดล้อมปี 2559

	 เนชั่น	กรุ๊ป	ในฐานะสื่อคุณภาพครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ	ตระหนักดีถึงบทบาทภาระ	หน้าที่ของสื่อสารมวลชนที่มีต่อประชาชนทั้งทาง
บวกและทางลบ	ในการให้ข้อมูลหรือชักจูงทางความคิดต่อประชาชนผู้รับข้อมูล	เพื่อสร้างสรรค์สังคมที่ดีงาม	รักษาวัฒนธรรม	หรือเข้าร่วมกิจกรม
ของหน่วยงานอื่น	หรือชักชวนบริษัทหรือองค์กรต่างๆ	ท�ากิจกรรมเพื่อสังคมในทุกๆ	ด้านมากมายภายใต้หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดี	มีความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมทั้งไกลและใกล้	อันน�าไปสู่การพัฒนาที่ยังยืนอย่างต่อเนื่อง	ในปี	2559		มีกิจกรรมที่บริษัทด�าเนินการที่ส�าคัญๆ	
ทั้งของบริษัทและบริษัทในกลุ่ม	ดังนี้

1.	โครงกำรแทนคุณแผ่นดิน

																โครงการ	“แทนคุณแผ่นดิน”	ปี	2559	นับเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการท�าความดีในสังคมไทย		ในฐานะองค์กรที่เกิดและเติบโต 
ในแผ่นดินไทยและมุ่งท�าหน้าที่สื่อสารมวลชนด้วยความซื่อตรงมากว่า	 40ปี	 	 จึงเป็นเฉกเช่นราษฎรภายใต้พระบรมโพธิสมภาร	ที่มีความส�านึก	 
ในพระมหากรุณาธคุิณ	และน้อมใส่เกล้าฯ	ในพระบรมราโชวาทที่ทรงมุง่เน้นให้ทกุคนท�าความด	ีเพื่อร่วมเทดิพระเกยีรต	ิพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั	
เนื่องในปีอันเป็นมหามงคล	เครือเนชั่น	กรุ๊ป	โดยหนังสือพิมพ์คมชัดลึก	จึงริเริ่มจัดโครงการ	“แทนคุณแผ่นดิน”	เพื่อเชิดชู	ยกย่อง	และให้คุณค่าแก่
บุคคลที่ประกอบคุณงามความดีแก่ประเทศชาติ	
           
 วัตถุประสงค์โครงกำร

•	 	เพื่อน�าแบบแห่งการด�าเนินชีวิตที่มีคุณค่าของ	“คนดี”	มาเผยแพร่ให้คนไทยได้เรียนรู้และเป็นแรงบันดาลใจในการท�าความดี
•		 เพื่อปลูกฝังจิตส�านึกอันดีให้คนไทยเกิดการพัฒนาตนเอง	มีความคิดสร้างสรรค์ท�าคุณประโยชน์เพื่อส่วนรวม	และร่วมสานพลังขับเคลื่อน

สังคมไทยสู่สังคมแห่งสันติสุขอย่างยั่งยืน
•		 เพ่ือต่อยอดโครงการแทนคุณแผ่นดินทีด่�าเนินการต่อเนือ่งตัง้แต่ปี	 2550	จนถึงปัจจุบันให้มีความยิ่งใหญ่	 และเต็มรูปแบบกว่าทุกครัง้ที่

จัดมา

 คุณสมบัติของ “คนดีแทนคุณแผ่นดิน”
	 1.	เป็นคนดีที่ได้รับการยอมรับจากสังคม	
	 2.	เป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์	มีมุมมองนอกกรอบ
	 3.	มีผลงานอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมในวงกว้าง
	 4.	ผลงานที่เกิดขึ้นนั้น	ได้สร้างคุณประโยชน์ให้สังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน
	 5.	มีประวัติชีวิตและผลงานที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้สังคมได้ถือเป็นแบบอย่าง

	 	ด้วยการร่วมกนัเสนอรายชื่อคนดี	และเยาวชนต้นแบบ	ทีจ่ะเป็นแรงบนัดาลใจชว่ยเสริมสร้างค่านยิมให้สังคมไทยทกุระดบัเหน็คณุค่าของการ
ท�าความ	ดีและเชิดชูผู้ที่ท�าความดี	มั่นใจว่าโครงการนี้จะเป็นตัวอย่างและจุดประกายให้กับทุกภาคส่วนในสังคมได้ตระหนักถึงความส�าคัญในการ
ประกอบคุณงามความดีและร่วมมือร่วมใจเพื่อสร้างความร่มเย็นเป็นสุขให้กับชุมชนและสังคม	ซึ่งการส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ถือว่า
เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าและ	ยั่งยืน	เพราะคนคือผู้ขับเคลื่อนองค์กรและสังคม	หากคนส่วนใหญ่ในสังคมเป็นคนที่มีคุณธรรม	จริยธรรม	สังคมไทยใน
ภาพรวมก็จะเป็นสังคมที่สงบสุข	และมีความสุขอย่างยั่งยืน
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	 	 โครงการแทนคุณแผ่นดิน	ยังคงเดินหน้าสานต่อให้เกิดการท�าความดีอย่างต่อเนื่อง	 รวมถึงการน�าเสนอเรื่องราวความดีจากผู้ทีไ่ด้รับรางวัล
แทนคุณแผ่นดินในปีที่ผ่านๆ	มาผ่านรายการ	“แทนคุณแผ่นดิน”	ทางฌทรทัศน์สถาน๊โทรทัศน์ระบบดิจิตอล	ช่อง	NOW26			ในปีนี้	โครงการแทนคุณ
แผ่นดิน	ด�าเนินการต่อเนือ่งเป็นปีที่	 ๑๐	ของโครงการ	 ได้มีการต่อยอดคุณงามความดีของผู้ทีเ่คยได้รับรางวัล	 “คนดีแทนคุณแผ่นดิน”	 ผ่าน	 
“เครือข่ายคนดีแทนคุณแผ่นดิน”	 เป็นเรื่องราวผ่านตัวหนังสือบอกเล่าการท�าความดีอย่างต่อเนื่อง	 โดยน�ามาลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์	คมชัดลึก	
และช่วยแนะน�าผูท้ีท่�าความดใีห้เข้าสูก่ระบวนการคดัสรรผูท้ี่จะได้รบัรางวัล	“คนดแีทนคณุแผ่นดนิ”	ประจ�าปี	2559		ถอืเป็นการส่งเสรมิผู้ที่ท�าความ
ดีให้ปรากฎต่อสายตาคนไทยทั้งประเทศ		อันเปน็การสร้างแบบอย่างของการด�าเนินชีวิต	และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ทุกคนตอ่ไป	นบัจากปี	2550		
ถึง	ปี	2558		มีผู้ได้รับรางวัลเกียรติยศ	“แทนคุณแผ่นดิน”	รวม	512		ท่าน

	 พิธีมอบรางวัลเกียรติยศ	“	แทนคุณแผ่นดิน	”		ส�าหรับปี	2559		จัดขึ้นในวันที่		วันพฤหัสบดีที่	10		พฤศจิกายน	พ.ศ.2559		ณ	ศูนย์การประชุม
แห่งชาติสิริกิติ์			จัดขึ้นในหัวข้อ	“	๗๗		ต้นแบบคนดี		สู่	๖๕	ล้านคนดีทั่วไทย	”	จาก	4	ภูมิภาค

 รำงวัลคนดีแทนคุณแผ่นดิน 77 ท่ำน  ประกอบด้วย 
	 “คนดีแทนคุณแผ่นดิน	ภาคเหนือ	15	ท่าน”
	 “คนดีแทนคุณแผ่นดิน	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	20	ท่าน”
	 “คนดีแทนคุณแผ่นดิน	ภาคกลางและตะวันออก	28	ท่าน”
	 “คนดีแทนคุณแผ่นดิน	ภาคใต้	14	ท่าน”

 รำงวัลต้นแบบคนรุ่นใหม่แทนคุณแผ่นดิน 4 ท่ำน 
	 “ต้นแบบคนรุ่นใหม่แทนคุณแผ่นดิน	ภาคเหนือ	1	ท่าน
	 “ต้นแบบคนรุ่นใหม่แทนคุณแผ่นดิน	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1	ท่าน”
	 “ต้นแบบคนรุ่นใหม่แทนคุณแผ่นดิน	ภาคกลางและตะวันออก	1	ท่าน”
	 “ต้นแบบคนรุ่นใหม่แทนคุณแผ่นดิน	ภาคใต้	1	ท่าน”

 รำงวัลคนดีสืบสำนผ้ำทอไทยแรงบันดำลใจของแม่ 10 ท่ำน 
	 •	“คนดีสืบสานผ้าทอไทยแรงบันดาลใจของแม่	จ�านวน	10	ท่าน”

	 2.	กำรเสวนำโต๊ะกลม	พัฒนำแรงงำน

	 บริษัท	 เนชั่น	มัลติมีเดีย	กรุ๊ป	จ�ากัด	(มหาชน)	ร่วมกับ	 	สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจ�าประเทศไทย	องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศ 
แห่งญี่ปุ่น	 JICA	 เวทีเสวนาโต๊ะกลม	 เรื่อง	 ”ข้อริเริ่มการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของไทย-ญี่ปุ่น”	หรือ	 2nd	 Round	 Table	Conference	 on	 
Human	Resources	Development	 เมื่อ	 20	มิ.ย.2559	ณ	 โรงแรมเวสทิน	แกรนด์	 สุขุมวิท	กรุงเทพฯ	 โดยมีคุณสุทธิชัย	หยุ่น	CEO	ที่ปรึกษา 
กองบรรณาธิการเครือเนชั่นเป็นผู้ด�าเนินรายการ
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	 3.	สัมนำ	10	เขตเศรษฐกิจพิเศษ	โอกำสทองสู่	AEC

	 บริษัท	เนชั่น	บรอดแคสติ้ง	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	(มหาชน)		จัดสัมนาแนวทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจ	มีนายสมคิด	จาตุศรีพิทักษ์	รองนายกรัฐมนตรี		
ให้เกยีรติมาเป็นองค์ปฐกถา	ซ่ึงงานสัมมนาคร้ังแรกจะเร่ิมต้นในวนัที่	11กมุภาพนัธ์	2559	ที่กรงุเทพฯ	โดยพร้อมด้วยรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงพาณชิย์,	
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม	และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม	

	 หลังจากนั้น	ก็จะเดินสายจัดสัมมนาลงไปในพื้นที่เขตเศรษฐกิจต่างๆ		อีก10	ครั้ง	ตลอดทั้งปี	2559	ได้แก่		ที่จังหวัดตากในวันที่	11มีนาคม	59,	
จังหวัดสระแก้วในวันที่	25	มีนาคม	59,	จังหวัดมุกดาหารในวันที่13	พฤษภาคม	59,	จังหวัดสงขลาในวันที่	27	พฤษภาคม	59,	จังหวัดนครพนม 
ในวันที	่ 10	มิถุนายน	59,	 จังหวัดตราดในวันที่	 24	มิถุนายน	 	 59,	 ในจังหวัดเชียงรายจัดขึ้นในวันที่15	 กรกฎาคม	59,	 จังหวัดหนองคายจัดขึ้น 
ในวันที่	29	กรกฎาคม	59,จังหวัดกาญจนบุรีจัดขึ้นในวันที่	19สิงหาคม		59		และปิดท้ายที่จังหวัดนราธิวาสในวันที่		2	กันยายน	59	

	 4.	สัมนำ	100	CEOs	Survey

	 คณุดวงกมล	โชตะนา	ประธานเจ้าหน้าที่บรหิารเนชั่นกรุป๊	และ	คณุอไุรพร	ชลสริริุง่สกลุ	ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร	บรษิทั	มายรมั	ร่วมแถลงข่าว	
ผลส�ารวจความคดิเหน็ของผูบ้รหิารองค์กรธรุกจิชั้นน�า	100	คน	ในหลากหลายมติปิระมวลผลด้วยเทคโนโลยดีจิทิลั	ที่สตดูโิอ	NOW	26	สยามสแควร์”
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	 5.	สัมนำ	“ควำมท้ำทำยต่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนของเอเชีย

	 นายสทุธชิยั	หยุน่	ที่ปรกึษาเครอืเนชั่น		ผูด้�าเนนิรายการในงานสมัมนา	หวัข้อ“ความท้าทาย
ต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเอเชีย”	ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่	 8	มิถุนายน	2559	 	 โดยสถาบันเอเชีย
ศึกษา	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ร่วมกับมูลนิธิมั่นพัฒนา	ส�านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและ
นิทรรศการ	 และมูลนิธิปิดทองหลังพระ	 สืบสานแนวพระราชด�าริ	 จัดการประชุมวิชาการ	 
ความท้าทายต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเอเชีย	 เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่	 งานพัฒนาอย่างยั่งยืน
ตามแนวพระราชด�าริ	ในรูปแบบการประชุมวิชาการนานาชาติ

	 6.		โครงกำรปั้นฝนเดอะบัณฑิต

	 เป็นการที่ส่งเสริมให้เยาวชนไทยตระหนัก	และมีจิตส�านึกในการที่จะลุกขึ้นมาช่วยดูแลสังคม	กับ
โครงการ	 “ปั้นฝัน	 เดอะบัณฑิต”	 ซึ่งเป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากการร่วมมือของมูลนิธิปิดทองหลังพระ	 
สภามหาวิทยาลัย	และเครือเนชั่นกรุ๊ป	ที่ตั้งขึ้นเพื่อเฟ้นหากลุ่มเยาวชนที่มีจิตส�านึก	และตระหนักถึงปัญหา
ของสังคมและมีความเสียสละพร้อมที่จะลุกขึ้นมาแก้ไขปัญหา	โดยน�าเอาความรู้ต่างๆ	ที่ได้เรียนมาปรับใช้
แก้ปัญหาเพื่อให้เกิดประโยชน์ที่สังคมจะน�าไปใช้ได้จริง	และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้ใช้
ศักยภาพเพื่อพัฒนาประเทศชาติ

 วัตถุประสงค์ของโครงกำรปั้นฝันเดอะ บัณฑิต 
	 1.	เพื่อกระตุ้นจิตส�านึกสารธารณะ	และการท�าประโยชน์เพื่อสังคมให้แก่เยาวชนในวงกว้าง
	 2.	เพื่อเปิดโอกาสให้แก่เยาวชนได้เรียนรู้ปัญหาชุมชนได้ใช้พลังและความรู้อย่างสร้างสรรค์	3
	 3.	เพื่อให้เกิดประโยชน์และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสังคม

 รูปแบบโครงกำร
	 เป็นการจัดกิจกรรมสานฝัน	 ให้เยาวชนได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์	 ในการแก้ไขปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นจริง	 โดยคัดเอกทีมนิสิต	นักศึกษาระดับ
ปรญิญาตร	ีจ�านวน	10	ทีม	ในนามของสถาบนัอดุมศกึษา	เพ่ือน�าเสนอโครงการต่อ	คณะกรรมการ	ปีนี้ถอืเป็นปีทีพ่เิศษเนือ่งในโอกาสเฉลมิพระเกยีรติ	
84	พรรษา	สมเด็จพระนางจากสิริกิติ์	พระบรมราชินีนาถ	ทางโครงการได้เปิดรับสมัครน้องๆ	ส่งผลงานเข้าประกวดในหัวข้อ	“สืบสานงานหัตถศิลป์	
เฉลิมพระเกียรติ	84	พรรษา	สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	พระบรมราชินีนาถ”	จากนั้นจึงคัดเลือกให้เหลือ	5	ทีม	ซึ่งแต่ละทีมจะได้รับทุนในการด�าเนิน
โครงการ	จ�านวนทุนละ	50,000	บาท	ซึ่งเป็นทนุในการด�าเนนิโครงการเพื่อปฏบิตัจิรงิ	ในการพฒันาชมุชนด้านต่างๆ	เช่น	เศรษฐกจิ	สงัคม	สิ่งแวดล้อม	
และวนัธรรมอย่างยัง่ยนื	โดยน�าเสนอการด�าเนนิงานของทมีนสิติ	นกัศกึษา	ทีเ่ข้ารว่มโครงการกบัชุมชนในรปูแบบเรยีลลติี้	และออกอากาศผา่นทาง
โทรทัศน์	ช่อง	NOW26	

	 โดยเครือเนชั่นกรุ๊ป	 และมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ	มูลนิธิรากแก้ว	 เข้าร่วมประชุมกับ	ศ.ดร.ประสาท	 สืบค้า	ประธานที่ประชุมอธิการบดี 
แห่งประเทศไทย	 (ทปอ.)	 เพื่อร่วมจัดท�าโครงการ	 “ปั้นฝัน	 เดอะบัณฑิต”	ปี	 3	 รายการ	Reality	 show	ทีเ่ปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงศักยภาพ	 
พลังจิตอาสาและความคิดสร้างสรรค์ในการท�าความดี	 และเพื่อเผยแพร่สู่สาธารณะและสร้างแรงบันดาลใจในการท�าความดีให้แก่เยาวชน 
คนรุ่นใหม่ในสังคม
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	 7.	โครงกำร	NOW26	ตลำดนัดพอเพียง

	 สถานีโทรทัศน์	NOW26	และหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ	จึงร่วมกับ
องค์กรภาคเอกชน	องค์กรรัฐ	 และมูลนิธิ	 ตลอดจนกลุ่มชุมชนต่างๆ	 
ทั่วประเทศ	จัดงานจ�าหน่ายสินค้า	NOW26	ตลาดนัดพอเพียง	ในวันที่	
9-10-11	ธันวาคม	2559	ณ	สตูดิโอ	NOW@Siam	สยามสแควร์	ซอย	7	
ภายใต้คอนเซปต์ชอปปิงสินค้าปีใหม่จากชุมชน	เพื่อเป็นการน้อมร�าลึก
ถงึแนวพระราชด�ารใินพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดช	
ตลอดจนเพื่อเป็นการสืบสานพระราชปณิธานในการสร้างอาชีพ	และ
สร้างรายได้ให้กับชุมชน	 รวมทั้งเกษตรกรอย่างยั่งยืน	 ผ่านโครงการ 
พระราชด�าริต่างๆ

	 8.	โครงกำร	ส่งน�้ำใจถึงผู้ประสบภัย

	 เครือเนชั่น	นสพ.กรุงเทพธุรกิจ	คม	ชัด	ลึก	The	Nation	สถานีโทรทัศน์	NOW26	เนชั่น	ทีวี	ขอเชิญคนไทย	ร่วมส่ง
น�า้ใจสูช่าวใต้ที่ประสบอทุกภยั	บรจิาคเครื่องอปุโภค	บรโิภค	ยา	ฯลฯ	ที่สตดูโิอ	NOW@SIAM	สถานโีทรทศัน์ดจิทิลั	NOW26	
สยามสแควร์	ซ.	7	และที่อาคารมหาวิทยาลัยเนชั่น	บางนา	ชั้น	1	

	 ทั้งนี้ได้มีพี่น้องประชาชนหลั่งไหลบริจาคข้าวของสู่ชาวใต้	 ซึ่งทางเนชั่น	 กรุ๊ป	 ได้ส่งข้าวของที่มีผู้มาร่วมบริจาคช่วย
พื้นที่น�้าท่วมผ่านเครือข่ายต่างๆ	 ด้วยมุ่งหวังให้สิ่งของเหล่านั้นถึงพื้นที่เดือดร้อนทันท่วงที	 เพราะอุทกภัยครั้งนี้กินพื้นที่
หลายจังหวัด	 เครือข่ายที่ร่วมกระจายสิ่งของไปยังผู้ประสบอุทกภัยได้แก่	ศูนย์อ�านวยการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยใน
ภาคใต้	มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	กองทัพบก	กลุ่มอาสาดุสิตกู้ภัยนคร	สมาพันธ์จิตอาสาภาคใต้	มูลนิธิทีวีบูรพาสมาคม
ธรรมศาสตร์	 จังหวัดนครศรีธรรมราช	 ซึ่งร่วมกับสหทัยมูลนิธิ	 กลุ่มโอเคเนชั่น	 ชมรมออฟโรดไทยใจรักษ์แผ่นดินและ 
กอ.	รมน.
 
	 ขณะที่การขนส่งก็มีทั้งรถส่งหนังสือพิมพ์เครือเนชั่น	 สายการบินนกแอร์	 และการรถไฟ 
แห่งประเทศไทย	ซึ่งได้ช่วยเหลือขนส่งให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

	 ทั้งนี้	 ศูนย์อ�านวยการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาคใต้	มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	 ได้ส่งมอบ
สิ่งของให้ชาวบ้านในพื้นที่นครศรีธรรมราช	ประกอบด้วยอ.หัวไทร	ที่ต.เกาะเพชร	ต.กรุงชิง	อ.นบพิต�า 
ต.เคร็ง	 ต.ชะอวด	 อ.ชะอวด	 อ.เชียรใหญ่	 มี	 ต.แม่เจ้าอยู่หัว	 ต.การะเกด	ต.เสือหึง	 ต.ปากพนัง	 
ต.เกาะทวด	ต.บางจาก	ต.คลองกระบือ	ต.ป่าระก�า	ต.คลองน้อย,	อ.ท่าศาลา	มี	ต.โมคลาน	ต.ดอนตะโก	
ต.โพธิ์ทอง	ต.ไทยบุรี	ต.หัวตะพาน	อ.สิชล	มี	ต.เทพราช	ต.เขาน้อย	อ.เมือง	มี	ต.ปากพูน	ต.ท่าทรัพย์	
ต.ในเมือง	 ต.ท่าเรือ	 อ.เฉลิมพระเกียรติ	 มี	 ต.สวนหลวง	 อ.ทุ่งใหญ่	 มี	 ต.ทุ่งใหญ่	 อ.ทุ่งสง	 
ที่	ต.นาหลวงเสน	และส่งที่	จ.	สุราษฎร์ธานี	ที่	อ.ไชยา	อ.พุนพิน

	 กลุ่มอาสาดุสิต	 เครือข่ายส�าคัญในการล�าเลียงสิ่งของ	ก็ร่วมลงพื้นที่ในต.เสาธง	อ.ร่อนพิบูลย ์
ต.บางจาก	ต.ปากพูน	ต.ท่างิ้ว	อ.เมือง	ต.กรุงชิง	อ.นบพิต�า	ต.ท้องล�าเจียก	ต.เชียรใหญ่	ต.การะเกด	
อ.เชียรใหญ่	ต.เขาน้อย	อ.สิชล	ต.ต�าบลสวนหลวง	อ.เฉลิมพระเกียรติ	ต.ท้ายส�าเภา	อ.พระพรหม,	ต.คลองน�้า	อ.บางจาก	ต.บ้านใหม่	อ.ปากพนัง	
ต.บ้านเขาน้อย,	 อ.สิชล	ต.โพธิ์เสด็จ	 ต.ท่าไร่	 อ.เมือง	 เทศบาลชะอวด	อ.ชะอวด	ส่วนสมาคมธรรมศาสตร์	 จ.นครศรีธรรมราช	ซึ่งร่วมกับ 
สหทัยมูลนิธิ	ได้ลงพื้นที่	เชียรใหญ่	บางเนียน	แม่เจ้าอยู่หัวเภาเคืองไส้หมาก	ปากพนัง	ศูนย์ฟื้นฟูเด็กพิการชะอวด	คลองน้อย

	 สมาพันธ์จิตอาสาภาคใต้ก็ได้น�าสิ่งของไปให้ความช่วยเหลือที	่ อ.เฉลิมพระเกียรติ	 อ.เชียรใหญ่	 อ.หัวไทร	อ.ปากพนัง	 จ.นครศรีธรรมราช	 
มูลนิธิทีวีบูรพา	ลงพื้นที่	อ.บางสะพานจ.	ประจวบคีรีขันธ์	ซึ่งถือเป็นพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายสูง	ที่บ้านคลองลอย	วัดสุวรรณาราม	และบ้านกรูด	
และทีมโอเคเนชั่นลงพื้นที่	 ต.คลองน้อย	อ.ปากพนัง	 จ.นครศรีธรรมราช	 เป็นอีกครั้งที่ทั้งภาคเอกชน	ประชาชน	 เหล่าจิตอาสา	ตลอดจนภาครัฐ 
ได้เข้ามาร่วมมือกันอย่างคึกคัก	นับเป็นความงดงามในยามวิกฤติ
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	 9.	กิจกรรมปั่นจักรยำน		100ปี	100ใจ	100บำง	@สุรำษฎร์

	 “เนชั่นจัดกิจกรรมปั่นจักรยานใน	คอนเซ็ป		“100ปี	100ใจ	100บาง	@สุราษฎร์”		โดยที่ได้รับ	การตอบรับจากมีนักปั่นชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี
และจงัหวัดใกล้เคียงในภาคใต้อย่างมากมายอุน่หนาฝาคัง่มากกว่า2,500คน		ซึ่งมากกว่าทกุครัง้ที่เคยจดัมารูส้กึปลาบปลื้มใจเป็นอย่างมาก	ส�าหรบั
เส้นทางปั่น	จักรยานในวันนี้เริ่มจากปล่อยตัวนักปั่นหน้าศาล	ศาลหลักเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี	 เข้าสู่ถนนริมแม่น�้าตาปี	 วน	ตลาดเทศบาลนคร
สุราษฎร์ธานี	 ผ่านศาลากลางจังหวัด	 เข้าถนนตลาดใหม่	 ขึ้นสะพานศรีสุราษฎร์สะพานที่สูงที่สุดในภาคใต้	 เป็นสะพานคอนกรีตอัดแรงรูปกล่อง	
ก่อสร้างเป็นสะพานคู่2ถนนยาว	3.24	เมตร		และแวะจุดพัก	

	 โดยมีนักปั่นแวะหยดุพกัพรอ้มถ่ายรปูเปน็ทีร่ะลึกจ�านวนมาก	ก่อนปั่นล่องบางคลองรอ้ยสายชมวถิีชีวิตคนรมิน�้า	เข้าจุดแวะพกัสวนสาธารณะ	
ปลูกต้นล�าพูและต้นโกงกาง	200	ต้นก่อน	กลับมาที่ศาลหลักเมืองรวม	ระยะทาง	30	กม.ท่ามกลางการอ�านวยความสะดวกเรื่องความปลอดและ
เส้นทางต่างๆของเจ้าหน้าที่ต�ารวจ	สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี	
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รางวัลที่เนชั่นกรุ๊ป

ได้รับประจ�าปี 2559

	 บริษัท	เนชั่น	มัลติมีเดีย	กรุ๊ป	จ�ำกัด	(มหำชน)	NMG

	 ได้รับ	3	รางวัล	จากงานประกวดภาพข่าวกีฬายอดเยี่ยม	ประจ�าปี	2559		เมื่อวันที่	12	มิถุนายน	2559		ดังนี้

ล�ำดับที่ 1 รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 2   
ประเภทรางวัลภาพสปิริตยอดเยี่ยม
	ชื่อผลงาน	“รักแท้”		โดย	นางสาวชาลินี		ถิระศุภะ

ล�ำดับที่ 2 รำงวัลชมเชย   
ประเภทภาพข่าวยอดเยี่ยม
ชื่อผลงาน	“ทุ่มสุดตัว”		โดย	นางสาวชาลินี		ถิระศุภะ

ล�ำดับที่ 3 รำงวัลชมเชย   
ประเภทภาพข่าวยอดเยี่ยม
ชื่อผลงาน	“อ่อนช้อย”	โดย	นายวันชัย			ไกรศรขจิต
          

	 บริษัท	เนชั่น	บรอดแคสติ้ง	คอร์ปอเรชั่น	จ�ำกัด	(มหำชน)	NBC

	 ได้รับ	4	รางวัล		จากงานมอบรางวัลแสงชัย	สุนทรวัฒน์	ครั้งที่	19
	 โดย	นายเทพชัย	หย่อง	บรรณาธิการเครือเนชั่น		พร้อมผู้บริหารเนชั่นทีวี		รับมอบรางวัล			เมื่อวันที่	25	พฤษภาคม		2559		ดังนี้

ล�ำดับที่ 1 รำงวัลสำรคดีเชิงข่ำวยอดเยี่ยม 
ประเภทรายการโทรทัศน์				ชื่อผลงาน			“แผ่นดินทองค�าของใคร	”								
จากรายการรักโลก			ออกอากาศ	ทางสถานีโทรทัศดิจิตอลทีวีช่อง	Nation	22	

ล�ำดับที่ 2 รำงวัลสำรคดีเชิงข่ำวชมเชย		
ประเภทรายการโทรทัศน์			ชื่อผลงาน	““ชีวิตท่ามกลางสารปนเปื้อน”	
จากรายการจุดชนวนข่าว				
ออกอากาศ	ทางสถานีโทรทัศดิจิตอลทีวีช่อง	Nation	22

ล�ำดับที่ 3 รำงวัลข่ำวเหตุกำรณ์ชมเชย  
ประเภทรายงานสด		ในรายงานเวทีรับฟังความคิดเห็นครั้งที่	3	
โรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา	จ.สงขลา

ล�ำดับที่ 4   ได้รับ Investors’ Choice Award 2016  
ซึ่งเป็นรางวัลจาก	 การประกาศรางวัล	 Investors	Choice	Award	 2016	 
ครั้งที่	3	ประจ�าปี	2559	
จัดขึ้นโดย	สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย		ในฐานะ	บริษัทที่ได้คะแนนเต็ม	100	
ติดต่อกัน	5	ปีซ้อน	และนับเป็น		บริษัทเดียว	ในตลาดหลักทรัพย์	mai	ที่ได้รับ
รางวัลดังกล่าว”
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บริษัท	แบงคอก	บิสสิเนส	บรอดแคสติ้ง	จ�ำกัด	(	BBB	)

	ได้รับ	1	รางวัล		จากงานวันสิทธิมนุษยชนสากล	ประจ�าปี	2559

ชื่อรำงวัล สื่อดีเด่น ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนปี 2559
โดย	นายปกรณ์	พึ่งเนตร	บรรณาธิการข่าวการเมือง-อาชญากรรม
จากการน�าเสนอข่าวสะท้อนปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน	ภำยใต้ชื่อทีม ล่ำควำมจริง	ทางสถานีโทรทัศน์ดิจิทัล	NOW26	เป็นตัวแทน
รับรางวัลองค์กรสื่อมวลชนดีเด่น

บริษัท	เนชั่น	อินเตอร์เนชั่นแนล	เอ็ดดูเทนเมนท์	จ�ำกัด	(มหำชน)

ได้รับในปี	2559	มี	2	รางวัล	ดังนี้	

รำงวัลจำกสมำคมผู้จัดพิมพ์และผู้จัดจ�ำหน่ำยแห่งประเทศไทย
วันที่	 29	มีนาคม	2559	บริษัทได้รับมอบโล่เกียรติคุณจากสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จ�าหน่ายหนังสือ 
แห่งประเทศไทย	 ในฐานะเป็นผู้ให้การสนับสนุนงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่	 44	 และ 
สัปดาห์หนังสือนานาชาติครั้งที่	14

วันที่	 13	ตุลาคม	2559	บริษัทได้รับมอบโล่เกียรติคุณจำกสมำคมผู้จัดพิมพ์และ 
ผูจ้�ำหน่ำยหนงัสอืแห่งประเทศไทย ในฐำนะเป็นผูใ้ห้กำรสนบัสนนุกำรจดังำน
มหกรรมหนังสือระดับชำติครั้งที่ 21 ซึ่งเป็นการส่งเสริมการอ่านของคนไทยให้แพร่หลาย	
สร้างสังคมความรู้ที่ยั่งยืน	อันเป็นพื้นฐานส�าคัญในการพัฒนาประเทศ

บริษัท	เนชั่น	ยู	จ�ำกัด	(มหำวิทยำลัยเนชั่น)	

ได้รับ	9	รางวัลดังนี้

ล�ำดับที่ 1	 นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี	 คณะบริหารธุรกิจ	
มหาวทิยาลยัเนชั่น	ได้รบัรางวลัชนะเลศิ	อนัดบั	1		“การแข่งขนัทกัษะ
วิชาชีพบัญชีระหว่างสถาบัน	ปีการศึกษา	2558”		ระดับปริญญาตรี			
จาก	9	สถาบนัการศกึษาภาคเหนอื			จดัโดยสาขาวชิาการบญัช	ีคณะ
วทิยาการจดัการ			มหาวทิยาลยัราชภฎัล�าปาง	เม่ือวนัที	่29	กมุภาพนัธ์	
2559
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ล�ำดับที่ 2 	 นักศึกษามหาวิทยาลัยเนชั่น	 ล�าปาง	
เข้าประกวด	ปั้นฝัน	เดอะบัณฑิต	ที่	สตูดิโอ	now	26	
สยาม	ซึ่ง	เข้ารอบ	1	ใน	10		วันที่	5	มิถุนายน	2559

ล�ำดับที่ 3	นายธันพิสิษฐ์	เลิศบ�ารุงชัย	นักข่าวสายสิ่งแวดล้อม
ของ	Nation	TV	ช่อง	22		บณัฑตินเิทศศาสตร์บณัฑติ	มหาวทิยาลยั
เนชั่น	ศนูย์เนชั่นบางนารุน่แรก		ซึ่งเริ่มท�างานทนัทหีลังจากจบการ
ศึกษาจากมหาวิทยาลัยเนชั่นเมื่อต้นปี	2558	ได้รับ	รางวัลแสงชัย	
สุนทรวัฒน์	ครั้งที่	19	25	พฤษภาคม	2559	และรางวัลข่าวสืบสวน
สอบสวนดีเด่น	18	มิถุนายน	2559

ล�ำดับที่ 4		นักศึกษามหาวิทยาลัยเนชั่น	ทั้งล�าปาง	และบางนา	เข้ารอบ	10	ทีมสุดท้าย	จ�านวน	4	ทีม	จากทั้งหมด	208	ทีมทั่วประเทศ	
น�าเสนอผลงานในการประกวดคลิปวิดิโอออนไลน์	CSR	Tollway	Contest		หัวข้อ	“You	Start	Social	Strong	ยกระดับสังคมน่าอยู่	เริ่มที่ 
ตัวคุณ”	ณ	สตูดิโอ	NOW@Siam	และได้รับรางวัลรางวัลชมเชยทั้ง	4	ทีม

ล�ำดับที่ 5		นายดิศรณ์	สังข์อ่อง	นักศึกษา	นิเทศศาสตร์	ชั้นปีที่	2	มหาวิทยาลัยเนชั่น	ศูนย์เนชั่นบางนา	ได้รับรางวัลชมเชย	15	ภาพ
ยอดเยี่ยม	(จาก	600	กว่าภาพ)	จากโครงการ	OLYMPUS	:	หัวข้อ	“ภาพเล่าเรื่อง”	หรือ	“Every	Picture	Tells	A	Story”	 	โดยความ 
ร่วมมือของแบรนด์	กล้องคุณภาพอย่าง	OLYMPUS	และนิตยสาร	NATIONAL	GEOGRAPHIC	ฉบับภาษาไทย	28	ตุลาคม	2559
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ล�ำดับที่ 6 	นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ	 เข้าร่วมโครงการประกวดนวัตกรรม
ทางธุรกิจ	ระดับอุดมศึกษา	ประจ�าปีการศึกษา	2559		เมื่อวันที่	28	ตุลาคม	2559	
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	3

ล�ำดับที่ 7		นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์		ได้รับรางวัลชนะเลิศ	ได้รับโล่ประกาศ
เกียรติคุณ	และทุนการศึกษา	 50,000	บาท	พร้อมประกาศนียบัตร	 ในนามทีม	
Kapook	Creator	ชื่อผลงาน	Foreigner	Eye	จากมหาวทิยาลยัเนชั่น	โดยม	ีอาจารย์
ชินกฤต	อุดมลาภไพศาล	 เป็นที่ปรึกษาผลงาน	 ในโครงการประกวดวีดิทัศน์สั้น	
“เยาวชน	ส่องภาพลักษณ์	ประเทศไทยผ่านสายตาชาวต่างชาติ”	ซึ่งจัดขึ้นโดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่ภาพลกัษณ์ที่ดขีองประเทศไทยออกสู่สาธารณชนท้ังใน
ประเทศและต่างประเทศ	 โครงการนี้ได้รับความร่วมมือจาก	การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย	กระทรวงการต่างประเทศ	กรมประชาสัมพันธ์	เครือเจริญโภคภัณฑ์	
ทรูคอร์ปอเรชั่น	 สถานีข่าวโทรทัศน์	 TNN	24	และบริษัท	 ไทยเบฟเวอเรจ	จ�ากัด	
โดยมีเยาวชน	อายุระหว่าง	15-25	ปี	สังกัดสถาบันการศึกษาในประเทศไทย	ส่ง
คลปิวดีทิศัน์เข้าประกวดทั้งสิ้น	45	ทมี	ประกาศรางวลัที่รฐัสภา	19	ธนัวาคม	2559

ล�ำดับที่ 8	 	พิธีมอบประกาศนียบัตรนักศึกษาสหกิจศึกษา	 โครงการร่วมกับ
ธนาคารไทยพาณิชย์	เมื่อวันที่	26	ธันวาคม	2559		ณ	ห้องประชุม	Mini	Theater	
ส�านักงานใหญ่ธนาคารไทยพาณิชย์	 ซึ่งมีนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ	ศูนย์เนชั่น	
บางนา	จ�านวน	5	คน

ล�ำดับที่ 9	 นายภาณุพงศ์	 ลืนค�า	 เป็นตัวแทนนักศึกษาจิตอาสาประจ�า
คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ	สาขาสาธารณสุขศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเนชั่น	 รับมอบ
เกียรติบัตรจิตอาสาประจ�าปี	2559	ณ	ห้องประชุมสุรินทร์-สมพร	โอสถานุเคราะห์	
ชั้น	6	อาคารนวมินทราชประชาภัคดี	โรงพยาบาลล�าปาง	วันที่	27	ธันวาคม	2559
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 โครงสร้ำงรำยได้จำกกำรขำยและบริกำร
	 บริษัท	 เนชั่น	มัลติมีเดีย	กรุ๊ป	จ�ากัด	 (มหาชน)	และบริษัทย่อย	มีโครงสร้างรายได้จากการขายและบริการแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์	และ
บริการ	ดังต่อไปนี้

ผลิตภัณฑ์/บริกำร ด�ำเนินกำรโดย

ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557

จ�ำนวนเงิน % จ�ำนวนเงิน % จ�ำนวนเงิน %

•	ผลิตและจ�าหน่ายหนังสือพิมพ์	สิ่งพิมพ์	

สิ่งพิมพ์ดิจิตอลมีเดีย	และให้บริการ

โฆษณา/ข้อมูลข่าวสาร

•	บมจ.เนชั่น	มัลติมีเดีย	กรุ๊ป	

•	บจก.คมชัดลึก	มีเดีย

1,127 54% 1,519 50% 1,644 58%

•	ผลิตและจ�าหน่ายหนังสือพิมพ์ฉบับ

ภาษาอังกฤษ	สิ่งพิมพ์	สิ่งพิมพ์ดิจิตอล

มีเดีย	และสื่อโฆษณา

•	บจก.เนชั่น	นิวส์	เน็ตเวิร์ค

•	ผลิตและจ�าหน่ายหนังสือพิมพ์	สิ่งพิมพ์	

สิ่งพิมพ์ดิจิตอลมีเดียและสื่อโฆษณา

•	บจก.กรุงเทพธุรกิจ	มีเดีย

•	ผลิตและจ�าหน่ายสิ่งพิมพ์เพื่อความ

บันเทิงและการศึกษา

•	บจก.เนชั่น	เอ็ดดูเทนเมนท์

•	บมจ.เนชั่น	โกลบอล	 

เอ็ดดูเทนเมนท์

•	น�าเข้า	ผลิตและจ�าหน่ายสื่อสิ่งพิมพ์ของ

ในประเทศและต่างประเทศ	ผลิต

รายการโทรทัศน์	และให้บริการโฆษณา

ผ่านสื่อโทรทัศน์สื่อดิจิตอล	และการ

บริหารลิขสิทธิ์

•	บมจ.เนชั่น	อินเตอร์เนชั่นแนล									

เอ็ดดูเทนเมนท์

•	ผลิตหนังสือพิมพ์และหนังสือต่างๆและ

การให้บริการการพิมพ์

•	บจก.ดับบลิวพีเอส	(ประเทศไทย)

•	ผลิตรายการโทรทัศน์	รายการวิทยุ	และ

ให้บริการโฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์	วิทยุ

และสื่อรูปแบบใหม่

•	บจก.แบงคอก	บิสสิเนสบรอดแคสติ้ง

•	บมจ.เนชั่น	บรอดแคสติ้ง	คอร์ปอเรชั่น

•	บจก.เอ็นบีซี	เน็กซ์	วิชั่น

•	บจก.เอ็นบีซี	เน็กซ์มีเดีย

•	บจก.เอ็นบีซี	เน็กซ์	สกรีน

•	บจก.เนชั่น	คิดส์

789 38% 1,315 44% 1,031 36%

•	บริการขนส่งงานต่างๆ •	บจก.เอ็นเอ็มแอล 108 5% 100 3% 101 4%

•	มหาวิทยาลัยเอกชน	และให้บริการด้าน

การศึกษา

•	บจก.เนชั่น	ยู

•	มหาวิทยาลัยเนชั่น

73 3% 81 3% 52 2%

รวม 2,097 100% 3,015 100% 2,828 100%

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

(หน่วย	:	ล้านบาท)
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	 คณะกรรมการตรวจสอบของ	บริษัท	เนชั่น	มัลติมีเดีย	กรุ๊ป	จ�ากัด	(มหาชน)		ประกอบด้วยกรรมการอิสระ		3		ท่าน		โดยมีนางพิจิตรา	มหาพล	
เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ(เป็นกรรมการตรวจสอบตั้งแต่วันที่	 27	 เมษายน	2559	และได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ 
เมื่อวันที่	7	พฤศจิกายน	2559)		นางสาวนราวดี	วนิชวัฒนะ		และ	นายศุภพงศ์	สุขสภา	เป็นกรรมการตรวจสอบ	(ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่	7	พฤศจิกายน	
2559)	

	 ในปี	2559	คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกัน	4	ครั้ง	แต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ	4	ชั่วโมง	เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตร
ของคณะกรรมการตรวจสอบ	 ในการประชุมทุกครั้งมีวาระการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี	 และมีวาระการประชุมร่วมกับผู้จัดการส�านักงาน 
ตรวจสอบภายใน	ตลอดจนได้ประชุมร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทในวาระที่เกี่ยวข้อง	จากการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้นคณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเห็นดังนี้

1.	 	งบการเงนิประจ�าปี	2559	ของบรษิทัมคีวามเหมาะสม	เปิดเผยข้อมลูเกีย่วกบัผลการด�าเนนิงานทีค่รบถ้วนเพยีงพอ	และถกูต้องตามทีค่วร
ในสาระส�าคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป	และไม่พบรายการใดที่อาจมีผลกระทบอันเป็นสาระส�าคัญต่องบการเงินดังกล่าว

2.		 ระบบควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยง	ของบริษัทมีความเหมาะสม	เพียงพอ	และมีประสิทธิภาพ	ปัจจุบันส�านักงานตรวจสอบ
ภายในมีพนักงานที่มีประสบการณ์ในด้านตรวจสอบภายในจ�านวน	2	ท่าน	เพื่อดูแลและรับผิดชอบงานด้านการตรวจสอบภายใน

3.		 รายการที่เกี่ยวโยงกันที่ปรากฏในปี	2559	เป็นรายการธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป	สมเหตุสมผล	และไม่พบรายการใดที่ผิดปกติ
4.		 บริษัทได้ปฏิบัติอยู่ในกรอบของกฎหมายว่า	ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	ตลอดจนข้อก�าหนด	และกฎหมายอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องกับ

ธุรกิจของบริษัท	ทั้งนี้	 ในปี	 2559	บริษัทได้จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่	 1/2559	 เพือ่พิจารณาเลือกตัง้กรรมการใหม่ 
แทนต�าแหน่งกรรมการที่ว่างลงอันสืบเนื่องมาจากส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 ได้แจ้งการพ้นจาก
ต�าแหน่งของกรรมการบริษัทบางรายจนส่งผลให้จ�านวนกรรมการบริษัท	 เหลือน้อยกว่าจ�านวนที่จะสามารถจัดประชุมคณะกรรมการ 
ได้	โดยการจดัประชมุวสิามญัผูถ้อืหุ้นข้างต้น	บรษิทัได้ด�าเนนิการโดยชอบ	และเป็นไปตามตามบทบญัญตัมิาตรา	83	แห่งพระราชบญัญตัิ
บริษัทมหาชนจ�ากัด	พ.ศ.	2535	ทุกประการ	

5.		 ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ�าปี	2559		ได้แก่	นางสาวปัทมวรรณ	วัฒนกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	9832	เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
ติดต่อกันเป็นปีที่สาม	และเป็นบุคคลที่เหมาะสม	 เพราะมีความรู้และมีความเป็นอิสระตลอดจนมีประสบการณ์ในการสอบบัญชีมาเป็น
เวลายาวนาน

	 ส�าหรับการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี	เพื่อสอบบัญชีของบริษัทประจ�าปี	2560	คณะกรรมการตรวจสอบเสนอให้แต่งตั้งนางสาวปัทมวรรณ	
วัฒนกลุ	ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตเลขที่	9832	หรอื	นายวรีะชยั	รตันจรสักลุ	ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตเลขที	่4323	หรอื	นางสาววรรณาพร	จงพีรเดชานนท์	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	4098		แห่งบริษัท	เคพีเอ็มจี	ภูมิไชย	สอบบัญชี	จ�ากัด	เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท	ประจ�าปี	2560
 

               (นำงพิจิตรำ มหำพล)
	 	 	 	 	 	 	 	 	 		 		ประธานกรรมการตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

ประจ�าปี 2559
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	 คณะกรรมการบริษัท	ตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนฯ	 ในการก�ากับดูแลให้รายงานทางการ
เงินของบริษัท	ที่จัดท�าขึน้มีข้อมูลทางบัญชีทีถู่กต้องครบถ้วนในสาระส�าคัญ	 โปร่งใส	 เปิดเผยอย่างเพียงพอทีจ่ะด�ารงรักษาไว้ซึง่ทรัพย์สินของ 
บริษัท	ป้องกันการทุจริตและการด�าเนินการที่ผิดปกติ		รายการที่เกี่ยวโยงกันซึ่งอาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์		เป็นรายการทางการ
ค้าอันเป็นธุรกิจปกติทั่วไป		รวมทั้งได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป		ใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสม�่าเสมอ			
ตลอดจนมีการพิจารณาถึงความสมเหตุสมผล	ประโยชน์สูงสุด	การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง	ความรอบคอบระมัดระวังในการ
จัดท�างบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทฯ	และบริษัทย่อย		รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ�าปีของบริษัท

	 ดังนั้น	เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียเกิดความเชื่อมั่นต่อรายงานทางการเงินของบริษัทฯ	คณะกรรมการบริษัทฯ	จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ	
ประกอบด้วย	กรรมการอิสระผู้ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 และตามประกาศของคณะกรรมการ
ก�ากบัตลาดทุน	ท�าหน้าที่สอบทานให้บรษิทัฯ	มกีารรายงานทางการเงิน	และการด�าเนนิงานอย่างถกูต้องเพยีงพอ	มกีารเปิดเผยข้อมลูรายการที่เก่ียว
โยงกัน	หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความโปร่งใส	ถูกต้องและครบถ้วน		รวมทั้งให้มีความเพียงพอของระบบบริหารความ
เสี่ยง	 การควบคุมภายใน	 การตรวจสอบภายใน	 และการก�ากับดูแลของบริษัท	 ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล	 ตลอดจนมีความครบถ้วน 
เพียงพอ	และเหมาะสมของกระบวนการตดิตามการปบตัติามกฎหมาย	ระเบยีบ	ข้อบงัคบั	นโยบายต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องและข้อก�าหนดของตลาดหลักทรพัย์
แห่งประเทศไทยและประกาศของกรรมการคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน	คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานความเห็นเรื่องนี้	ต่อคณะกรรมการ
บริษัทแล้วในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ	ซึ่งปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี	(56-1)	และรายงานประจ�าปีของบริษัท	

	 คณะกรรมการบริษัท	 มีความเห็นว่า	 ระบบการควบคุมภายในของบริษัท	 โดยรวม	อยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจ	สามารถให้ความมั่นใจอย่างมี
เหตุผลต่อความน่าเชื่อถือได้	ของงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย	สิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2559		ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัท
ได้แสดงความเห็นว่างบการเงิน	ได้แสดงฐานะการเงิน		ผลการด�าเนินงาน	และกระแสเงินสด	ถูกต้อง	ครบถ้วน	เชื่อถือได้	สมเหตุสมผล	ถือปฏิบัติ
ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป	มีการใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ	 เปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส	 เพียงพอ	
และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

                                                                                                                                     นำยเทพชัย แซ่หย่อง
						 	 	 	 	 	 	 	 	 ประธานกรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายงานความรับผิดชอบ

ของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน ส�าหรับปี 2559

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)
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สรปุฐานะการด�าเนนิงานรวมของบรษัิท

	 งบการเงินรวมของบริษัท	เนชั่น	มัลติมีเดีย	กรุ๊ป	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อยส�าหรับปีสิ้นสุด	วันที่	31	ธันวาคม	2559	มีผลขาดทุนจ�านวน	
1,102.85	ล้านบาท	เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี	2558			ซึ่งมีผลก�าไรจ�านวน	35.58	ล้านบาท	คิดเป็นการเปลี่ยนแปลงก�าไรลดลงร้อยละ	3,200	
ทั้งนี้	บริษัทขอชี้แจงผลการด�าเนินงานของกลุ่มบริษัทที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระส�าคัญ	สรุปได้ดังนี้

1.	 รายได้จากการขายและบริการส�าหรับปี		2559	ลดลงร้อยละ	30	เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี	2558	โดยมีสาเหตุหลักมาจากการ
ชะลอตัวทางเศรษฐกิจ			และส่งผลกระทบท�าให้รายได้จากการขายโฆษณา		ลดลงร้อยละ	38	และรายได้จากการจ�าหน่ายสื่อสิ่งพิมพ์	พ๊อค
เก็ตบุ๊คส์	การ์ตูนและหนังสือเด็กลดลงร้อยละ	10	

	 2.	ต้นทุนและค่าใช้จ่ายส�าหรับปี	2559	เพิ่มขึ้นร้อยละ	1	เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของ	ปี	2558	เหตุผลหลักมาจาก	
•	 ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลงร้อยละ	6	ซึ่งสอดคล้องกับรายได้จากการขายและบริการที่ลดลง	
•	 ผลขาดทนุจากการปรบัโครงสร้างการประกอบธรุกจิของบริษทัย่อยเพิ่มข้ึนจ�านวน	204.45	ล้านบาท	เน่ืองจากบริษทัย่อยมกีารปรับโครงสร้าง
การประกอบธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายสิ่งพิมพ์	ซึ่งเป็นผลมาจากพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป	บริษัทย่อยดังกล่าวได้บันทึกส�ารอง			
ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลงและตัดจ�าหน่ายลิขสิทธิ์ส�าหรับสิ่งพิมพ์ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2559		ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ใน
ปัจจุบันจ�านวน	193.48	ล้านบาท	และ	10.97	ล้านบาท

 กล่ำวโดยสรุป
	 ผลการด�าเนินงานส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	 31	 ธันวาคม	2559	 	กลุ่มบริษัทมีผลขาดทุนจ�านวน	1,102.85	ล้านบาท	 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน 
ของปี	2558		ซึ่งมีผลก�าไรจ�านวน	35.58	ล้านบาท
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KPMG Phoomchai Audit Ltd., a Thai Limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent
member firms affiliated with KPMG international Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity.
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• นายทะเบียนหลักทรัพย์ (หุ้นสามัญ)
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด
เลขที่ 93  อาคารตลาดหลักทรัพย์ ชั้น 14  ถนนรัชดาภิเษก  เขตดินแดง  กรุงเทพมหานคร 10400  
โทร. (66) 2009 9991 

• ผู้สอบบัญชี
 1. นางสาวปัทมวรรณ  วัฒนกุล
       ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  9832 หรือ
 2.  นายวินิจ  ศิลามงคล
      ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378 หรือ
 3. นายวีระชัย รัตนจรัสกุล  
      ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4323 หรือ
 4. นางสาววรรณพร  จงพีรเดชานนท์  
  ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  4098 

  บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ากัด
            1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 50 - 51 ถนนสาทร เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
  โทร. (66) 2677-2000

• ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
 1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี  (audit fee)
  บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีในปี 2559 เป็นจ�านวนเงินรวม 3,560,000 บาท
 2. ค่าตอบแทนอื่น (non-audit fee)  - ไม่มี –

• ที่ปรึกษากฎหมาย
 1. บริษัท เภา แอนด์ แอสโซซิเอทส์ ลอว์ ออฟฟิช จ�ากัด
  เลขที่ 140/40 A อาคาร ไอทีเอฟ ชั้น 19 ถนนสีลม  
  แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร 10500
  โทร. (66) 2634-4995-7  
 2. บริษัท ส�านักงานกฎหมายสากล ธีรคุปต์  จ�ากัด
  เลขที่ 900 ต้นสนทาวเวอร์ ชั้น 12 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร 10330
  โทร. (66) 2252-1588

• แผนกนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) 
1858/121 - 122, 124 - 18  อาคารอินเตอร์ลิงค์  ทาวเวอร์  ชั้น 28 - 31 ถนนบางนา - ตราด
แขวงบางนา  เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทร (66) 2338-3333
Email : investor@nationgroup.com
Website : http://www.nationgroup.com

บุคคลอ้างอิงอื่น ๆ




