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ผสานสื่อที่หลากหลาย
เพื่อเข้าถึงทุกครัวเรือน 

ปณิธานวิสัยทัศน์
ให้ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ความบันเทิง และ
สร้างแรงบันดาลใจ ด้วยความน่าเชื่อถือ ทัน
เหตุการณ์อย่างสร้างสรรค์

คุณค่าขององค์กร
 Credibility
 ความน่าเชื่อถือในการด�าเนินธุรกิจทั้งการรายงานข่าวสารและการประกอบธุรกิจ

 Integrity
  ซื่อสัตย์ต่อมาตรฐานวิชาชีพ เคารพต่อจรรยาบรรณการด�าเนินธุรกิจ

 Synergy
 ตระหนกัในคุณค่าของการผสานสือ่อนัหลากหลาย และประสานความร่วมมอืกับกลุม่ต่างๆ  
 ทัง้ภายในและภายนอก เพือ่ก่อให้เกิดประโยชน์สงูสุดของลกูค้า ผูถื้อหุน้ และพนกังาน
  

 Customer Focus
 ให้บริการเพื่อประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า

 Innovation
 ความคิดสร้างสรรค์ในสิ่งที่แตกต่าง ทั้งในด้านสินค้า การตลาด การขาย 
 การให้บริการ และระบบการบริหาร 
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สารจากประธานกรรมการบริษัท 

	 ในปี	 2564	 	 เป็นอีกปีหน่ึงท่ีกลุ่มบริษัท	 เนชั่น	มัลติมีเดีย	กรุ๊ป	จ�ำกัด	
(มหำชน)	NMG	ได้ปรับเปลี่ยนองค์กร	 เพ่ือฝ่ำวิกฤติ	 โควิด-19	ที่แพร่ระบำด
ยำวนำนกว่ำ	 2	ปี	 จนท�ำให้ทุกอุตสำหกรรมต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับ 
วิถีชีวิตใหม่ที่เปลี่ยนแปลง	ไปอย่ำงรวดเร็วและรุนแรง
	 กำรปรับตัวอยู่ตลอดเวลำของสื่อในกลุ่มเนชั่น	 ได้มีกำรถอดบทเรียน 
จำกควำมส�ำเร็จ	 และควำมล้มเหลวขององค์กรสื่อในอุตสำหกรรมเดียวกัน	 
ทั้งในและต่ำงประเทศ	 เพ่ือให้	 กลุ่มเนชั่น	สำมำรถฝ่ำวิกฤติ	 กำรแพร่ระบำด 
ของเชื้อ	โควิด-19		ที่ท�ำให้เศรษฐกิจตกต�่ำ	จนส่งผลกระทบไปทุกองค์กร
	 แต่บนวิกฤต	ิยังมีโอกำสเสมอ	กำรวำงพ้ืนฐำนกำรเปลีย่นจำกสือ่ดัง้เดิม	
(offline)	มำเป็นสื่อสมัยใหม่	 (online)	 ในทุก	platform	ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤติ 
โรคระบำด	ครั้งนี้	 ทำงกลุ่ม	 เนชั่น	 สำมำรถปรับองค์กรและบุคลำกรเข้ำสู่ 
โลกใหม่ของกำรสื่อสำรได้อย่ำงรวดเร็ว
	 รวมทั้งกำรปรับช่องทำงต่อยอดรำยได้	 จำกกำร 
น�ำ	contents	มำเป็น	events	และกลับมำเป็น	contentsใหม่	
อีกคร้ัง	 	 จำกก่อนวิกฤติ	 จะจัด	 events	แบบ	on	ground	
เป็นกำรจัด	events	แบบ	online	และ	Hybrid	 โดยกำร
ผสมผสำน	platform	ทั้ง	2	 เข้ำด้วยกัน	 เพื่อรักษำฐำน
ลูกค้ำและรำยได้
	 ประสบกำรณ์กำรเปลีย่นแปลงในช่วงวิกฤต ิ
ดังกล่ำว	สร้ำงกำรเรียนรู้ใหม่ทำงธุรกิจ	 ในกำร
แสวงหำช่องทำงใหม่เพ่ือสร้ำงรำยได้เพ่ิมเติม
จำกทรัพยำกรที่มีอยู่
	 พนกังำนและผูบ้รหิำรกลุม่เนชัน่	มัน่ใจ
ว่ำแม้วิกฤติ	 โควิด-19	 จะยังไม่หมดไป 
ในปี	 2565	แต่กำรปรับตัวที่ได้ท�ำมำตลอด	
จะท�ำให้กลุ่มเนชั่น	แข็งแกร่งพอที่จะรองรับ	
และฟันฝ่ำทกุๆ	วิกฤตไิม่ว่ำจะในปัจจบุนั	หรอื	
อนำคต	เพื่อบรรลุเป้ำหมำยที่ตั้งไว้

นายมารุต อรรถไกวัลวที
ประธำนกรรมกำร
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1. โครงสร้างและการด�าเนินงานของกลุ่มบริษัท 

1.1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริษทั	เนชัน่	มลัตมิเีดยี	กรุป๊	จ�ำกดั	(มหำชน)	(NMG)	และบรษิทัย่อย	ผูใ้ห้บรกิำรด้ำนข้อมลูข่ำวสำร	(Content	Provider)	

สัง่สมประสบกำรณ์ยำวนำนย่ำงเข้ำสูปี่ที	่51	ผ่ำนควำมท้ำทำยและกำรเปลีย่นแปลงทีพิ่สจูน์ให้เหน็ถึงศกัยภำพของทมีบคุลำกร
ในแต่ละช่วงเวลำ	ที่ร่วมกันขับเคลื่อนองค์กร	“เครือเนชั่นกรุ๊ป”	ให้ยืนหยัดและเติบโตต่อได้ท่ำมกลำงบริบทใหม่ๆ	ที่เกิดขึ้น

กำรพัฒนำกำรอย่ำงก้ำวกระโดดของเทคโนโลยีและกำรส่ือสำรระบบดิจิทัล	 ท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงตลอดเวลำในยุค 
ปัจจุบันน้ี	มีผลต่อทุกอุตสำหกรรม	 เปลี่ยนแปลงวิถีกำรด�ำเนินชีวิตของผู้คน	 เปลี่ยนแปลงวิถีอำชีพและรูปแบบธุรกิจทุกกลุ่ม
ทั่วโลก	 ถึงระดับเรียกกันว่ำ	 เป็นปรำกฏกำรณ์	 “Digital	Disruption”	 ท่ีก่อเกิดท้ังวิกฤตและโอกำส	 รวมถึงวิกฤตสถำนกำรณ์ 
กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ	2019	หรือ	COVID-19	ที่เกิดขึ้น

บรษิทั	เนชัน่	มลัตมิเีดยี	กรุป๊	จ�ำกัด	(มหำชน)		และบรษิทัย่อย	ได้ปรบัยทุธศำสตร์และโครงสร้ำงธุรกิจให้เข้ำกับเทคโนโลยี
และพฤติกรรมกำรบริโภคข่ำวสำรในยุคดิจิทัลของกลุ่มเป้ำหมำย	 โดยยังคงรักษำจุดแข็งท่ีเป็นแกนหลักของเครือเนชั่นกรุ๊ป	 
คือ	 กำรผลิตคอนเทนต์ข่ำวสำรท่ีมีควำมน่ำเชื่อถือ	พร้อมกับกำรปรับโมเดลธุรกิจเข้ำสู่	 B2C	 (Business	 to	Consumer)	 
เพื่อเข้ำถึงกลุ่มลูกค้ำโดยตรง	ด้วยจุดแข็งที่มีคือ	แบรนดิ้งคอนเทนต์ที่แข็งแรง	และคอมมิวนิตี้ที่ชัดเจน	ของ	5	กลุ่มธุรกิจของ
บริษัท	ภำยใต้กำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี

 1.1.1. วิสัยทัศน์และปณิธานในการด�าเนินงานของบริษัท    
วิสัยทัศน์
ผสำนสื่อที่หลำกหลำยเพื่อเข้ำถึงทุกครัวเรือน	
  ปณิธาน    
ให้ข้อมูลข่ำวสำร	ควำมรู้	ควำมบันเทิง	และสร้ำงแรงบันดำลใจ	ด้วยควำมน่ำเชื่อถือ	ทันเหตุกำรณ์อย่ำงสร้ำงสรรค์

การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน

ส่วนที่	1
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คุณค่าขององค์กร
1.Credibility	 ควำมน่ำเชื่อถือในกำรด�ำเนินธุรกิจทั้งกำรรำยงำนข่ำวสำรและกำรประกอบธุรกิจ
2.Integrity	 ซื่อสัตย์ต่อมำตรฐำนวิชำชีพ	เคำรพต่อจรรยำบรรณกำรด�ำเนินธุรกิจ
3.Synergy	 ตระหนักในคุณค่ำของกำรผสำนสื่ออันหลำกหลำย	และประสำนควำมร่วมมือกับกลุ่มต่ำงๆ	 

	 	 ทั้งภำยในและภำยนอก	เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของลูกค้ำ	ผู้ถือหุ้น	และพนักงำน
4.Customer	Focus		 ให้บริกำรเพื่อประโยชน์และควำมพึงพอใจสูงสุดของลูกค้ำ
5.Innovation				 ควำมคิดสร้ำงสรรค์ในส่ิงท่ีแตกต่ำง	 ท้ังในด้ำนสินค้ำ	 กำรตลำด	กำรขำย	กำรให้บริกำร 

																									 และระบบกำรบริหำร
1.1.2. ประวัติความเป็นมา การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาที่ส�าคัญ  

บริษัท	เนชั่น	มัลติมีเดีย	กรุ๊ป	จ�ำกัด	(มหำชน)	ก่อตั้งเป็นบริษัทจ�ำกัด	ภำยใต้ชื่อ	“	บริษัท	บิสซิเนส	รีวิว	จ�ำกัด”		ในปี	2519	
ด้วยทุนจดทะเบียน	500,000	บำท	 เพ่ือด�ำเนินธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ำยหนังสือพิมพ์ธุรกิจฉบับภำษำอังกฤษ	 “The	Nation”	 
ต่อมำในปี	 2531	บริษัทได้เปลี่ยนชื่อเป็น	 “บริษัท	 เนชั่น	 พับลิชชิ่ง	 กรุ๊ป	 จ�ำกัด”	 และเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย ์
แห่งประเทศไทย	จำกนัน้ได้แปรสภำพเป็นบรษิทัมหำชนจ�ำกัด	ในปี	2536		และเปลีย่นชือ่บรษิทัเป็น	“	บรษิทั	เนชัน่	มลัตมิเีดยี	กรุ๊ป	
จ�ำกัด	(มหำชน)	”	(NMG)	ในปี	2539		ทุนจดทะเบียน	ณ	วันที	่31	ธันวำคม	2564		เท่ำกับ	2,663,572,194.95	บำท	ประกอบด้วย
หุ้นสำมัญ	5,025,607,915	หุ้น	ทุนเรียกช�ำระแล้ว	2,156,024,291.86	บำท	ประกอบด้วยหุ้นสำมัญจ�ำนวน	4,067,970,362	หุ้น	
มูลค่ำหุ้นละ	0.53	บำท

ส�ำหรับปี	2562	–	2564		NMG	มีกำรเปลี่ยนแปลงและพัฒนำที่ส�ำคัญ	ดังนี้	

มกราคม 2562
• ที่ประชุมคณะกรรมบริษัทฯ	ครั้งที่	2/2562	วันที่	29	มกรำคม	2562	มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ	จ�ำหน่ำยที่ดิน

พร้อมสิง่ปลกูสร้ำง	ทีจ่งัหวัดขอนแก่นให้แก่	บรษิทั	ดบัเบิล้	ทร	ีโฮลดิง้	จ�ำกัด	ในรำคำ	12	ล้ำนบำท	บรษิทัฯ	
ได้จดทะเบยีนโอนกรรมสิทธ์ิ	ให้แก่ผูซ้ือ้เมือ่เดือนมนีำคม	2562		ซึง่ท่ีดินดงักล่ำวบรษิทัฯ	ไม่ได้ใช้ประโยชน์		
และบริษัทฯได้น�ำเงินที่ได้มำช�ำระหนี้กำรค้ำตำมก�ำหนด

เมษายน 2562
• ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ	ครั้งที่	 5/2562	วันที่	 5	 เมษำยน	2562	มีมติให้จ�ำหน่ำยที่ดิน	3	แปลง	

ได้แก่	โฉนดท่ีดนิเลขที	่2058	และ	30940	ซอยเกียรตธิำน	ีต�ำบลบำงบ่อ	อ�ำเภอบำงบ่อ	จงัหวัดสมทุรปรำกำร	
เนื้อที่ดินรวม	11,232	ตำรำงวำ	พร้อมสิ่งปลูกสร้ำงไม่มีเลขที่	เป็นอำคำรโกดังสินค้ำและอำคำรส่วนโล่ง
คลุม	จ�ำนวน	2	หลัง	รวมพื้นที่ใช้สอย	1,204	ตำรำงเมตร	ในรำคำ	235	ล้ำนบำท	และโฉนดที่ดินเลขที่	
54556	ซอยร่มเย็น	2	ต�ำบลบำงแก้ว	อ�ำเภอบำงพลี	จังหวัดสมุทรปรำกำร	เนื้อที่รวม	2,114	ตำรำงวำ	ใน
รำคำ	40	ล้ำนบำท	รวมท้ังหมด	275	ล้ำนบำท	ให้แก่บรษิทั	เว้งโฮลดิง้	จ�ำกัด	และจดทะเบยีนโอนกรรมสทิธ์ิ
ในที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้ำงให้แก่ผู้ซื้อแล้วเมื่อวันท่ี	 24	 เมษำยน	2562	 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือลดภำระ
ด้ำนเงนิทุนและรำยจ่ำยของบรษิทัฯ	ให้อยู่ในระดับทีเ่หมำะสม	และมคีวำมพร้อมส�ำหรบักำรด�ำเนินธรุกจิ
หลักเพ่ือสร้ำงฐำนกำรเติบโตต่อไปในอนำคต	และช่วยลดภำระหนี้สินของบริษัทฯ	ท�ำให้สำมำรถช�ำระ
คืนหนี้และสำมำรถด�ำเนินธุรกิจได้อย่ำงต่อเนื่อง

พฤษภาคม 2562
• ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ	ครั้งที่	7/2562	วันที่	16	พฤษภำคม	2562	มีมติให้จ�ำหน่ำยเงินลงทุนใน

บริษัท	เนชั่น	อินเตอร์เนชั่นแนล	เอ็ดดูเทนเมนท์	จ�ำกัด	(มหำชน)	(NINE)	บริษัทร่วมของบริษทั	ทีป่ระกอบ
ธุรกิจเก่ียวกับส�ำนักพิมพ์	 และจ�ำหน่ำยสิ่งพิมพ์และดิจิทัลพ๊อคเก็ตบุ๊คส์	 สิ่งพิมพ์ส�ำหรับเยำวชน	และ
หนังสือกำร์ตูน	 รวมถึงประกอบธุรกิจพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และส่ือโฆษณำในรูปแบบออนไลน์	และ 
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ออฟไลน์	 	 โดยจ�ำหน่ำยหุ้นสำมัญ	NINE	จ�ำนวน	120,808,387	หุ้น	หรือคิดเป็นร้อยละ	33.05	ของหุ้น
สำมัญที่จ�ำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดใน	NINE	ในรำคำหุ้นละ	2.62	บำท	ซึ่งเป็นรำคำต้นทุน	เป็นเงิน	316.52	
ล้ำนบำท	 โดยเป็นกำรเสนอขำยให้แก่นักลงทุนทั่วไปที่ไม่ใช่บุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน	ผ่ำนตลำดหลักทรัพย์ฯ	
ระหว่ำงวันที่	27	กรกฎำคม	2562	ถึง	14	สิงหำคม	2562		ท�ำให้	NINE	สิ้นสภำพกำรเป็นบริษัทร่วมของ 
บริษัทฯ	

โดยมีวัตถุประสงค์	 เพ่ือช่วยให้บริษัทฯ	มีกระแสเงินสดเพียงพอต่อกำรด�ำเนินธุรกิจ	 และเป็นกำร 
เพ่ิมสภำพคล่องทำงกำรเงินให้แก่บริษัทฯ	 เพ่ือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน	และช�ำระหนี้สิน	 ซึ่งจะช่วยลดภำระ 
ค่ำใช้จ่ำยดอกเบี้ยที่สูงของบริษัท	
มิถุนายน 2562
• หนงัสอืพิมพ์เดอะเนชัน่	(THE	NATION)	ยุตกิำรพิมพ์หนังสอืพิมพ์เมือ่วันที	่29	มถุินำยน	2562	คงไว้เฉพำะ

สื่อออนไลน์	“Nation	Thailand”
กรกฎาคม  2562
• ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ		ครั้งที่	9/2562	เมื่อวันที่	8	กรกฎำคม	2562	อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุม				

ผู้ถือหุ้น	 เพ่ือพิจำรณำอนุมัติให้บริษัท	 สปริง	 26	จ�ำกัด	 (สปริง	 26)	 	 (เดิมชื่อบริษัท	แบงคอก	บิสสิเนส	 
บรอดแคสติ้ง	จ�ำกัด)	บริษัทย่อยที่บริษัทฯ	ถือหุ้นร้อยละ	99.93	ของหุ้นสำมัญที่จ�ำหน่ำยได้แล้วทั้งหมด		
สปรงิ	26	เป็นผูไ้ด้รบัใบอนุญำตให้ใช้คลืน่ควำมถ่ี	เพ่ือให้บรกิำรโทรทัศน์ภำคพ้ืนดนิในระบบดจิทัิล	ประเภท
บรกิำรทำงธุรกจิระดับชำติ	หมวดหมูทั่ว่ไปแบบควำมคมชดัปกต	ิ(“ใบอนุญำตฯ”)	ชือ่ช่องรำยกำร	SPRING	
26	อนุมัติให้ท�ำกำรคืนใบอนุญำตฯ	ตำมที่	 สปริง	 26	แจ้งควำมประสงค์เป็นหนังสือต่อส�ำนักงำนคณะ
กรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียงกิจกำรโทรทัศน์และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ	 (“กสทช.”)	 เพ่ือขอคืน 
ใบอนุญำตฯ	เมื่อวันที่	10	พฤษภำคม	2562	และ	กสทช.	ได้มีหนังสือเห็นชอบให้คืนใบอนุญำตฯ	ลงวันที่	
27	มิถุนำยน	2562	และเห็นชอบให้ยกเลิกใบอนุญำตฯ	โดยยุติกำรออกอำกำศในวันที่	16	สิงหำคม	2562	
เป็นต้นไป		

และกสทช.	ได้ก�ำหนดค่ำชดเชยจำกกำรคนืใบอนญุำตฯ	ให้แก่สปริง	26	เป็นจ�ำนวน	890.83	ล้ำนบำท	
โดยหักค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตส่วนที่ค้ำงช�ำระงวดท่ี	 4	 จ�ำนวน	 215.07	 ล้ำนบำท	 และหักภำระ 
ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตฯ	 รำยปีของปี	 2560-2562	จ�ำนวน	4.15	ล้ำนบำท	คงเหลือค่ำชดเชยหลังหักค่ำ
ธรรมเนียมใบอนุญำตฯ	แล้วเท่ำกับ	671.61	ล้ำนบำท	ทั้งนี้	 รำยกำรดังกล่ำวได้ผ่ำนกำรอนุมัติจำกที่ประชุม
วิสำมัญ	ผู้ถือหุ้น	 ครั้งที่	 1/2562	 เมื่อวันท่ี	 27	 กันยำยน	 2562	และสปริง	 26	 ได้รับเงินชดเชยกำรคืนค่ำ 
ใบอนุญำตฯ	จำกกสทช.	เมื่อวันที่	16	สิงหำคม	2562			

กำรท�ำรำยกำรดังกล่ำวมีวัตถุประสงค์	 เพ่ือลดภำระด้ำนเงินทุนและรำยจ่ำยของบริษัทฯ	 ให้อยู่ใน
ระดับท่ีเหมำะสมและมีควำมพร้อมส�ำหรับกำรด�ำเนินธุรกิจหลักที่มีควำมแข็งแกร่งเพ่ือสร้ำงฐำนกำรเติบโต
ต่อไปในอนำคต	และน�ำเงินสดมำช�ำระหนี้	เพื่อลดดอกเบี้ยและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท
ตุลำคม	2562

NMG	รับทรำบกำรท�ำรำยกำรของบริษัทย่อย	ได้แก่
• บริษัท	เนชั่น	บรอดแคสติ้ง	คอร์ปอเรชั่น	จ�ำกัด	(มหำชน)	(NBC)	บริษัทย่อยที่บริษัทฯ	ถือหุ้นร้อยละ	71.45		

มีมติคณะกรรมกำรบริษัท	เมื่อวันที่	4	ตุลำคม	2562	อนุมัติรำยกำรที่ส�ำคัญดังนี้	
• อนุมัติกำรลดทุนจดทะเบียน	และอนุมัติกำรแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของ	NBC	จำกทุนจดทะเบียนเดิม	

720,343,962บำท	ลดลง	184,907,153	บำท	เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ�ำนวน	535,436,809	บำท	ด้วยกำร
ตดัหุน้สำมญัในส่วนทียั่งมไิด้มกีำรออกจ�ำหน่ำยจ�ำนวน	184,907,153	หุน้	มลูค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ	1.00	บำท	
และอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิให้สอดคล้องกับกำรลดทุนจดทะเบียนดังกล่ำว
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• อนุมตัเิพ่ิมทนุจดทะเบยีน	และอนุมตักิำรแก้ไขหนังสอืบริคณห์สนธิของ	NBC		ท่ี	NBC	เพ่ิมทุนจดทะเบยีน
โดยกำรออกหุ้นสำมญัจ�ำนวน	267,718,405	หุน้	มลูค่ำหุน้ทีต่รำไว้หุน้ละ	1.00	บำท	เป็นเงนิ	267,718,405	
บำท	เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ�ำนวน	803,155,214	บำท	แบ่งออกเป็น	803,155,214	หุ้น	มูลค่ำหุ้นที่ตรำ
ไว้หุ้นละ	1.00	บำท	และอนุมัติกำรแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ	ข้อ	4.	เพื่อให้สอดคล้องกับกำร
เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ	ข้ำงต้น

• อนุมัติกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพ่ิมทุน	ของ	NBC	จ�ำนวน	267,718,405	 หุ้น	มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ	1	บำท	 
ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบรษิทัฯ	ตำมสัดส่วนจ�ำนวนหุน้ทีผู้่ถือหุน้แต่ละรำยถืออยู่	(Rights	Offering)	ท่ีอตัรำ	
2	หุ้นเดิมต่อ	1	หุ้นสำมัญเพิ่มทุน	 รำคำเสนอขำยหุ้นละ	0.53	บำท	มูลค่ำรวมไม่เกิน	141,890,754.65	
บำท	และก�ำหนดระยะเวลำเสนอขำยตั้งแต่วันที่	18	ถึง	24	ธันวำคม	2562

ทั้งนี้	 กำรลดทุนและกำรเพ่ิมทุนดังกลำ่ว	 ได้ผ่ำนกำรอนุมัติจำกที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นของ	NBC		
ครั้งที่	2/2562	เมื่อวันที่	18	พฤศจิกำยน	2562	และ	NBC	ได้รับเงินจำกกำรออกเสนอขำยหุ้นเพิ่มทุนดังกล่ำว
เตม็จ�ำนวน	141,890,754.65	บำท	วัตถุประสงค์เพ่ือช่วยส่งเสรมิให้	NBC	มเีงนิทนุเพียงพอต่อกำรด�ำเนนิธุรกิจ		
รองรบักำรขยำยตวัของธุรกิจหลกั	และ/หรอืธุรกจิท่ีเก่ียวเน่ือง	และสำมำรถรองรบักำรลงทนุในธุรกจิท่ีสำมำรถ
ต่อยอดจำกธุรกิจหลักของ	NBC	เป็นกำรเพิ่มโอกำสที่จะช่วยสร้ำงรำยได้	และอำจเป็นผลก�ำไรที่ดีในอนำคต
• บริษัท	กรุงเทพธุรกิจ	มีเดีย	 จ�ำกัด	 (KTM)	บริษัทย่อย	ที่	 NMG	 ถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ	99.99	 ได้ร่วม 

ลงทุนจัดตั้ง	บริษัท	แนท	บิสสิเนส	คอนเน็คท์	จ�ำกัด		(NAT)		เพื่อด�ำเนินธุรกิจด้ำนข่ำวสำรข้อมูลกำรเงิน	
กำรลงทุน	ให้กับนักลงทุนและผู้สนใจข่ำวสำรด้ำนกำรลงทุนทั่วไป	โดย	NAT	มีทุนจดทะเบียน	10	ล้ำนหุ้น	
มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ	10	บำท	 	รวมทุนจดทะเบียน	100	ล้ำนบำท	และทุนเรียกช�ำระ	25	ล้ำนบำท	โดย	
KTM	ลงทุนจ�ำนวน	7,499,997	หุ้น	หุ้นละ	2.50	บำท	เป็นเงิน	18,749,992.50	บำท	หรือคิดเป็นร้อยละ 
75	ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของ	NAT		โดย	NAT	ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่	28	ตุลำคม	2562

มกราคม 2563
• บริษัท	เอ็นบีซี	เน็กซ์	วิชั่น	จ�ำกัด	(“NNV”)		บริษัทย่อยของ	บริษัท	เนชั่น	บรอดแคสติ้ง	คอร์ปอเรชั่น	จ�ำกัด	

(มหำชน)	 (NBC)	ที่บริษัทฯ	 ถือหุ้นใน	NBC	ร้อยละ	71.45	 เข้ำลงทุนในบริษัท	แฮปปี้	 โปรดักส์	 แอนด์	
เซอร์วิส	จ�ำกัด	(“HAPPY”)	ซึ่งประกอบธุรกิจ	กำรขำยสินค้ำและบริกำรผ่ำนทำงโทรทัศน์	และสื่อออนไลน์	
(TV	Home	Shopping)	ในสัดส่วนร้อยละ	50	เป็นเงิน	15	ล้ำนบำท		เพื่อเพิ่มช่องทำงกำรหำรำยได้	และ
เป็นกำรขยำยธุรกิจที่เข้ำถึงกลุ่มผู้บริโภคโดยตรง	

กุมภาพันธ์ 2563  
• บรษิทัฯ	ลงทนุในหุ้นสำมญัเพ่ิมทนุตำมสดัส่วน	ในบรษิทั	เนชัน่	บรอดแคสติง้	คอร์ปอเรชัน่	จ�ำกัด	(มหำชน)	

ทีอ่นมุติัจดัสรรหุน้สำมญัเพิม่ทนุให้ผูถื้อหุน้เดมิในอตัรำ	2	หุน้เดมิ	ต่อ	1	หุน้ใหม่	รวมจ�ำนวน	267,718,405	
หุ้น	ในรำคำเสนอขำยหุ้นละ	0.53	บำท		โดย	NMG	ลงทุนตำมสัดส่วนจ�ำนวน	191,276,537	หุ้น	ในรำคำ
หุน้ละ	0.53	บำท		เป็นจ�ำนวนเงนิ	101.38	ล้ำนบำท			ท�ำให้บรษิทัฯ	ถือหุน้ใน	NBC	รวมจ�ำนวน	573,829,611	
หุ้น	ในสัดส่วนเท่ำเดิมคือร้อยละ	71.45	ของทุนช�ำระแล้วของ	NBC	ซึ่งได้จดทะเบียนเพิ่มทุนช�ำระแล้วกับ
กระทรวงพำณิชย์เมื่อวันที่	4	มีนำคม	2563

• บริษัท	 เอ็นบีซี	 เน็กซ์	วิชั่น	จ�ำกัด	 (NNV)	บริษัทย่อยของบริษัท	 เนชั่น	บรอดแคสติ้ง	คอร์ปอเรชั่น	จ�ำกัด	
(มหำชน)	(NBC)	ที่บริษัทฯ	ถือหุ้นใน	NBC	ร้อยละ	71.45		เข้ำลงทุนในบริษัท		อะรำวด์เดอะเวิลด์	จ�ำกัด	
(“Around	the	World”)	ซึ่งประกอบธุรกิจน�ำเที่ยว	ในสัดส่วนร้อยละ	49	เป็นเงิน	2.45	ล้ำนบำท	เป็นกำร
สร้ำงโอกำสในกำรเพ่ิมช่องทำงกำรหำรำยได้	 และเกิดควำมร่วมมือในกำรใช้สื่อของบริษัท	 (บริษัทฯ	 
ตัดสินใจก่อนมีสถำนกำรณ์แพร่ระบำดของ	COVID-19)
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2563 มีนาคม  2563
• บริษัท	 เนชั่น	ดิจิทัล	คอนเทนท์	จ�ำกัด	บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ	99.99	 ได้เข้ำท�ำสัญญำซื้อสิทธิ 

ในกำรใช้ชื่อทำงกำรค้ำ	 (Trade	Name)	 “ขอบสนำม”	และทรัพย์สินท่ีเก่ียวข้องของส่วนงำนธุรกิจ 
ขอบสนำมจ�ำนวน	25	ล้ำนบำท	จำกบริษัท	สปริงนิวส์	คอร์ปอเรชั่น	จ�ำกัด	 เมื่อวันที่	 26	มีนำคม	2563		
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรขยำยธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ	สอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ท่ีบริษัทฯ	
วำงไว้ในกำรมุง่เน้นไปสูธุ่รกิจสือ่ดจิทิลัในกำรขยำยฐำนลกูค้ำและกลุม่ผูอ่้ำน	ผูช้ม	ท่ีสำมำรถเข้ำถึงผลติภัณฑ์
ของบริษัทได้มำกขึ้น	และเป็นกำรเพิ่มโอกำสในกำรสร้ำงรำยได้และผลประกอบกำรของกลุ่มบริษัท	

เมษายน 2563
• คณะกรรมกำรบริหำรของบริษัท	 ได้ประเมินสถำนกำรณ์ผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของ	Covid-19	 

จึงได้ยุติกำรประกอบธุรกิจหนังสือพิมพ์	“คมชัดลึก”	เมื่อวันที่	9	เมษำยน	2563	อย่ำงไรก็ตำม	ธุรกิจกำร
ให้บรกิำรโฆษณำและข้อมลูข่ำวสำรผ่ำนสือ่ดจิทัิลและสือ่รปูแบบใหม่ของบริษทั	ภำยใต้เครือ่งหมำยกำรค้ำ	
“คมชัดลึก”	ยังคงด�ำเนินธุรกิจตำมปกติ

พฤษภาคม 2563  
• คณะกรรมกำรของบริษัทฯ	เมื่อวันที่	25	พฤษภำคม	2563	มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้ำท�ำสัญญำซื้อขำยธุรกิจ

และเครื่องหมำยกำรค้ำ	 “คมชัดลึก”	กับบริษัท	 เนชั่น	บรอดแคสติ้ง	 คอร์ปอเรชั่น	 จ�ำกัด	 (มหำชน)	หรือ	
NBC	และบริษัท	คมชัดลึก	มีเดีย	จ�ำกัด	โดย	NBC	ซื้อเครื่องหมำยกำรค้ำ	“คมชัดลึก”	จำกบริษัท	และซื้อ
สินทรัพย์จำกบริษัท	คมชัดลึก	มีเดีย	จ�ำกัด	มูลค่ำ	69.90	ล้ำนบำท	และ	0.10	ล้ำนบำท	ตำมล�ำดับ	ทั้งนี้	
รำยกำรดังกล่ำวได้ผ่ำนกำรอนุมัติจำกท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของ	NBC	 เม่ือวันท่ี	 29	 ตุลำคม	2563	ต่อมำ	 
เมื่อวันท่ี	 30	พฤศจิกำยน	2563	NBC	 ได้ช�ำระเงินบำงส่วนแล้วจ�ำนวน	 40.82	ล้ำนบำท	และ	 0.10	 
ล้ำนบำท	 ให้แก่บริษัทฯ	 	และบริษัท	คมชัดลึก	มีเดีย	 จ�ำกัด	ตำมล�ำดับ	 โดย	NBC	จะจ่ำยช�ำระค่ำ
เครื่องหมำยกำรค้ำส่วนที่เหลือจ�ำนวน	29.08	ล้ำนบำท	ให้กับบริษัทในภำยหลัง	หำกได้มีกำรด�ำเนินกำร
ตำมเงือ่นไขทีต่กลงกันในสญัญำซือ้ขำยธุรกิจและเครือ่งหมำยกำรค้ำคมชดัลึก	ช�ำระงวด	2	ทีเ่หลือจ�ำนวน	
29.08	ล้ำนบำท	ในวันที่	30	มีนำคม	2564	

กันยายน 2563
• บริษัท	กรุงเทพธุรกิจ	มีเดีย	 จ�ำกัด	 	บริษัทย่อยของบริษัทฯ	 ได้มีมติคณะกรรมกำรบริษัทเมื่อวันท่ี	 25	

กรกฎำคม	2563	อนุมัติกำรจ�ำหน่ำยเงินลงทุนในบริษัทย่อยทำงอ้อม	คือ	บริษัท	แนท	บิสสิเนส	คอนเน็คท์	
จ�ำกัด	จ�ำนวน	3.5	ล้ำนหุ้น	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	 35	ของจ�ำนวนหุ้นท้ังหมดของบริษัทย่อยทำงอ้อม 
ดังกล่ำว	 ในรำคำหุ้นละ	 2.50	บำท	คิดเป็นมูลค่ำรวม	8.75	ล้ำนบำท	ท�ำให้สัดส่วนกำรลงทุนลดลง 
จำกเดิมร้อยละ	75	 เป็นร้อยละ	40	ของหุ้นที่จ�ำหน่ำย	และสิ้นสถำนะกำรเป็นบริษัทย่อย	 โดยมีสถำนะ
เป็นกำรร่วมค้ำ	ทั้งนี้	กำรจ�ำหน่ำยเงินลงทุนดังกล่ำวได้แล้วเสร็จเมื่อวันที่	25	กันยำยน	2563

ตุลาคม  2563
• บริษัท	 เนชั่น	บรอดแคสติ้ง	คอร์ปอเรชั่น	จ�ำกัด	 (มหำชน)	หรือ	NBC	บริษัทย่อย	มีมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

เมือ่วันที	่29	ตลุำคม	2563	อนุมตัใิห้	NBC	เข้ำลงทนุซือ้หุน้สำมญัของบรษิทั	กรนี	เนต็	1282	จ�ำกัด	(ปัจจบัุน
เปลี่ยนชื่อเป็น	บริษัท	เนชั่น	นิวส์	จ�ำกัด	)	โดยซื้อจำกบริษัท	นิวส์	เน็ตเวิร์ค	คอร์ปอเรชั่น	จ�ำกัด	(มหำชน)	
ในสัดส่วนร้อยละ	99.99	ของทุนที่ออกและช�ำระแล้ว	จ�ำนวน	164.40	ล้ำนบำท		โดย	NBC	ได้จ่ำยช�ำระ
แล้ว	เมื่อวันที่	24	ธันวำคม	2563		
วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มโอกำสในกำรขยำยธุรกิจหลักและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องของ	NBC	ท�ำให้	NBC	สำมำรถ 

	 ก้ำวขึน้มำเป็นผูน้�ำสือ่อย่ำงครบวงจรท้ังสือ่โทรทัศน์และสือ่ดจิทัิล	ท่ีสอดคล้องกับกำรเปลีย่นแปลงพฤตกิรรม 
	 ของผู้บริโภค	และเป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มกำรเติบโตสูง	ที่อำจส่งผลดีต่อผลกำรด�ำเนินงำนของกลุ่มบริษัท		
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2563

2564

 ธันวาคม 2563
• บรษิทัฯ	ลงทนุในหุ้นสำมญัเพ่ิมทนุตำมสดัส่วน	ในบรษิทั	เนชัน่	บรอดแคสติง้	คอร์ปอเรชัน่	จ�ำกัด	(มหำชน)	

หรือ	NBC	ที่อนุมัติจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนให้ผู้ถือหุ้นเดิม	ในอัตรำ	5	หุ้นเดิม	ต่อ	2	หุ้นใหม่	รวมจ�ำนวน	
321,262,086	หุ้น	 ในรำคำเสนอขำยหุ้นละ	 0.53	บำท	 โดย	NMG	 ได้สิทธิลงทุนตำมสัดส่วนจ�ำนวน	
229,531,844	หุ้น	ในรำคำหุ้นละ	0.53	บำท		เป็นจ�ำนวนเงิน	121.65	ล้ำนบำท	ท�ำให้บริษัทฯ	ถือครองหุ้น
ใน	NBC	รวมจ�ำนวน	803,361,455	หุ้น		ในสัดส่วนเท่ำเดิมคือร้อยละ	71.45	ของทุนช�ำระแล้วของ	NBC		
ซึ่งได้จดทะเบียนเพิ่มทุนที่ช�ำระแล้วกับกระทรวงพำณิชย์เมื่อวันที่	24	ธันวำคม	2563

• มติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัท	 เนชั่น	บรอดแคสติ้ง	 คอร์ปอเรชั่น	 จ�ำกัด	 (มหำชน)	ครั้งที่	 13/2563	 
เมื่อวันที่	3	ธันวำคม	2563	อนุมัติให้บริษัท	เอ็นบีซี	เน็กซ์	วิชั่น	จ�ำกัด	(NNV)	ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทำงอ้อม
ของบริษัทฯ	จ�ำหน่ำยเงินลงทุนในบริษัท	อะรำวด์เดอะเวิลด์	จ�ำกัด	(Around	the	World)	ที่ถือทั้งหมดร้อย
ละ	49	ให้กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม	เป็นเงิน	2.45	ล้ำนบำท	(รำคำเท่ำที่ได้มำ)		ท�ำให้	Around	the	World	สิ้นสุด
ควำมเป็นบริษัทย่อยในกลุ่มบริษัทตั้งแต่วันที่	9	ธันวำคม	2563

มกราคม  2564
• ทีป่ระชมุสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ�ำปี	2563	ของบรษิทั	เนชัน่	บรอดแคสติง้	คอร์ปอเรชัน่	จ�ำกัด	(มหำชน)	(NBC)	

เมื่อวันที่	29	ตุลำคม	2563	ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ	ถือหุ้นร้อยละ	71.45	มีมติอนุมัติให้	NBC	เข้ำท�ำ
รำยกำรได้มำซึ่งสินทรัพย์	ในบริษัท	กรีน	เน็ต	1282	จ�ำกัด	(GNET)	(ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น	บริษัท	เนชั่น	
นิวส์	จ�ำกัด)	โดยซื้อจำกบริษัท	นิวส์	เน็ตเวิร์ค	จ�ำกัด	ในสัดส่วนร้อยละ	99.99	ของทุนที่ออกและช�ำระแล้ว
จ�ำนวน	164.40	ล้ำนบำท		โดย	NBC	ได้ช�ำระรำคำซื้อจ�ำนวน	164.40		ล้ำนบำท	เมื่อวันที่	24	ธันวำคม	
2563	และให้	GNET	 รับช�ำระหน้ีคงค้ำงพร้อมดอกเบี้ยตำมหนังสือรับสภำพหน้ี	มูลค่ำไม่เกิน	 85.60	 
ล้ำนบำท	คิดเป็นเงินรวมทั้งสิ้น	250	ล้ำนบำท	

• เมื่อวันที่	14	มกรำคม	2564		บริษัท	กรีน	เน็ต	1282	จ�ำกัด	(GNET)	ได้เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น	บริษัท	ไทย	
นิวส์	แอนด์	เอ็นเตอร์เทนเมนท์	เวิลด์	จ�ำกัด	(Thai	News)	และ	มีสถำนะเป็นบริษัทย่อยของ	NBC	ตั้งแต่
วันที่	29		มกรำคม	2564	ทั้งนี้เมื่อวันที่	3	ธันวำคม	2564	ได้เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น	บริษัท	เนชั่น	นิวส์	จ�ำกัด		
(Nation	News)		

• ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท	ครั้งที่	1/2564	วันที่	12	มกรำคม	2564	อนุมัติให้บริษัทฯ	ลงทุนในสัดส่วน	
ร้อยละ	40	ร่วมกับ	บริษัท	 เอ็นบีซี	 เน็กซ์	วิชั่น	จ�ำกัด	 (NNV)	(บริษัทย่อยของ	NBC)	ที่ลงทุนร้อยละ	60		 
จัดตั้งบริษัท	เนชั่น	คอฟฟี่	จ�ำกัด	(NCOF)	ประกอบธุรกิจร้ำนกำแฟ	ภำยใต้เครื่องหมำยกำรค้ำ	”Nation	
Coffee”	ในจ�ำนวนทุนจดทะเบยีน	10	ล้ำนบำท	เพ่ือส่งเสรมิธุรกิจหลกัของบรษิทัฯ	และสร้ำงควำมแข็งแกร่ง
ให้กับ	Brand	ของ	Nation	และส่งเสริมรูปแบบธุรกิจแบบ	B2C	(Business	 to	Customer)	ตลอดจนมี
แผนพัฒนำเป็น	Outlet	Stores

 พฤษภาคม – สิงหาคม 2564 
• คณะกรรมกำรบริษัท	ครั้งที่	 3/2564	 วันท่ี	 14	พฤษภำคม	2564	มีมติปรับโครงสร้ำงทุนและหนี้ของ 

บรษิทัฯ	และบรษิทัย่อย	โดยกำรเพ่ิมทนุ	เพ่ือช�ำระหนีท่ี้ค้ำงช�ำระระหว่ำงบรษิทัและบรษิทัย่อยมำเป็นระยะ
เวลำยำวนำน	ดังนี้

• วันที่	27	กรกฎำคม		2564	บริษัท	กรุงเทพธุรกิจ	มีเดีย	จ�ำกัด	(KTM)	ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ	ถือหุ้น
ร้อยละ	99.99	 ได้เพ่ิมทุนจดทะเบียน	จ�ำนวน	28.48	ล้ำนบำท	จำกทุนจดทะเบียนเดิม	 25	ล้ำนบำท	 
	เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ�ำนวน	53.48	ล้ำนบำท	

• วันที่	27	กรกฎำคม		2564	และวันที่	18	สิงหำคม	2564	บริษัท	คมชัดลึก	มีเดีย	จ�ำกัด	(KMM)	ซึ่งเป็นบริษัท



12 NATION MULTIMEDIA GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

 ปี      รายละเอียด

2564 ย่อยที่บริษัทฯ	ถือหุ้นร้อยละ	99.99	ได้เพิ่มทุนจดทะเบียน	จ�ำนวน	150	ล้ำนบำท	เป็นทุนจดทะเบียนใหม่	
175	ล้ำนบำท	

• วันท่ี	 6	สิงหำคม	2564	บริษัท	สเวน	คอร์ปอเรชั่น	จ�ำกัด	 (SWN)	 เพ่ิมทุนจดทะเบียน	52.47	ล้ำนบำท	 
เป็นทุนจดทะเบียนใหม่	102.47	ล้ำนบำท

ส�ำหรับวัตถุประสงค์ของกำรเพิ่มทุน	ในบริษัทย่อยทั้งหมดข้ำงต้น	
1)	 เพื่อช�ำระรำยกำรหนี้ที่คงค้ำงระหว่ำงกัน
2)	 เพื่อลดภำระค่ำใช้จ่ำยและกำรบริหำรภำยในที่ซ�้ำซ้อน
3)	 เพ่ือให้งบกำรเงนิของกลุม่บรษิทัแสดงฐำนะลกูหนีแ้ละเจ้ำหนี	้และเงนิลงทนุในบรษิทัย่อย	สะท้อน	 

	 ควำมจริง		
• เมื่อวันที่	11	สิงหำคม	2564	ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรของบริษัท	เนชั่น	บรอดแคสติ้ง	คอร์ปอเรชั่น	

จ�ำกัด	(มหำชน)	(NBC)	ครั้งที่	11/2564	ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท	เนชั่น	นิวส์	จ�ำกัด	(Nation	News)	ซึ่งเป็น
บริษัทย่อยของ	NBC	ซื้อธุรกิจภำยใต้ชื่อทำงกำรค้ำ	The	People	จำกบริษัท	ครีเอท	อินเทลลีเจ้นซ์	จ�ำกัด	
มูลค่ำ	30	ล้ำนบำท	(โดย	10	ล้ำนบำท	เป็นข้อตกลงกำรให้บริกำรสื่อโฆษณำของกลุ่ม	NBC	ภำยในเดือน	
ธันวำคม	2565)	วัตถุประสงค์เพื่อเสริมแรง	(Synergy)	ของธุรกิจ	Online	กับบริษัทในเครือ	และต่อยอด
โอกำสทำงธุรกิจให้กับกลุ่มบริษัทฯ	 โดยสร้ำงฐำนลูกค้ำกลุ่มใหม่จำกผู้ติดตำมเพจของ	The	People	 
ต่อยอดกำรจัดกิจกรรมต่ำงๆ	ของกลุ่มบริษัท

• เมื่อวันที่	13	สิงหำคม	2564	คณะกรรมกำรของบริษัท	กรุงเทพธุรกิจ	มีเดีย	จ�ำกัด	(KTM)	บริษัทย่อย	มีมติ	
อนุมัติให้จ�ำหน่ำยเงินลงทุนในบริษัท	แนท	บิสสิเนส	คอนเน็คท์	จ�ำกัด	(NAT)	ที่ถือทั้งหมดร้อยละ	40	ให้
นำยอิสริยะ	ไพรีพ่ำยฤทธิ์		ซึ่งไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัทฯ	เป็นเงิน	3	ล้ำนบำท	ท�ำให้	NAT	สิ้นสุด
ควำมเป็นบริษัทร่วมทุนของ	KTM	ตั้งแต่วันที่	24	กันยำยน	2564

กันยายน 2564 
• วันที	่14	กันยำยน	2564	คณะกรรมกำรบรหิำรของบรษิทั	เนชัน่	บรอดแคสติง้	คอร์ปอเรชัน่	จ�ำกัด	(มหำชน)	

(NBC)	มีมติอนุมัติให้	บริษัท	 เอ็นบีซี	 เน็กซ์	 วิชั่น	 จ�ำกัด	 (NNV)	ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ	NBC	สละสิทธิ 
ในกำรจองซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุน	ในบริษัท	บริษัท	แฮปปี้	โปรดักส์	แอนด์	เซอร์วิส	จ�ำกัด	(HPS)	ซึ่ง	NNV	 
ถือหุ้นร้อยละ	 50	ดังนั้นจำกกำรท่ี	HPS	 เพ่ิมทุนจดทะเบียนจำกเดิม	 10	ล้ำนบำท	 เป็น	 30	ล้ำนบำท	 
(เพิ่มอีก	20	ล้ำนบำท)	ส่งผลให้สัดส่วนกำรถือหุ้นของ	NNV	ใน	HPS	คงเหลือร้อยละ	16.67	และ	HPS	
สิ้นสุดกำรเป็นบริษัทย่อยของ	NNV	และสิ้นสุดกำรเป็นบริษัทย่อยทำงอ้อมของบริษัทฯ	ตั้งแต่วันท่ี	 20	
กันยำยน	2564	เป็นต้นไป

ธันวาคม 2564 
• วันที่	12	พฤศจิกำยน	2564	ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครั้งที่	5/2564	อนุมัติให้บริษัทฯ	จ�ำหน่ำยเงิน

ลงทนุในบรษิทั	คมชดัลกึ	มเีดยี	จ�ำกัด	 (“KMM”)	ทีถื่อท้ังหมดร้อยละ	99	ให้นำงสำวจริำพัชร	ไชยวรรณำ	 
ซึ่งไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัทฯ	เป็นเงิน	14.26	ล้ำนบำท	ท�ำให้	KMM	สิ้นสุดควำมเป็นบริษัทย่อย	
ตั้งแต่วันที่	8	ธันวำคม	2564
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โครงสร้างการลงทุนของกลุ่มบริษัท 

นิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)  

บริษัทย่อย

ชื่อนิติบุคคล / ที่อยู่       ประเภทธุรกิจ
สัดส่วนการ
ถือหุ้น (%)

ทุนจดทะเบียน
(บาท)

ทุนช�าระแล้ว
(บาท)

บริษัท	เนชั่น	บรอดแคสติ้ง	คอร์ปอเรชั่น	
จ�ำกัด	(มหำชน)	(NBC)
เลขที่	1854	ชั้น	5	ถนนเทพรัตน	
แขวงบำงนำใต้	เขตบำงนำ	
กรุงเทพมหำนคร	10260

บริษัท	กรุงเทพธุรกิจ	มีเดีย	จ�ำกัด	(KTM)	
เลขที่	1854	ชั้น	8	ถนนเทพรัตน	แขวง
บำงนำใต้	เขตบำงนำ		กรุงเทพมหำนคร		
10260

บริษัท	สเวน	คอร์ปอเรชั่น	จ�ำกัด	(SWN)
เลขที่	1854	ชั้น	7	ถนนเทพรัตน	แขวง
บำงนำใต้	เขตบำงนำ	กรุงเทพมหำนคร		
10260

บริษัท	เนชั่น	ดิจิทัล	คอนเทนท์	จ�ำกัด	
(NDI)	เลขที่	1854	ชั้น	7	ถนนเทพรัตน	
แขวงบำงนำใต้		เขตบำงนำ		
กรุงเทพมหำนคร	10260

บริษัท	ขอบสนำม	จ�ำกัด
เลขที่	388/72	หมู่บ้ำนบิซแกลเลอเรีย		
ถนนนวลจันทร์		แขวงนวลจันทร์		
เขตบึงกุ่ม	กรุงเทพมหำนคร			

บริษัท	สปริง	นิวส์	จ�ำกัด	(SPN)
เลขที่	1854	ชั้น	7	ถนนเทพรัตน	
แขวงบำงนำใต้	เขตบำงนำ	
กรุงเทพมหำนคร		10260

สื่อกระจำยภำพ
และเสียง

สื่อสิ่งพิมพ์

สื่อดิจิทัล

สื่อดิจิทัล

สื่อดิจิทัล

บริกำรข้อมูลข่ำวสำร	
ผ่ำนสื่อดิจิทัล

71.45

99.99

99.99

99.99

99.99

99.99

1,124,417,300 1,124,417,300

53,481,600 53,481,600

102,465,800 102,465,800

1,500,000,000 1,500,000,000

1,000,000 1,000,000

1,000,000 250,000
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บริษัทย่อยทางอ้อม

ชื่อนิติบุคคล / ที่อยู่       ประเภทธุรกิจ
สัดส่วนการ
ถือหุ้น (%)

ทุนจดทะเบียน
(บาท)

ทุนช�าระแล้ว
(บาท)

บริษัท	เอ็นบีซี	เน็กซ์	วิชั่น	จ�ำกัด	(NNV)
เลขที่	1854	ชั้น	5	ถนนเทพรัตน	
แขวงบำงนำใต้	เขตบำงนำ	
กรุงเทพมหำนคร	10260
(ถือหุ้นโดยบริษัท	เนชั่น	บรอดแคสติ้ง								
คอร์ปอเรชั่น	จ�ำกัด	(มหำชน)	
ร้อยละ	99	)

บริษัท	เนชั่น	นิวส์	จ�ำกัด	(Nation	News)
(ชื่อเดิมบริษัท	ไทย	นิวส์	แอนด์	
เอ็นเตอร์เทนเมนท์	เวิลด์	จ�ำกัด)
เลขที่	1854	ชั้น	7	ถนนเทพรัตน
แขวงบำงนำใต้	เขตบำงนำ	
กรุงเทพมหำนคร	10260
(ถือหุ้นโดยบริษัท	เนชั่น	บรอดแคสติ้ง								
คอร์ปอเรชั่น	จ�ำกัด	(มหำชน)	
ร้อยละ	99	)

บริษัท	เนชั่น	คอฟฟี่	จ�ำกัด	(NCOF)
เลขที่	1854	ถนนเทพรัตน	แขวงบำงนำ
ใต้	เขตบำงนำ	กรุงเทพมหำนคร	10260

เจ้ำของใบอนุญำตให้ใช้
คลื่นควำมถี่และประกอบ
กิจกำรโทรทัศน์ดิจิทัล	

ประเภทช่องข่ำว	ควำมคม
ชัดมำตรฐำน	(SD)	/ผลิต
รำยกำรโทรทัศน์	และให้
บริกำรโฆษณำ	ผ่ำนสื่อ
โทรทัศน์	(ดิจิทัลทีวี)

สื่อรูปแบบใหม่
(Call	Center,Online,
App	Support	และ	
Creative	Content)

อำหำรและเครื่องดื่ม

-

-

40.00
(ถือหุ้นโดย	
NNV	60.00)

800,000,000

190,000,000

800,000,000

190,000,000

10,000,000 2,500,000

 1.1.3  การใช้เงินระดมทุนตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์  
	 -	ไม่มี	-

 1.1.4  ข้อผกูพนัท่ีบรษัิทให้ค�าม่ันไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลกัทรพัย์และ/หรอืเงือ่นไขการ 
  อนุญาตของส�านักงาน

-	ไม่มี	-

 1.1.5  ข้อมูลบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ 
ตำมที่ปรำกฎในหัวข้อ	5.	ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�ำคัญอื่น	ข้อ	5.1	ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ	
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1.2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
  1.2.1. โครงสร้างรายได้  
	โครงสร้ำงรำยได้จำกกำรประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย	ส�ำหรับปี	2562	-	2564																	

2562  2563 2564

ร้อยละ    ล้านบาท ร้อยละ     ล้านบาท       ร้อยละ    ล้านบาท   ร้อยละ 

ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์และโฆษณา

บมจ.เนชั่น	มัลติมีเดียกรุ๊ป	(NMG)

รำยได้จำกกำรขำยโฆษณำในสื่อสิ่งพิมพ์

รำยได้จำกกำรขำยหนังสือพิมพ์

รำยได้จำกกำรขำยโฆษณำในสื่อใหม่

รวม

บจก.กรุงเทพธุรกิจ	มีเดีย	(KTM)

รำยได้จำกกำรขำยโฆษณำในสื่อสิ่งพิมพ์

รำยได้จำกกำรขำยหนังสือพิมพ์

รำยได้จำกกำรขำยโฆษณำในสื่อใหม่

รวม

บจก.คมชัดลึก	มีเดีย	(KMM)	ก

รำยได้จำกกำรขำยโฆษณำในสื่อสิ่งพิมพ์	ข

รำยได้จำกกำรขำยหนังสือพิมพ์	ข

รำยได้จำกกำรขำยโฆษณำในสื่อใหม่

รวม

บจก.สเวน	คอร์ปอเรชั่น	(SWN)

รำยได้จำกกำรขำยโฆษณำในสื่อสิ่งพิมพ์	ค

รำยได้จำกกำรขำยหนังสือพิมพ์	ค

รำยได้จำกกำรขำยโฆษณำในสื่อใหม่

รวม

    รวมรายได้จากธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์และโฆษณา

ธุรกิจสื่อกระจายภาพและเสียง และสื่อใหม่

บมจ.เนชั่น	บรอดแคสติ้ง	คอร์ปอเรชั่น	(NBC)

รำยได้จำกธุรกิจโทรทัศน์

รำยได้จำกสื่อใหม่

รวม

บจก.	เนชั่น	ดิจิทัล	คอนเทนท์	(NDI)

รำยได้จำกธุรกิจโทรทัศน์		ง

รำยได้จำกสื่อใหม่

รวม

บจก.	เนชัน่	นวิส์	(NTN)	:	(ถือหุน้โดยบรษิทั	NBC	ร้อยละ	99.99)

รำยได้จำกธุรกิจโทรทัศน์

รำยได้จำกสื่อใหม่

รวม

  รวมรายได้จากธรุกิจสือ่กระจายภาพและเสยีง และสือ่ใหม่

100.00

99.99

99.99

99.99

71.45

99.99

 

221.99

86.81

50.14

358.94

79.11

32.03

13.90

125.04

3.12

0.97

8.18

12.27

3.16

2.62

0.95

6.73

502.98

417.40

14.55

431.95

225.18

38.83

264.01

-

-

-

695.96

12.25%

4.79%

2.77%

19.80%

4.36%

1.77%

0.77%

6.90%

0.17%

0.05%

0.45%

0.68%

0.17%

0.14%

0.05%

0.37%

27.74%

23.02%

0.80%

23.83%

12.42%

2.14%

14.56%

-

-

-

38.39%

175.29

56.61

82.58

314.48

1.55

-

0.81

2.36

1.52

0.79

7.30

9.61

-

-

-

-

326.45

466.38

16.84

483.22

-

109.96

109.96

-

-

-

593.18

12.11%

3.91%

5.70%

21.72%

0.11%

-

0.06%

0.16%

0.10%

0.05%

0.50%

0.66%

-

-

-

-

22.55%

32.22%

1.16%

33.38%

-

7.60%

7.60%

-

-

-

40.98%

119.96

28.63

149.39

297.98

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

297.98

280.28

34.29

314.57

-

45.70

45.70

25.23

18.49

43.72

403.99

12.07%

2.88%

15.03%

29.98%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

29.98%

28.20%

3.45%

31.65%

-

4.60%

4.60%

2.54%

1.86%

4.40%

40.65%

ถือหุ้น
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2562  2563 2564

ร้อยละ  ล้านบาท ร้อยละ     ล้านบาท ร้อยละ  ล้านบาท   ร้อยละ 

ธุรกิจอื่นๆ

บจก.เนชั่น	คอฟฟี่	(NCOF)	:	(ถือหุ้นโดยบริษัท	NMG	

	 ร้อยละ	40.00	และ	บริษัท	NBC	ร้อยละ	60.00)

	 รำยได้จำกกำรจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์

รวม

บจก.อะรำวด์	เดอะเวิลด์	(ARW)	จ	:	(ถือหุ้นโดยบริษัท	

NNV			ร้อยละ	49.00)

	 รำยได้จำกกำรจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์

	 รำยได้จำกกำรบริกำรน�ำเที่ยว

 รวม

รวมรายได้จากธุรกิจอื่นๆ

รวมรายได้จากการด�าเนินงานต่อเนื่อง

รายได้จากการด�าเนินงานที่ยกเลิก

ธุรกิจจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์

บจก.	แฮปปี้	โปรดักส์	แอนด์	เซอร์วิส	(HPS)	ฉ	:	(ถือหุ้น

โดยบริษัท	NNV	ร้อยละ	16.67)

	 รำยได้จำกกำรจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์

	 รำยได้จำกกำรบริกำรน�ำเที่ยว

รวมรายได้จากการด�าเนินงานที่ยกเลิก

รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ

รายได้อื่นๆ

	 ส่วนต่ำงค่ำชดเชยจำกกำรคืนใบอนุญำตให้ใช้คลื่น		

	 ควำมถี่และประกอบกิจกำรโทรทัศน์

	 ก�ำไรจำกกำรจ�ำหน่ำยเงินลงทุนในบริษัทร่วม

	 ก�ำไรจำกกำรสญูเสยีอ�ำนำจควบคมุในบรษิทัย่อยทำงอ้อม

	 รำยได้อื่น

รวมรายได้อื่นๆ

รวมรายได้

-

-

-

-

-

-

1,198.94

-

-

-

1,198.94

331.35

180.36

-

102.23

613.94

1,812.88

-

-

-

-

-

-

66.13%

-

-

-

66.13%

18.28%

9.95%

-

5.63%

33.87%

100.00%

-

-

8.08

29.54

37.62

37.62

957.25

390.56

1.21

391.77

1,349.02

-

-

2.23

96.41

98.64

1,447.66

-

-

0.56%

2.04%

2.60%

2.60%

66.12%

39.30%

0.12%

0.27%

93.19%

-

-

0.15%

6.66%

6.81%

100.00%

0.61

0.61

-

-

-

0.61

702.58

171.23

-

171.23

873.81

-

-

13.93

106.10

120.03

993.84

0.06%

0.06%

-

-

-

0.06%

70.69%

17.23%

-

17.23%

87.92%

-

-

1.40%

10.68%

12.08%

100.00%

ถือหุ้น

	โครงสร้ำงรำยได้จำกกำรประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย	ส�ำหรับปี	2562	-	2564												

หมำยเหตุ	:		รำยกำรข้ำงต้นหักรำยกำรค้ำระหว่ำงกันแล้ว
 ก			บริษัทจ�ำหน่ำยเงินลงทุนบริษัท	คมชัดลึก	มีเดีย	จ�ำกัด	แล้วเสร็จเมื่อวันที่	7	ธันวำคม	2564

																 ข			บริษัทยุติกำรประกอบธุรกิจหนังสือพิมพ์	“คมชัดลึก”	เมื่อวันที่	9	เมษำยน	2563			

																 ค			บริษัทยุติกำรประกอบธุรกิจหนังสือพิมพ์	“The	Nation”	เมื่อวันที่	29	มิถุนำยน	2562

																 ง				บริษัทยุติกำรประกอบธุรกิจโทรทัศน์ระบบดิจิทัล	“สปริง	26”	เมื่อวันที่	16	สิงหำคม	2562									

															 จ				บริษัทย่อยทำงอ้อมจ�ำหน่ำยเงินลงทุนในธุรกิจน�ำเที่ยว		แล้วเสร็จเมื่อวันที่	9	ธันวำคม	2563								

																 ฉ			บริษัทย่อยทำงอ้อมลดสัดส่วนกำรลงทุนในธุรกิจจัดจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์	ตั้งแต่วันที่	20	กันยำยน	2564	ท�ำให้จำกบริษัทย่อย	

	 					ทำงอ้อมกลำยเป็นเงินลงทุนทั่วไป	ตำมสัดส่วนร้อยละ	16.67
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 1.2.2. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายธุรกิจ
	 ลักษณะกำรประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท	ประกอบด้วย	5	กลุ่มธุรกิจ	ดังนี้		
1. กลุ่มสิ่งพิมพ์ (Publishing) 

• หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ  
	เป็นหนังสือพิมพ์ธุรกิจรำยวันที่ได้รับควำมไว้วำงใจสูงสุดต่อเนื่องมำตลอด	35		ปี	นับจำกเริ่มก่อตั้งเมื่อ	6	ตุลำคม	2530			

แม้ในสถำนกำรณ์	“Digital	Disruption”	ที่ส่งผลกระทบต่ออุตสำหกรรมสิ่งพิมพ์ที่ถดถอยลง	แต่	“กรุงเทพธุรกิจ”	ยังคงรักษำ
ฐำนที่มั่น	 จำกแนวทำงกำรน�ำเสนอข้อมูลข่ำวสำรท่ีได้มำตรฐำนของควำมน่ำเชื่อถือ	 ในมุมมองท่ีผ่ำนกำรวิเครำะห์	 เจำะลึก	
และมีควำมหลำกหลำย	 โดยมีช่องทำงกำรหำรำยได้จำกกำรจ�ำหน่ำยสิ่งพิมพ์และขำยสื่อโฆษณำ	พร้อมจัดกิจกรรมพิเศษ	
(Event)	 สัมมนำ	ซึ่งเป็นกำรสร้ำงควำมผูกพันและประสบกำรณ์ท่ีดีกับกลุ่มผู้อ่ำน	 อันเป็นกำรเพ่ิมฐำนผู้อ่ำนข่ำวสำรในเครือ
เนชั่นจำกทุกแพลตฟอร์ม

		ปี	 2565	จึงเป็นอีกหนึ่งปีแห่งกำรตอกย�้ำฐำนะผู้น�ำหนังสือพิมพ์ธุรกิจรำยวันของ	 “กรุงเทพธุรกิจ”	ที่มีคอนเทนต์ข่ำว
ธุรกิจเศรษฐกิจครอบคลุมรอบด้ำน	ทั้งบทวิเครำะห์	 เจำะลึก	 รวมท้ังขยำยเน้ือหำสู่ควำมรื่นรมย์	 ทั้งด้ำนบันเทิง	 ดนตรี	มิติ 
เชิงสังคม	สิ่งแวดล้อม	 เทคโนโลยียุคใหม่	 ซึ่งตอบสนองควำมสนใจกำรใช้ชีวิตในยุคปัจจุบัน	และขยำยสู่	 	 Platform	Online	 
เพิ่มขึ้น	ตำมพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป

		พร้อมกันนี	้หนงัสอืพิมพ์กรงุเทพธุรกิจ	ยังเน้นบทบำทกำรมส่ีวนร่วมเป็น	“ตวักลำง”	เชือ่มโยงภำคธุรกิจเข้ำกับภำคสงัคม	
เพ่ือร่วมกันสร้ำงกำรเติบโตทีย่ั่งยืน	ด้วยกำรจดักิจกรรมต่ำงๆ	อย่ำงต่อเน่ือง	ท้ังในรปูแบบงำนสมัมนำ	กำรฝึกอบรม	และกจิกรรม
เพ่ือสังคม	 โดยผนึกก�ำลังร่วมกับสื่อทุกแพลตฟอร์มในเครือเนชั่นกรุ๊ป	 เพ่ือให้เข้ำถึงและตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคดิจิทัลได้อย่ำง
เท่ำทันทุกเหตุกำรณ์	

•	www.bangkokbiznews.com
	เว็บไซต์ข่ำวธุรกิจของ	 “กรุงเทพธุรกิจ”	ที่ได้รับควำมนิยมอันดับต้นของประเทศ	 เป็นเว็บไซต์ประเภทสื่อและข่ำวยอด

นิยม	1	ใน	5	ของปี	2564	(ข้อมูลจำก	Similar	Web	ธันวำคม	2564)		ที่มุ่งเน้นกำรน�ำเสนอข่ำวในแวดวงธุรกิจ	เศรษฐกิจ	กำร
เงิน	น�ำเสนอควำมเคลื่อนไหวเกี่ยวกับ	รำคำทองค�ำ	รำคำน�้ำมัน	อัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำ	และได้เพิ่มข้อมูลควำมเคลื่อนไหว
ของตลำดสินทรัพย์ดิจิทัล	 โดยคัดเลือกข้อมูลของสกุลเงินดิจิทัลท่ีน่ำสนใจ	 ท่ีสอดคล้องกับควำมสนใจของกลุ่มนักลงทุน 
มำน�ำเสนอ	โดยสำมำรถประชำสัมพันธ์งำนเสวนำขององค์กรในเครือได้อย่ำงทั่วถึงและต่อเนื่อง

• i-Newspaper 
	หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจฉบับออนไลน์	หรือ	 “i-Newspaper”	น�ำเสนอทำงเว็บไซต์	 inews.bangkokbiznews.com	 

น�ำผู้อ่ำนเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรผ่ำนเครื่องมือสื่อสำรท่ีสอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคในยุค	 5G	 โดยผู้อ่ำนสำมำรถติดตำม
ข่ำวสำรของ	“กรงุเทพธุรกิจ”	ได้จำกโทรศพัท์มอืถอื	แทป็เลต็	ไอแพด	และเดสก์ทอ็ป	อย่ำงทนัท่วงทใีนทุกทีทุ่กเวลำด้วยข่ำวสำร
ที่สดใหม่	ทันสมัย	ทันเหตุกำรณ์

	ควำมโดดเด่นของ		i-Newspaper		คือ	มีเนื้อหำเหมือนฉบับสิ่งพิมพ์ของหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ	แต่มีควำมพิเศษกว่ำ	
คือ	สำมำรถอ่ำนข่ำวฉบับย้อนหลัง	มีภำพให้ชมได้มำกกว่ำ	ทั้งยังมีหนังสือเสียง	มีดัชนีหุ้นอินเตอร์แอคทีฟ	และมีวิดีโอ	อีกทั้ง
สำมำรถดำวน์โหลดหนังสือพิมพ์ออนไลน์ฉบับเต็มในรูปแบบไฟล์	PDF	พร้อมเชื่อมต่อกับข่ำวด่วน	bangkokbiznews.com	ได้
เพียงคลิกเดียว	

• Line News
เป็นช่องทำงกำรเข้ำถึงกลุ่มผู้อ่ำน	Online	ของกรุงเทพธุรกิจ	ผ่ำนแอพพลิเคชั่น	Line	News	ที่ผู้อ่ำนสมัครรับข่ำวสำร

ของกรุงเทพธุรกิจ	ผ่ำนทำงสมำร์ทโฟนและแท็บเล็ต	 ได้ฟรี	 ด้วยกำรสแกน	QR	Code	 เพ่ือรับข่ำวสำรของกรุงเทพธุรกิจและ
สำมำรถคลิกลิงค์ไปอ่ำนข่ำวโดยละเอียดได้ที่เว็บไซต์ข่ำวของกรุงเทพธุรกิจ	

สมำชิก	Line	News	ของกรุงเทพธุรกิจ	ณ	เดือน	มีนำคม	2565		มีจ�ำนวน	1.77	แสนรำย	
	จำกประสบกำรณ์	35	ปีของ	“กรุงเทพธุรกิจ”	ได้สั่งสมข้อมูลข่ำวสำรที่แข็งแกร่ง	ท�ำให้	“กรุงเทพธุรกิจ”	เดินหน้ำสู่กำร

เป็น	Business	Experience	Provider	ได้อย่ำงเต็มตัว	และมีแพลตฟอร์มสื่อที่หลำกหลำย	ซึ่งช่วยให้สำมำรถยืนหยัดในฐำนะ
หนังสือพิมพ์ธุรกิจรำยวันอันดับ	1	ของประเทศ	สร้ำงชุมชนแห่งกำรเรียนรู้	เข้ำถึงผู้บริโภค	เป็นสื่อกลำงของสังคมอย่ำงแท้จริง
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กลยุทธ์การตลาด
	กรงุเทพธุรกิจเป็นหนงัสอืพิมพ์ข่ำวธุรกิจภำษำไทยรำยวันเพียงฉบบัเดยีวในประเทศไทย	ทีค่รอบคลมุกลุม่ผูอ่้ำนนกัธุรกิจ	

และนักลงทุน	 ถือเป็นจุดที่ได้เปรียบคู่แข่งขัน	 โดยได้ปรับกลยุทธ์กำรตลำดในกำรสร้ำงแบรนด์ให้แข็งแรง	ต่อยอดเน้ือหำ	
(Content)	จำกแพลตฟอร์ม	Offline	ไปสู่แพลตฟอร์ม	Online	และ	On	Ground	ที่สำมำรถเชื่อมโยงตอบโจทย์ควำมต้องกำร
ของลูกค้ำและผู้บริโภคสื่อ	ในยุคดิจิทัลได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ	รวดเร็ว	และทันเหตุกำรณ์

1. กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์
1)	 คณุภำพข่ำวและกำรพิมพ์	ด้ำนกำรน�ำเสนอเนือ้หำ	(Content)	ทีบ่รษิทัให้ควำมส�ำคญักับกำรน�ำเสนอข่ำวสำรอย่ำง

ฉับไว	ถูกต้อง	เที่ยงตรง	กล้ำเสนอควำมจริง	และรับผิดชอบต่อสังคม	มีกำรวิเครำะห์เจำะลึกด้วยควำมเป็นกลำง	
น�ำเสนอข่ำวที่สร้ำงสรรค์	สอดคล้องกับควำมต้องกำรและควำมสนใจของ	ผู้บริโภค	ภำยใต้แนวคิด	“โลกเปลี่ยน 
ความน่าเชื่อถือต้องไม่เปลี่ยน” 

2)		 ปรับกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์	 Digital	 โดยกำรสร้ำงแบรนด์ของหนังสือพิมพ์ในเครือให้เข้ม
แข็ง	และปรับสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ที่หลำกหลำย	 ขณะเดียวกันได้ปรับต้นทุนของกำรผลิตสื่อหนังสือพิมพ์	 โดย
เฉพำะค่ำกระดำษ	ค่ำพิมพ์	และค่ำจัดส่ง	ปรับกลยุทธ์ของหนังสือพิมพ์ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้อ่ำนที่เปลี่ยน
ไป	ด้วยกำรผสำนศักยภำพของสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์เข้ำด้วยกัน	 โดยเพ่ิมมูลค่ำ	Content	 สู่แพลตฟอร์ม	
Online	ทั้งเว็บไซต์ข่ำว	bangkokbiznews.com	และโซเชียลมีเดียท้ัง	 Facebook,	 YouTube,	 Line,	 Twitter,	
Instagram,	Tiktok	เป็นต้น	ที่น�ำเสนอข่ำวด่วน	คลิปเด่น	ทันเหตุกำรณ์ตลอด	24	ชั่วโมง	อีกทั้งหนังสือพิมพ์กรุงเทพ
ธุรกิจฉบับพิมพ์ไปต่อยอดเพื่อหำรำยได้ในระบบ	Online	ด้วยรูปแบบ	E-Book	ในชื่อ	“i-Newspaper”	ซึ่งสมำชิก
สำมำรถอ่ำนและค้นหำข่ำวย้อนหลังของหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจได้ทุกฉบับ	อีกทั้งดำวน์โหลดได้ในรูปแบบไฟล์	
PDF	พร้อมเชื่อมต่อกับข่ำวด่วน	bangkokbiznews.com	นอกจำกนี้ยังมีทีมกองบรรณำธิกำรที่สั่งสมองค์ควำมรู้	
ข้อมูลข่ำวสำร	และเครือข่ำยบุคลำกรท่ีเชี่ยวชำญด้ำนต่ำงๆ	 ได้ต่อยอดเป็น	 “Business	Experience	Provider”	 
บนแพลตฟอร์ม	On	Ground	ด้วยกำรจัดกิจกรรมสัมมนำ	ฝึกอบรมพัฒนำควำมรู้และศักยภำพด้ำนต่ำงๆ	

2.  กลยุทธ์ด้านช่องทางการจ�าหน่าย
	 บริษัทฯ	มีโครงข่ำยกำรจัดส่งสิ่งพิมพ์สู่ผู้อ่ำนที่เป็นสมำชิกในเขตกรุงเทพมหำนครและปริมณฑลที่แข็งแกร่ง	 

รวมทั้งมีสำขำในเขตภูมิภำคต่ำงๆ	ได้แก่	เชียงใหม่	หำดใหญ่	และขอนแก่น	โดยขนส่งหนังสือพิมพ์ไปทั่วประเทศ
ได้ทุกวัน	

3. กลยุทธ์ด้านราคา
 ด้ำนโฆษณำ	 ใช้กลยุทธ์กำรขำยในรูปแบบ	 “Total	Media	Solution”	 จำกจุดแข็งของเครือเนชั่น	 ที่มี	 Content	 

ท่ีหลำกหลำยครอบคลุมทุกกลุ่มเป้ำหมำยและทุกแพลตฟอร์ม	 ท้ังสื่อสิ่งพิมพ์	 โทรทัศน์	 สื่อออนไลน์	 และอีเวนท์ 
มำผสมผสำนสร้ำงคณุค่ำและควำมคุม้ค่ำในกำรวำงแผนสือ่โฆษณำ	โดยลกูค้ำจะได้รบัข้อเสนอในรำคำพิเศษและ
ประหยัดกว่ำกำรซื้อโฆษณำแยกสื่อ

 ด้ำนกำรจ�ำหน่ำยสิ่งพิมพ์		บริษัทสร้ำงฐำนสมำชิกลูกค้ำประจ�ำของหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ	โดยโปรโมชั่นให้กับ
ลูกค้ำท่ีต่ออำยุและสมัครสมำชิกใหม่	 ได้อ่ำนฟรี	 45	 วัน	และมีระบบขำยตรงแพ็คใหญ่	 (Bulk)	 ให้กับองค์กรทั้ง 
ภำครัฐและเอกชน	อำทิ	กลุ่มสำยกำรบิน	กลุ่มโรงพยำบำล	เช่น	โรงพยำบำลบ�ำรุงรำษฎร์		โรงพยำบำลสมิติเวช			

4. กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการขาย แบ่งเป็น 2 ลักษณะคือ
1)	กำรส่งเสริมกำรขำยส�ำหรับผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท
กลุ่มบริษัทในเครือเนชั่นกรุ๊ป	จัดกิจกรรมส่งเสริมกำรขำยอย่ำงต่อเนื่องตลอดทั้งปี	 โดยมุ่งสร้ำงสัมพันธ์อันดีกับลูกค้ำ

กลุ่มต่ำงๆ		เพื่อสร้ำงควำมผูกพัน	(Engage)	ใกล้ชิดผู้อ่ำนมำกยิ่งขึ้น	พร้อมกับสร้ำงชุมชนผู้อ่ำน	(Community)	ของแบรนด์สื่อ	
และตอบแทนคืนก�ำไรให้กับผู้อ่ำนและผู้ลงโฆษณำ	อำทิ	กำรจัดงำนสัมมนำของกรุงเทพธุรกิจ	ตลอดปี	2564		ได้แก่		“ส่องหุ้น
ไทย	ฝำวิกฤติโควิดระลอกใหม่”	 “	 เทรนด์อสังหำฯ	 ยุคโควิด	ปีทองผู้ซื้อ”	 “EEC	Future	 :	 ขับเคลื่อนอีอีซี..ฟื้นเศรษฐกิจไทย”		 
“	Go	Green	เมกะเทรนด์เพ่ือโลกสเีขยีว”	“	EEC	Future	:	5G...	ดนัศกัยภำพไทยแข่งขนัเวทีโลก”	“Thailand	Economic	Outlook	
2022	อนำคตเศรษฐกิจไทย”	และ	“ส่องหุ้นไทย	2022	ลงทุนรับเปิดประเทศ”	
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2)	กำรส่งเสรมิกำรขำยในลกัษณะผสำนสือ่	(Total	Media	Solution)	จำกจดุเด่นของกลุม่ธุรกิจเครือเนชัน่	ทีด่�ำเนินธุรกิจ
ส่ือครบวงจร	ทุกแพลตฟอร์ม	 จึงสำมำรถสร้ำงควำมได้เปรียบในกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรขำยในรูปแบบต่ำงๆ	 โดยน�ำสื่อ
หลำยๆ	สือ่ในแพลตฟอร์มต่ำงๆ	มำท�ำกิจกรรมส่งเสรมิกำรขำยพร้อมกนั	และเชญิชวนประชำชนเข้ำร่วมกิจกรรมเพ่ือสร้ำงควำม
ผูกพันกับแบรนด์สื่อในเครือเนชั่นกรุ๊ป

การขายโฆษณาและช่องทางการจ�าหน่าย
กำรขำยโฆษณำผ่ำนสื่อของกลุ่มบริษัทในเครือเนชั่น	แบ่งเป็น	2	ลักษณะดังนี้
1)	กำรขำยสือ่โฆษณำให้ลกูค้ำโดยตรง	(Direct	Customers)	เป็นกำรตดิต่อโดยตรงระหว่ำงบรษิทักับลกูค้ำผูเ้ป็นเจ้ำของ

สินค้ำที่มีควำมสนใจลงโฆษณำสินค้ำผ่ำนสื่อต่ำงๆ	
2)	กำรขำยสื่อโฆษณำผ่ำนบริษัทตัวแทนโฆษณำ	 (Agency)	 เป็นกำรติดต่อระหว่ำงบริษัทกับบริษัทตัวแทนโฆษณำ	 

โดยบริษัทตัวแทนโฆษณำเป็นผู้เสนอจัดสรรและวำงแผนกำรใช้สื่อโฆษณำของลูกค้ำท่ีเป็นเจ้ำของสินค้ำ	 ซึ่งบริษัทตัวแทน 
เป็นบริษัททั่วไปในธุรกิจโฆษณำซึ่งมีอยู่จ�ำนวนมำก	บริษัทไม่มีกำรท�ำสัญญำผูกมัดใดๆ	 กับบริษัทใดๆ	 เป็นกำรเฉพำะ 
กรณีพิเศษ

                  ช่องทางการขายโฆษณา               สัดส่วนการจ�าหน่าย (หน่วย : ร้อยละ)

กำรขำยโฆษณำให้ลูกค้ำโดยตรง	(Direct	Customers)	 70

กำรขำยสื่อโฆษณำผ่ำนบริษัทตัวแทนโฆษณำ	(Agency)	 30

 สัดส่วนการจ�าหน่ายสื่อโฆษณาของบริษัทผ่านช่องทางการจัดจ�าหน่ายต่างๆ ในปี 2564

ช่องทางการจัดจ�าหน่ายหนังสือพิมพ์ มี 2 ช่องทางดังนี้
1)	 กำรจัดจ�ำหน่ำยและกำรจัดส่งโดยตรงไปยังผู้อ่ำนในรูปแบบกำรขำยสมำชิก	และ	Bulk	มีรูปแบบดังนี้
-	 กำรขำยโดยตวัแทนขำยซึง่มไิด้เป็นพนกังำนของบรษิทัจะได้รบัค่ำตอบแทนจำกกำรขำย	(Commission)	ตำมอตัรำ

ที่ตกลงไว้ล่วงหน้ำของรำคำสมำชิกที่ขำยได้
-	 	 กำรบอกรับเป็นสมำชิกโดยตรงกับบริษัท	ผ่ำนทำงไปรษณีย์	สื่อสิ่งพิมพ์	สื่อ	Online	และ	E-commerce
-	 กำรขำยสมำชิกทำงโทรศัพท์	(Retention	&	Telesales)	โดยพนักงำนบริษัทจะติดต่อสมำชิกซึ่งใกล้ครบระยะเวลำ

สิ้นสุดกำรเป็นสมำชิก	หรือสมำชิกที่ยกเลิกกำรเป็นสมำชิกแล้วระยะหนึ่ง	โดยเชิญชวนให้ต่ออำยุสมำชิกหรือสมัคร
สมำชิกใหม่

-	 กำรจ�ำหน่ำยหนังสือพิมพ์ให้แก่ลูกค้ำสถำบัน	สำยกำรบิน	โรงพยำบำล	ธนำคำร	ฯลฯ	เป็นกำรขำยในปริมำณมำก
ตำมที่ตกลงกันโดยไม่มีกำรรับคืน	(Bulk)	

2)	กำรจัดจ�ำหน่ำยผ่ำนผู้ค้ำส่ง-เอเย่นต์	และกำรจัดจ�ำหน่ำยผ่ำนผู้ค้ำปลีก-แผงร้ำนค้ำย่อย
		 	เป็นกำรจ�ำหน่ำยให้แก่ผูค้้ำส่งเพ่ือน�ำไปขำยต่อให้เอเย่นต์รำยย่อยแผงร้ำนและลกูค้ำปลกี	กรณีทีเ่ป็นเอเย่นต์รำยเดมิ

ซึ่งมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจติดต่อกันมำนำนกว่ำ	20-30	ปี	 จะไม่มีกำรท�ำสัญญำผูกมัดระหว่ำงกัน	แต่ในเอเย่นต์รำยใหม่จะ
ท�ำสัญญำเป็นลำยลักษณ์อักษรร่วมกัน	โดยมีหนังสือค�้ำประกันในวงเงินขั้นต�่ำ	50,000	บำท	ปัจจุบันบริษัทมีผู้ค้ำส่ง-เอเย่นต์	
และซับเอเย่นต์	ทั่วประเทศ	จึงถือว่ำเป็นฐำนกำรจ�ำหน่ำยหนังสือพิมพ์ที่ส�ำคัญ	ที่ท�ำให้ผู้อ่ำนสำมำรถเข้ำถึงสินค้ำของบริษัท
ได้อย่ำงทั่วถึง	ทั้งนี้บริษัทจะให้ส่วนลดและรับคืนหนังสือพิมพ์ตำมอัตรำมำตรฐำนทั่วไปของกำรจัดจ�ำหน่ำยหนังสือพิมพ์
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สัดส่วนการจัดจ�าหน่ายหนังสือพิมพ์ของบริษัทผ่านช่องทางการจัดจ�าหน่ายต่างๆ ในปี 2564

       ชื่อสถานี แนวคิดหลักของสถานี ช่องทางรับชม

สถำนีข่ำว	Nation	TV	22	
เริ่มออกอำกำศปี	2557

สถำนีข่ำวและสำระควำมรู้	24	ชั่วโมง		
น�ำเสนอข้อมูลข่ำวสำรอย่ำงถูกต้อง	
เป็นกลำง	ทันเหตุกำรณ์	พร้อมบท
วิเครำะห์และข้อมูลเชิงลึกอย่ำงรอบ
ด้ำนจำกทีมงำนข่ำวที่มีประสบกำรณ์

-		อุปกรณ์ชุดรับสัญญำณดิจิทัล		
	 (Settop	Box)	ช่อง	Nation	TV	22
-	 เคเบิลทีวีท้องถิ่น
-	 ผ่ำนออนไลน์ได้ทำง	www.	
	 nationtv.tv			Facebook			
	 YouTube		Twitter		และ	Line		
  

3)	ลักษณะของลูกค้ำ		แบ่งเป็นกลุ่มผู้อ่ำน	และกลุ่มผู้ลงโฆษณำ
		 กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยของหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ	 เป็นลูกค้ำระดับกลำงถึงระดับสูงที่มีควำมสนใจในข่ำวสำร	ส่วน

ใหญ่มีพื้นฐำนกำรศึกษำในระดับอุดมศึกษำขึ้นไป	นักธุรกิจ	ข้ำรำชกำรระดับสูง	โดยลูกค้ำส่วนใหญ่บอกรับเป็นสมำชิกรำยปี	
ขณะท่ีกลุ่มผู้ลงโฆษณำส่วนใหญ่เป็นกลุ่มสินค้ำที่มีรำคำขำยระดับกลำงถึงระดับสูง	 ธุรกิจกำรเงินกำรธนำคำร	ยำนยนต	์
อสังหำริมทรัพย์	บ้ำนจัดสรร	ธุรกิจกำรสื่อสำรโทรคมนำคม	สินค้ำดิจิทัล	เป็นต้น

 สภาพการแข่งขันของธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์
	ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์มีภำระต้นทุนที่ค่อนข้ำงสูง	อีกทั้งได้รับผลกระทบจำกรูปแบบกำรบริโภคสื่อของผู้บริโภคตำมแนวโน้ม

และเทคโนโลยีดิจิทัล	ที่เข้ำถึงกำรใช้ชีวิตประจ�ำวันของผู้คนมำกข้ึน	โดย	“กรุงเทพธุรกิจ”	ยังคงรักษำควำมเป็นผู้น�ำที่โดดเด่น
ในกลุ่มหนังสือพิมพ์ธุรกิจรำยวันและได้ปรับตัวเข้ำสู่สื่อออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มอย่ำงต่อเนื่อง

2.  กลุ่มธุรกิจโทรทัศน์  
	ด�ำเนินกำรโดยบริษัทย่อย	คือ	บริษัท	เนชั่น	บรอดแคสติ้ง	คอร์ปอเรชั่น	จ�ำกัด	(มหำชน)	หรือ	NBC	เป็นผู้ผลิตและจัดหำ

รำยกำรโทรทศัน์ประเภทข่ำวและสำระควำมรู	้โดยมช่ีองทำงกำรออกอำกำศหลำยรปูแบบ	เพ่ือให้เข้ำถึงกลุม่เป้ำหมำยได้อย่ำง
กว้ำงขวำง	โดยมีบริษัทย่อยทำงอ้อม	คือ	บริษัท	เอ็นบีซี	เน็กซ์	วิชั่น	จ�ำกัด	ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ	NBC	เป็นเจ้ำของใบอนุญำต
ทีวีดิจิทัล	 ช่อง	Nation	 TV	 22	 โดยน�ำเสนอและผลิตรำยกำรด้ำนข่ำวสำร	สำระควำมรู้	 ทำงทีวีดิจิทัลและสื่อออนไลน	์ 
ทุกแพลตฟอร์ม

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการแต่ละสายธุรกิจ ของกลุ่มธุรกิจโทรทัศน์ มีดังนี้
สายธุรกิจสื่อโทรทัศน์
NBC	 เป็นผู้ก่อตั้งและบริหำรงำนสถำนีโทรทัศน์ครบวงจร	 ท้ังด้ำนกำรด�ำเนินกำรผลิต	กำรจัดหำรำยกำรออกอำกำศ	 

กำรให้เช่ำเวลำออกอำกำศ	และกำรขำยเวลำโฆษณำ	ซึ่ง	NBC	มีรำยได้จำกกำรขำยเวลำโฆษณำ	กำรรับจ้ำงผลิตค่ำเช่ำเวลำ	
โดยบริหำรสถำนีโทรทัศน์ระบบดิจิทัลช่อง	Nation	TV	22	อย่ำงเต็มรูปแบบ	

																																												สมำชิก	 	54

																																เอเย่นต์	+	Bulk	+	อื่นๆ	 	46

                          ช่องทางการจัดจ�าหน่าย              สัดส่วนการจ�าหน่าย (หน่วย : ร้อยละ)
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นอกจำกนี้	NBC		น�ำข้อได้เปรียบที่มีอยู่ทั้งเนื้อหำข้อมูล	คุณภำพ	บุคลำกร	เครื่องมืออุปกรณ์	และชื่อเสียงของบริษัทฯ	
ขยำยธุรกิจไปยังธุรกิจทีเ่ก่ียวเน่ือง	ด้วยกำรน�ำเนือ้หำรำยกำรทีไ่ด้รบัควำมนิยมหรอืข่ำวเหตกุำรณ์ทีอ่ยู่ในควำมสนใจของกระแส
สังคม	มำสร้ำงสรรค์เป็นสินค้ำหรือกิจกรรมในรูปแบบต่ำงๆ	เพื่อสนองตอบต่อควำมต้องกำรของผู้บริโภค	และเพิ่มศักยภำพใน
กำรหำรำยได้ของกลุ่มบริษัทฯ	

  
 สายธุรกิจสื่อรูปแบบใหม่
	กลุม่บรษิทัฯ	ให้ควำมส�ำคญัต่อกำรน�ำโซเชยีลมเีดียในหลำกหลำยรปูแบบมำใช้ในกำรสร้ำงกำรมส่ีวนร่วมของผู้ชมผ่ำน

ทำงหน้ำจอโทรทัศน์และเว็บไซต์		ทวิตเตอร์	เฟซบุ๊ค	Tiktok	และแฮชแทก	โดยก�ำหนดหัวข้อที่อยู่ในควำมสนใจและเชิญชวน
ให้ผู้ชมแสดงควำมคิดเห็นผ่ำนโซเชียลมีเดียรูปแบบต่ำงๆ	โดยมีกลยุทธ์	ประกอบด้วย

1.		 Content	ส่วนกลำง	:	พัฒนำรูปแบบกำรน�ำเสนอ	กำรปรับหน้ำข่ำวในสื่อสิ่งพิมพ์ให้เป็นภำพเคลื่อนไหว	กำรพัฒนำ
ช่องทำงในกำรแชร์ลิงค์ข่ำว	กำรเข้ำกลุ่มเฟซบุ๊ค	ต่ำงๆ	รวมถึงเพจพันธมิตร

2.		 Content	ภูมิภำค	:	กำรจัดประชุมผู้สื่อข่ำวภูมิภำค	กำรจัดกำรบริหำร	Content		ภูมิภำคให้เต็มประสิทธิภำพ	และ
กำรบริหำรเพจ	เนชั่นทั่วไทย	และคมชัดลึกทั่วไทย	และกำรหำพันธมิตรส�ำหรับแชร์ข่ำวภูมิภำค

3.		 กำรขยำยฐำนภูมิภำค	:	ใช้กลยุทธ์สร้ำงเว็บไซต์สำขำที่กระจำยจำกเว็บไซต์หลัก	โดยฝ่ำยดูแลเว็บไซต์จะสร้ำงเว็บ
เริ่มจำกจังหวัดน�ำร่อง	และพัฒนำช่องทำงกำรแชร์	กำรสร้ำงเพจของจังหวัด	เพื่อสร้ำงเป็นฐำนของภูมิภำค	

4.	 กำรมีส่วนร่วมภำคประชำชน	:	เพื่อกำรเข้ำถึงข้อมูลของภำคประชำชน	โดยมีข้อก�ำหนดและเงื่อนไขระหว่ำงบริษัท
และยูสเซอร์	ที่มีเงื่อนไขกำรเป็นสมำชิกที่ชัดเจนและครอบคลุม	และจัดหำเพจกลุ่มเป้ำหมำยในจังหวัด	เพื่อสร้ำง
พันธมิตรประชำชน

5.		 ร่วมกับพันธมติรเปิดตลำดขำยตรงแบบกลุม่	:	เพ่ือสร้ำงรำยได้ให้เพ่ิมขึน้จำกอตัรำกำรเช่ำเวลำออกอำกำศ	โดยแบ่ง
ช่วงเวลำออกอำกำศให้พันธมิตร	โดยให้ผู้ประกำศข่ำวและพิธีกรของช่อง	Nation	TV	ร่วมเป็นพิธีกรในรำยกำรของ
พันธมิตรด้วย	เพื่อสร้ำงให้ผู้ชมเกิดกำรจดจ�ำและมีผลต่อกำรเพิ่มแฟนรำยกำรข่ำวมำกขึ้น	

ส�ำหรับรำยกำรที่ออกอำกำศ	จะน�ำไปเผยแพร่ในช่องทำงสื่อโซเชียลมีเดียร่วมกับพำร์ทเนอร์	 ผู้เผยแพร่โฆษณำที่ผ่ำน
กำรรับรอง	เช่น	เฟซบุ๊ค		ยูทูป		Line	เป็นต้น

กลุ่มเป้าหมายทางธุรกิจของธุรกิจโทรทัศน์
	มี	2	กลุ่ม	ได้แก่
1.	 บริษัทตัวแทนโฆษณำ	(Advertising	Agency)	คือ	บริษัทที่ให้บริกำรวำงแผนกำรโฆษณำ	และจัดสรรเวลำโฆษณำ

ให้กับลกูค้ำทีเ่ป็นเจ้ำของผลติภณัฑ์หรอืบรกิำรต่ำงๆ	โดยลกูค้ำในกลุม่นีจ้ะซือ้เวลำโฆษณำและกำรประชำสมัพันธ์
กับบริษัทฯ	ในลักษณะเป็นชุด	(Package)	หลำยรูปแบบในหลำยรำยกำร	และหลำยช่วงเวลำ	ซึ่งเป็นกำรซื้อล่วง
หน้ำและมีระยะเวลำกำรซื้อตั้งแต่	1	เดือน	ถึง	1	ปี

2.		 กลุ่มลูกค้ำทีเ่ป็นเจ้ำของสนิค้ำโดยตรง	ทีจ่ะก�ำหนดแนวทำงโฆษณำและประชำสมัพันธ์ได้เอง	โดยจะตดิต่อซือ้เวลำ
โฆษณำ	หรือร่วมด�ำเนินกิจกำรทำงกำรตลำดกับกลุ่มบริษัทฯ	โดยตรง

 การจัดจ�าหน่ายและช่องทางการจัดจ�าหน่ายของธุรกิจโทรทัศน์
	บริษัทฯ	มีฝ่ำยขำยโฆษณำของตนเอง	ท�ำหน้ำที่ติดต่อกับบริษัทตัวแทนโฆษณำและหรือบริษัทเจ้ำของสินค้ำโดยตรง	

ในรูปแบบ	Branded	Content	และ	Tie	in	หลำกหลำยรูปแบบ	กำรผลิตวิดีทัศน์แนะน�ำสินค้ำและองค์กร	และโฆษณำที่ออก
อำกำศในช่วงคั่นต่อรำยกำร	(Loose	Spot)

	ส�ำหรับธุรกิจเกี่ยวเนื่อง	บริษัทฯ	เป็นผู้จัดจ�ำหน่ำยสินค้ำและบริกำรต่ำงๆ	ด้วยตนเองเป็นส่วนใหญ่	โดยใช้สื่อของบริษัท	
และพันธมิตรทำงธุรกิจ	เป็นช่องทำงหลักในกำรประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรให้กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย	รวมถึงกำรใช้สื่อสังคมออนไลน์
ทำงสถำนีและพิธีกร	เพื่อช่วยให้เข้ำถึงกลุ่มลูกค้ำได้กว้ำงขวำงมำกที่สุด
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3.  กลุ่มงานอีเวนท์ หรือการจัดกิจกรรมทางการตลาด  (Event Marketing)
	กำรจัดงำนอีเวนท์หรือ	กิจกรรม	เป็นอีกกลุ่มธุรกิจของเนชั่นกรุ๊ป	ที่ต่อยอดจำกศักยภำพด้ำนข่ำวสำรของทุกสื่อในเครือ	

เพิ่มบทบำทกำรเป็น	“ตัวกลำง”	ที่มีคุณภำพในกำรเชื่อมโยงทุกภำคส่วนเข้ำด้วยกัน	เพื่อน�ำสู่กำรเติบโตที่ยั่งยืนของสังคมไทย	
ทั้งในมิติกำรเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจต่อประเด็นใหม่ๆ	ที่จะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ	 ธุรกิจ	สังคม	กำรเมือง	 วัฒนธรรม	
รวมไปถึงสุขภำพ	และขยำยผลเผยแพร่ผ่ำนสื่อในแพลตฟอร์มต่ำงๆ	ของเครือเนชั่นกรุ๊ป

ปี	2564	แม้ว่ำจะเกิดกำรแพร่ระบำดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนำ	2019	หรือ	COVID-19	ต่อเนื่องจำกปี	2563	แต่เนชั่นกรุ๊ป
ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรจัดงำนอีเวนท์ต่ำงๆ	เป็นแบบ	Visual	ซึ่งได้รับกำรตอบรับอย่ำงดี	

กิจกรรมสัมมนา ในปี 2564 ได้แก่ 
กิจกรรม	ที่จัดโดยกรุงเทพธุรกิจ	ได้แก่
	-	ส่องหุ้นไทย	ฝำวิกฤติโควิดระลอกใหม่	
		 -	เทรนด์อสังหำฯ	ยุคโควิด	ปีทองผู้ซื้อ
		 -	EEC	Future	:	ขับเคลื่อนอีอีซี..ฟื้นเศรษฐกิจไทย
		 -	Go	Green	เมกะเทรนด์เพื่อโลกสีเขียว	
		 -	EEC	Future	:	5G...	ดันศักยภำพไทยแข่งขันเวทีโลก	
	-	Thailand	Economic	Outlook	2022	อนำคตเศรษฐกิจไทย
		 -	ส่องหุ้นไทย	2022	ลงทุนรับเปิดประเทศ	
		-	หลักสูตร	Digital	Tranformation	For	CEO	ครั้งที่	3	

กิจกรรมกำรสัมมนำ	Series		50	ปี	เนชั่นกรุ๊ป		ได้แก่
-	Thailand	Next	EP1	:	Innovation	Beyond	Business
-	Thailand	Next	EP2	:	The	Future	of	Financial	System
-	Thailand	Next	EP3	:	Circular	Economy
-	Thailand	Next	EP4	:	Sustainability	Goal

	กิจกรรมสัมมนำที่จัดโดยกลุ่ม	Digital	Media	ได้แก่	
-	หยุดข่ำวปลอม..ประเทศไทย
-	Thailand	Platform
-	THAILAND	Startup	Post	COVID	Era

นอกจำกนี้	บริษัทฯ	ยังได้เป็นผู้ให้บริกำรกำรจัดสัมมนำแก่ลูกค้ำที่สนใจ	เช่น	
-	กฟผ.	Restart	เศรษฐกิจไทยฝ่ำภัยโควิด	
-	เปิดตัวแอปพลิเคชั่น	“ทำงรัฐ”
-	Exponebtial	Path	to	Net	Zero	(บำงจำก)

 กิจกรรมพิเศษ (Event) 
-			คมชัดลึกอวอร์ด	2021	เมื่อวันที่	30	มีนำคม	2564	ณ	หอประชุมใหญ่	ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยโดยจัดต่อเนื่อง

เป็นปีที่	17	เป็นรำงวัลที่มอบให้กับบุคคลในสำขำต่ำงๆ	อำทิ	เพลงไทยสำกล	ภำพยนตร์ไทย	ละครโทรทัศน์	และ	Popular	Vote	
ที่ผู้อ่ำนและประชำชนทั่วไปสำมำรถร่วมโหวตให้คะแนนได้	

-	เนชั่นทีวี	กิจกรรมวิ่งไปด้วยกัน	Nation	Run	Fight	for	Covid	-	19	กับกำรวิ่งแบบ	Virtual	Run	ช่วงระยะเวลำตั้งแต่	
14	กุมภำพันธ์	-	14	มีนำคม	2564	ท่ำมกลำงสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโควิด-19		ซึ่งยังสำมำรถออกก�ำลังด้วยกำรวิ่งได้
อย่ำงสะดวกสบำย	อยู่ที่ไหนก็วิ่งได้	เพียงแค่มีนำฬิกำออกก�ำลังกำย	หรือแอพพลิเคชั่นในโทรศัพท์มือถือ	รำยได้ส่วนหนึ่งจำก
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ค่ำสมัครได้น�ำไปจัดซื้ออุปกรณ์และเวชภัณฑ์จ�ำเป็นในสถำนกำรณ์โควิด-19	เพื่อมอบให้กับโรงพยำบำล	
4. กลุ่มสื่อใหม่ (Digital Platform)
ด�ำเนินงำนโดยกลุ่มบริษัทที่ได้ปรับกลยุทธ์ในกำรเพิ่มช่องทำงกำรหำรำยได้	 เพื่อทดแทนสื่อหลักดั้งเดิม	ผ่ำนสื่อดิจิทัล	

โดยกำรน�ำเสนอข่ำวสำรและสำระทีเ่ครอืเนชัน่เปน็ผูน้�ำด้ำน	Content	Provider	ในทกุแพลตฟอร์ม	รวมถงึแอพพลเิคชัน่	ด�ำเนนิ
งำนภำยใต้บริษัทย่อย	ประกอบด้วย

4.1  บริษัท เนชั่น ดิจิทัล คอนเทนท์ จ�ากัด (NDI) 	บริษัทถือหุ้นร้อยละ	99.99	ให้บริกำรหลำกหลำยรูปแบบ	โดยมี	
2สำยธุรกิจคือ	

1. สายธุรกิจ Spring news  ผลิตข้อมูล Content ข่าวสาร ผ่านแพลตฟอร์ม ดังนี้ 
•	กำรผลิตสื่อ	(Media	Production)	
•	กำรกระจำยสื่อ	 (Media	Distribiution)	 	 ผ่ำนแพลตฟอร์มต่ำงๆ	อำทิ	 เว็บไซต์	 เฟสบุ๊ค	 อินสตำแกรม	 ยูทูป	 ไลน	์ 

	 	 ทวิตเตอร์	Tiktok	และสื่อดิจิทัลอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องในเครือเนชั่น
•	กำรโปรโมทสื่อ	(Media	Promotion)	ท�ำหน้ำที่ซื้อและหำสื่อเพิ่มเติมนอกเหนือจำกสื่อในเครือเนชั่น	
•	กำรใช้สื่อขำยสินค้ำ	(Media	Commerce)	โดยใช้สื่อภำยในเครือและนอกเครือในกำรขำยสินค้ำให้มีประสิทธิผล
•	กำรขำยสื่อโฆษณำผ่ำนเครือข่ำย	(Ad	Network)	

ทั้งนี้บริษัทได้รับโอนทรัพย์สินและธุรกิจ	Spring	News	จำก	NDI	ตั้งแต่วันที่	1	มกรำคม	2565

2. สายธุรกิจขอบสนาม               
			ด�ำเนนิธุรกิจกำรให้บรกิำรโฆษณำ	ผ่ำนช่องทำง	Website	และ	Social	Media	ภำยใต้ชือ่	“Khobsanam	

หรือ	ขอบสนำม”	เป็นแหล่งที่รวบรวมเรื่องรำววงกำรกีฬำ	ที่เน้นไปยังกลุ่มคนที่มีควำมสนใจในฟุตบอล	เพื่อน�ำ
เสนอข่ำวและข้อมูลที่น่ำสนใจทั้งในและต่ำงประเทศให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำรผ่ำนสื่อดิจิทัล	มีเดีย	โดยตั้งแต่ปี	2565	เป็นต้นไป	
สำยธุรกิจขอบสนำมจะด�ำเนินกำรภำยใต้บริษัท	ขอบสนำม	จ�ำกัด		ซึ่งเป็นบริษัทย่อย	ที่บริษัทฯ	ถือหุ้นร้อยละ	99.99		

4.2 คมชัดลึก Online 
					ในปี	2564	ด�ำเนินธุรกิจภำยใต้	บริษัท	เนชั่น	บรอดแคสติ้ง	คอร์ปอเรชั่น	จ�ำกัด	(มหำชน)	หรือ	NBC	

ผลิตคอนเทนต์เผยแพร่	แพลตฟอร์มข่ำวดิจิทัล	และโซเชียลมีเดีย	ประกอบด้วย	เว็บไซต์ข่ำวโซเชียลมีเดียด้ำน
ข่ำว	เฟสบุ๊ค	แฟนเพจและเว็บไซต์	จัดงำนกิจกรรม	ที่มีชื่อเสียงและได้รับควำมสนใจจำกประชำชนในวงกว้ำง	
ภำยใต้เครื่องหมำยกำรค้ำ	“คมชัดลึก”	เช่น	คมชัดลึก	อวอร์ด	และ	คมชัดลึก	วิ่งลอยฟ้ำ	มินิมำรำธอน

ทั้งนี้บริษัท	เอ็นบีซี	เน็กซ์	วิชั่น		จ�ำกัด	(NNV)	บริษัทย่อยของ	NBC		ได้รับโอนทรัพย์สินและธุรกิจ	“คมชัดลึก	Online”	
จำก	NBC	ตั้งแต่วันที่	1	มีนำคม	2565

4.3 Nation Online   
				ด�ำเนินงำนในนำมบริษัท	เอ็นบีซี	เน็กซ์	วิชั่น	จ�ำกัด	ในแบรนด์	“เนชั่น	ออนไลน์”	ที่บริษัทฯ	ให้ควำมส�ำคัญต่อกำรปรับ

ตวัให้สอดรบักับเทคโนโลยีส่ือใหม่ๆ	อย่ำงต่อเนือ่ง	โดยพัฒนำทัง้บคุลำกร	ทกัษะ	เทคนคิ	เพ่ือเข้ำถึงกลุม่ผูช้มข่ำวบนโลกออนไลน์
และโซเชียลมีเดียในทุกแพลตฟอร์มที่ก�ำลังเติบโตอย่ำงรวดเร็ว		สร้ำงกำรมีส่วนร่วมของผู้ชมผ่ำนทำงหน้ำจอทีวีและออนไลน์
ทุกแพลตฟอร์ม	ทั้ง	Website		Tweeter		Facebook		You-tube		Line	และ	TiKTok	เป็นต้น	ในรูปแบบกำรน�ำเสนอที่สอดคล้อง
กับพฤติกรรมผู้ชมในแต่ละแพลตฟอร์ม	ทั้งยังสำมำรถเแสดงควำมคิดเห็น	และร่วมกิจกรรมต่ำง	ๆ	มุ่งเน้นด้ำนกำรเข้ำถึงกลุ่ม
ผู้ชมใหม่มุ่งเพิ่มรำยได้จำกช่องทำง	New	Media	ให้เติบโตอย่ำงมีนัยส�ำคัญในระยะยำว

4.4			บริษัท	เนชั่น	นิวส์	จ�ำกัด	(Nation	News)		เป็นบริษัทย่อยที่บริษัท	เนชั่น	บรอดแคสติ้ง	คอร์ปอเรชั่น	
จ�ำกัด	(มหำชน)	(NBC)	ถือหุ้นอยู่ร้อยละ	99.99		โดย	Nation	News	ด�ำเนินธุรกิจ	
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1. สื่อ Online ในชื่อ “Thai News” 
	ด�ำเนนิธุรกิจให้บริกำรข้อมลูข่ำวสำร	ผ่ำนโทรศัพท์เคลือ่นที	่อนิเตอร์เนต็	ธุรกิจสือ่ออนไลน์อนิเตอร์เน็ต	

ซึ่งบริหำรภำยใต้หน่วยธุรกิจ	TNEWS	ซึ่งเป็นสื่อออนไลน์ผ่ำนช่องทำง	เช่น	Facebook,	Website,	YouTube,	Line,	Twitter	
2. ธุรกิจ Call Center หรือ ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า	เพื่อให้บริกำรเป็นตัวแทนรับโทรศัพท์ให้กับหน่วยงำนที่ใช้บริกำร

มี	2	รูปแบบ	คือ	
1)	 Inbound	หรือ	กำรให้บริกำรรับสำยโทรเข้ำเพ่ือให้ข้อมูลเก่ียวกับสินค้ำและบริกำร	ปัจจุบันให้บริกำรแก่ธุรกิจ	TV	

Home	shopping	ที่มีกำรออกอำกำศบนช่อง	Nation	TV	
2)	Outbound	หรือ	กำรให้บริกำรโทรติดต่อลูกค้ำ	เพื่อเสนอขำยสินค้ำและบริกำร	โดยอ้ำงอิงจำกข้อมูลฐำนลูกค้ำเดิม	

เพื่อให้เสนอขำยสินค้ำกับลูกค้ำได้ตรงกับควำมต้องกำรมำกขึ้น
3. สื่อ The People  
			ที่เป็นแหล่งที่รวบรวมเรื่องรำวของบุคคลส�ำคัญและข้อมูลที่น่ำสนใจ	ทั้งในและต่ำงประเทศ	โดย

ปัจจุบันมีผู้ติดตำมเพจต่ำงๆ	ของ	The	People	ซึ่งเป็นสื่อออนไลน์ผ่ำนช่องทำง	เช่น	Facebook,	Website,	YouTube,	Line,	
Twitter	เป็นต้น	

4.  Application Support 
				ธุรกิจกำรให้บริกำรโปรแกรมส�ำหรับกำรประมวลผลข้อมูลทำงสถิติ		สำมำรถวิเครำะห์	เพจวิวและรำยได้	เพื่อให้ผู้รับ

บริกำรทรำบถึงศักยภำพและควำมสำมำรถในกำรหำรำยได้ของแต่ละทีม	Content		โดยมีแผนพัฒนำกำรให้บริกำรกับหน่วย
งำนหรือองค์กรต่ำงๆ	เพิ่มเติมในอนำคต

 
ปัจจุบันทุกส่ือในเครือเนชั่นกรุ๊ป	 ได้เข้ำสู่ทุกแพลตฟอร์มของออนไลน์	 และโซเชียลมีเดีย	ประกอบด้วย	Website,	

Facebook,	YouTube,	Line,	Twitter,	Instragram	เพื่อเสริมศักยภำพกำรเข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำยและตอบสนองพฤติกรรมกำร
บริโภคข่ำวสำรในยุคดิจิทัล	ที่ต้องกำรทั้งควำมรวดเร็วและควำมถูกต้องแม่นย�ำของข้อมูลข่ำวสำร	โดยเข้ำถึงได้ทุกที่	ทุกเวลำ	
ตลอด	24	ชั่วโมง	ประกอบด้วย	

Website :
www.Nationtv.tv	 www.Komchadluek.net	
www.Bangkokbiznews.com		 	www.Nationmultimedia.com		
www.nationthailand.com	 www.thainewsonline.co	 	
www.springnews.co.th	 www.thepeople.co

Facebook :
NationTV	22คมชัดลึก		 เนชั่นสุดสัปดำห์		 Nation	Weekend
ห้องข่ำวฉุกเฉิน		 กรุงเทพธุรกิจ	 เก็บตกจำกเนชั่น
คมชัดลึกอวอร์ด	 รำยกำรคมชัดลึก	 คมชัดลึกทั่วไทย	
NNA	ส�ำนักข่ำวเนชั่น		 ThaiNews-ไทยนิวส์	 SpringNews
The	People	 ขอบสนำม

YouTube :
คมชัดลึกออนไลน์	 Nation	TV	
ThaiNews-ไทยนิวส์	 Spring	 THE	PEOPLE	Co	Official
ขอบสนำม	(official)	 	 	

Line :
คม	ชัด	ลึก		 กรุงเทพธุรกิจ		 	 Nationweekend
Thainews	 SpringNews	 	 The	People
Khobsanam
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Twitter :
คม	ชัด	ลึก		 KT	News	 NNA	 	
Ent_Komchadluek	 	ThaiNews-ไทยนิวส์		 SpringNews
The	People

Instragram	:
Nation	TV	 Kom	Chad	Luek	 	 กรุงเทพธุรกิจ
Thainews-online		 SpringNews	 	 Thepeoplecoofficial

Tiktok :    
Kom	Chad	Luek	 Thainewsonline		 	 SpringNews	 	
khobsanam

5. กลุ่ม Business to Consumer (B2C) 
	 	 	 	 	ส่วนงำนธุรกิจที่เข้ำถึงกลุ่มลูกค้ำผู้บริโภคโดยตรง	หรือรูปแบบธุรกิจ	B2C	โดยปัจจุบันกลุ่มบริษัทมีธุรกิจด้ำนกำร

จ�ำหน่ำยอำหำรและเครื่องดื่ม	ที่ด�ำเนินงำนโดยบริษัท	เนชั่น	คอฟฟี่	จ�ำกัด	(NCOF)	ตั้งแต่วันที่	27	มกรำคม	2564	โดยเป็นกำร
ร่วมลงทนุระหว่ำงบรษิทัฯ	ร้อยละ	40	และบรษิทัย่อยทำงอ้อมคอื	บรษิทั	เอน็บซี	ีเน็กซ์วชิัน่	จ�ำกัด	(NNV)		ร้อยละ	60	วัตถุประสงค์
เพื่อสร้ำงแบรนด์ของเนชั่นกรุ๊ปให้แข็งแกร่งและเข้ำถึงทุกกลุ่ม	และเป็นกำรร่วมช่วยสังคมในกำรท�ำ	CSR	เนื่องจำกใช้วัตถุดิบ
ผลผลิตเมล็ดกำแฟจำกภำคเหนือของประเทศไทย		

1.3. โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ
 1.3.1. โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2564    
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1.3.2	บคุคลท่ีอำจมคีวำมขัดแย้งถือหุน้ในบรษิทัย่อยหรอืบรษิทัร่วมรวมกันเกินกว่ำร้อยละ	10	ของจ�ำนวนหุ้นท่ีมสิีทธิออกเสยีง
ของบริษัทดังกล่ำว	ให้อธิบำยเหตุผลประกอบ	

-	ไม่มี	–	

1.3.3		ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่																
				-	ไม่มี	–

		 1.3.4		ผู้ถือหุ้น			
รำยชื่อผู้ถือหุ้นรำยใหญ่	(10	รำยแรก)	(ข้อมูลปิดสมุดทะเบียน	ณ	วันที่	22	มีนำคม	2565)

กลุ่มผู้ถือหุ้น จ�านวนหุ้นที่ถือ  ร้อยละ (%) 

1.	นำงสำวอรอร	อัครเศรณี

2.	CHIT	LOM	LIMITED

3.	นำงสำว	กัญจนำรัศม์	วงศ์พันธุ์

4.	นำย	สมบัติ	พำนิชชีวะ

5.	CGS-CIMB	SECURITIES	(SINGAPORE)	PTE.,	LTD.

6.	นำย	สุทธิชัย	แซ่หยุ่น

7.	กองทุน	ประกันวินำศภัย

8.	DOW	JONES	&	COMPANY,	INC.,	NEW	YORK

9.	นำยศิริธัช	โรจนพฤกษ์

10.	นำยปรำบดำ	หยุ่น

อื่นๆ	

                   รวม

409,995,000

406,390,000

392,141,200

290,000,000

288,737,800

212,878,542

141,400,000

120,000,000

117,252,000

103,648,200

1,585,527,620

4,067,970,362

10.08

9.99

9.64

7.13

7.10

5.23

3.48

2.95

2.88

2.55

38.97

100.00

1.4. จ�านวนทุนจดทะเบียนและทุนช�าระแล้ว
	ณ	 วันท่ี	 31	 ธันวำคม	 2564	บริษัทฯ	มีทุนจดทะเบียนจ�ำนวน	 2,663,572,194.95	บำท	 เรียกช�ำระแล้วจ�ำนวน	

2,156,024,291.86	บำท	แบ่งออกเป็นหุ้นสำมัญจ�ำนวน	4,067,970,362	หุ้น	มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ		0.53	บำท

1.5. การออกหลักทรัพย์อื่น
	-ไม่มี-

1.6. นโยบายการจ่ายเงินปันผล
นโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทและบริษัทย่อย
บมจ.เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป (NMG) : 

ไม่เกินร้อยละ	65	ของก�ำไรสุทธิ	(ตำมงบกำรเงินเฉพำะบริษัท)หลังหักภำษีเงินได้นิติบุคคล	และหลังหักส�ำรอง
ตำมกฎหมำย	และเงินส�ำรองอื่นๆ	ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนกำรลงทุน	ควำมจ�ำเป็น	ควำมเหมำะสมอื่นๆ	ในอนำคต	ทั้งนี้	มติ
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ของคณะกรรมกำรบริษัทที่อนุมัติให้จ่ำยเงินปันผลจะต้องได้รับกำรอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น	 เว้นแต่เป็นกำรจ่ำย
เงนิปันผลระหว่ำงกำลซึง่คณะกรรมกำรบรษิทัมอี�ำนำจอนุมติัให้จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลได้	แล้วให้รำยงำนให้ท่ีประชมุ
ผู้ถือหุ้นทรำบในกำรประชุมครำวต่อไป

บมจ.เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น (NBC) :
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ	40		ของก�ำไรสุทธิหลังหักภำษีเงินได้นิติบุคคล	และหลังหักส�ำรองตำมกฎหมำย	และเงินส�ำ

รองอื่นๆ	ที่จ�ำเป็นและเหมำะสม	ทั้งนี้อัตรำกำรจ่ำยเงินปันผลดังกล่ำว	อำจเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับฐำนะกำรเงิน		ผลกำร
ด�ำเนินงำน	แผนกำรลงทุน	ควำมจ�ำเป็นและควำมเหมำะสมอื่นๆ	 ในอนำคตตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทฯ	และ/หรือผู้
ถือหุ้นเห็นสมควร	ทั้งนี้	มติของคณะกรรมกำรบริษัทที่อนุมัติให้จ่ำยเงินปันผลจะต้องได้รับกำรอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือ
หุ้น	 เว้นแต่เป็นกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลซึ่งคณะกรรมกำรบริษัทมีอ�ำนำจอนุมัติให้จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลได	้
แล้วให้รำยงำนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทรำบในกำรประชุมครำวต่อไป

		 วันที่	 28	กุมภำพันธ์	 2565	ที่ประชุมคณะกรรมกำรของบริษัทฯ	มีมติให้เสนอที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี	 2565		 
ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในวันที่	29	เมษำยน	2565		พิจำรณำอนุมัติงดจ่ำยเงินปันผลส�ำหรับผลกำรด�ำเนินงำนประจ�ำปี	2564	
ในช่วงปี	2560-2564	บริษัทฯ	งดจ่ำยปันผลแก่ผู้ถือหุ้น	เนื่องจำกขำดทุนสะสม	ดังนี้	

อัตรำก�ำไร	(ขำดทุน)	สุทธิต่อหุ้น		 (0.029)	 (0.036	 (0.092)	 (0.02)	 (0.79)

ปี 2564 2563 2562 2561 2560
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2. การบริหารจัดการความเสี่ยง

2.1 นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง
กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงถือเป็นกระบวนกำรบริหำรจัดกำรที่จ�ำเป็นและมีควำมส�ำคัญที่จะช่วยให้กำรด�ำเนินธุรกิจ

สำมำรถบรรลุตำมเป้ำหมำยที่ก�ำหนด	 โดยเฉพำะในสภำพแวดล้อมทำงธุรกิจปัจจุบันท่ีมีกำรเปลี่ยนแปลงและกำรแข่งขัน 
ค่อนข้ำงสูง	อีกทั้งยังถือเป็นส่วนหนึ่งของกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี	 (Good	Corporate	Governance)	ซึ่งจะน�ำไปสู่กำรสร้ำง
มูลค่ำเพิ่มให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียของกิจกำรได้อย่ำงยั่งยืน		

บรษิทัจงึให้ควำมส�ำคญัในกำรบริหำรควำมเสีย่งท่ีมผีลกระทบต่อกำรด�ำเนนิงำนอย่ำงต่อเนือ่ง	โดยคณะกรรมกำรบรหิำร
จะประชุมร่วมกับผู้บริหำรระดับสูงของแต่ละส่วนงำน	มีกำรวิเครำะห์ปัจจัยเสี่ยงต่ำงๆ	พร้อมกับกำรจัดท�ำแผนด�ำเนินกำรและ
ติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนในรูปแบบกำรจัดท�ำแผนธุรกิจและงบประมำณประจ�ำปี	

ทั้งนี้เพือ่ให้กำรด�ำเนินกำรบริหำรควำมเสี่ยงมีประสิทธิภำพมำกยิง่ขึ้น	บริษัทมีแผนด�ำเนินกำรให้ครอบคลุมทั้งในระดับ
องค์กรและระดับหน่วยงำน	รวมถึงในข้ันตอนกำรประเมนิควำมเสีย่งจะด�ำเนินกำรให้ครบตำมกระบวนกำรตัง้แต่	กำรระบุควำม
เสี่ยง	กำรวิเครำะห์	 กำรประเมินควำมเสี่ยงโดยพิจำรณำจำกโอกำสและผลกระทบท้ังจำกปัจจัยภำยในและภำยนอกองค์กร	
กำรหำมำตรกำรจดักำรควำมเสีย่ง	ตลอดจนกำรติดตำมเพือ่ให้ทรำบถึงผลด�ำเนนิงำนว่ำมคีวำมเหมำะสมและอยู่ภำยใต้กรอบ
ควำมเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	

โดยในปีท่ีผ่ำนมำบริษัทได้ท�ำกำรประเมินควำมเสี่ยงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ(IT)	ของบริษัท	ซึ่งผลประเมินในภำพ
รวมพบควำมเสี่ยงอยู่ในระดับต�่ำและมีกระบวนกำรควบคุมผลกระทบท่ีอำจเกิดขึ้นไว้แล้ว	 แต่อย่ำงไรก็ตำมเพ่ือป้องกัน 
ควำมเสี่ยงที่อำจเกิดสูงขึ้น	ได้มีกำรก�ำหนดมำตรกำรเพิ่มเติมเสนอฝ่ำยบริหำรพิจำรณำเพื่อน�ำไปปฏิบัติต่อไป

2.2 ปัจจัยความเสี่ยงต่อการด�าเนินธุรกิจของบรษิัท		
 2.2.1 ความเสี่ยงต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัท
1) ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงการด�าเนินธุรกิจรูปแบบใหม่ ที่เข้ามาแทรกแซงการด�าเนินธุรกิจหลักเดิม 

   (Disruption)  
ผลจำกนวัตกรรมด้ำนดิจิทัล	 ได้ส่งผลกระทบต่อธุรกิจหลักในทุกอุตสำหกรรม	ท�ำให้เกิดรูปแบบธุรกิจใหม่ๆ	 ท่ีเข้ำมำ

แทรกแซงผู้น�ำธุรกิจรำยเดิม	 โดยสำมำรถเข้ำถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไปได้อยำ่งรวดเร็ว	และสำมำรถตอบ
สนองควำมต้องกำรของผู้บริโภคได้มำกกว่ำเดิม		ด้วยควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยีกำรสื่อสำร	ท�ำให้มีรูปแบบในกำรน�ำเสนอ
ข่ำวสำรข้อมูลผ่ำนสื่อทำงออนไลน์ผ่ำนโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ต	 ในหลำกหลำยแพลตฟอร์ม	 โดยธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ได้รับ 
ผลกระทบมำกที่สุดคือ	 เน่ืองจำกมีต้นทุนกำรผลิตสูง	 ในขณะท่ีมีรำยได้หลักจำกค่ำโฆษณำ	ซึ่งได้กระจำยไปสู่สื่อโฆษณำ
ประเภทอื่นแทน	 	 	นอกจำกนี้กำรเติบโตของ	 “สื่อออนไลน์”	ที่มีข้อได้เปรียบในด้ำนต้นทุน	และควำมรวดเร็วในกำรน�ำเสนอ 
คอนเทนท์		ทีผู่บ้รโิภคสำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำยโดยไม่มค่ีำใช้จ่ำย	ส่งผลต่อกำรเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมกำรรบัรูข่้ำวสำรของผูบ้รโิภค		
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ที่หันไปอ่ำนข่ำวบนออนไลน์แทน	ท�ำให้กำรใช้จ่ำยของด้ำนโฆษณำ	ไปยังสื่อออนไลน์ที่สำมำรถสื่อสำรไปถึงผู้บริโภคกลุ่ม 
เป้ำหมำยได้โดยตรง	และวัดผลได้จรงิ	รวมทัง้สำมำรถได้ข้อมลูรวดเรว็	ท�ำให้ผูอ่้ำนสำมำรถเข้ำถึงข้อมลูข่ำวสำรได้ทุกท่ีทุกเวลำ			
และสำมำรถพัฒนำเป็นข้อมูลของผู้บริโภคเชิงลึก	ที่ลูกค้ำโฆษณำสำมำรถน�ำเสนอสินค้ำและบริกำรได้ตรงกลุ่มเป้ำหมำย	 
ที่ตอบโจทย์ด้ำนควำมคุ้มค่ำในกำรใช้จ่ำยสื่อโฆษณำของผู้ประกอบกำรได้เป็นอย่ำงดี		

ประกอบกับสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อโรคไวรัสโควิด-19	ที่ก่อให้เกิดกำรท�ำงำนที่บ้ำน	(Work	from	home)		ที่
ท�ำให้ผู้บริโภคมีควำมจ�ำเป็นต้องเชื่อมโยงข้อมูลต่ำงๆ	ผ่ำนออนไลน์มำกขึ้น	และเป็นตัวเร่งให้เกิดกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ของผู้บริโภคอย่ำงต่อเนื่องมำตั้งแต่ปี	2563		

ดังน้ันเพ่ือลดควำมเสี่ยงจำกกำรด�ำเนินธุรกิจรูปแบบใหม่	 ท่ีเข้ำมำแทรกแซงกำรด�ำเนินธุรกิจหลักรูปแบบเดิม	อีกท้ัง
ผลกระทบของ	COVID-19	ที่ส่งผลต่อภำวะเศรษฐกิจในทุกอุตสำหกรรม	และต่อกำรด�ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท	 ตั้งแต่ 
ต้นปี	 2563	ผู้บริหำรจึงได้ปรับกลยุทธ์อย่ำงต่อเน่ืองในกำรลดผลกระทบจำกควำมเส่ียงที่เกิดข้ึน	โดยกำรปรับโครงสร้ำงกำร
ด�ำเนินงำนของกลุม่บรษิทัตัง้แต่ปี	2563		เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวโน้มพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคท่ีเปลีย่นแปลงไป		โดยปรบัองค์กร
เข้ำสู่กำรเป็นสื่อดิจิทัลเพ่ิมข้ึน	จัดโครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรภำยใน	ควบคุมต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยทุกด้ำน	และจัดหำรำยได้
จำกกิจกรรมสัมมนำในรูปแบบ	Virtual	ผ่ำนช่องทำงออนไลน์หรืออินเทอร์เน็ต	ทดแทนกำรจัดกิจกรรม	On	ground		ซึ่งได้รับ
กำรตอบรับจำกผู้ประกอบกำรในปีที่ผ่ำนมำเป็นอย่ำงดี

นอกจำกนีบ้รษิทัได้ขยำยแพลตฟอร์ม		และวิธีกำรน�ำเสนอคอนเทนต์ในหลำกหลำยรปูแบบให้สอดคล้องกับคุณลกัษณะ	
และพฤตกิรรมของกลุม่ผูบ้รโิภคแต่ละแพลตฟอร์มอย่ำงต่อเนือ่งมำโดยตลอด	ทัง้เว็บไซต์		Facebook		YouTube		Twitter		Line		
และ	 	 TikTok	และอื่นๆ	 	 โดยได้พัฒนำและปรับเปลี่ยนรูปแบบคอนเทนต์ให้สำมำรถสร้ำงประสบกำรณ์ที่ดีให้กับผู้อ่ำน/ผู้ชม 
ให้มำกที่สุด	

โดยเฉพำะ	สือ่กรงุเทพธุรกิจ	ซึง่เป็นสือ่หลกัของบรษิทั	ซึง่มเีว็บไซต์	www.bangkokbiznews.com		ทีเ่ป็นเว็บไซต์ประเภท
สื่อและข่ำวยอดนิยม	1	ใน	5	ของปี	2564	(ข้อมูลจำก	Similar	Web	ธันวำคม	2564)		ที่มุ่งเน้นกำรน�ำเสนอข่ำวในแวดวงธุรกิจ	
เศรษฐกิจ	กำรเงนิ	น�ำเสนอควำมเคลือ่นไหวเก่ียวกับ	รำคำทองค�ำ	รำคำน�ำ้มนั	อตัรำแลกเปลีย่นเงินตรำ	และได้เพ่ิมข้อมลูควำม
เคลื่อนไหวของตลำดสินทรัพย์ดิจิทัล	 โดยคัดเลือกข้อมูลของสกุลเงินดิจิทัลท่ีน่ำสนใจ	ที่สอดคล้องกับควำมสนใจของกลุ่ม 
นักลงทุนมำน�ำเสนอ	โดยสำมำรถประชำสัมพันธ์งำนเสวนำขององค์กรในเครือได้อย่ำงทั่วถึงและต่อเนื่อง

	 นอกจำกน้ีได้น�ำควำมแข็งแกร่งของสื่อทั้ง	Offline	Online	On	ground	 ให้บริกำรลูกค้ำเพ่ือตอบสนองในทุกๆ	 
ควำมต้องกำร	อีกทั้งได้พัฒนำระบบกำรบริหำรฐำนข้อมูลให้มีประสิทธิภำพ	 โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ	และ 
กำรสื่อสำรสมัยใหม่มำช่วยสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน	ปรับปรุงคุณภำพกระบวนกำรผลิตคอนเทนต์ให้มีควำมคล่องตัว	 
และผสมผสำนสื่อใหม่ๆ	 เข้ำไว้ด้วยกัน	 เพ่ือรองรับควำมต้องกำรข่ำวสำรทุกช่องทำง	ทุกแพลตฟอร์ม	และสนับสนุนเนื้อหำ 
ซึ่งกันและกันในแต่ละธุรกิจ	 อีกท้ังยังคงมีควำมมุ่งมั่นในกำรพัฒนำคอนเทนต์ให้ตอบโจทย์ผู้อ่ำนในทุกกลุ่มเป้ำหมำย	 
พร้อมปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรสร้ำงสรรค์งำนโฆษณำให้หลำกหลำยโดยเน้นเทคโนโลยีมัลติมีเดีย	เพื่อเป็นกำรเพิ่มมูลค่ำสินค้ำ
และบริกำร	ให้ลูกค้ำได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่ำที่สุด		

	บริษัทได้เล็งเห็นควำมส�ำคัญของฐำนข้อมูล	 (Big	Data)	ที่จะเป็นประโยชน์ต่อกำรด�ำเนินธุรกิจสื่อในอนำคต	 ท้ังกำร
สร้ำงระบบปัญญำประดิษฐ์	 หรือ	AI	 (Artificial	 Intelligence)	ที่จะมีควำมส�ำคัญอย่ำงมำกในกำรน�ำเสนอเน้ือหำ	 ไปสู ่
กลุ่มเป้ำหมำยได้อย่ำงแม่นย�ำ	สำมำรถน�ำข้อมลูมำวิเครำะห์	เพ่ือวำงแผนสือ่สำรด้ำนกำรตลำด	และเป็นประโยชน์ในกำรเลอืก
ใช้ช่องทำงสื่อที่เหมำะสมให้กับลูกค้ำ			

 2) ความเสี่ยงจากการด�าเนินธุรกิจทีวีดิจิทัล 
	กลุ่มบริษัท	มีบริษัทย่อยทำงอ้อม	คือ	บริษัท	 เอ็นบีซี	 เน็กซ์	 วิชั่น	 จ�ำกัด	หรือ	NNV	 (บริษัทย่อย	 ของ	บมจ	 เนชั่น	 

บรอดแคสติ้ง	คอร์ปอเรชั่น	หรือ	NBC	ที่บริษัทฯ	ถือหุ้นร้อยละ	71.45)		เป็นผู้ถือใบอนุญำต	ทีวีดิจิทัลช่อง	Nation	TV22		สถำนี
ข่ำว	 24	 ชั่วโมง	ที่มีควำมโดดเด่นในเรื่องเนื้อหำข่ำวที่มีควำมน่ำเชื่อถือ	 และพัฒนำกลยุทธ์กำรผลิตรำยกำร	 และวิธีกำร 
น�ำเสนอแบบเรียลไทม์	เพื่อขยำยฐำนผู้ชมให้เพิ่มขึ้น	ตอบสนองต่อผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน

	จำกกำรแข่งขันที่รุนแรงรวมถึงกำรเปลี่ยนผ่ำนของเทคโนโลยีดิสรัปช่ัน	สู่ยุค	 5	จี	 ท�ำให้มีกำรแข่งขันของธุรกิจทีวีบน
แพลตฟอร์มท่ีหลำกหลำย	ดังนั้นเพ่ือลดผลกระทบจำกกำรด�ำเนินธุรกิจทีวีดิจิทัล	 กลุ่มบริษัทได้ขยำยช่องทำงกำรรับชม 
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ผ่ำนทกุแพลตฟอร์ม	เพ่ือให้ผูช้มสำมำรถรบัชมได้ทกุช่องทำง	โดยน�ำเสนอคอนเทนต์ให้หลำกหลำยตำมโจทย์ของกลุม่เป้ำหมำย
ของแต่ละแพลตฟอร์ม	ทั้งเว็บไซต์	แอพพลิเคชั่น	และโซเชียล	มีเดีย	เช่น	ยูทูป	เฟสบุ๊ค	TikTok	เพื่อให้ผู้บริโภคเข้ำถึงคอนเทนท์
ได้สะดวกทุกที่ทุกเวลำ	

	รวมทั้งปรับผังรำยกำรให้ตอบโจทก์ผู้บริโภคมำกขึ้น	 	และมีกำรรำยงำนข่ำวในรูปแบบของเชิงสืบสวนและตรวจสอบ	 
ซึ่งเป็นประเภทข่ำว	“เจำะลึก	วิเครำะห์	และต่อยอด”	ที่จะส่งผลกระทบต่อสังคมในวงกว้ำง		

	นอกจำกนี้	ในปี	2565		กลุ่มบริษัทคำดว่ำจะสำมำรถจัดกิจกรรมเพื่อหำรำยได้ให้มำกขึ้นกว่ำปีก่อน	เนื่องจำกประชำชน
ส่วนใหญ่ได้รับวัคซีน	และมำตรำกำรของรัฐที่ผ่อนปรนขึ้นจำกปีก่อน	ได้แก่	กำรจัดกิจกรรมปั่นจักรยำน	กิจกรรมสัมมนำ	และ
อื่นๆ	ซึ่งแนวทำงทั้งหมดนี้	ช่องเนชั่น	ทีวี	จะสำมำรถแข่งขันในอุตสำหกรรมทีวีดิจิทัลได้อย่ำงแข็งแกร่งขึ้น	

 3) ความเสี่ยงเรื่องความไม่แน่นอนที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานต่อเนื่อง  
	ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวำคม	2564		กลุ่มบริษัทมีผลขำดทุนสุทธิตำมงบกำรเงินรวมจ�ำนวน	166.23	ล้ำนบำท	และ

มีก�ำไรสุทธิของงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรจ�ำนวน	331.37	ล้ำนบำท	และ	ณ	วันเดียวกัน	กลุ่มบริษัทและบริษัทมีหนี้สินหมุนเวียน
รวมสูงกว่ำสินทรัพย์หมุนเวียนรวมจ�ำนวน	194.37	ล้ำนบำท	และ	219.79		ล้ำนบำท	ตำมล�ำดับ	และมีขำดทุนสะสมจ�ำนวน	
3,476.95	 	 ล้ำนบำท	และ	3,262.13	ล้ำนบำท	ตำมล�ำดับ	นอกจำกน้ี	ปัจจัยภำยนอก	จำกสถำนกำรณ์ในปัจจุบันท่ีส่งผล 
ต่อภำวะเศรษฐกิจโดยรวมและอำจส่งผลกระทบต่อกำรด�ำเนินงำนของกลุ่มบริษัท	แสดงให้เห็นว่ำมีควำมไม่แน่นอนที่มีสำระ
ส�ำคัญซึ่งอำจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่ำงมีนัยส�ำคัญเก่ียวกับควำมสำมำรถในกำรด�ำเนินงำนอย่ำงต่อเน่ืองของกลุ่มบริษัท
และบริษัท	

	ในปี	 2564	 ผู้บริหำรของกลุ่มบริษัทได้ปรับปรุงผลกำรด�ำเนินงำน	และสภำพคล่องของกลุ่มบริษัทและบริษัท	 โดยได้
ทบทวนและปรับปรุงแผนบริหำรควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจอย่ำงสม�่ำเสมอ	เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้ำงองค์กรที่เปลี่ยนแปลง
ไป	และครอบคลุมเหตุกำรณ์ส�ำคัญ	โดยมุ่งเน้นด�ำเนินกำรในธุรกิจหลักที่กลุ่มบริษัทมีควำมรู้และควำมเชี่ยวชำญอย่ำงแท้จริง	
ได้แก่	สือ่สิง่พิมพ์	สือ่โทรทศัน์ด้ำนหมวดหมูข่่ำวสำรและสำระ	กำรผลติเนือ้หำรำยกำร	(Contents)	สือ่รปูแบบใหม่	(New	Media)	
มีกำรปรับปรุงรูปแบบกำรน�ำเสนอข่ำวและรำยกำรในสื่อต่ำงๆ	ของกลุ่มบริษัทเพื่อเพิ่มรำยได้	ปรับผังรำยกำรเพื่อให้เหมำะสม
กับผู้ชมกลุ่มเป้ำหมำย	ท�ำให้สำมำรถหำรำยได้เพ่ิมขึ้นจำกกำรต่อยอดผ่ำนช่องทำงสื่อรูปแบบอื่นๆ	 เพ่ือเพ่ิมควำมสำมำรถ 
ในกำรตอบสนองควำมต้องกำรผู้บริโภค	และพัฒนำบุคคลำกรให้มีทักษะกำรท�ำงำนรอบด้ำน	 โดยใช้ข้อได้เปรียบจำกกำร
ประกอบธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์	และโทรทัศน์ในระยะเวลำนำน	ที่สำมำรถต่อยอดไปสู่กำรจัดงำนสัมมนำและกิจกรรมต่ำงๆ	ได้	
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		 นอกจำกน้ี	กลุ่มบริษัทได้กระจำยควำมเสี่ยงของกำรลงทุนและลดกำรพ่ึงพิงรำยได้หลักจำกธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์และ 
สื่อโทรทัศน์		ปี	2564		กลุ่มบริษัทได้ซื้อธุรกิจและทรัพย์สินภำยใต้ชื่อทำงกำรค้ำ	“The	People”	เพื่อเป็นกำรเพิ่มศักยภำพด้ำน
กำรด�ำเนินธุรกิจตำมแผนยุทธศำสตร์	ต่อยอดโอกำสทำงธุรกิจ	โดยกำรสร้ำงฐำนลูกค้ำกลุ่มใหม่	สร้ำงเครือข่ำยควำมสัมพันธ์
ทำงยุทธศำสตร์ระหว่ำงกลุ่มบริษัทและลูกค้ำ	และลงทุนในธุรกิจจ�ำหน่ำยอำหำรและเครื่องดื่ม	เป็นกำรสร้ำงโอกำสในกำรเพิ่ม 
รำยได้และส่งเสริมให้กลุ่มบริษัทมีศักยภำพในกำรสร้ำงควำมมั่นคงและเสถียรภำพส�ำหรับกำรประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท
ในระยะยำว	ที่สำมำรถเข้ำถึงลูกค้ำและผู้บริโภคจำกกลุ่มเป้ำหมำยท่ีหลำกหลำย	ซึ่งเป็นกลยุทธ์ในกำรเชื่อมควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงแบรนด์ของกลุ่มบริษัท		

	 รวมถึงกำรลดควำมเสี่ยงโดยกลุ่มบริษัท	 โดยกำรลดค่ำใช้จ่ำยในกำรด�ำเนินงำน	มำตรกำรกำรบริหำรจัดกำรภำยใน		 
ในกำรควบคุมต้นทุน	และค่ำใช้จ่ำย	เพื่อบริหำรสภำพคล่องไม่ให้ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ	ตลอดจนมีแผนในกำรจัดโครงสร้ำง
กำรจ่ำยช�ำระหน้ีที่ผ่อนปรนมำกขึ้น	 กำรช�ำระเงินกู้ยืมเงินจำกสถำบันกำรเงินและผู้ให้กู้ท่ีมีต้นทุนทำงกำรเงินที่เหมำะสมกับ
สภำวะตลำด	เป็นต้น		

 4) การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายที่เกี่ยวกับการด�าเนินธุรกิจ
	ตั้งแต่ปี	 2563	บริษัทฯ	 ได้เตรียมควำมพร้อมเพ่ือปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	 โดยได้ 

ว่ำจ้ำงท่ีปรกึษำกฎหมำยให้ค�ำแนะน�ำเก่ียวกับมำตรกำรท่ีจ�ำเป็น	เพ่ือให้มัน่ใจว่ำกำรใช้และวเิครำะห์ข้อมลูส่วนบคุคล	เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำรให้บริกำรสื่อโฆษณำเพ่ือเข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำยเป็นไปตำมหลักเกณฑ์	 ท่ีกฎหมำยก�ำหนด
ทุกประกำร	

 2.2.2 ความเสี่ยงด้านการผลิต 
1)  ความเสี่ยงจากการผลิตข่าว (Content) 
	กำรบริโภคข่ำวผ่ำน	สื่อใหม่	ทั้งออนไลน์	และโซเชียลมีเดีย	 ได้รับควำมนิยมอย่ำงมำกในปัจจุบัน	 เป็นควำมท้ำทำย

ส�ำคญัในกำรผลติข่ำวของสือ่สิง่พมิพ์	และ	สื่อโทรทัศน์	ภำยใต้กำรบริหำรของเนชั่นกรุป๊		เพรำะสือ่ใหมม่ีควำมได้เปรียบสือ่เดมิ	
ที่สำมำรถแพร่กระจำยและเข้ำถึงผู้อ่ำนได้รวดเร็ว	 สร้ำงให้เกิดกำรสื่อสำรในรูปแบบท�ำซ�้ำ	 ส่งต่อ	คัดลอก	และให้ควำมเห็น	
อย่ำงไรก็ตำมคนข่ำวเครือเนชั่น	พร้อมรับมือกับสถำนกำรณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป	อีกทั้งควำมแข็งแกร่งของคนข่ำวเครือเนชั่น	 
ที่น�ำเสนอข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง	ให้ผู้อ่ำน/ผู้ชม	 เป็นผู้ตัดสิน	ให้กำรวิเครำะห์ที่เจำะลึกชัดเจนในทุกประเด็น	ท�ำให้เครือเนชั่น
ได้รับกำรยอมรับให้เป็นสถำบันสื่อคุณภำพของประเทศ

	ทั้งนี้		เนชั่นกรุ๊ป		ได้มุ่งมั่นพัฒนำสื่อใหม่		ทั้งเว็บไซต์ของสื่อหลักในเครือ	ได้แก่	กรุงเทพธุรกิจ	The	Nation	Thailand		
Thai	News	Spring	News	ขอบสนำม	คมชัดลึก	 ออนไลน์	 และดิจิทัลทีวี	 สะท้อนให้เห็นว่ำ	บริษัทให้ควำมส�ำคัญกับกำร
เปลีย่นแปลงพฤตกิรรมกำรรับส่ือของผูบ้รโิภค	โดยแต่ละเวบ็ไซต์ของเครอืเนชัน่	มจี�ำนวนผูเ้ข้ำชมในระดบัต้นๆ	ของแต่ละหมวด
หมู่	นอกจำกนั้น	ทีมข่ำวเนชั่นกรุ๊ป	ยังมีพลังมหำศำล	ในโลกของโซเชียลมีเดีย	ด้วยจ�ำนวนยอดติดตำมของทุกสื่อในเครือรวม
กันสูงท่ีสุดของอุตสำหกรรม	 จนถึงวันนี้	 เครือเนชั่นกรุ๊ป	 สำมำรถเข้ำถึงผู้รับสื่อได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ	 ผ่ำนทุกแพลตฟอร์ม	 
ทั้งหนังสือพิมพ์	ทีวี	มือถือ	แท็บเล็ต	หรือ	บนจอเดสก์ท็อป	ต่ำงสำมำรถรับข่ำวสำรคุณภำพ	ผลผลิตของกระบวนกำรผลิตข่ำว
ที่มีประสิทธิภำพของเครือเนชั่นได้อย่ำงคล่องตัว	

 2) ความเสี่ยงด้านการรักษาบุคลากรที่มีประสบการณ์และความสามารถ  
	เน่ืองจำกภำพลักษณ์ของกลุ่มบริษัท	 เป็นองค์กรส่ือสำรมวลชนท่ีได้รับควำมยอมรับในควำมเป็นมืออำชีพของวงกำร

สื่อสำรมวลชน	ซึ่งบุคลำกรเป็นปัจจัยหลักในกำรผลิตเน้ือหำท่ีมีคุณภำพ	บริษัทจึงได้ตระหนักถึงควำมส�ำคัญในกำรบริหำร 
และพัฒนำระบบทรพัยำกรบคุคล	โดยเน้นกำรพัฒนำควำมรูค้วำมสำมำรถของนักข่ำวให้มทัีกษะในกำรเขยีนข่ำวท่ีหลำกหลำย	
ได้ลึก	ครอบคลุมทุกด้ำน	สำมำรถหำข้อมูลมำประกอบและตรวจสอบข่ำวให้มีควำมน่ำเชื่อถือมำกขึ้น		

	อย่ำงไรก็ตำม	กำรด�ำเนินธุรกจิในยุคดจิทิลัทีม่กีำรแข่งขนัสงู	ท�ำให้บรษิทัต้องปรบัตวัเพ่ือรองรบักบักำรแข่งขนั	และกำร
ด�ำเนินธุรกิจสื่อที่เปลี่ยนแปลงไป	ด้วยกำรให้ควำมส�ำคัญกับกำรพัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจทำงธุรกิจ		ให้มีควำม
สำมำรถปฏิบัติงำนท่ีรับผิดชอบได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ	และให้ควำมส�ำคัญต่อผลตอบแทนและสวัสดิกำรส�ำหรับบุคลำกร 
เพ่ือให้เทียบเคียง	 กับบริษัทอื่นๆ	 ในอุตสำหกรรมเดียวกัน	 รวมถึงสร้ำง	Successor	ที่ผู้บริหำรระดับสูงจะได้รับกำรส่งเสริม 
และสนับสนุนให้มีส่วนร่วมในกำรบริหำรและกำรตัดสินใจ	อีกทั้งเป็นกำรกระจำยอ�ำนำจ	และควำมรับผิดชอบให้ผู้บริหำร 
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ในระดับรองลงมำ	โดยก�ำหนดขอบเขตหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ	เป็นระเบียบอ�ำนำจกำรอนุมัติ	(Corporate	Index)	อย่ำงชัดเจน	
ที่ครอบคลุมตั้งแต่	กำรก�ำหนดนโยบำยบริหำร		กำรบริหำรจัดกำรงบประมำณ	กำรบริหำรงำนทั่วไป	กำรบริหำรด้ำนทรัพยำกร
บุคคล	 	และระเบียบอ�ำนำจกำรอนุมัติด้ำนกำรเงินและกำรลงทุน	 โดยอยู่ภำยใต้โครงสร้ำงที่ให้ควำมส�ำคัญต่อกำรกระจำย
ควำมรับผิดชอบและภำระหน้ำท่ี	 	 เพ่ือเพ่ิมควำมคล่องตัว	 เพ่ิมประสิทธิภำพและลดควำมซ�้ำซ้อน	 ซึ่งเป็นกลไกส�ำคัญในกำร 
ขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้ำหมำยที่ก�ำหนดไว้	 และสำมำรถเติบโตได้อย่ำงต่อเนื่องและย่ังยืน	 โดยคงไว้ซึ่งควำมน่ำเชื่อถือ	 
ควำมซื่อสัตย์	กำรร่วมมือที่ประสำนงำนกันในทุกสื่อ	เพื่อสร้ำง	Synergy	ร่วมกันในกำรบริหำรภำพรวมของธุรกิจในเครือเนชั่น

 2.2.3 ความเสี่ยงจากการบริหารจัดการ และการก�ากับดูแลกิจการ
1)  การก�าหนดนโยบายของฝ่ายบริหาร 
ธุรกิจสื่อสำรมวลชน	 เป็นสื่อกลำงส�ำคัญในกำรกระจำยข่ำวสำรไปยังประชำชนท่ัวไป	ซึ่งมีผลต่อกำรชี้น�ำควำมเห็น		 

ต่อประชำชนในด้ำนกำรเมือง	เศรษฐกิจ	สังคม	ดังนั้นธุรกิจสื่อจ�ำเป็นต้องมีผู้บริหำรที่มีประสบกำรณ์เชี่ยวชำญ	ในสำขำสื่อสำร
มวลชนโดยเฉพำะ	และสำมำรถด�ำเนินธุรกิจได้อย่ำงมีจรรยำบรรณ	 โปร่งใส	ผู้บริหำรจึงมีส่วนส�ำคัญต่อกำรก�ำหนดนโยบำย	
จุดยืนในกำรน�ำเสนอข่ำวอย่ำงมีจรรยำบรรณ	น�ำเสนอข่ำวที่มีควำมเป็นกลำงโดยคณะกรรมกำรบริษัทและผู้ถือหุ้นใหญ่ของ
บริษัทเล็งเห็นควำมส�ำคัญในกำรน�ำเสนอข่ำว	จึงไม่ก้ำวก่ำยนโยบำยกำรน�ำเสนอข่ำว	แต่ได้ก�ำหนดแนวทำงกำรน�ำเสนอข่ำว
ของกองบรรณำธิกำรทกุสือ่ในเครอืไว้	ในนโยบำยกำรก�ำกับดแูลกิจกำรของบรษิทั	และก�ำกับดแูลให้กำรด�ำเนนิงำนเป็นไปตำม
นโยบำยที่ก�ำหนดไว้

2)  การควบคุมภายใน 
บริษัทให้ควำมส�ำคัญกับควำมซื่อสัตย์	โปร่งใส	ตรวจสอบได้	ในกำรบริหำรจัดกำรคณะกรรมกำรบริษัท/คณะกรรมกำร

ตรวจสอบได้เล็งเห็นถึงควำมส�ำคัญของงำนตรวจสอบภำยใน	 ได้ปรับปรุงระบบกำรควบคุมภำยในให้มีประสิทธิภำพย่ิงขึ้น	 
เพ่ือป้องกันมิให้มีเหตุกำรณ์ที่ก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อบริษัทอย่ำงเช่นท่ีผ่ำนมำ	 และได้แต่งตั้งบริษัท	 เจอำร์	 บิสสิเนส	 
แอดไวซอรี่	 จ�ำกัด	 ให้ปฏิบัติหน้ำที่เป็นผู้ตรวจสอบภำยในของบริษัท	 ในระหว่ำงปี	 2564	บริษัท	 เจอำร์	 บิสสิเนส	แอดไวซอรี่	
จ�ำกัด	 ได้เข้ำท�ำกำรตรวจสอบเรื่องกระบวนกำรจ่ำยเงินและเจ้ำหนี้	 โดยได้ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะบำงประกำรเพ่ือกำร
ปรับปรุงระบบงำนให้ดียิ่งขึ้น	ซึ่งหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องได้ด�ำเนินกำรปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะดังกล่ำวแล้ว

ส�ำหรับกำรประเมนิควำมเพียงพอของระบบกำรควบคมุภำยในตำมหลกักำรของ	COSO	(The	Committee	of	Sponsoring	
Organizations	of	 the	Treadway	Commission)	ผู้ตรวจสอบภำยในได้ใช้แบบประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุม
ภำยในของส�ำนักงำนก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์	ซึ่งผลกำรประเมินอยู่ในระดับน่ำพึงพอใจ		และได้รำยงำนผลของ
กำรประเมินต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบรับทรำบโดยตรง

นอกจำกนี	้บรษิทัได้รบักำรพิจำรณำรบัรองกำรต่ออำยุในฐำนะกำรเป็นสมำชกิแนวร่วมต่อต้ำนคอร์รปัชัน่ของภำคเอกชน
ไทย	จำกคณะกรรมกำรแนวร่วมในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต		หรือ	CAC	โดยต่ออำยุออกไปอีก	3	ปี	ตั้งแต่	30	กันยำยน	2563	จนถึง	
29	กันยำยน	2566		ซึ่งเป็นกำรตระหนักว่ำบริษัทด�ำเนินธุรกิจด้วยควำมโปร่งใส	มีควำมรับผิดชอบต่อสังคม	และลดควำมเสี่ยง
ของกำรทุจริตคอร์รัปชั่น		

2.2.4 ความเสี่ยงด้านการเงิน ได้แก่
1)  ความเสี่ยงจากภาระหนี้สิน 
ณ	วันท่ี	31	ธันวำคม	2564	บรษิทัและบรษิทัย่อยมีภำระเงินกู้ยืม	รวมจ�ำนวน	713.67	ล้ำนบำท	เพ่ิมข้ึน	161.56	ล้ำนบำท	

จำก	ณ	31	ธันวำคม	2563	ที่เท่ำกับ	552.11		ล้ำนบำท		โดยรำยกำรที่เปลี่ยนแปลงที่เป็นสำระส�ำคัญได้แก่		บริษัทย่อยได้ช�ำระ
ค่ำใบอนุญำตดิจิทัลทีวีที่ค้ำงจ่ำย	ส�ำนักงำน	กสทช	50	ล้ำนบำท	เรียบร้อยแล้ว	เมื่อเดือนสิงหำคม	2564		ประกอบกับรำยกำร
เจ้ำหน้ีกำรค้ำและค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำยลดลง	อย่ำงไรก็ตำมในระหว่ำงปี	 2564	กลุ่มบริษัทได้รับเงินกู้ยืมเพ่ิมเติมจำกสถำบัน 
กำรเงิน	 และจำกผู้ให้กู้บุคคลท่ีไม่ได้เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน	 เพ่ือลงทุนในกำรขยำยฐำนกลุ่มลูกค้ำใหม่ๆ	 ในธุรกิจผลิต 
คอนเทนท์	“	The	People	“	และตำมที่กลุ่มบริษัทได้รับกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของ	COVID-19		ท�ำให้รำยได้ปรับตัวลดลง	
เนื่องจำกไม่สำมำรถจัดกิจกรรมได้ในระหว่ำงปี	2564	จึงกู้ยืมเพื่อใช้หมุนเวียนในกิจกำร	

ส�ำหรับเงินกู้ยืมดังกล่ำว	บริษัทมีควำมเส่ียงหำกไม่สำมำรถช�ำระหน้ีได้ตำมก�ำหนด	ดังนั้นเพ่ือเป็นกำรลดควำมเสี่ยง
บริษัทได้ขอขยำยอำยุสัญญำกำรช�ำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นท่ีจะทยอยครบก�ำหนดในช่วงปี	 2565	 โดยได้รับกำรต่ออำยุจนถึง



33ONE REPORT

กุมภำพันธ์	2566		นอกจำกน้ีบริษทัได้จดัท�ำประมำณกำรทำงกำรเงิน	โดยมสีมมตุฐิำนอยู่บนหลกัควำมระมดัระวัง	เพ่ือให้ทรำบ
ถึงแนวโน้มผลกำรด�ำเนินงำนและกระแสเงินสดอย่ำงสม�่ำเสมอ		ส�ำหรับส่วนของเงินกู้จำกสถำบันกำรเงิน	บริษัทได้เจรจำ	เพื่อ
ขอกำรสนับสนุนให้ธุรกิจของบริษัทสำมำรถด�ำเนินกำรต่อไปได้	 ซึ่งแต่ละสถำบันกำรเงินยังคงสนับสนุนธุรกิจของกลุ่มบริษัท
ต่อไป	ทั้งนี้	บริษัทไม่เคยมีประวัติกำรผิดนัดช�ำระหนี้เงินต้นหรือดอกเบี้ยแก่สถำบันกำรเงินและเจ้ำหนี้เงินกู้ทุกประเภท	

2) ความเสี่ยงจากการจัดหาเงินทุนจากแหล่งภายนอก 
ในระหว่ำงปี	 2564	 ท่ีผ่ำนมำ	บริษัทไม่มีปัญหำด้ำนกระแสเงินสด	 โดยได้รับเงินสนับสนุนจำกผู้ให้กู้ที่ให้เงินกู้โดยคิด

ดอกเบี้ยในอัตรำตลำด		อย่ำงไรก็ตำมในปี	2565		บริษัทได้วำงแผนในกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมในกำรจัดหำแหล่งเงินทุน
ภำยนอกอื่น	เช่น	กำรจ�ำหน่ำยเงินลงทุน	และกำรขำยทรัพย์สิน	เป็นต้น	เพื่อน�ำมำจัดสรรช�ำระหนี้ให้กับเจ้ำหนี้สถำบันกำรเงิน	
และด�ำเนินกำรต่ำงๆ	ที่จ�ำเป็นต่อไป

โดย	บริษัทยังมีเงินลงทุนในบริษัทย่อย	ที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง	และห้องชุด	ที่ไม่ใช้ในกำรด�ำเนินงำนอีกจ�ำนวนหน่ึง	 
ซึ่งหำกสำมำรถจ�ำหน่ำยได้ในรำคำที่เหมำะสมบริษัทจะน�ำเงินที่ได้รับมำช�ำระหนี้	เพื่อลดภำระดอกเบี้ยจ่ำยต่อไป			

นอกจำกนี้กลุ่มบริษัทอยู่ระหว่ำงกำรขอคืนภำษีเงินได้ถูกหัก	ณ	ที่จ่ำย	ซึ่งในระหว่ำงปี	2564	บริษัทและบริษัทย่อยได้
รับเงินคืนภำษีรวมประมำณ	175	ล้ำนบำท	และคำดว่ำในปี	2565	จะได้พิจำรณำคืนภำษีอีกประมำณ	100	ล้ำนบำท	ซึ่งจะเป็น
แหล่งเงินภำยนอกอีกทำงหนึ่งที่บริษัทสำมำรถน�ำมำจัดสรรช�ำระคืนหนี้ได้ต่อไป	

3)  ความเสี่ยงจากการด้อยค่าของลูกหนี้การค้า 
ในกำรตั้งส�ำรองหน้ีสูญเป็นไปตำมนโยบำยบัญชีของบริษัทซึ่งระบุไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน	คือ	บริษัท 

มีนโยบำยกำรจัดเก็บหน้ีและกำรตั้งค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	 โดยพิจำรณำตำมจ�ำนวนหนี้ที่คำดว่ำจะไม่สำมำรถเรียกเก็บจำก
ลูกหน้ีได้โดยประมำณกำรจำกฐำนะปัจจุบันของลูกหนี้ควบคู่กับประสบกำรณ์ในกำรเรียกเก็บหน้ีในอดีต	 นอกจำกนี้บริษัท 
มีนโยบำยตั้งส�ำรองค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตำมสัดส่วนร้อยละของรำยได้ไว้ที่ร้อยละ	1		ของรำยได้โฆษณำ	ส่วนรำยได้จำกกำร
ขำยสิ่งพิมพ์ผ่ำนตัวแทนจ�ำหน่ำย	 (Agent)	 จะตั้งส�ำรองค่ำเผื่อสินค้ำรับคืนของหนังสือในประเทศท่ีร้อยละ	 30	และบริษัท 
มีนโยบำยลดสัดส่วนของลูกหนี้กำรค้ำที่มีอำยุเกินกว่ำ	12	เดือนให้มำกที่สุด	โดยลูกหนี้ที่มีอำยุเกินกว่ำ	12	เดือน	(งบกำรเงิน
รวม)	ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2564	มีจ�ำนวน	34.53	ล้ำนบำท	และที่มีอำยุ	6-12	เดือน	จ�ำนวน	1.57	ล้ำนบำท	โดยมีค่ำเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ	(งบกำรเงินรวม)	ณ	วันที่	31		ธันวำคม	2564	รวม	34.70	ล้ำนบำท		ซึ่งครอบคลุมลูกหนี้ที่เกินก�ำหนดช�ำระมำกกว่ำ	
6	 เดือน	นอกจำกน้ีฝ่ำยติดตำมหนี้ได้พิจำรณำถึงปัจจัยอื่นๆ	 ซึ่งอำจส่งผลต่อควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตของลูกค้ำ	 ซึ่งรวมถึง 
ควำมเสี่ยงของกำรผิดนัดช�ำระซึ่งเกี่ยวข้องกับอุตสำหกรรมที่ลูกค้ำด�ำเนินธุรกิจอยู่	 โดยได้ด�ำเนินกำรตำมนโยบำยด้ำนเครดิต
เพ่ือวิเครำะห์ควำมน่ำเชือ่ถือของลกูค้ำรำยใหม่แต่ละรำยก่อนท่ีกลุม่บริษทัจะเสนอระยะเวลำและเงือ่นไขมำตรฐำนในกำรช�ำระ
เงินและกำรส่งสินค้ำหรือให้บริกำร		ด้วยกำรก�ำหนดระยะเวลำกำรจ่ำยช�ำระสูงสุดที่	3	เดือน	ให้เป็นไปตำมนโยบำยที่ก�ำหนด	
และมีผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยเครดิตท่ีจะประสำนงำนกับส�ำนักงำนกฎหมำยภำยนอกในกำรเร่งรัดติดตำมหน้ีสินที่มีปัญหำ 
อย่ำงต่อเนื่อง

2.2.5 ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์   
	ณ	วันที่	31	ธันวำคม		2564	บริษัทฯ		มีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ที่ถือหุ้นเกินร้อยละ	10	เพียง	1	รำยคือ	นำงสำว	อรอร	อัครเศรณี	

ที่ถือหุ้น	 จ�ำนวน	409,995,000	หุ้น	หรือคิดเป็นร้อยละ	10.79	ของหุ้นท่ีช�ำระแล้วท้ังหมดของบริษัท	ซึ่งสัดส่วนกำรถือหุ้น 
ดังกล่ำว	ไม่สำมำรถควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องต่ำง	ๆ 	ตำมข้อบังคับบริษัทหรือตำมที่กฏหมำยก�ำหนดได้	ดังนั้นบริษัท
จึงไม่มีควำมเสี่ยงจำกกำรควบคุมเสียงโดยผู้ถือหุ้นรำยใหญ่	 นอกจำกนี้ผู้ถือหุ้นรำยย่อยอื่น	 สำมำรถรวบรวมคะแนนเสียง 
เพื่อตรวจสอบหรือถ่วงดุลเรื่องที่บริษัทเสนอได้	

	อย่ำงไรก็ตำม	ด้วยโครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรของบริษัท	 ท่ีประกอบด้วย	คณะกรรมกำรบริษัท	และคณะกรรมกำร 
ชุดย่อยต่ำงๆ	 	 ที่มีกำรก�ำหนดขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่อย่ำงชัดเจนตำมกฎบัตรของคณะกรรมกำรแต่ละชุดเพ่ือให้กำรบริหำร
จดักำรของบรษิทัมคีวำมโปร่งใสและตรวจสอบได้		นอกจำกน้ี	บรษิทัได้ก�ำหนดนโยบำยกำรจดักำรควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์	
โดยกรรมกำร	ผู้บริหำร	หรือผู้มีส่วนได้เสียในธุรกรรมดังกลำ่วต้องไม่มีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจ	และหำกมีรำยกำรท่ีเกี่ยวโยง
กัน		จะต้องปฏิบัติตำมขั้นตอนของกฏหมำยหรือเกณฑ์ต่ำงๆ	ที่หน่วยงำนก�ำกับดูแลก�ำหนด		

บริษัทมีควำมเสี่ยง	 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรในบริษัทย่อย	 ท่ีประกอบธุรกิจหลักจำกกำรถือหุ้นไม่ถึงร้อยละ	 75	 
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โดยบริษัทถือหุ้นในบริษัทย่อย	คือ	บริษัทเนชั่น	บรอดแคสติ้ง	คอร์ปอเรชั่น	จ�ำกัด	(มหำชน)	หรือ	NBC	ในสัดส่วนร้อยละ	71.45	
โดยในปี	 2564	NBC	 	มีสัดส่วนรำยได้จำกกำรให้บริกำรคิดเป็นร้อยละ62	 ของรำยได้จำกกำรให้บริกำรของกลุ่มบริษัท	 
แม้บรษิทัฯ	จะมสีทิธิในกำรออกเสยีงในกำรประชมุผูถื้อหุ้นเกินก่ึงหน่ึง	แต่บรษิทัยังมคีวำมเสีย่งท่ีไม่สำมำรถควบคมุมตท่ีิประชมุ
ผู้ถือหุ้นบำงกรณี	ที่ต้องได้รับเสียงสนับสนุนจำกผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ำ	3	ใน	4	 เช่น	กำรเพิ่มทุน	กำรซื้อหรือขำยกิจกำร	เป็นต้น	
อย่ำงไรกต็ำม		NBC	เป็นบรษิทัฯ	จดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย์ฯ	ซึง่มโีครงสร้ำงกำรบรหิำรจดักำรตำมกรอบนโยบำยทีก่�ำหนด	
เป็นไปตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี		ที่จะช่วยลดผลกระทบจำกควำมเสี่ยงจำกกำรสูญเสียเงินลงทุนได้

2.2.6 ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม
	ควำมเสี่ยงจำกกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ	 2019	 (COVID-19)	ที่แพร่กระจำยอย่ำงรวดเร็วต้ังแต่ 

ปลำยปี	2562	ซึ่งเป็นปัจจัยภำยนอกที่ไม่สำมำรถควบคุมได้	ส่งผลกระทบทั่วโลก	และทุกธุรกิจทุกภำคส่วน	ท�ำให้ในระหว่ำงปี	
2564	บริษัทไม่สำมำรถจัดกิจกรรมหำรำยได้ได้เต็มที่		อย่ำงไรก็ตำม	กลุ่มบริษัทได้ปรับตัวตำมสถำนกำรณ์		แม้จะไม่สำมำรถ
จัดกิจกรรมลักษณะ	On	Ground	ได้เช่นเดิม	แต่ได้ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์กำรจัดกิจกรรมในลักษณะ	Virtual	แทน	ซึ่งได้รับกำร
ตอบรับอย่ำงดี	และคำดว่ำในปี	2565	จำกกำรที่ประชำชนได้รับวัคซีนอย่ำงต่อเนื่อง	ควำมรุนแรงของโรคลดลง	และมำตรำกำร
ผ่อนคลำยของภำครัฐ	 	และกำรเปิดประเทศ	คำดว่ำจะท�ำให้กลุ่มบริษัทสำมำรถจัดกิจกรรม	หำรำยได้ได้มำกขึ้น	อย่ำงน้อย
เท่ำกับก่อนมีสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ	Covid	19	

2.2.7 ความเสี่ยงต่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ	
					-	ไม่มี	-	
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3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

3.1 นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน
บริษัทมีควำมมุ่งมั่นที่จะด�ำเนินงำนและสร้ำงกำรเติบโตได้อย่ำงมั่นคงและย่ังยืนแก่ธุรกิจ	ภำยใต้ด�ำเนินตำมหลักกำร

ก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี	ควบคู่ไปกับกำรค�ำนึงถึงกำรมีส่วนร่วมในควำมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม	สังคม	ชุนชน	และผู้มีส่วนได้
เสียทุกฝ่ำย	ซึ่งจะท�ำให้บริษัทมั่นใจว่ำธุรกิจจะมีรำกฐำนที่แข็งแรงและสำมำรถขับเคลื่อนธุรกิจเติบโตได้อย่ำงต่อเนื่องและ
ยั่งยืนในระยะยำว	โดยมีนโยบำยและแนวปฏิบัติในเรื่องต่ำงๆ	ดังนี้

ธรรมาภิบาล
บริษัทมุ่งมั่นด�ำเนินธุรกิจด้วยควำมโปร่งใส	 เป็นธรรม	และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม	 โดยยึดมั่นในหลักกำร

ก�ำกับดูแลกิจกำรและจรรยำบรรณที่ดีในกำรประกอบธุรกิจ	ดังนี้
1.	 ปฏิบัติตำมกฎหมำยและระเบียบข้อบังคับต่ำงๆ	 ท่ีเก่ียวข้องกับกำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำงเคร่งครัด	ตลอดจนให้ควำม

ร่วมมือต่อกำรปฏิบัติงำน	และ/หรือกำรด�ำเนินกำรใดๆ	ภำยใต้กำรบังคับใช้กฎหมำยอย่ำงถูกต้องของเจ้ำหน้ำท่ี
ภำครัฐ

2.	 ด�ำเนินธุรกิจด้วยควำมซึ่อสัตย์	สุจริต	โปร่งใส	และสำมำรถตรวจสอบได้	รวมถึงอยู่บนพื้นฐำนของกำรปฏิบัติตำม
พันธะสัญญำที่ได้ตกลงไว้	และกำรแบ่งปันผลประโยชน์อย่ำงเหมำะสมและเป็นธรรม

3.	 ส่งเสริมกำรแข่งขันทำงกำรค้ำอย่ำงเสรี	บริษัทจะปฏิบัติต่อคู่แข่งทำงกำรค้ำ	ภำยใต้กรอบกติกำมำรยำทของกำร
แข่งขันที่ดีและเป็นธรรม

4.	 ด�ำเนินธุรกิจด้วยควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม	โดยอยูบ่นพ้ืนฐำนทำงจรยิธรรมและหลกักำรก�ำกับดแูล
กิจกำรที่ดี	เพื่อพัฒนำให้ธุรกิจเติบโตควบคู่ไปกับกำรสร้ำงควำมสมดุลทำงเศรษฐกิจ	สังคม	และสิ่งแวดล้อม

5.	 หลีกเลี่ยงกำรด�ำเนินกำรใดๆ	ที่อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์	หรือกำรละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำ	
ตลอดจนไม่สนับสนุนกำรกระท�ำในทำงทุจริตทุกรูปแบบกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่่ำย

สิทธิมนุษยชน
บริษัทให้ควำมส�ำคัญต่อกำรเคำรพสิทธิมนุษยชน	ซึ่งเป็นสิทธิพ้ืนฐำนที่ทุกคนมีโดยเสมอภำคกัน	บริษัทจะไม่กระท�ำ

กำรใดๆ	ทีเ่ป็นกำรละเมดิสิทธิ	เสรีภำพของผูม้ส่ีวนได้เสยีทุกฝ่ำย	รวมถึงดแูลมใิห้ธุรกิจของบรษิทัมส่ีวนเก่ียวข้อง	หรอืสนบัสนนุ
ให้เกดิกำรละเมดิสทิธิมนุษยชน	ตลอดจนจะสง่เสรมิให้	คู่ค้ำ	ผูม้สีว่นไดเ้สยี	ปฏิบัติตำมหลกัสทิธมินษุยชนตำมมำตรฐำนสำกล
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สิ่งแวดล้อม
บรษิทัให้ควำมส�ำคัญต่อควำมรบัผดิชอบด้ำนส่ิงแวดล้อม	มคีวำมมุง่ม่ันท่ีจะด�ำเนินธุรกิจตำมเกณฑ์กฎหมำย	ข้อก�ำหนด	

และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม	รวมถึงกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงรู้คุณค่ำและมีประสิทธิภำพ	ส่งเสริมให้พนักงำนมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมรณรงค์ลดภำวะโลกร้อนด้วยกำรปรับเปลี่ยนพถติกรรมกำรลดใช้พลังงำน	และจะท�ำหน้ำที่สื่อกลำงให้กับทุก
ภำคส่วน	สร้ำงควำมตระหนักและสร้ำงจิตส�ำนึกด้ำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม	ลดกำรใช้ทรัพยำกรและ
พลังงำน	ตลอดจนลดกำรปล่อยของเสีย	และก๊ำซเรือนกระจก	เพื่อกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด

สังคมและชุมชน
บริษัทให้ควำมส�ำคัญกับกำรด�ำเนินงำนเพื่อประโยชน์ต่อสังคม	มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำสังคม	ชุมชน	เพื่อควำมเป็นอยู่

ที่ดีขึ้น	และในฐำนะที่บริษัทท�ำธุรกิจด้ำนสื่อ	ท�ำให้มีกิจกรรมส่งเสริมเพื่อช่วยเหลือและพัฒนำสังคมในด้ำนต่ำงๆอย่ำงต่อเนื่อง	
เชน่	ด้ำนศำสนำ	วัฒนธรรม	กำรศกึษำ	และคณุภำพชีวติ		และยงัสนบัสนุนกำรมีสว่นร่วมของชมุชนท้องถิ่นทีม่ีควำมขำดแคลน
ด้ำนต่ำงๆ	รวมถึงกำรเปิดรับฟังควำมเห็น	ข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่ำงๆ	อย่ำงต่อเนื่อง	อีกทั้งยังให้ควำมส�ำคัญใน
กำรดูแลรับผิดชอบต่อพนักงำน	มีกำรพัฒนำบุคลำกร	จัดสวัสดิกำรให้ควำมช่วยเหลือด้ำนต่ำงๆ	กำรดูแลสุขอนำมัยและควำม
ปลอดภัยในกำรท�ำงำน	และให้ควำมเป็นธรรมต่อพนักงำนทุกคน

 
3.2 การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

3.2.1 ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ
ลักษณะกำรด�ำเนินธุรกิจหลักของบริษัท	คือ	 กำรให้บริกำรด้ำนข้อมูลข่ำวสำร	 (Content	 	 Provider)	 ผ่ำนช่องทำง

แพลตฟอร์มที่หลำกหลำยทั้งสื่อสิ่งพิมพ์	สื่อโทรทัศน์	และสื่อออนไลน์	ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่ำของธุรกิจ	ประกอบด้วย
ลูกค้ำซึ่งเป็นกลุ่มผู้อ่ำน	ผู้รับชม	และบริษัท	ห้ำงร้ำนที่เป็นผู้ลงโฆษณำ	ซึ่งบริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้ำงคุณค่ำของงำนอย่ำงมืออำชีพ
ที่มีควำมน่ำเชื่อถือ	โดยแบ่งห่วงโซ่ของธุรกิจออกเป็น

กิจกรรมหลัก (Primary Activities) 	คือ	กำรเชื่อมโยงกันอย่ำงต่อเนื่องของ	5	กิจกรรมหลัก	ดังนี้
ห่วงโซ่คุณค่ำของธุรกิจในกิจกรรมหลักของบริษัท

การบริหารปัจจัยการผลิต  การปฏิบัติการ

-	ควบคุมกำรหำข่ำว	หรือกำรได้รับข่ำวจำกแหล่ง
ข่ำวที่เชื่อถือได้	

-	มีจิตส�ำนึกในกำรปฏิบัติหน้ำที่	 เพ่ือประโยชน์
สำธำรณะและรู้ถึงผลกระทบและควำมเสียหำย
จำกกำรรำยงำนข่ำว

-	ผนึกก�ำลังกับสื่อทุกแพลตฟอร์มในเครือ	 เพ่ือให้
เข้ำถึงและตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคดิจิทัลได้อย่ำง
เท่ำทัน

-	พัฒนำ	ปรับปรุงระบบงำนให้ทันสมัยและตอบสนอง
ต่อเทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลำ

-	พนกังำนได้รบักำรอบรมพัฒนำสม�ำ่เสมอ	และปฏบิติั
หน้ำที่ตำมกฎระเบียบ	 และจริยธรรมในวิชำชีพที่
เก่ียวข้องอย่ำงเคร่งครดั	และมคีวำมรูค้วำมเชีย่วชำญ
ในงำนที่รับผิดชอบเป็นอย่ำงดี

การกระจายการให้บริการ การตลาดและการขาย การบริการหลังการขาย

-	มช่ีองทำงรับชมท่ีหลำกหลำย	เพ่ือควำม
สะดวกและสำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำย

-	มกีำรก�ำหนดรำคำอย่ำงเหมำะ
สมและโปร่งใส

-	มหีน่วยงำนรบัเรือ่งร้องเรยีน	รบัฟัง
ควำมคิดเห็น	 เพ่ือน�ำไปพิจำรณำ
ด�ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง
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กิจกรรมสนับสนุน (Support Activities)  
คอื	กิจกรรมทีส่นบัสนุนเพ่ือขับเคลือ่นให้กิจกรรมหลกัของบรษิทัด�ำเนินไปได้อย่ำงต่อเนือ่งมปีระสทิธิภำพ	ประกอบด้วย
-	กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล	 (Human	Resources	Management)	 ซึ่งถือได้ว่ำในธุรกิจของบริษัท	ทรัพยำกรบุคคล	

เป็นหัวใจส�ำคัญในกำรขับเคลื่อนของบริษัท	ดังนั้นบริษัทจึงได้ให้ควำมส�ำคัญ	ตั้งแต่กำรจัดจ้ำงพนักงำนที่มีควำมรู้	 ควำม
สำมำรถ	กำรบริหำรค่ำตอบแทนท่ีสำมำรถแข่งขัน	สำมำรถจูงใจพนักงำนได้	 กำรส่งเสริมให้พนักงำนได้รับกำรอบรมพัฒนำ
อย่ำงสม�่ำเสมอ	รวมทั้งให้โอกำสในกำรเติบโตก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ	กำรดูแลเอำใจใส่	และกำรสร้ำงขวัญก�ำลังใจ	เป็นอย่ำง
ดี	เพื่อให้พนักงำนเกิดควำมรัก	ควำมผูกพันกับบริษัท	และทุ่มเทสร้ำงสรรค์พัฒนำงำนที่มีประสิทธิภำพ

-	กำรจัดซื้อจัดหำ	(Procurement)	จัดหำอุปกรณ์เครื่องมือในกำรท�ำงำนที่มคีุณภำพ	มีประสิทธิภำพ	ดว้ยควำมโปร่งใส		
และทันต่อควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยี

-	กำรพัฒนำเทคโนโลยี	 (Technology	Development)	ปรับปรุงกระบวนกำรท�ำงำนโดยน�ำเทคโนโลยีสมัยใหม่มำใช้	
เพื่อตอบสนองต่อควำมต้องกำรและโลกธุรกิจที่เปลี่ยนไป

3.2.2 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ
บริษัทมีกำรแบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียออกเป็น	2	กลุ่ม	ได้แก่
1.	ผู้มีส่วนได้เสียภำยในองค์กร	ได้แก่	พนักงำน	ผู้ถือหุ้น
2.	ผู้มีส่วนได้เสียภำยนอกองค์กร	ได้แก่	ลูกค้ำ	คู่ค้ำ	คู่แข่งทำงกำรค้ำ	เจ้ำหนี้	สังคมและชุมชน

ผู้มีส่วนได้เสีย ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย การตอบสนองต่อความคาดหวัง

พนักงำน

ผู้ถือหุ้น

-	ค่ำตอบแทนและสวัสดิกำรที่ดี
-	ควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ
-	โอกำสในกำรเรียนรู้และพัฒนำตนเอง
-	รับฟังควำมคิดเห็นของพนักงำน
-	สภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำนท่ีดีและ
ปลอดภัย

-	กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นธรรมและไม่เลือก
ปฏิบัติ

-	ผลประกอบกำรท่ีดีและเติบโตอย่ำง 
ต่อเนื่อง

-	ควำมมั่นคงทำงธุรกิจ
-	ควำมโปร่งใส	สำมำรถตรวจสอบได้
-	กำรเปิดเผยข้อมูลท่ีรวดเร็ว	 ถูกต้องและ
ครบถ้วน	ทันต่อกำรตัดสินใจ

-	บริหำรจัดกำรผลตอบแทนและสวัสดิกำรให้เป็น
ที่พึงพอใจของพนักงำนและสำมำรถแข่งขันใน
ระดับอุตสำหกรรมเดียวกัน

-	ท�ำแผนพัฒนำบุคคลเพื่อพัฒนำศักยภำพและ
รักษำบุคลำกรที่ดีไว้กับองค์กร

-	เปิดโอกำสให้พนักงำนมีส่วนร่วมในกำรแสดง
ควำมคิดเห็น

-	มีระบบควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำนและสร้ำง
สภำพแวดล้อมที่น่ำอยู่

-	ปฏิบัติต่อพนักงำนทุกคนอย่ำงเท่ำเทียมกันและ
เป็นธรรม

-	จัดท�ำแผนธุรกิจ	เพื่อผลประกอบกำรที่ยั่งยืน
-	พัฒนำและขยำยฐำนธุรกิจให้เติบโตอย่ำง 
ต่อเนื่องและมีศักยภำพเป็นที่ยอมรับ

-	จัดช่องทำงกำรติดต่อกับผู้ถือหุ้นที่หลำกหลำย	
เช่น	กำรสื่อสำรผลกำรด�ำเนินงำนผ่ำนช่องทำง
ของตลำดหลกัทรัพย์	และเวบ็ไซต์ของบริษทั	กำร
รบัฟังควำมคดิเหน็และข้อเสนอแนะผ่ำนช่องทำง	
เช่น	อีเมล	หรือเว็บไซต์ของบริษัท

-	จ่ำยเงินปันผลตำมนโยบำยของบริษัท

ผู้มีส่วนได้เสียภายในองค์กร
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ลูกค้ำ

คู่ค้ำ

คู่แข่งทำงกำรค้ำ

-	คุณภำพงำนที่ดี	ถูกต้อง	รวดเร็ว	แม่นย�ำ
-	รำคำที่เหมำะสมและเป็นธรรม
-	แก้ไขปัญหำที่เกิดจำกกระบวนกำรขำย
และบริหำรได้อย่ำงรอบคอบและรวดเร็ว

-	ควำมโปร่งใสตลอดกระบวนกำรท�ำงำน
-	ส่งมอบงำนตรงตำมเวลำ
-	ปฏิบัติตำมกฎหมำยและจรรยำบรรณ
วิชำชีพ

-	บริกำรอย่ำงต่อเนื่องหลังจบงำน

-	กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์และควำมร่วมมือ
ที่ดีต่อกันในระยะยำว

-	กำรด�ำเนินกำรที่เป็นธรรมและโปร่งใส	
ตรวจสอบได้

-	รับฟังควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
ต่ำง	ๆ

-	กำรแข่งขันทำงธุรกิจอย่ำงเสรี
-	ด�ำเนินกำรทำงธุรกิจอย่ำงเป็นธรรม

-	ด�ำเนินงำนอย่ำงมืออำชีพ	 ด้วยบุคลำกรที่มำก
ประสบกำรณ์

-	กำรบริกำรท่ีมุ่งเน้นให้เกิดควำมพึงพอใจสูงสุดกับ
ลูกค้ำ	มีควำมซึ่่อสัตย์ให้ลูกค้ำมีควำมวำงใจและ
เชื่อมั่นในกำรด�ำเนินงำนของบริษัท

-	 พัฒนำกระบวนกำรท�ำงำนให้มปีระสทิธิภำพสงูสุด	
ด้วยกำรพัฒนำนวัตกรรมเข้ำมำเสริมกระบวนกำร
ท�ำงำน

-	ปฏิบติัตำมเงือ่นไขและข้อสญัญำต่ำงๆ	อย่ำงเคร่งครดั
และเป็นธรรม

-	ด�ำเนินงำนภำยใต้นโยบำยต่อต้ำนคอร์รัปชั่น
-	 รับฟังควำมคิดเห็นและข้อร้องเรียนผ่ำนช่องกำร
สื่อสำรต่ำงๆ	 เพ่ือน�ำมำปรับปรุงและพัฒนำงำน
บริกำร

-	สร้ำงควำมเชื่อมั่นให้กับคู่ค้ำผ่ำนกำรด�ำเนินงำนที่
มปีระสทิธิภำพได้มำตรฐำน	และมกีระบวนกำรคดั
เลือกคู่ค้ำที่สำมำรถด�ำเนินกำรตำมมำตรฐำนที่
บรษิทัก�ำหนดเพ่ือให้ได้คณุภำพตำมควำมต้องกำร
ของบรษิทัและมมีำตรฐำนตำมกฏหมำยท่ีเก่ียวข้อง

-	ให้ควำมส�ำคญัต่อกำรสร้ำงและรกัษำควำมสมัพันธ์
ที่ดีต่อคู่ค้ำอย่ำงยั่งยืน

-	มคีวำมซือ่สตัย์สจุรติ	และอยู่บนพืน้ฐำนของกำรได้
รับผลตอบแทนอย่ำงเป็นธรรมทั้งสองฝ่ำย	 รวมทั้ง
ปฏบิติัตำมสญัญำและ/หรอืเงือ่นไขต่ำงๆ	ท่ีได้ตกลง
กันไว้กับคู่ค้ำอย่ำงเคร่งครัด

-	ปฏิบตัต่ิอคูค้่ำทกุรำยอย่ำงเสมอภำคและเป็นธรรม
-	มข้ีอห้ำมในกำรเรยีกรบั	และ/หรอืยอมรบัทรพัย์สนิ
หรือประโยชน์ใดๆ	ที่ไม่สุจริตจำกคู่ค้ำ

-	ด�ำเนินงำนภำยใต้นโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่น
-	 รับฟังควำมคิดเห็นและข้อร้องเรียนผ่ำนช่องกำร
สื่อสำรต่ำงๆ	 เพ่ือน�ำมำปรับปรุงและพัฒนำงำน
บริกำร

-	ปฏิบัติภำยใต้กรอบกติกำกำรแข่งขันที่ดี
-	ไม่แสวงหำข้อมูลที่เป็นควำมลับของคู่แข่ง
-	ไม่กล่ำวหำในทำงร้ำยหรือมุ่งท�ำลำยชื่อเสียงแก ่
	คู่แข่งทำงกำรค้ำ
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เจ้ำหนี้

สังคมและชุมชน

-	กำรมีวินัยทำงกำรเงินและควำมสำมำรถ
ในกำรช�ำระหนี้

-	กำรบริหำรจัดกำรด้ำนพลังงำนและส่ิง
แวดล้อม

-	กำรได้รับข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์และสำมำรถ
น�ำไปประยุกต์ใช้กับสถำนกำรณ์ต่ำง	ๆ 	ได้

-	กำรได้รับกำรช่วยเหลือ	สนับสนุนและส่ง
เสริมด้ำนต่ำง	ๆ

-	กำรบรหิำรจดักำรข้อร้องเรยีนอย่ำงรวดเรว็
และมีประสิทธิภำพ

-	ช�ำระหนี้ต่อเจ้ำหนี้ตรงตำมเงื่อนไขที่ก�ำหนด
-	ช�ำระหน้ีเงินกู้ยืม	ดอกเบี้ยและมีควำมรับผิดชอบ
ในหลักประกันหรือกำรค�้ำประกันต่ำงๆ	โดยยึดมั่น
ตำมเงือ่นไขในสญัญำท่ีได้ตกลงกันไว้อย่ำงเคร่งครดั

-	 เมื่อมีเหตุกำรณ์ที่ส�ำคัญที่ส่งผลกระทบต่อสถำนะ
ทำงกำรเงินและอำจกระทบต่อหน้ีทีต้่องช�ำระ	บรษิทั
จะแจ้งให้เจ้ำหนี้ทรำบเพ่ือร่วมหำวิธีป้องกันหรือ
แก้ไขเพื่อไม่ให้เกิดควำมเสียหำย

-	ปฏิบัติตำมเงื่อนไขต่ำงๆ	ที่เจ้ำหนี้ก�ำหนด

-	บริหำรจัดกำรด้ำนพลังงำนและสิ่งแวดล้อมอย่ำง
เป็นระบบและเกิดประโยชน์สูงสุด

-	ส�ำรวจควำมต้องกำรหรือผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกับ
ชุมชน

-	สร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีระหว่ำงคนในชุมชนและ
องค์กร

-	จัดกิจกรรมเพ่ือเผยแพร่ควำมรู้คืนสู่สังคม	 เช่น	
หลักสูตรออนไลน์	 เรียนง่ำย	 เรียนฟรี	ของกรุงเทพ
ธุรกิจ	ในยุคโควิด

-	สนับสนุนและช่วยเหลือผ่ำนโครงกำรต่ำงๆ	ตำม
เหตุกำรณ์และสถำนกำรณ์ปัจจุบัน	 เช่น	 โครงกำร
รวมน�้ำใจสู้ภัยน�้ำท่วม

-	รบัฟังควำมคดิและข้อเสนอแนะต่ำงๆ	ผ่ำนช่องทำง	
กำรสื่อสำรขององค์กร	

ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร
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3.3 การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม
3.3.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัทให้ควำมส�ำคัญต่อควำมรับผิดชอบด้ำนสิ่งแวดล้อม	และมุ่งมั่นที่จะด�ำเนินธุรกิจตำมเกณฑ์กฎหมำย	ข้อก�ำหนด	

และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม	รวมถึงกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงรู้คุณค่ำและมีประสิทธิภำพ	ส่งเสริมให้พนักงำนมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมรณรงค์ลดภำวะโลกร้อนด้วยกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกำรลดใช้พลังงำน	และจะท�ำหน้ำท่ีสื่อกลำงให้กับทุก
ภำคส่วน	สร้ำงควำมตระหนักและสร้ำงจิตส�ำนึกด้ำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม	ลดกำรใช้ทรัพยำกรและ
พลังงำน	ตลอดจนลดกำรปล่อยของเสีย	และก๊ำซเรือนกระจก	เพื่อกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด	โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

1.	 ปฏบิตัติำมกฎหมำยด้ำนสิง่แวดล้อม	ตลอดจนให้ควำมร่วมมอืและปฏบิตัติำมกฎหมำย	ข้อก�ำหนดและกฏระเบยีบ
ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม

2.	 ด�ำเนินธุรกิจอย่ำงมีควำมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม	 โดยมุ่งเน้นให้กระบวนกำรปฏิบัติงำนและกิจกรรม
กรรมทำงธุรกิจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนน้อยที่สุด

3.	 สนับสนุนกำรสร้ำงควำมตระหนักด้ำนสิ่งแวดล้อมให้แก่พนักงำน	เพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจถึงกำรเปลี่ยนแปลง
สภำพภูมิอำกำศ	กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ	และควำมส�ำคัญในกำรป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ตลอดระยะเวลำที่ผ่ำนมำ	บริษัทได้ให้ควำมส�ำคัญต่อสิ่งแวดล้อม	 รวมถึงมีกำรปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดกฎหมำยมำโดย
ตลอด	ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่ำงกำรจัดท�ำนโยบำยอย่ำงเป็นลำยลักษณ์อักษร

3.3.2 ผลการด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
ในปี	2564	บริษัทส่งเสริมให้กรรมกำร	ผู้บริหำร	และพนักงำนทุกระดับ	ใช้ทรัพยำกรอย่ำงรู้คุณค่ำและมีประสิทธิภำพ	

ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	รวมถึงมีกำรสื่อสำรให้ควำมรู้	สนับสนุนและสร้ำงจิตส�ำนึกแก่พนักงำนในกำรบริหำรกำรใช้ทรัพยำกรที่
มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร

-	 ลดกำรใช้กระดำษ	โดยกำรส่งข้อมลูผ่ำนสือ่อเิลก็ทรอนิกส์	เช่น	อเีมลล์	,	กำรอนุมตังิำนผ่ำนระบบกำรอนุมตัอิตัโนมตั	ิ
(Work	flow	Automation),	ออกใบแจ้งหนี้,ใบเสร็จรับเงิน/ใบก�ำกับภำษีด้วยระบบ	E-	WitholdingTax	E-Invoice	
&	E-Receipt	,	กำรใช้ช่องทำงกำรรับจ่ำยโดยผ่ำนระบบธนำคำร	(ลดกำรใช้เช็ค)

-	 รณรงค์ลดกำรใช้ลฟิท์	โดยให้ใช้บนัไดแทนส�ำหรบักำรข้ึน-ลง	1-3	ชัน้	เพ่ือช่วยประหยัดพลังงำนไฟฟ้ำและถือเป็นกำร
ส่งเสริมสุขภำพให้กับพนักงำนด้วยกำรเดินออกก�ำลังกำย	

การใช้พลังงาน(ไฟฟ้า)
บริษัทใช้พลังงำนจำกไฟฟ้ำในกำรด�ำเนินธุรกิจเป็นหลัก	 จึงมุ่งมั่นที่จะลดกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำอย่ำงมีประสิทธิภำพ	

ก�ำหนดแนวทำงและมกีำรรณรงค์ให้พนกังำนเพ่ือสร้ำงจติส�ำนึกและสร้ำงควำมตระหนกัในกำรให้ควำมร่วมมอืในกำรใช้ไฟฟ้ำ
อย่ำงประหยดั	โดยกำรปดิไฟห้องประชมุเมือ่ไม่ได้ใชง้ำน	,	ปดิหน้ำจอคอมพวิเตอร์ช่วงเวลำพกักลำงวนั,	ก�ำหนดเปดิ-ปดิเครือ่ง
ปรับอำกำศ	(แอร์)	ก่อนและหลังเลิกงำน	30	นำที	และให้ใช้กำรเดินขึ้น-ลงบันไดแทนกำรใช้ลิฟท์ส�ำหรับกำรขึ้น-ลง	1-3	ชั้น	ซึ่ง
บริษัทได้ด�ำเนินกำรมำอย่ำงต่อเนื่อง	

การใช้ทรัพยากร (น�้า)
บริษัทตระหนักถึงควำมส�ำคัญของกำรบริหำรจัดกำรน�้ำ	ซึ่งถือว่ำเป็นทรัพยำกรที่ส�ำคัญต่อกำรด�ำรงชีวิตและเป็นปัจจัย

ส�ำคัญของภำคเศรษฐกิจ	เนื่องจำกน�้ำเป็นทรัพยำกรที่ใช้แล้วหมดไปยังไม่มีกำรผลิตขึ้นมำทดแทนได้	บริษัทมีแนวทำงในกำร
ใช้น�้ำภำยในองค์กรให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภำพอย่ำงสูงสุด	 โดยมีกำรรณรงค์และติดป้ำยเพ่ือย�้ำเตือนเมื่อเปิดใช้น�้ำ
แล้วให้ปดิก๊อกน�ำ้ทกุครั้งหลงัใชง้ำน	ให้มกีำรบ�ำรุงรกัษำและตรวจสอบกำรรั่วไหลของระบบน�ำ้ประปำ	ให้มีประสิทธิภำพอยู่ใน
สภำพพร้อมใช้งำนอยู่เสมอ		
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การจัดการขยะ ของเสีย และมลพิษ
บริษัทมีกำรจัดกำรขยะและของเสียอย่ำงเหมำะสม	 โดยมีกำรแยกจุดท้ิงขยะท่ีเป็นกระดำษถ่ำยเอกสำรท่ีใช้แล้วเพ่ือ

สำมำรถน�ำเข้ำสู่กระบวนกำรรีไซเคิลน�ำไปผลิตเป็นกระดำษใช้ใหม่	ส่วนขยะทั่วไปก�ำหนดจุดทิ้งไว้ในแต่ละพื้นที่	โดยทุกสิ้นวัน
จะมีกำรรวบรวมไปทิง้บริเวณภำยนอกอำคำรในพื้นที่ที่ผู้ดูแลได้จัดเตรียมไว้	นอกจำกนีเ้พื่อสุขอนำมัยและควำมปลอดภัยของ
พนักงำน	บริษัทได้ก�ำหนดจุดทิ้งขยะติดเชื้อไว้โดยเฉพำะ	เช่น	หน้ำกำกอนำมัยที่ใช้แล้ว	เป็นต้น	

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก
บริษัทยังไม่มีข้อมูลกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก	แต่อย่ำงไรก็ตำมบริษัทได้ค�ำนึงถึงควำมส�ำคัญในกำรจัดกำรเพ่ือลด

ปัญหำกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก	โดยบริษัทอยู่ระหว่ำงกำรศึกษำและท�ำควำมเข้ำใจในขั้นตอนด�ำเนินงำนต่ำงๆ	ซึ่งมีแนวทำง
จะรำยงำนผลด�ำเนินงำนและเปิดเผยข้อมูลในปีต่อไป	

3.4 การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม
3.4.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม
บริษัทให้ควำมส�ำคัญกับกำรด�ำเนินงำนเพื่อประโยชน์ต่อสังคม	มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำสังคม	ชุมชน	เพื่อควำมเป็นอยู่

ที่ดีข้ึน	และในฐำนะท่ีบริษัทท�ำธุรกิจด้ำนสื่อ	 ซึ่งสังคมจะมีควำมคำดหวังต่อมำตรฐำนจริยธรรมสูงกว่ำในหลำยอำชีพอยู่แล้ว	
บริษัทยังเป็นสื่อกลำงเชื่อมประชำชนกับสังคมโลก	ท�ำให้มีกิจกรรมส่งเสริมเพ่ือช่วยเหลือและพัฒนำสังคมในด้ำนต่ำงๆ	 
อย่ำงต่อเน่ือง	 เช่น	ด้ำนศำสนำ	 วัฒนธรรม	กำรศึกษำ	และคุณภำพชีวิต	และยังสนับสนุนกำรมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถ่ิน 
ที่มีควำมขำดแคลนด้ำนต่ำงๆ	รวมถึงกำรเปิดรับฟังควำมเห็น	ข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่ำงๆ	อย่ำงต่อเนื่อง	อีกทั้ง
ยังให้ควำมส�ำคัญในกำรดูแลรับผิดชอบต่อพนักงำน	มีกำรพัฒนำบุคลำกร	จัดสวัสดิกำรให้ควำมช่วยเหลือด้ำนต่ำงๆ	กำรดูแล
สุขอนำมัยและควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำน	และให้ควำมเป็นธรรมต่อพนักงำนทุกคน

	นอกจำกนี้	กรุงเทพธุรกิจซึ่งเป็นสื่อในเครือเนชั่น	กรุ๊ป	ได้ก�ำหนดแผนงำนกำรน�ำเสนอคอนเทนต์ในปี	2565	นอกเหนือ
จำกคอนเทนต์ด้ำนข่ำว	ซึ่งรวมถึงคอนเทนต์ด้ำนภำวะโลกร้อน	ได้แก่	ZERO	Carbon,	EV	ยำนยนต์ไฟฟ้ำ,ไฟฟ้ำจำกพลังงำน
ทดแทน,	Bio	Circular	Green	เศรษฐกิจสเีขยีว	และนวัตกรรมเพ่ือโลกสเีขยีว	ทัง้นีเ้พ่ือให้ทุกภำคส่วนในสงัคมเกิดควำมตระหนัก
และให้ควำมร่วมมือในกำรลดปัญหำภำวะโลกร้อนอย่ำงจริงจังมำกขึ้น	

ความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน
-	 สนับสนุนให้พนักงำนมีควำมรับผิดชอบต่อสังคมและปฏิบัติตำมเจตนำรมณ์ของกฎหมำยอย่ำงเคร่งครัด	 รวมถึง

เสริมสร้ำงค่ำนิยมของกำรมีคุณธรรมและจริยธรรมในกำรท�ำงำน
-	 บรษิทัได้ประกำศเจตนำรมณ์และได้รบักำรรบัรองเป็นสมำชกิในโครงกำรแนวร่วมต่อต้ำนคอร์รปัชัน่ของภำคเอกชน

ไทย	(Thai	Private	Sector	Collective	Action	Against	Corruption	 :	CAC)	ซึ่งแสดงถึงควำมตระหนักและเห็น
ควำมส�ำคัญของกำรวำงระบบป้องกันกำรทุจริตคอร์รัปชั่น	และพร้อมที่จะด�ำเนินธุรกิจอย่ำงโปร่งใส	

-	 ยึดมั่นในควำมถูกต้อง	ควำมเป็นกลำงและควำมเที่ยงธรรม	อันจะน�ำพำสังคมไปสู่ควำมสำมัคคีและสงบสุข
-	 เป็นสื่อกลำงในกำรรณรงค์ให้ประชำชน	 ได้ให้ควำมส�ำคัญต่อกำรอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย	 ภูมิปัญญำท้องถิ่น	

ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น	ซึ่งเป็นมรดกตกทอดจำกบรรพบุรุษ	ให้ด�ำรงอยู่เจริญรุ่งเรืองเพื่อสืบสำน
ให้แก่เยำวชนในรุ่นต่อๆไป

-	 มุ่งเน้นกำรสร้ำงกิจกรรมทั้งภำยในบริษัท	 และกิจกรรมสำธำรณประโยชน์เพื่อกำรพัฒนำสังคมในด้ำนต่ำงๆ	 
ส่งเสริมให้เยำวชนใช้เวลำว่ำงเกิดประโยชน์	เพื่อเสริมสร้ำงพลำนำมัยและห่ำงไกลยำเสพติด	สนับสนุนและส่งเสริม
กิจกรรมเพื่อแสดงออกและกำรประกวดควำมสำมำรถด้ำนต่ำงๆ	ของเยำวชนและประชำชน	ส่งเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมทำงศำสนำ	ทั้งที่ด�ำเนินกำรเองและร่วมมือกับรัฐและชุมชน	 โดยมีรำยละเอียดกิจกรรมอยู่ในหัวข้อ	 3.4.2	
ผลกำรด�ำเนินงำน/กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
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การเคารพสิทธิมนุษยชน
-	 ให้ควำมส�ำคัญต่อกำรเคำรพสิทธิมนุษยชน	ด้วยกำรค�ำนึงถึงควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมกัน	 ไม่แบ่งแยก	 

เชื้อชำติ	ศำสนำ	เพศ	สถำนภำพสมรส	สมรรถภำพทำงร่ำงกำย	ฐำนะหรือสถำนะอื่นใดที่มิได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับกำรปฏิบัติ
งำน	รวมทั้งให้ควำมเคำรพต่อควำมเป็นปัจเจกชนและศักดิ์ศรีของควำมเป็นมนุษย์

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
-	 ปฏิบัติต่อพนักงำนด้วยควำมสุภำพ	 ให้ควำมเคำรพต่อควำมเป็นปัจเจกชน	 และยึดมั่นในกำรปฏิบัติตำมหลัก 

สิทธิมนุษยชนบนพื้นฐำนของศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์
-	 ให้ผลตอบแทนทีเ่ป็นธรรม	เหมำะสม	และสอดคล้องกับผลกำรด�ำเนินงำนของบรษิทัท้ังในระยะสัน้และในระยะยำว	

ตลอดจนจัดสวัสดิกำรที่พอเพียงและสอดคล้องกับสถำนกำรณ์ที่เป็นจริง
-	 ดูแลรักษำสภำพแวดล้อมกำรท�ำงำนให้มีควำมปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงำนอยู่เสมอ
-	 ให้ควำมส�ำคัญต่อกำรพัฒนำควำมรู้ศักยภำพของพนักงำน	โดยจัดอบรมสัมมนำอย่ำงสม�่ำเสมอ	เพื่อพัฒนำควำม

รูแ้ละทักษะในกำรท�ำงำนของพนกังำน	ให้ควำมส�ำคญัต่อกำรพัฒนำกำรถ่ำยทอดควำมรู้ควำมสำมำรถของพนกังำน
โดยให้โอกำสพนักงำนอย่ำงทั่วถึงและสม�่ำเสมอ

-	 เปิดโอกำสและสนับสนุนให้พนักงำนได้จัดต้ัง	 ”สหภำพแรงงำนเครือเนชั่น”	ตำมพรบ.แรงงำนสัมพันธ์	 2518	 เพ่ือ
คุ้มครองผลประโยชน์เกี่ยวกับสภำพกำรจ้ำงงำน	ส่งเสริมควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงนำยจ้ำงกับลูกจ้ำงและระหว่ำง
ลูกจ้ำงด้วยกัน

-	 รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจำกพนักงำนทุกระดับอย่ำงเท่ำเทียมและเสมอภำค

3.4.2 ผลการด�าเนินงานด้านสังคม
ลูกค้า
บริษัทค�ำนึงถึงควำมพึงพอใจของลูกค้ำเป็นส�ำคัญ	บริษัทมีควำมมุ่งมั่นในกำรด�ำเนินงำนตอบสนองควำมต้องกำรของ

ลูกค้ำโดยบริกำรด้วยคุณภำพ	รำคำที่เป็นธรรม	และมีควำมรับผิดชอบต่อลูกค้ำ		ซึ่งบุคลำกรในองค์กรจะมีกำรพัฒนำควำมรู้
ที่เก่ียวข้องกับกำรด�ำเนินงำนอย่ำงต่อเน่ือง	มีกำรพัฒนำด้ำนเทคโนโลยี	ปรับตัวให้องค์กรมีควำมรู้เท่ำทันกับเทคโนโลยีสมัย
ใหม่	 ที่สำมำรถน�ำมำปรับใช้ในกำรให้บริกำรแก่ลูกค้ำให้มีศักยภำพมำกยิ่งขึ้น	 ให้ทันต่อควำมเปลี่ยนแปลงของลูกค้ำ	และ 
ตอบโจทย์ควำมต้องกำรของลูกค้ำที่เพิ่มเข้ำมำ	และสร้ำงควำมพึงพอใจในงำนบริกำรของบริษัท	

โดยในปี	2564	บริษัทได้รับควำมพึงพอใจจำกลูกค้ำในระดับดีและไม่มีข้อร้องเรียนจำกลูกค้ำในเรื่องส�ำคัญ

พนักงาน
การพัฒนาฝึกอบรมพนักงาน
ในปี	2564	บริษัทได้จัดกำรฝึกอบรมให้กับพนักงำนทั้งหลักสูตรกำรอบรมภำยใน(Training	In	House)	และส่งพนักงำน

ไปฝึกอบรมกับสถำบันภำยนอก	จ�ำนวน	191	คน	คิดเป็นร้อยละ	62	ของทั้งหมด	306	คน	(จ�ำนวนพนักงำนเฉลี่ย	12	เดือน)	
จ�ำนวนชั่วโมงฝึกอบรมทั้งปี	1,194	ชั่วโมง	คิดเป็นชั่วโมงเฉลี่ยกำรฝึกอบรมพนักงำน	4	ชั่วโมง/คน/ปี

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน
ในปี	2564	บรษิทัให้ควำมส�ำคญัต่อบคุลำกรโดยมคีวำมห่วงใยต่อสุขภำพ	อนำมยัของพนกังำนจำกกำรแพร่ระบำดของ

โควิด-19	บริษัทได้จัดหำหน้ำกำกอนำมัยแจกให้กับพนักงำน	จัดหำชุดตรวจ	Antigen	Test	Kit	(ATK)	ส�ำหรับตรวจผู้ที่มีควำม
เสี่ยงสูงก่อนเข้ำท�ำงำน	ประสำนงำนและติดตำมให้พนักงำนทุกคนฉีดวัคซีนให้ครบโดสตำมมำตรกำรของภำครัฐ	อีกทั้งบริษัท
ได้จดัหำวคัซีน	mRNA	(Moderna)	เพือ่เปน็วัคซีนเขม็กระตุน้ภมูิคุม้กนัหรอืบูสเตอร	์(Booster	Dose)	ให้กบัพนักงำนทุกคน	เพือ่
ป้องกันและลดควำมรุนแรงหำกติดเชื้อดังกล่ำว	

สถำนท่ีท�ำงำน	บรษิทัมมีำตรกำรดแูลอย่ำงเข้มงวด	 โดยจดัให้ท�ำควำมสะอำดในพ้ืนท่ีส�ำนักงำนด้วยกำรพ่นน�ำ้ยำฆ่ำเชือ้	
อย่ำงสม�่ำเสมอ	ท�ำควำมสะอำดอุปกรณ์ส�ำนักงำน	จัดเจลแอลกอฮอล์ส�ำหรับล้ำงมือ	มีเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้ำพื้นที่
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ส�ำหรับพนักงำนและผู้มำติดต่อ	 ก�ำหนดให้สวมหน้ำกำกอนำมัยตลอดเวลำกำรท�ำงำน	 และบริษัทยังได้ให้พนักงำนบำงส่วน
ปฏิบัติงำนท่ีบ้ำน	 (Work	 From	Home)	 เพ่ือลดควำมแออัดของกำรท�ำงำนในพ้ืนท่ีส�ำนักงำนและหลีกเลี่ยงกำรเดินทำงของ
พนักงำน

กำรเกิดอบุตัเิหตแุละกำรลำเจบ็ป่วยจำกกำรท�ำงำน	โดยในรอบปีท่ีผ่ำนมำไม่มกีำรเกิดอบุตัเิหตแุละกำรลำเจบ็ป่วยจำก
กำรท�ำงำน	 	 เน่ืองจำกลักษณะกำรท�ำงำนของบริษัทฯ	 เป็นกำรปฏิบัติงำนในส�ำนักงำนเป็นส่วนใหญ่	 และทำงบริษัทฯ	 ได้ให้
ควำมส�ำคัญกับสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำน	มีกำรดูแลอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้รวมถึงสถำนประกอบกำรให้อยู่ในสภำพ
พร้อมใช้งำนและมีควำมปลอดภัยอยู่เสมอ

กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
บริษัทด�ำเนินธุรกิจด้วยควำมรับผิดชอบต่อสังคม	(Corporate	Social	Responsibility	:	CSR)	ควบคู่กับจริยธรรมทำง

วิชำชพีสือ่มวลชน	ทัง้ด้ำนสงัคม	ชมุชนสิง่แวดล้อม	เพ่ือพัฒนำสงัคมอย่ำงย่ังยืน	ผ่ำนกิจกรรมและโครงกำรต่ำงๆ	ท่ีจดัขึน้ตลอด
ปี	2564	ดังนี้		

1) กิจกรรมท�านุบ�ารุงพระพุทธศาสนา 
เนชั่นเป็นเจ้ำภำพท�ำบุญทอดผ้ำป่ำสำมัคคีประจ�ำปี	 2564	 โดยมีผู้มีจิต

ศรัทธำร่วมบริจำคเป็นเจ้ำภำพร่วม	 เพ่ือสมทบทุนก่อสร้ำงโกเมศไตรรัตนเจดีย์	
ณ	วัดโกเมศรตันำรำม	อ�ำเภอสำมโคก	จงัหวัดปทมุธำน	ีเพ่ือใช้เป็นสถำนท่ีศกึษำ
และปฎิบัติธรรมตำมค�ำสอนขององค์สัมมำสัมพุทธเจ้ำส�ำหรับพระภิกษุสงฆ์
สำมเณรและประชำชนท่ัวไป	รวมถึงใช้เผยแพร่พระพุทธศำสนำให้เกิดประโยชน์
ต่อสังคมสืบไป

2) กิจกรรมการช่วยเหลือในสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด 19  
-	มอบถุงยงัชีพ		ชมุชนริมคลองหวัหมำกน้อย	เขตบำงกะปิ		,	ชมุชนคลอง

มะนำว	จรัญสนิทวงศ์	79	เขตบำงพลัด	,	ชุมชนภำวนำลำดพร้ำว	,	ชุมชนโรงหมู	
เขตคลองเตย

-	 เปิดโรงครวั	‘เนชัน่ปันน�ำ้ใจ’		น�ำน�ำ้ใจท่ีได้รบับรจิำคผ่ำนทำงมลูนธิิเนชัน่	
มำท�ำเป็นอำหำรแจกจ่ำยให้กับประชำชน	เพ่ืออ�ำนวยควำมสะดวกให้กับประชำชน
ได้กักตัวอย่ำงสะดวกสบำย	 ไม่ต้องกังวลเรื่องอำหำรกำรกิน	 ได้แก่	 7	 ชุมชน
คลองเตย,	 พ้ืนท่ีเขตรำชเทวี-พญำไท-จตุจักร	 รวม	13	ชุมชน,	 ชุมชนในพ้ืนท่ี
วังทองหลำง	

-	 “ปันน�้ำใจ...ให้ถึงบ้ำน”		พันธมิตรทำงธุรกิจตลอดจนผู้มีจิตศรัทธำร่วม
มอบสิ่งของและควำมช่วยเหลือ	พร้อมส่งมอบกล่องยังชีพให้กับทำงไปรษณีย์
ไทย	ที่ร่วมสนับสนุนในกำรกระจำยกล่องสิ่งของอุปโภคบริโภคและของจ�ำเป็น
ในกำรด�ำรงชีพ	กว่ำ	3,000	กล่อง	ส่งตรงถึงหน้ำบ้ำน	ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและ
เข้มงวด	 “สีแดงเข้ม”	 รวม	10	จังหวัด	คือ	กรุงเทพมหำนคร	นนทบุรี	ปทุมธำนี	
สมุทรปรำกำร	 สมุทรสำคร	นครปฐม	สงขลำ	ยะลำ	ปัตตำนี	 และ	นรำธิวำส		 
เพื่อควำมปลอดภัยและหลีกเลี่ยงกำรสัมผัส
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-	มอบอำหำรและถุงมอืแก่บคุลำกร
ทำงกำรแพทย์	 ให้เจ้ำหน้ำท่ีและบคุลำกร
ทำงกำรแพทย์ศนูย์รำชวิทยำลัย	จุฬำภรณ์

3) กิจกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน�้าท่วม
“เนชัน่ปันน�ำ้ใจ...ช่วยภยัน�ำ้ท่วม”		มลูนธิิเนชัน่ผนึกก�ำลงัพันธมติรส่งมอบ

ถุงยังชีพ	เพื่อส่งต่อธำรน�้ำใจในกำรบรรเทำควำมเดือดร้อนเบื้องต้นแก่ผู้ประสบ
อุทกภัย	ได้แก่	ผู้ประสบภัยพื้นที่บ้ำนกุ่ม	หมู่ที่	1,	2,	6	และ	9	อ�ำเภอบำงบำล	
จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ,	 พ้ืนที่อ�ำเภอบำงปลำม้ำ	บ้ำนหมู่	 4	และ	7	จังหวัด
สุพรรณบุรี,	 พ้ืนท่ีต�ำบลบำงไทรป่ำ	 อ�ำเภอบำงเลน	จังหวัดนครปฐม,	 อ�ำเภอ
บ้ำนหมี	่อ�ำเภอชยับำดำล	และอ�ำเภอล�ำสนธิ	ในจงัหวดัลพบรุ	ี,	พ้ืนทีห่มู	่2	ต.ดอน
ทอง	อ.เสนำ	จ.พระนครศรีอยุธยำ,	พื้นที่	3	จังหวัดชำยแดนภำคใต้

4) กิจกรรมส่งเสริมด้านการกีฬา     
	แสดงควำมยินดีกับเพื่อนพนักงำน	"ขวัญสุดำ	พวงกิจจำ"	และ	"อ�ำนวย	

เวชวิฐำน"	 2	 นักกีฬำเหรียญทองแดง	 พำรำลิมปิกเกมส์	 โตเกียว	 2020	 
จำกกำรแข่งขันเทควันโดหญิง	 ในคลำส	K	44	 รุ่นน�้ำหนักไม่เกิน	 49	กก.	และ 
จำกรำยกำรแข่งขันแบดมินตันประเภทหญิงคู่	 คลำส	WH	พร้อมมอบเงิน 
สนับสนุน	 200,000	บำท	จำกผลงำนอันยอดเย่ียมสร้ำงชื่อเสียงให้กับประเทศ
และองค์กร
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4. การวิเคราะห์และค�าอธิบายของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis  
 : MD&A)

ค�าอธิบายและการวิเคราะห์ผลการด�าเนินงานและฐานะทางการเงิน
สรุปภาพรวมผลการด�าเนินงานที่ผ่านมา

กำรประกอบธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทสำมำรถแบ่งได้เป็น	3	ประเภท	คือ
1.	ธุรกิจสิ่งพิมพ์และโฆษณำ	สื่อสมัยใหม่และงำนกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง	
2.	ธุรกิจสื่อกระจำยภำพและเสียง	สื่อสมัยใหม่และงำนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน
3.	ธุรกิจอื่น	ๆ
				ซึ่งสร้ำงรำยได้รวมของกลุ่มบริษัทคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	42	ร้อยละ	57	และร้อยละ	1	ของรำยได้รวมของกลุ่มบริษัท	

ในปี	2564	ตำมล�ำดับ
สรุปผลการด�าเนินงานรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

	งบกำรเงินรวมของบริษัท	เนชั่น	มัลติมีเดีย	กรุ๊ป	จ�ำกัด	(มหำชน)	และบริษัทย่อย	ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวำคม	2564	
แสดงผลขำดทุนจำกกำรด�ำเนินงำนต่อเนื่อง	จ�ำนวน	128.86	ล้ำนบำท	เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี	2563	ซึ่งมีผลขำดทุน
จ�ำนวน	127.43	ล้ำนบำท	และหำกรวมผลขำดทุนจำกกำรด�ำเนินงำนที่ยกเลิกของปี	2564	จ�ำนวน	37.36		ล้ำนบำท	กลุ่มบริษัท
แสดงผลขำดทุนส่วนท่ีเป็นของบรษิทัใหญ่จ�ำนวน	118.07	ล้ำนบำท	เมือ่เทยีบกับช่วงเดยีวกันของปี	2563	ซึง่มผีลขำดทนุจ�ำนวน	
147.77	ล้ำนบำท	คิดเป็นกำรเปลี่ยนแปลงขำดทุนลดลงร้อยละ	 20	ทั้งนี้	 บริษัทขอชี้แจงผลกำรด�ำเนินงำนของกลุ่มบริษัท 
ที่เปลี่ยนแปลงอย่ำงมีสำระส�ำคัญ	สรุปได้ดังนี้

•	 รำยได้รวมส�ำหรบัปี	2564	ลดลงร้อยละ	22	เมือ่เทยีบกบัชว่งเวลำเดยีวกนัของป	ี2563	สำเหตหุลกัมำจำกผลกระทบ	
จำกกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ	 2019	 (COVID-19)	 รอบใหม่ในปี	 2564	ส่งผลให้กลุ่มบริษัท 
ไม่สำมำรถจัดกิจกรรมตำมที่วำงแผนไว้ได้	 ส่งผลให้รำยได้กำรจัดกิจกรรม	 รำยได้ค่ำโฆษณำ	และรำยได้จำกกำร
จ�ำหน่ำยสื่อสิ่งพิมพ์ลดลงจำกปีก่อน	

•	 ต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยส�ำหรับปี	2564	ลดลงร้อยละ	21	เมื่อเทียบกับช่วงเวลำเดียวกันของปี	2563	ซึ่งสอดคล้องกับ
รำยได้จำกกำรขำยและบริกำรที่ลดลง	นอกจำกนี้	กลุ่มบริษัทมีนโยบำยควบคุมค่ำใช้จ่ำยอย่ำงต่อเนื่อง

กล่าวโดยสรุป
ผลกำรด�ำเนินงำนรวมส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวำคม	2564	กลุ่มบริษัทมีผลขำดทุนส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จ�ำนวน	

118.07	ล้ำนบำท	เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี	2563	ซึ่งมีผลขำดทุนจ�ำนวน	147.77	ล้ำนบำท	
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หน่วย : พันบาท

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 2562 % 2563 % 2564 %

รำยได้

		รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร	

		ส่วนต่ำงค่ำชดเชยจำกกำรคืนใบอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่โทรทัศน์ฯ

		ก�ำไรจำกกำรสูญเสียอ�ำนำจควบคุมบริษัทย่อยทำงอ้อม/บริษัทร่วม

		รำยได้อื่น

รวมรำยได้

ค่ำใช้จ่ำย

		ต้นทุนขำยและบริกำร

		ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย

		ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร

		(กลับรำยกำร)ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ

		ต้นทุนทำงกำรเงิน

รวมค่ำใช้จ่ำย

ส่วนแบ่งก�ำไร(ขำดทุน)จำกเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำ

ก�ำไร(ขำดทุน)ก่อนภำษีเงินได้

รำยได้	(ค่ำใช้จ่ำย)	ภำษีเงินได้

ก�ำไร(ขำดทุน)จำกกำรด�ำเนินงำนต่อเนื่องสุทธิ

ขำดทุนจำกกำรด�ำเนินงำนที่ยกเลิก

ก�ำไร(ขำดทุน)สุทธิ

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนำจควบคุม

ก�ำไร(ขำดทุน)สุทธิ	ส่วนของบริษัทใหญ่

ก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

รำยกำรที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก�ำไรหรือขำดทุนในภำยหลัง

ก�ำไร	(ขำดทุน)	เบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนำจควบคุม

ก�ำไร	(ขำดทุน)	เบ็ดเสร็จรวม	ส่วนของบริษัทใหญ่

1,198,935

331,354

180,362

102,228

1,812,879

1,037,023

206,095

416,287

43,632

82,380

1,785,417

(31,221)

(3,759)

1,663

(2,096)

-

(2,096)

(22,479)

20,383

(18,093)

(20,189)

(24,769)

4,580

66%

18%

10%

6%

100%

57%

11%

23%

2%

5%

98%

-2%

-

-

-

-

-

-1%

1%

957,251

-

2,235

96,406

1,055,892

716,961

134,275

300,589

(3,502)

31,041

1,179,364

(3,957)

(127,429)

-

(127,429)

(20,498)

(147,927)

(155)

(147,772)

14,630

(133,297)

988

(134,285)

91%

-

-

9%

100%

68%

13%

28%

-

3%

112%

-

-12%

-

-12%

-2%

-14%

-

-14%

702,577

-

13,930

106,098

822,605

631,285

97,322

182,886

(3,819)

43,297

950,971

(499)

(128,865)

-

(128,865)

(37,362)

(166,227)

(48,153)

(118,074)

13,392

(152,835)

(48,153)

(104,682)

85%

-

2%

13%

100%

77%

12%

22%

-

5%

116%

-

-16%

-

-16%

-4%

-20%

-6%

-14%

ผลการด�าเนินงานของกลุ่มบริษัทในแต่ละสายธุรกิจ
ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์และโฆษณา (Printing and Publishing Business)
ประกอบด้วย	3	สำยธุรกิจ		ได้แก่	

•	 สำยธุรกิจด้ำนข่ำวธุรกิจภำษำไทย	ได้แก่	บริษัท	กรุงเทพธุรกิจ	มีเดีย		จ�ำกัด	(NMG	ถือหุ้นร้อยละ	99.99)	ตั้งแต่	เดือน
เมษำยน	2562	ด�ำเนินกำรผลิตและจ�ำหน่ำยภำยใต้	NMG

•	 สำยธุรกิจด้ำนข่ำวภำษำอังกฤษ	ด�ำเนินกำรภำยใต้บริษัทย่อยชื่อ	บริษัท	สเวน	คอร์ปอเรชั่น	 จ�ำกัด	 (NMG	 ถือหุ้น 
ร้อยละ	99.99)	โดยยุติกำรประกอบธุรกิจหนังสือพิมพ์	“The	Nation”	เมื่อวันที่	29	มิถุนำยน	2562	แต่ยังคงให้บริกำร
สื่อโฆษณำผ่ำนสื่อใหม่	(New	Media)	ภำยใต้	NMG	ในชื่อ	“The	Nation	Thailand”

•	 สำยธุรกิจดำ้นข่ำวท่ัวไปภำษำไทย	ด�ำเนินกำรภำยใต้บริษัทย่อยชื่อ	บริษัท	คมชัดลึก	มีเดีย	 	 จ�ำกัด	 (NMG	 ถือหุ้น 
ร้อยละ	99.99)	 โดยยุติกำรประกอบธุรกิจหนังสือพิมพ์	 “คมชัดลึก”	 เมื่อวันที่	 9	 เมษำยน	2563	แต่ยังคงให้บริกำร 
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สื่อโฆษณำผ่ำนสื่อใหม่	 	 (New	Media)	 โดยเมื่อวันที่	30	พฤศจิกำยน	2563	NMG	ได้จ�ำหน่ำยเครื่องหมำยกำรค้ำ	 
“คมชัดลึก”	ให้แก่	NBC		และต่อมำเมื่อวันที่	7	ธันวำคม	2564	NMG	ได้จ�ำหน่ำยเงินลงทุนในบริษัท	คมชัดลึก	มีเดีย		
จ�ำกัด	ให้แก่บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	ท�ำให้สิ้นสุดกำรเป็นบริษัทย่อย

หน่วย : พันบาท

            รายการ 2562 % 2563 % 2564 %

รำยได้จำกกำรขำยโฆษณำในสื่อสิ่งพิมพ์

รำยได้จำกกำรขำยโฆษณำในสื่อใหม่

รำยได้จำกกำรจัดกิจกรรมพิเศษ

รำยได้จำกกำรจ�ำหน่ำยสื่อสิ่งพิมพ์

รวมรายได้จากการขายและให้บริการ

รำยได้จำกกำรลงทุน

ก�ำไรจำกกำรจ�ำหน่ำยเงินลงทุนในบริษัทย่อย/บริษัทร่วม

รำยได้อื่น

รวมรายได้

ต้นทุนขำยและกำรให้บริกำร

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร

(กลับรำยกำร)	ผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น

รวมค่าใช้จ่าย

ก�าไร(ขาดทุน)จากการด�าเนินงานก่อนดอกเบี้ยและภาษี

ต้นทุนทำงกำรเงิน

รำยได้	(ค่ำใช้จ่ำย)	ภำษีเงินได้

ก�าไร(ขาดทุน)ก่อนส่วนแบ่งขาดทุนเงินลงทุน

ส่วนแบ่งขำดทุนในเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำ

ก�าไร(ขาดทุน)สุทธิ

		230,703	

72,220	

		77,618	

							122,437	

     502,978 

													71	

						180,362	

						23,094	

     706,505 

							342,851	

							470,610	

						(19,157)

 794,304 

(87,799)

	(61,726)

			1,663	

 (147,862)

					(31,221)

 (179,083)

46%

14%

15%

24%

100%

 

 

		131,916	

	90,690	

	46,488	

			57,364	

   326,458 

												24	

								2,235	

						31,016	

 359,733 

					210,327	

					226,234	

					(163)

  436,398 

    (76,665)

	(22,328)

							-			

  (98,993)

						(3,957)

 (102,950)

40%

28%

14%

18%

100%

							95,892	

149,390	

							24,059	

	28,630	

   297,971 

							22	

			5,699	

							25,440	

329,132 

		142,344	

				124,376	

					(5,647)

 261,073 

  68,059 

				(32,066)

	-

 35,993 

	(499)

     35,494 

32%

50%

8%

10%

100%

รายได้ :- 
รำยได้จำกธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์และโฆษณำในปี	2564	ประกอบด้วยรำยได้จำกกำรขำยพื้นที่โฆษณำสิ่งพิมพ์และสื่อใหม่	

กำรจัดกิจกรรมพิเศษ	และกำรจัดจ�ำหน่ำยหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ	ซึ่งในปี	2564	มีมูลค่ำเท่ำกับ	298	ล้ำนบำท	ลดลงร้อยละ	
9	จำกปีก่อนที่เท่ำกับ	326	ล้ำนบำท	โดยมีสำเหตุหลักมำจำก	ผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ	2019	
(COVID-19)	นอกจำกนี้	 ในปัจจุบันพฤติกรรมของผู้บริโภคในยุคดิจิทัลได้เปลี่ยนแปลงไป	ท�ำให้คนส่วนใหญ่หันมำอ่ำน
หนังสือพิมพ์น้อยลง	 	 ดังนั้น	 กลุ่มบริษัทจึงต้องปรับเปล่ียนรูปแบบกำรน�ำเสนอข่ำวและรำยกำรในส่ือต่ำงๆเพ่ือเพ่ิมรำยได้ 
ค่ำโฆษณำ	 พัฒนำบุคคลำกรให้มีทักษะกำรท�ำงำนรอบด้ำน	 เพ่ือเพ่ิมรำยได้โดยกำรต่อยอดผ่ำนช่องทำงสื่อรูปแบบอื่นๆ 
	เพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรตอบสนองควำมต้องกำรผู้บริโภค	และใช้ข้อได้เปรียบจำกกำรประกอบธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์	ในกำร
ต่อยอดไปสู่รำยกำรโทรทัศน์	สื่อใหม่	และกำรจัดงำนสัมมนำและกิจกรรมต่ำงๆ	เป็นต้น
รายได้โฆษณาจากสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อใหม่และกิจกรรมพิเศษ 

	ปี	2564	รำยได้โฆษณำจำกสื่อสิ่งพิมพ์	สื่อใหม่และกิจกรรมพิเศษมีมูลค่ำเท่ำกับ	269.34	ล้ำนบำท	เพิ่มขึ้นร้อยละ	0.1	
จำกปีก่อนที่เท่ำกับ	269.09	ล้ำนบำท	 เพิ่มขึ้นจำกปีก่อนเล็กน้อย	 เนื่องจำกบริษัทมีกำรปรับปรุงรูปแบบกำรน�ำเสนอข่ำวและ
รำยกำรในสื่อรูปแบบใหม่เพิ่มมำกขึ้นจึงท�ำให้รำยได้เพิ่มขึ้น
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	ปี	 2563	 รำยได้โฆษณำจำกสื่อสิ่งพิมพ์	 สื่อใหม่และกิจกรรมพิเศษมีมูลค่ำเท่ำกับ	269	ล้ำนบำท	ลดลงร้อยละ	29																		
จำกปีก่อนท่ีเท่ำกับ	 381	ล้ำนบำท	สำเหตุมำจำกบริษัทได้ผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ	 2019	
(COVID-19)	บริษัทได้ยุติกำรประกอบธุรกิจหนังสือพิมพ์	“คมชัดลึก”	 เมื่อวันที่	9	 เมษำยน	2563	จึงท�ำให้รำยได้ลดลงจำกปี
ก่อนแต่ยังคงให้บริกำรสื่อโฆษณำผ่ำนสื่อใหม่	 (New	Media)	 โดยเมื่อวันที่	 30	พฤศจิกำยน	 2563	NMG	 ได้จ�ำหน่ำย
เครื่องหมำยกำรค้ำ	“คมชัดลึก”	ให้แก่	NBC	และต่อมำเมื่อวันที่	7	ธันวำคม	2564	NMG	ได้จ�ำหน่ำยเงินลงทุนในบริษัท	คมชัด
ลึก	มีเดีย		จ�ำกัด	ให้แก่บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	ท�ำให้สิ้นสุดกำรเป็นบริษัทย่อย
รายได้จากการจ�าหน่ายสื่อสิ่งพิมพ์  

ปี	2564	รำยได้จำกกำรจ�ำหน่ำยสื่อสิ่งพิมพ์มีมูลค่ำเท่ำกับ	29	ล้ำนบำท	ลดลงร้อยละ	50	จำกปีก่อนที่เท่ำกับ	57	ล้ำน
บำท	 โดยมำจำกผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ	 2019	 (COVID-19)	 รอบใหม่ในปี	 2564	ส่งผล 
ต่อกำรจัดจ�ำหน่ำยสิ่งพิมพ์ไปยังลูกค้ำท่ีได้รับผลกระทบโดยตรง	 เช่น	 ธุรกิจสำยกำรบิน	 โรงแรม	สถำบันกำรเงินและเอเย่น 
ต์จัดจ�ำหน่ำย	ท�ำให้รำยได้จำกกำรจ�ำหน่ำยสื่อสิ่งพิมพ์ลดลง		

	ปี	 2563	 รำยได้จำกกำรจ�ำหน่ำยสื่อสิ่งพิมพ์มีมูลค่ำเท่ำกับ	57	ล้ำนบำท	ลดลงร้อยละ	53	จำกปีก่อนที่เท่ำกับ	122		 
ล้ำนบำท	 โดยมำจำกบริษัทได้ยุติกำรประกอบธุรกิจหนังสือพิมพ์	 “คมชัดลึก”	 เมื่อวันที่	 9	 เมษำยน	2563	จึงท�ำให้รำยได้ 
จำกกำรจ�ำหน่ำยสื่อสิ่งพิมพ์ลดลง	

ค่าใช้จ่าย:-
ต้นทุนขายและการให้บริการของธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์และโฆษณา 

ปี	2564	ต้นทุนขำยและกำรให้บริกำรของธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์และโฆษณำมีมูลค่ำเท่ำกับ	142	ล้ำนบำท	ลดลงร้อยละ	32	
เมือ่เทยีบกบัปีก่อนทีเ่ท่ำกบั	210	ล้ำนบำทโดยมำจำกมกีำรปรบัลดต้นทนุกำรผลติและค่ำใช้จ่ำยให้สอดคล้องกับรำยได้ทีล่ดลง

ปี	2563	ต้นทุนขำยและกำรให้บริกำรของธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์และโฆษณำมีมูลค่ำเท่ำกับ	210	ล้ำนบำท	ลดลงร้อยละ	39				
เมือ่เทียบกับปีก่อนทีเ่ท่ำกับ	343	ล้ำนบำทโดยมำจำกบรษิทัได้ยุตกิำรประกอบธุรกิจหนงัสอืพิมพ์	“คมชดัลกึ”	เมือ่วันที	่9	เมษำยน	
2563	ท�ำให้ค่ำกระดำษ	ค่ำพิมพ์	ลดลงสอดคล้องกับรำยได้ที่ลดลง
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์และโฆษณา 

ปี	2564	ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรของธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์และโฆษณำมีมูลค่ำเท่ำกับ	124	ล้ำนบำท	ลดลงร้อยละ	
45		เมื่อเทียบกับปีก่อนที่เท่ำกับ	226	ล้ำนบำท	โดยมำจำกบริษัทมีกำรควบคุมค่ำใช้จ่ำยอย่ำงต่อเนื่อง

ปี	2563	ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรของธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์และโฆษณำมีมูลค่ำเท่ำกับ	226	ล้ำนบำท	ลดลงร้อยละ	
52		เมื่อเทียบกับปีก่อนที่เท่ำกับ	471	ล้ำนบำท	โดยมำจำกบริษัทได้ยุติกำรประกอบธุรกิจหนังสือพิมพ์	“คมชัดลึก”	เมื่อวันที่		9	
เมษำยน	2563	ท�ำให้ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรลดลงและมีกำรควบคุมค่ำใช้จ่ำยอย่ำงต่อเนื่อง

ผลการด�าเนินงาน:-
ก�าไรขั้นต้นส�าหรับธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์และโฆษณา 

ปี	2564	มีก�ำไรขั้นต้นเท่ำกับ	155	ล้ำนบำท		เพิ่มขึ้นร้อยละ	34	เมื่อเทียบกับก�ำไรขั้นต้นของปีก่อนจ�ำนวน	116	ล้ำนบำท	
เนื่องมำจำกบริษัทมีกำรควบคุมค่ำใช้จ่ำยอย่ำงต่อเนื่อง

ปี	2563	มีก�ำไรขั้นต้นเท่ำกับ	116	ล้ำนบำท		ลดลงร้อยละ	28	เมื่อเทียบกับก�ำไรขั้นต้นของปีก่อนจ�ำนวน	160	ล้ำนบำท	
เนื่องมำจำกบริษัทได้ผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ	2019	(COVID-19)	บริษัทได้ยุติกำรประกอบ
ธุรกิจหนังสือพิมพ์	“คมชัดลึก”	เมื่อวันที่	9	เมษำยน	2563	จึงท�ำให้รำยได้ลดลง
ก�าไรสุทธิส�าหรับธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ 

ปี	2564	มผีลกำรด�ำเนินงำนเป็นก�ำไรสทุธิ	35	ล้ำนบำท	ก�ำไรเพ่ิมขึน้ร้อยละ	134	เมือ่เทยีบกับปีก่อนทีข่ำดทุนสทุธิเท่ำกับ	
103	ล้ำนบำท	เนื่องมำจำกต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยลดลง	175	ล้ำนบำท	ลดลงร้อยละ	40	มำจำกบริษัทมีกำรควบคุมต้นทุนและ
ค่ำใช้จ่ำยอย่ำงต่อเนื่อง
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ปี	2563	มีผลกำรด�ำเนินงำนเป็นขำดทุนสุทธิ	103	ล้ำนบำท	ขำดทุนลดลงร้อยละ	42	เมื่อเทียบกับปีก่อนที่ขำดทุนสุทธิ
เท่ำกับ	179	ล้ำนบำท		เน่ืองมำจำกต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยลดลง	358	ล้ำนบำท	ลดลงร้อยละ	45	มำจำกบรษิทัมกีำรควบคมุต้นทุน
และค่ำใช้จ่ำยอย่ำงต่อเนื่อง

ธุรกิจสื่อกระจายภาพและเสียงและสื่อใหม่  (Broadcasting and New Media  Business)
ภำยใต้กำรด�ำเนินงำนของบริษัทย่อยและบริษัทย่อยทำงอ้อม	รวม	4	บริษัท	ดังนี้

•	 บริษัท	เนชั่น	บรอดแคสติ้ง	คอร์ปอเรชั่น	จ�ำกัด	(มหำชน)	(“NBC”)	(NMG	ถือหุ้นร้อยละ	71.45)			
•	 บริษัท	เอ็นบีซี	เน็กซ์	วิชั่น	จ�ำกัด	(“NNV”)	(NBC	ถือหุ้นร้อยละ	99.99)
•	 บริษัท	เนชั่น	นิวส์	จ�ำกัด	(“NTN”)	(NBC	ถือหุ้นร้อยละ	99.99)			
•	 บริษัท	เนชั่น	ดิจิทัล	คอนเทนท์	จ�ำกัด	(“NDI”)	(NMG	ถือหุ้นร้อยละ	99.99)			

รายได้ :
	รำยได้จำกสำยธุรกิจสื่อกระจำยภำพและเสียงและสื่อสมัยใหม่	ในปี	2564	มีมูลค่ำเท่ำกับ	493	ล้ำนบำท	ลดลงร้อยละ	

25	เมื่อเทียบกับปีก่อนที่เท่ำกับ	658	ล้ำนบำท	สำเหตุหลักมำจำก	ผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ	
2019	 (COVID-19)	 รอบใหม่ส่งผลให้กลุ่มบริษัทไม่สำมำรถจัดกิจกรรมตำมที่วำงแผนไว้ได้	 ส่งผลให้รำยได้ค่ำโฆษณำ	 
รำยได้กำรจัดกิจกรรมลดลงจำกปีก่อน	
รายได้โฆษณาทางทีวีและกิจกรรมพิเศษ 

ปี	2564	บริษัทมีรำยได้จำกบริกำรสื่อโฆษณำทำงทีวีและกิจกรรมพิเศษ	มูลค่ำเท่ำกับ	301	ล้ำนบำท	ลดลงร้อยละ	36	
เมือ่เทยีบกบัปีก่อนทีเ่ท่ำกบั	471	ล้ำนบำท	สำเหตหุลกัเกดิจำกผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนำ	2019	
(COVID-19)	 รอบใหม่ส่งผลให้กลุ่มบริษัทไม่สำมำรถจัดกิจกรรมตำมที่วำงแผนไว้ได้	 ส่งผลให้รำยได้ค่ำโฆษณำ	 รำยได้ 
กำรจัดกิจกรรมลดลงจำกปีก่อน		ส่งผลกระทบท�ำให้รำยได้ลดลงจำกปีก่อน

หน่วย : พันบาท

            รายการ 2562 % 2563 % 2564 %

รำยได้จำกบริกำรสื่อโฆษณำทำงโทรทัศน์

รำยได้จำกบริกำรสื่อโฆษณำทำงสื่อใหม่

รำยได้จำกกำรจัดกิจกรรมพิเศษ

รวมรายได้จากการขายและให้บริการ

รายได้จากการลงทุน

ส่วนต่ำงค่ำชดเชยจำกกำรคืนใบอนญำต

	ให้ใช้คลื่นควำมถี่และประกอบกิจกำรโทรทัศน์

ก�ำไรจำกกำรสูญเสียอ�ำนำจควบคุมในบริษัทย่อย

รำยได้อื่น

รวมรายได้

ต้นทุนขำยและกำรให้บริกำร

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร

(กลับรำยกำร)	ผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น

รวมค่าใช้จ่าย

ก�าไร(ขาดทุน)จากการด�าเนินงานก่อนดอกเบี้ยและภาษี

ต้นทุนทำงกำรเงิน

ก�ำไร(ขำดทุน)สุทธิ

      599,571 

    53,380 

          43,006 

        695,957 

        342 

 

    331,354 

       -   

      78,720 

    1,106,373 

        667,804 

     216,404 

      24,115 

      908,323 

        198,050 

  (20,652)

       177,398 

86%

8%

6%

100%

 

 

     439,649 

    122,203 

    31,325 

    593,177 

          118 

 

          -   

        667 

     64,490 

  658,452 

 477,489 

     192,832 

     (3,339)

   666,982 

   (8,530)

  (8,541)

    (17,071)

74%

21%

5%

100%

 

        275,787 

       102,660 

           25,552 

        403,999 

       40 

 

             -   

       13,930 

        74,928 

       492,897 

        452,783 

         189,164 

    1,828 

     643,775 

   (150,878)

    (11,229)

 (162,107)

68%

25%

6%

100%

 



50 NATION MULTIMEDIA GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

ปี	2563	บริษัทมีรำยได้จำกบริกำรสื่อโฆษณำทำงทีวีมีและกิจกรรมพิเศษ	มูลค่ำเท่ำกับ	471	ล้ำนบำท	ลดลงร้อยละ	27	
เมือ่เทยีบกบัปีก่อนทีเ่ท่ำกบั	643	ล้ำนบำท	สำเหตหุลกัเกดิจำกช่อง	Spring	26	ได้คนืใบอนญุำตให้ใชค้ลืน่ควำมถีเ่พือ่ให้บรกิำร
โทรทัศน์ภำคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล	ช่อง	 26	แก่คณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียงกิจกำรโทรทัศน์และกิจกำรโทรคมนำคม
แห่งชำติ(“กสทช.”)	และมีมติให้ยุติกำรออกอำกำศในวันที่	16	สิงหำคม	2562	ส่งผลกระทบท�ำให้รำยได้ลดลงจำกปีก่อน
รายได้โฆษณาทางสื่อใหม่ (New Media) 

ปี	2564	บริษัทมีรำยได้จำกบริกำรสื่อโฆษณำทำงสื่อใหม่มีมูลค่ำเท่ำกับ	103	ล้ำนบำท	ลดลงร้อยละ	16	เมื่อเทียบกับ
ปีก่อนท่ีเท่ำกับ	122	ล้ำนบำท	สำเหตหุลกัเกิดจำกผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนำ	2019	(COVID-19)	
รอบใหม่ส่งผลให้รำยได้ค่ำโฆษณำลดลงจำกปีก่อน

ปี	2563	บริษัทมีรำยได้จำกบริกำรสื่อโฆษณำทำงสื่อใหม่มีมูลค่ำเท่ำกับ	110	ล้ำนบำท	เพิ่มขึ้นร้อยละ	108	เมื่อเทียบ
กับปีก่อนที่เท่ำกับ	 53	ล้ำนบำท	สำเหตุหลักมำจำกบริษัทมีกำรน�ำเสนอข่ำวผ่ำนสื่อออนไลน์หลำกหลำยช่องทำง	 (Platform)	
มำกขึ้น	โดยมุ่งเน้นกำรน�ำเสนอเนื้อหำรำยกำร	(Content)		ที่รวดเร็วทันต่อเหตุกำรณ์	และเข้ำถึงผู้บริโภคให้มำกขึ้น	แต่ยังคง
ข่ำวสำรสำระที่เต็มเปี่ยม

ต้นทุนการให้บริการของกลุ่มธุรกิจสื่อกระจายภาพและเสียงและสื่อใหม่ 
ปี	 2564	บริษัทมีต้นทุนกำรให้บริกำรมูลค่ำเท่ำกับ	453	ล้ำนบำท	ลดลงร้อยละ	5	 เมื่อเทียบกับปีก่อนท่ีเท่ำกับ	477	 

ล้ำนบำท	โดยมำจำกบริษัทมีกำรควบคุมต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยอย่ำงต่อเนื่อง
ปี	 2563	บริษัทมีต้นทุนกำรให้บริกำรมูลค่ำเท่ำกับ	 477	ล้ำนบำท	ลดลงร้อยละ	29	 เมื่อเทียบกับปีก่อนที่เท่ำกับ	 668	 

ล้ำนบำท	 โดยมำจำกช่อง	Spring	26	 ได้คืนใบอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถ่ีเพ่ือให้บริกำรโทรทัศน์ภำคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล	 
ช่อง	 26	แก่คณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียงกิจกำรโทรทัศน์และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ(“กสทช.”)	และมีมติให้ยุติ 
กำรออกอำกำศในวันที่	16	สิงหำคม	2562	ส่งผลท�ำให้ต้นทุนลดลงจำกปีก่อน
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของกลุ่มธุรกิจสื่อกระจายภาพและเสียง และสื่อใหม่

ปี	 2563	ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรของกลุ่มธุรกิจสื่อกระจำยภำพและเสียงและสื่อใหม่มีมูลค่ำเท่ำกับ	 189	 
ล้ำนบำท	ลดลงร้อยละ	2	เมื่อเทียบกับปีก่อนเท่ำกับ	193	ล้ำนบำท	โดยมำจำกบริษัทมีกำรควบคุมค่ำใช้จ่ำยอย่ำงต่อเนื่อง

ปี	 2563	ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรของกลุ่มธุรกิจสื่อกระจำยภำพและเสียงและสื่อใหม่มีมูลค่ำเท่ำกับ	 193		 
ล้ำนบำท	ลดลงร้อยละ	11	เมื่อเทียบกับปีก่อนเท่ำกับ	216	ล้ำนบำท	โดยมำจำกช่อง	Spring	26	ได้คืนใบอนุญำตให้ใช้คลื่น
ควำมถี่เพื่อให้บริกำรโทรทัศน์ภำคพื้นดินในระบบดิจิตอล	ช่อง	26	แก่คณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียงกิจกำรโทรทัศน์และ
กิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ(“กสทช.”)	และมีมติให้ยุติกำรออกอำกำศในวันท่ี	 16	สิงหำคม	2562	ส่งผลท�ำให้ค่ำใช้จ่ำย	 
ในกำรขำยและบริหำรลดลงจำกปีก่อน

ผลการด�าเนินงาน:-
ก�าไรขั้นต้นของกลุ่มธุรกิจสื่อกระจายภาพและเสียง และสื่อสมัยใหม่ 

	ปี	 2564	มีก�ำไรขั้นต้นเท่ำกับ	49	ล้ำนบำท	ลดลงร้อยละ	58	 เมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีก�ำไขั้นต้นเท่ำกับ	116	ล้ำนบำท	
สำเหตุหลักมำจำก	ผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ	2019	(COVID-19)	รอบใหม่ส่งผลให้กลุ่มบริษัท
ไม่สำมำรถจัดกิจกรรมตำมที่วำงแผนไว้ได้	จึงท�ำให้ก�ำไรขั้นต้นลดลง

ปี	2563	มีก�ำไรขั้นต้นเท่ำกับ	116	ล้ำนบำท	เพิ่มขึ้นร้อยละ	314	เมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีก�ำไขั้นต้นเท่ำกับ	28	ล้ำนบำท	
เนือ่งมำจำกบรษิทัมกีำรปรับรูปแบบกำรน�ำเสนอข่ำวและรปูแบบของรำยกำรเพ่ือเพ่ิมจ�ำนวนผูช้มรำยกำร	และเพ่ิมกำรน�ำเสนอ
เนือ้หำรำยกำร	(Content)	ผ่ำนสือ่ออนไลน์ในหลำกหลำยช่องทำง	(Platform)	นอกจำกน้ี	มกีำรปรบัขัน้ตอนกำรด�ำเนนิงำนและ
ควบคุมค่ำใช้จ่ำยอย่ำงต่อเนื่อง
ก�าไรสุทธิของของกลุ่มธุรกิจสื่อกระจายภาพและเสียง และสื่อสมัยใหม่ 

ปี	2564	มีผลกำรด�ำเนินงำนขำดทุนสุทธิเท่ำกับ	162	ล้ำนบำท	ขำดทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ	852	เมื่อเทียบกับปีก่อนที่ขำดทุน
สุทธิเท่ำกับ	 17	ล้ำนบำท	 เกิดจำกกลุ่มบริษัทไม่สำมำรถจัดกิจกรรมตำมที่วำงแผนไว้ได้	 ท�ำให้ผลกำรด�ำเนินงำนลดลง 
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เมื่อเทียบกับปีก่อน
ปี	 2563	มีผลกำรด�ำเนินงำนขำดทุนสุทธิเท่ำกับ	17	ล้ำนบำท	ก�ำไรลดลงร้อยละ	110	 เมื่อเทียบกับปีก่อนที่ก�ำไรสุทธิ

เท่ำกับ	177	ล้ำนบำท	เกิดจำกปี	2562	บริษัทมีรำยได้ส่วนต่ำงค่ำชดเชยจำกกำรคืนใบอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่และประกอบ
กิจกำรโทรทัศน์	ช่อง	Spring	26	จ�ำนวน	331.35	ล้ำนบำท	ท�ำให้ผลกำรด�ำเนินงำนลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน

ธุรกิจอื่นๆ
ภำยใต้กำรด�ำเนินงำนของบริษัทย่อยทำงอ้อม	ได้แก่

•	 บริษัท	อะรำวด์	เดอะเวิลด์	จ�ำกัด	(“ARW”)	(NNV	ถือหุ้นร้อยละ	49)		ในเดือนกุมภำพันธ์	2563	NNV	ลงทุนในธุรกิจ	 
	 บริกำรน�ำเที่ยว	และได้จ�ำหน่ำยเงินลงทุนโดยสิ้นสุดกำรเป็นบริษัทย่อยทำงอ้อมเมื่อวันที่	9	ธันวำคม	2563	

•	 บริษัท	เนชั่น	คอฟฟี่	(“NCOF”)	(NMG	ถือหุ้นร้อยละ	40)			

		ปี	2564	บริษัทมีรำยได้จำกกำรจ�ำหน่ำยอำหำรและเครื่องดื่ม	มีมูลค่ำเท่ำกับ	0.6	ล้ำนบำท	โดยมีต้นทุนและค่ำใช้จ่ำย
รวม	2.4	ล้ำนบำท	ขำดทุนสุทธิจ�ำนวน	1.8	ล้ำนบำท

	ปี	2563	บริษัทมีรำยได้จำกบริกำรน�ำเที่ยว	มีมูลค่ำเท่ำกับ	38	ล้ำนบำท	โดยมีต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยรวม	45	ล้ำนบำท	
ขำดทุนสุทธิจ�ำนวน	7	ล้ำนบำท		

การด�าเนินงานที่ยกเลิก
ในปี	2563	บริษัท	เอ็นบีซี	เน็กซ์	วิชั่น	จ�ำกัด	(NNV)	ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ	50	ใน	บริษัท	แฮปปี้	โปรดักส์	แอนด์	เซอร์วิส	

จ�ำกัด	 (HPS)	ซึ่งด�ำเนินธุรกิจในส่วนงำนจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์	 ต่อมำเมื่อวันที่	 20	 กันยำยน	2564	กลุ่มบริษัทสูญเสียอ�ำนำจ
ควบคุมใน	HPS	 โดย	NNV	 ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ	 16.67	ส่วนงำนนี้ไม่ได้เป็นกำรด�ำเนินงำนท่ียกเลิกหรือถูกจัดประเภท 
เป็นถือไว้เพื่อขำย	ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2563	งบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จในปี	2563	ที่แสดงเปรียบเทียบได้ถูกจัดประเภทใหม่
เพื่อน�ำเสนอกำรด�ำเนินงำนที่ยกเลิกเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกจำกกำรด�ำเนินงำนต่อเนื่อง									

 

หน่วย : พันบาท

            รายการ 2563 % 2564 %

รำยได้จำกกำรจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์

รำยได้จำกกำรจ�ำหน่ำยทัวร์

รำยได้จำกกำรจ�ำหน่ำยอำหำรและเครื่องดื่ม

รวมรายได้จากการขายและให้บริการ

รำยได้จำกกำรลงทุน

รำยได้อื่น

รวมรำยได้

ต้นทุนขำยและกำรให้บริกำร

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร

รวมค่าใช้จ่าย

ก�าไร(ขาดทุน)จากการด�าเนินงานก่อนดอกเบี้ย

ต้นทุนทำงกำรเงิน

ก�าไร(ขาดทุน)สุทธิ

     8,076 

29,540 

- 

   37,616 

 4 

240 

  37,860 

             29,794 

15,301 

  45,095 

 (7,235)

 (172)

 (7,407)

21%

79%

100%

- 

- 

           607 

      607 

           1 

      31 

   639 

  1,521 

    869 

 2,390 

        (1,751)

     (2)

    (1,753)

 

100%

100%
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หน่วย : พันบาท

งบแสดงฐานะทางการเงินรวม 2562 % 2563 % 2564 %

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด

ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	

รำยได้ค้ำงรับ

สินค้ำคงเหลือ	

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝำกที่มีข้อจ�ำกัดในกำรใช้

เงินลงทุนในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำ

เงินลงทุนระยะยำวในบริษัทอื่น

เงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำซื้อธุรกิจ

อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน

ที่ดิน	อำคำรและอุปกรณ์	

สินทรัพย์สิทธิกำรใช้

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	

ใบอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่และประกอบ

กิจกำรโทรทัศน์	

ค่ำควำมนิยม

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

รวมสินทรัพย์

 

48,291

210,882

59,096

437

85,461

404,167

1,300

21,092

2,263

-

28,292

175,519

-

20,525

337,172

-

358,727

944,890

1,349,057

 

4%

16%

4%

-

6%

30%

-

2%

-

-

2%

13%

-

2%

25%

-

26%

70%

100%

 

184,885

148,982

35,947

22,375

68,515

460,704

1,350

3,489

2,261

164,404

17,332

222,615

45,746

22,250

300,909

21,690

291,660

1,093,706

1,554,410

 

12%

10%

2%

1%

5%

30%

-

-

-

11%

1%

14%

3%

2%

19%

1%

19%

70%

100%

 

29,766

185,917

60,304

200

76,419

352,606

1,400

-

2,261

-

18,880

208,103

26,541

78,179

264,744

210,648

148,066

958,822

1,311,428

 

2%

14%

5%

-

6%

27%

-

-

-

-

1%

16%

2%

6%

20%

16%

11%

73%

100%

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม

งบแสดงฐานะการเงินรวม
ตำรำงแสดงรำยกำรงบกำรเงินดังต่อไปนี้	เป็นงบกำรเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย	ปี	2562	–	2564
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หน่วย : พันบาท

งบแสดงฐานะทางการเงินรวม 2562 % 2563 % 2564 %

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน

เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้หมุนเวียนอื่น

ส่วนของค่ำใบอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่และประกอบกิจกำร

โทรทัศน์ค้ำงจ่ำยที่ถึงก�ำหนดช�ำระภำยในหนึ่งปี

ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินที่ถึงก�ำหนดช�ำระ

ภำยในหนึ่งปี

ส่วนของหนี้สินตำมสัญญำเช่ำที่ถึงก�ำหนดช�ำระภำยในหนึ่งปี

เงินกู้ยืมระยะสั้น

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

รวมหนี้สินหมุนเวียน

หนี้สินไม่หมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน

เงินกู้ยืมระยะยำว

หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ

หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี

ประมำณกำรหนี้สินส�ำหรับผลประโยชน์พนักงำน

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน

รวมหนี้สิน

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว

ส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมัญ

ส่วนเกินทุนจำกกำรเปลี่ยนแปลงสัดส่วนกำรถือหุ้น													

ในบริษัทย่อย

ก�ำไร	(ขำดทุน)	สะสม

		จัดสรรแล้ว	–	ส�ำรองตำมกฎหมำย

		ขำดทุนสะสม

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	

รวมส่วนของบริษัทใหญ่

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนำจควบคุม

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

 

191,115

179,214

49,899

17,400

-

30,000

275,380

743,008

27,600

-

-

6,388

158,842

43,072

235,902

978,910

2,156,024

1,169,752

80,722

32,700

(3,224,099)

25,548

240,647

129,500

370,147

1,349,057

 

14%

13%

4%

1%

-

2%

21%

55%

2%

-

-

-

12%

3%

17%

72%

160%

87%

6%

2%

-239%

2%

18%

10%

28%

100%

 

12%

12%

3%

2%

1%

19%

16%

65%

2%

-

2%

-

7%

3%

14%

79%

139%

75%

5%

2%

-216%

2%

7%

14%

21%

100%

 

192,889

166,890

-

47,600

11,914

50,685

76,997

546,975

20,000

402,500

11,566

9,736

122,977

246

567,025

1,114,000

2,156,024

1,169,752

80,722

32,700

(3,476,948)

38,938

1,188

196,240

197,428

1,311,428

193,463

189,071

49,899

33,050

14,009

298,000

238,664

1,016,156

27,600

-

26,218

6,388

110,980

39,100

210,286

1,226,442

2,156,024

1,169,752

80,722

32,700

(3,358,874)

25,546

105,870

222,098

327,968

1,554,410

 

15%

13%

-

4%

1%

4%

6%

43%

2%

31%

-

-

9%

-

42%

85%

164%

89%

6%

3%

-265%

3%

0%

15%

15%

100%

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
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หน่วย : พันบาท

เงินสดใช้ไปในกิจกรรมด�ำเนินงำนก่อนกำรเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์

และหนี้สินด�ำเนินงำน

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมด�ำเนินงำน

กระแสเงินสดสุทธิได้มำจำก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน

กระแสเงินสดสุทธิได้มำจำก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหำเงิน

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึ้น	(	ลดลง	)	สุทธิ

1. อัตราส่วนสภาพคล่อง

1.1		อัตรำส่วนสภำพคล่อง

1.2		อัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ว	

1.3		อัตรำส่วนสภำพคล่องกระแสเงินสดก่อนกำรเปลี่ยนแปลง

							เงินทุนหมุนเวียน

1.4		อัตรำส่วนหมุนเวียนลูกหนี้กำรค้ำ

1.5		ระยะเวลำเก็บหนี้เฉลี่ย

1.6		อัตรำส่วนหมุนเวียนสินค้ำคงเหลือ

1.7		ระยะเวลำขำยสินค้ำคงเหลือ	

1.8		อัตรำส่วนหมุนเวียนเจ้ำหนี้	

1.9		ระยะเวลำช�ำระหนี้

1.10	Cash	Cycle	

2. อัตราส่วนความสามารถในการท�าก�าไร

2.1		อัตรำก�ำไรขั้นต้น

2.2		อัตรำก�ำไรจำกกำรด�ำเนินงำน

2.3		อัตรำส่วนเงินสดก่อนกำรเปลี่ยนแปลงเงินทุนหมุนเวียนต่อกำรท�ำก�ำไร

2.4	อัตรำก�ำไรสุทธิ	

2.5		อัตรำผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(เท่ำ)

3. อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน

3.1	อัตรำผลตอบแทนต่อสินทรัพย์

3.2		อัตรำผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ถำวร

3.3		อัตรำหมุนของสินทรัพย์

4. อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน

4.1		อัตรำส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

4.2		อัตรำส่วนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

4.3		อัตรำส่วนควำมสำมำรถช�ำระดอกเบี้ย

4.4		อัตรำส่วนก�ำไรก่อนดอกเบี้ยก่อนภำษีต่อดอกเบี้ยจ่ำย

4.5		อัตรำส่วนควำมสำมำรถช�ำระภำระผูกพัน	cash	basis

 

เท่ำ

เท่ำ

เท่ำ

เท่ำ

วัน

เท่ำ

วัน

เท่ำ

วัน

วัน

%

%

%

%

เท่ำ

%

%

เท่ำ

เท่ำ

เท่ำ

เท่ำ

เท่ำ

เท่ำ

 

0.54

0.29

-0.16

6.48

56

610.30

1

7.05

51

5

13.50%

-42.05%

-10.77%

-0.12%

-0.56%

-0.08%

15.09%

1.34

2.64

0.85

-3.16

0.95

7.12

 

0.45

0.29

0.01

7.09

51

1859

1

8.59

42

9

25.10%

-19.96%

0.49%

-12.07%

-36.13%

-8.95%

-35.47%

0.70

3.74

1.96

2.78

-3.11

0.01

 

0.64

0.40

-0.06

5.99

60

2365

1

8.23

44

17

10.15%

-29.19%

-5.77%

-15.67%

-48.39%

-9.17%

-33.43%

0.63

5.64

3.73

-0.78

-1.98

-0.18

 (195,213)

    

(340,866)

  1,148,904

(928,642)

(120,604)

5,131

55,923

(242,639)

323,310

136,594

(47,451)

(77,352)

(114,829)

38,527

(153,654)

ตารางแสดงรายการในงบกระแสเงินสด

ตารางสรุปอัตราส่วนทางการเงินที่ส�าคัญ

งบแสดงฐานะทางการเงินรวม 2562 2563 2564

งบแสดงฐานะทางการเงินรวม 2562 2563 2564
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งบแสดงฐานะทางการเงินรวม 2562 2563 2564

ฐำนะกำรเงินรวมของกลุ่มบริษัทสิ้นสุด	ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2564	เปรียบเทียบกับปี	2563	มีกำรเปลี่ยนแปลงที่เป็น
สำระส�ำคัญ	ดังนี้

สินทรัพย์รวม 
สินทรัพย์รวม	ณ	สิ้นปี	2564	มีมูลค่ำคงเหลือเท่ำกับ	1,311	ล้ำนบำท	ลดลง	243	ล้ำนบำท	หรือลดลงร้อยละ	16	เมื่อ

เทียบกับปีก่อนที่มีมูลค่ำคงเหลือเท่ำกับ	1,554	ล้ำนบำท	โดยมีรำยกำรที่เปลี่ยนแปลงที่เป็นสำระส�ำคัญดังนี้
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลดลงจ�ำนวน	155	ล้ำนบำท	หรือลดลงร้อยละ	84	โดยสำเหตุหลักส่วนใหญ่มำ

จำกกำรใช้ไปในกำรซื้อธุรกิจ	 ลงทุนในตรำสำรทุนและช�ำระค่ำใบอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่รวมมูลค่ำ	 100	ล้ำนบำท	และใช้
หมุนเวียนในกลุ่มบริษัท

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - สทุธ ิเพ่ิมขึน้จ�ำนวน	36	ล้ำนบำท	หรอืเพ่ิมขึน้ร้อยละ	25	เน่ืองจำกกลุม่บรษิทั
สูญเสียอ�ำนำจกำรควบคุมในบริษัท	แฮปปี้	 โปรดักส์	 แอนด์	 เซอร์วิส	 จ�ำกัด	ท�ำให้เปลี่ยนสถำนะจำกบริษัทย่อยทำงอ้อม 
เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ซึ่งท�ำให้ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น	28.9	ล้ำนบำท	นอกจำกนี้	บริษัทมีระยะเวลำ
เก็บหนี้เฉลี่ยของปีเท่ำกับ	60	วัน	ซึ่งเพิ่มขึ้นกว่ำปีก่อนที่มีระยะเวลำเก็บหนี้เฉลี่ยเท่ำกับ	51	วัน	

รายได้ค้างรับ 	 เพิ่มขึ้นจ�ำนวน	24	ล้ำนบำท	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	68	ซึ่งรำยได้ค้ำงรับส่วนใหญ่เกิดจำกธุรกิจโทรทัศน์
และ	สือ่สมยัใหม่	โดยเป็นโฆษณำทีใ่ห้บรกิำรแล้วและยังไม่ออกใบแจ้งหน้ี	ทัง้นีส่้วนใหญ่เป็นลกูค้ำกลุม่รำชกำรและรฐัวิสำหกิจ
ที่มีขั้นตอนและระยะเวลำในกำรตรวจเอกสำรก่อนส่งมอบงำน

สินค้าคงเหลือ ลดลงจ�ำนวน	22	ล้ำนบำท	หรือลดลงร้อยละ	99	 โดยสำเหตุหลักมำจำกกลุ่มบริษัทสูญเสียอ�ำนำจ 
กำรควบคุมในบริษัท	แฮปปี้	โปรดักส์	แอนด์	เซอร์วิส	จ�ำกัด	ซึ่งด�ำเนินธุรกิจเกี่ยวกับกำรจัดจ�ำหน่ำยสินค้ำอุปโภค	บริโภคและ
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ	ท�ำให้สินค้ำคงเหลือลดลง

เงนิลงทุนในการรว่มค้า	ลดลงจ�ำนวน	3	ล้ำนบำท	หรือลดลงร้อยละ	100	โดยสำเหตุหลักมำจำก	เมื่อวันที่	30	กันยำยน	
2564	บริษัทย่อยได้มีกำรจ�ำหน่ำยเงินลงทุนในบริษัท	แนท	บิสสิเนส	คอนเน็คท์	จ�ำกัด	(กำรร่วมค้ำ)

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อธุรกิจ	ลดลง	164	ล้ำนบำท	หรือลดลงร้อยละ	 100	 โดยมำจำก	บริษัท	 เนชั่น	บรอดแคสต้ิง	
คอร์ปอเรชั่น	จ�ำกัด	 (มหำชน)	 (บริษัทย่อย)	 ได้รับมอบหุ้นสำมัญของบริษัท	 เนชั่น	นิวส์	 จ�ำกัด	 เมื่อวันท่ี	 29	มกรำคม	2565	 
จำกกำรจ่ำยช�ำระค่ำซื้อหุ้นล่วงหน้ำจำกบริษัท	นิวส์	เน็ตเวิร์ค	คอร์ปอเรชั่น	จ�ำกัด	(มหำชน)	ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทในเดือน
ธันวำคม	2563

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	 ลดลงจ�ำนวน	 15	ล้ำนบำท	หรือลดลงร้อยละ	 7	 ส่วนใหญ่มำจำกกำรตัด 
ค่ำเสื่อมรำคำในระหว่ำงปี	 41	ล้ำนบำท	บริษัทมีกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของท่ีดิน	ท�ำให้มีมูลค่ำเพ่ิมขึ้น	 17	ล้ำนบำท	 
กลุ่มบริษัทมีซื้อทรัพย์สินเพ่ิมในระหว่ำงปี	 2564	 โดยส่วนใหญ่เป็นกำรซื้ออุปกรณ์ทำงด้ำนเทคนิคของบริษัทย่อยและ 
เครื่องตกแต่งของกลุ่มบริษัทรวมมีมูลค่ำประมำณ	17	ล้ำนบำท	ทรัพย์สินที่ได้มำจำกกำรซื้อธุรกิจ	2	ล้ำนบำท	โอนออกจำกกำร
สูญเสียอ�ำนำจกำรควบคุมในบริษัทย่อยทำงอ้อม	5	ล้ำนบำท	และมีกำรตัดจ�ำหน่ำยทรัพย์สิน	4	ล้ำนบำท

สินทรัพย์สิทธิการใช้ ลดลงจ�ำนวน	19	ล้ำนบำท	หรือลดลงร้อยละ	42	มำจำกกลุ่มบริษัทตัดจ�ำหน่ำยสินทรัพย์สิทธิ
กำรใช้ในระหว่ำงปี	16	ล้ำนบำท	และลดลงจำกกำรสูญเสียอ�ำนำจกำรควบคุมในบริษัทย่อยทำงอ้อม	3	ล้ำนบำท

สนิทรพัย์ไม่มีตวัตน เพ่ิมข้ึนจ�ำนวน	56	ล้ำนบำท	หรอืเพ่ิมขึน้ร้อยละ	251	มำจำกกลุม่บรษิทัซือ้ธุรกิจท�ำให้เครือ่งหมำย 
กำรค้ำเพิ่มขึ้นรวมมูลค่ำ	55	ล้ำนบำท	และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้นจ�ำนวน	11	ล้ำนบำท	และมีค่ำตัดจ�ำหน่ำยในระหว่ำงปี	
10	ล้ำนบำท	

ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ 	 ลดลงจ�ำนวน	36	ล้ำนบำท	หรือลดลงร้อยละ	 12	 
มำจำกกำรตัดจ�ำหน่ำยใบอนุญำตฯในระหว่ำงปี	36	ล้ำนบำท	

ค่าความนิยม	เพิ่มขึ้นจ�ำนวน	189	ล้ำนบำท	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	871	จำกกำรกำรซื้อธุรกิจ	ได้แก่	กำรซื้อบริษัทย่อยทำง
อ้อม	บริษัท	เนชั่น	นิวส์	จ�ำกัด	จ�ำนวน	197	ล้ำนบำท	และลดลงจำกกำรสูญเสียอ�ำนำจกำรควบคุมในบริษัท	แฮปปี้	โปรดักส์	
แอนด์	เซอร์วิส	จ�ำกัด	จ�ำนวน	8	ล้ำนบำท
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ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน		ลดลงจ�ำนวน	121	ล้ำนบำท	หรือลดลงร้อยละ	100	เนื่องจำกบริษัทย่อยได้รับกำรคืนภำษี
มูลค่ำเพิ่มจำกกรมสรรพำกรในระหว่ำงปี	2564

หนี้สินรวม 
หนี้สินรวม	ณ	สิ้นปี	2564	มีมูลค่ำคงเหลือเท่ำกับ	1,114	ล้ำนบำท	ลดลง	112	ล้ำนบำท	หรือลดลงร้อยละ	9	เมื่อเทียบ

กับปีก่อนที่มีมูลค่ำคงเหลือเท่ำกับ	1,226	ล้ำนบำท	โดยสรุปรำยกำรที่เปลี่ยนแปลงที่มีสำระส�ำคัญดังนี้
เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีหมุนเวียนอ่ืน	 ลดลงจ�ำนวน	22	ล้ำนบำท	หรือลดลงร้อยละ	12	สำเหตุหลักมำจำกกำร 

สูญเสียอ�ำนำจกำรควบคุมในบริษัทย่อยทำงอ้อม	ท�ำให้เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้หมุนเวียนอื่นลดลง	35	ล้ำนบำท	และเพิ่มขึ้น
จำกกำรซื้อธุรกิจจ�ำนวน	13	ล้ำนบำท		เมื่อค�ำนวณระยะเวลำช�ำระหนี้ในปี	2564	เฉลี่ยเท่ำกับ	44	วัน		ซึ่งเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ
ปีก่อนที่เท่ำกับ	42	วัน	จำกกำรที่กลุ่มบริษัทช�ำระหนี้กับเจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่นช้ำลง

เงินกู้ยืมระยะสั้น	 ลดลงจ�ำนวน	247	ล้ำนบำท	หรือลดลงร้อยละ	83	มำจำกกำรที่กลุ่มบริษัทได้ขอขยำยระยะเวลำ 
กำรช�ำระเงินกู้ยมืเงนิระยะสั้นกับบคุคลหลำยสัญญำ	290	ล้ำนบำท	เป็นครบก�ำหนดช�ำระเงินในวันที	่28	กุมภำพันธ์	2566	และ
มีกำรกู้เพิ่มในระหว่ำงปี	43	ล้ำนบำท

หนี้สินหมุนเวียนอื่น	ลดลงจ�ำนวน	162	ล้ำนบำท	หรือลดลงร้อยละ	68	เนื่องจำกมีกำรเคลียร์ช�ำระหนี้สินระหว่ำงกัน
ในกลุ่มบริษัท	ท�ำให้ภำษีขำยที่ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระลดลง	51	ล้ำนบำท	และค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำยลดลง	102	ล้ำนบำท	เนื่องจำก
มีปรับปรุงประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย	และมีกำรจ่ำยช�ำระหนี้ในระหว่ำงปี	2564

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินรวม	 เพิ่มขึ้นจ�ำนวน	7	ล้ำนบำท	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	11	 เนื่องจำกบริษัทย่อย 
ได้ท�ำสัญญำกู้ยืมเงินระยะยำวกับสถำบันกำรเงินในประเทศเป็นจ�ำนวน	20	ล้ำนบำท	จำกรัฐบำลอนุมัติสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประกอบกำรที่ได้รับผลกระทบจำกกำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ	2019	(Covid-2019)	และในระหว่ำงปีมีกำรช�ำระ
เงินกู้ยืมระยะยำวที่ครบก�ำหนดในหนึ่งปี	จ�ำนวน	13	ล้ำนบำท

เงินกู้ยืมระยะยาว เพิ่มขึ้นจ�ำนวน	403	ล้ำนบำท	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	100	เนื่องจำกกลุ่มบริษัทได้ขอขยำยระยะเวลำ
กำรช�ำระเงินกู้ยืมเงินระยะสั้นกับบุคคลหลำยสัญญำมูลค่ำ	290	ล้ำนบำท	และเพิ่มขึ้นจำกกำรซื้อธุรกิจ	63	ล้ำนบำท	และมีกำร
กู้ยืมเงินกับบุคคลเพิ่มขึ้นในระหว่ำงปี	50	ล้ำนบำท	เพื่อน�ำไปเป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท

หนี้สินตามสัญญาเช่า	ลดลงจ�ำนวน	17	ล้ำนบำท	หรือลดลงร้อยละ	42	กลุ่มบริษัทมีกำรจ่ำยช�ำระหนี้สินตำมสัญญำ
เช่ำส�ำหรับสัญญำเช่ำอสังหำริมทรัพย์ระยะยำวในระหว่ำงปี	 15	ล้ำนบำท	และลดลงจำกกำรสูญเสียอ�ำนำจกำรควบคุมใน
บริษัทย่อยทำงอ้อม	3	ล้ำนบำท

ประมาณการหนี้สินส�าหรับผลประโยชน์พนักงาน	เพิ่มขึ้นจ�ำนวน	12	ล้ำนบำท	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	11	โดยมำจำก
กำรบันทึกผลประโยชน์พนักงำนเพิ่มในระหว่ำงปี	14	ล้ำนบำท	และลดลงจำกกำรสูญเสียอ�ำนำจกำรควบคุมในบริษัทย่อยทำง
อ้อม	4	ล้ำนบำท	และเพิ่มขึ้นจำกกำรซื้อธุรกิจจ�ำนวน	2	ล้ำนบำท

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	ลดลงจ�ำนวน	39	ล้ำนบำท	หรือลดลงร้อยละ	99	เนื่องจำกเงินรับล่วงหน้ำค่ำโฆษณำจ�ำนวน	
39	ล้ำนบำท	สัญญำครบก�ำหนดในปี	2565	จึงถูกจัดประเภทเป็นรำยได้รับล่วงหน้ำในหนี้สินหมุนเวียน

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	ณ	สิ้นปี	2564	มีมูลค่ำคงเหลือเท่ำกับ	197	ล้ำนบำท	ลดลง	131	ล้ำนบำท	หรือลดลงร้อยละ	40	

เมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีมูลค่ำคงเหลือเท่ำกับ	328	ล้ำนบำท	โดยสรุปรำยกำรที่เปลี่ยนแปลงที่มีสำระส�ำคัญดังนี้
ขาดทุนสุทธิของปี	2564	ในส่วนของบริษัทใหญ่เท่ำกับ	118	ล้ำนบำท	และขำดทุนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนำจ

ควบคุมจ�ำนวน	48	ล้ำนบำท	รวมเป็นขำดทุนสุทธิทั้งปีจ�ำนวน	166	ล้ำนบำท
ขาดทุนสะสม เพิ่มขึ้นจ�ำนวน	118	ล้ำนบำท	เนื่องจำก	กลุ่มบริษัทมีผลกำรด�ำเนินงำนขำดทุนสุทธิในปี	2564	จ�ำนวน	

118	ล้ำนบำท	 โครงสร้ำงส่วนของผู้ถือหุ้นจ�ำนวน	 197	ล้ำนบำท	ประกอบด้วยหุ้นสำมัญที่เรียกช�ำระแล้วเป็นจ�ำนวน	 2,156										
ล้ำนบำท		(จ�ำนวนหุ้น	4,068	ล้ำนหุ้น	ในรำคำหุ้นละ	0.53	บำท)	ส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมัญจ�ำนวน	1,169	ล้ำนบำท	และส่วน		
เกินทุนจำกกำรเปลี่ยนแปลงสัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัทย่อย	รวมเป็นจ�ำนวน	81	ล้ำนบำท	ทุนส�ำรองตำมกฎหมำยจ�ำนวน	33	
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ล้ำนบำท	องค์ประกอบอื่นของส่วนผู้ถือหุ้นจ�ำนวน	39	ล้ำนบำท	ขำดทุนสะสมเป็นจ�ำนวน	3,477	ล้ำนบำท	และส่วนได้เสียที่
ไม่มีอ�ำนำจควบคุม	เป็นจ�ำนวน	196	ล้ำนบำท

ภาระผูกพัน	มีมูลค่ำคงเหลือ	ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2564	กลุ่มบริษัทมีภำระผูกพันตำมสัญญำเช่ำระยะสั้น	สัญญำเช่ำ
สินทรัพย์ท่ีมีมูลค่ำต�่ำ	และสัญญำบริกำรรวมเป็นจ�ำนวน	61	ล้ำนบำท	ประกอบด้วยสัญญำเช่ำพ้ืนที่และบริกำรระยะสั้นใน
ระยะเวลำ				2-3	ปี	สิ้นสุดในเวลำที่แตกต่ำงกันจนถึงเดือนมกรำคม	2568	โดยมีเงื่อนไขสำมำรถต่ออำยุสัญญำได้	บริษัทย่อย
ทำงอ้อมได้ท�ำสัญญำซื้อข่ำวต่ำงประเทศเป็นระยะเวลำ	2	ปี	ถึง	3	ปี	2	เดือน	สิ้นสุดสัญญำในเวลำที่แตกต่ำงกันจนถึงวันที่	31	
พฤษภำคม	2567	และนอกจำกนี้	ได้ท�ำสัญญำรับบริกำรเกี่ยวกับกำรรวมสัญญำณโทรทัศน์ทั้งสัญญำณภำพและเสียง	โดยมี
ระยะเวลำสิ้นสุดสัญญำแตกต่ำงกันจนถึงวันที่	15	กันยำยน	2565

งบกระแสเงินสดรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 
	งบกระแสเงนิสดรวมส�ำหรบัปีสิน้สดุวันที	่31	ธันวำคม	2564	กลุม่บรษิทัมกีระแสเงนิสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมด�ำเนนิงำน

ก่อนกำรเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด�ำเนินงำนเท่ำกับ	47	ล้ำนบำท	ใช้ไปเพิ่มขึ้นเป็นจ�ำนวน	52	ล้ำนบำท		เมื่อเปรียบ
เทียบกับปีก่อนที่เป็นกระแสเงินสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมด�ำเนินงำนเท่ำกับ	5	ล้ำนบำท	

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�าเนินงาน	ในปี	2564	มำจำกขำดทุนสุทธิส�ำหรับปีจ�ำนวน	166	ล้ำนบำท	กระทบ
รำยกำรท่ีไม่ใช่เงินสด	และรำยกำรที่ไม่ใช่กิจกรรมด�ำเนินงำนจ�ำนวน	 119	ล้ำนบำท	 เมื่อปรับปรุงรำยกำรดังกล่ำวแล้ว	 
กลุม่บรษิทัม	ีเงนิสดใช้ไปในกำรด�ำเนนิงำนก่อนกำรเปลีย่นแปลงในสนิทรพัย์และหน้ีสนิด�ำเนินงำนรวม	47	ล้ำนบำท	ซึง่กิจกรรม
ด�ำเนนิงำนมกีระแสเงนิสดเปลีย่นแปลงหลกัๆ	ดงัน้ี	รำยกำรเปลีย่นแปลงเพ่ิมขึน้ได้แก่	สนิทรพัย์หมนุเวยีนอืน่	43	ล้ำนบำท	และ
รำยกำรเปลี่ยนแปลงลดลง	ได้แก่	ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	19	ล้ำนบำท	รำยได้ค้ำงรับ	19	ล้ำนบำท	ค่ำใช้จ่ำย 
ค้ำงจ่ำย	 97	ล้ำนบำท	และหนี้สินหมุนเวียนอื่น	 65	ล้ำนบำท	 เมื่อกระทบกับรำยกำรเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหน้ีสิน 
ด�ำเนินงำนที่เป็นรำยกำรเงินสดใช้ไปรวมเป็นจ�ำนวน	166	ล้ำนบำท	จะท�ำให้มีเงินสดใช้ไปในกิจกรรมด�ำเนินงำนก่อนจ่ำยภำษี
เงินได้เท่ำกับ	 214	ล้ำนบำท	 เมื่อหักรำยกำรจ่ำยภำษีเงินได้รวม	 31	ล้ำนบำท	และรับคืนภำษีเงินได้หัก	ณ	ที่จ่ำยและภำษี 
มูลค่ำเพิ่ม	ในระหว่ำงปี	168	ล้ำนบำท	จะมีกระแสเงินสดสุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรมด�ำเนินงำนเท่ำกับ	77	ล้ำนบำท

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน	 ในปี	 2564	กลุ่มบริษัทมีเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนสุทธิเท่ำกับ	 115	 
ล้ำนบำท	โดยรำยกำรหลักเป็นเงินสดจ่ำยค่ำซื้อธุรกิจ	20	ล้ำนบำท	เงินสดจ่ำยค่ำซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนรวม	29	
ล้ำนบำท	เงินสดจ่ำยลงทุนในตรำสำรทุน	30	ล้ำนบำท	และเงินสดจ่ำยช�ำระค่ำใบอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่	50	ล้ำนบำท	และ
มีเงินสดรับจำกกำรจ�ำหน่ำยเงินลงทุน	9	ล้ำนบำท		และจำกกำรจ�ำหน่ำยสินทรัพย์	4	ล้ำนบำท				

กระแสเงนิสดสทุธิจากกิจกรรมการจัดหาเงนิ	ในปี	2564		กลุ่มบรษิทัมเีงนิสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมจดัหำเงนิเท่ำกับ	
39	ล้ำนบำท	 โดยในระหว่ำงปีได้รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกบุคคลสุทธิ	 43	ล้ำนบำท	 เงินกู้ยืมระยะยำวจำกบุคคลสุทธิ	 50	 
ล้ำนบำท	และมีกำรรับเงินกู้ยืมระยะยำวตำมข้อตกลงกับสถำบันกำรเงินสุทธิ	7	ล้ำนบำท	จ่ำยดอกเบี้ยรวม	46	ล้ำนบำท	และ
เงินสดจ่ำยหนี้สินตำมสัญญำเช่ำ	15	ล้ำนบำท
รวมกระแสเงินสดที่ได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงาน กิจกรรมลงทุน และกิจกรรมการจัดหาเงิน 

ส�ำหรับปี	2564	ลดลงเป็นจ�ำนวน	154	ล้ำนบำท	เมื่อรวมเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด	ณ	วันต้นปี	2564	จ�ำนวน	
185		ล้ำนบำท	และหักผลกระทบจำกกำรด�ำเนินงำนที่ยกเลิกจ�ำนวน	1	ล้ำนบำท	ท�ำให้มีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด	
ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2564	เท่ำกับ	30	ล้ำนบำท

การเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนทางการเงินที่ส�าคัญ
ส�ำหรับผลกำรด�ำเนินงำนตำมงบกำรเงินรวมส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวำคม	2564

1. อัตราส่วนสภาพคล่อง
 อัตราส่วนสภาพคล่อง ส�ำหรับปี	2564	เท่ำกับ	0.64	เท่ำ	เพิ่มขึ้นจำกปีก่อนที่เท่ำกับ	0.45	เท่ำ	เนื่องจำกหนี้สิน

หมุนเวียนลดลงโดยหนี้สินหมุนเวียนที่ลดลงส่วนใหญ่มำจำกเงินกู้ยืมระยะสั้นที่มีกำรช�ำระคืนในระหว่ำงปี
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 อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว ส�ำหรับปี	2564	เท่ำกับ	0.40	เท่ำ	เพิ่มขึ้นจำกปีก่อนที่เท่ำกับ	0.29	เท่ำ	โดยมีหนี้
สินหมุนเวียนที่ลดลงส่วนใหญ่มำจำกเงินกู้ยืมระยะสั้นท�ำให้อัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็วดีขึ้น

 Cash Cycle ส�ำหรับปี	2564	กลุ่มบริษัทมีระยะเวลำหมุนเวียนของเงินสดเท่ำกับ	17	วัน	เพิ่มขึ้นจำกปีก่อนที่เท่ำกับ	
9	วัน	ประกอบด้วยระยะเวลำในกำรเก็บหนี้	60	วัน	เพิ่มขึ้นจำกปีก่อนที่เท่ำกับ	51	วัน	ส่วนระยะเวลำในกำรขำย
สินค้ำเท่ำกับ	1	วัน	ที่เท่ำกับปีก่อนเท่ำกับ	1	วัน	ในขณะที่ระยะเวลำช�ำระหนี้	เท่ำกับ	44	วัน	เพิ่มขึ้นจำกปีก่อนที่
เท่ำกับ	42	

 2. อัตราส่วนความสามารถในการท�าก�าไร
 อัตราก�าไรขั้นต้น	ส�ำหรับปี	2564	เท่ำกับร้อยละ	10.15	ในขณะที่ปีก่อนเท่ำกับร้อยละ	25.10	เนื่องจำกรำยได้จำก

กำรขำยและบริกำร	ลดลง	254	ล้ำนบำทเมื่อเทียบจำกปีก่อนส่งผลให้อัตรำก�ำไรขั้นต้นลดลง
	 อัตรำก�ำไรจำกกำรด�ำเนินงำน	ส�ำหรับปี	 2564	 เท่ำกับร้อยละ	 -29.19	 ในขณะที่ปีก่อนเท่ำกับร้อยละ	 -19.96	 

มีอัตรำก�ำไรที่ลดลงร้อยละ	9.23
 อัตราก�าไรสุทธิ	 ส�ำหรับปี	 2564	 เท่ำกับร้อยละ	 -15.67	 ในขณะท่ีปีก่อนเท่ำกับร้อยละ	 -12.07	ซึ่งมีอัตรำก�ำไร 

ที่ลดลงร้อยละ	3.60	เนื่องจำก	ปี	2564	บริษัทมีรำยได้รวมลดลง	จ�ำนวน	233	ล้ำนบำท	ท�ำให้ผลกำรด�ำเนินงำน
ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน	จึงส่งผลให้อัตรำก�ำไรสุทธิลดลง

 อัตราผลผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	 ส�ำหรับปี	 2564	 เท่ำกับร้อยละ	 -48.39	 ในขณะท่ีปีก่อนเท่ำกับ 
ร้อยละ	-36.13	ซึง่มอีตัรำทีล่ดลงร้อยละ	12.26	เนือ่งจำกผลกำรด�ำเนนิงำนขำดทุนในปีปัจจบุนั	และขำดทนุมำกกว่ำ
ปีก่อน	ส่งผลให้สัดส่วนผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นลดลง	

 
3. อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน
 อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ ส�ำหรับปี	 2564	 เท่ำกับร้อยละ	 -9.17	 ในขณะท่ีปีก่อนเท่ำกับร้อยละ	 -8.95	 

ซึ่งมีอัตรำท่ีลดลงร้อยละ	 0.22	 ในขณะเดียวกัน	 อัตรำผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ถำวร	 ในปี	 2564	 เท่ำกับ 
ร้อยละ	-33.43	ในขณะทีป่ก่ีอนเท่ำกบัร้อยละ	-35.47	ซึง่มอีตัรำทีล่ดลงเท่ำกบัร้อยละ	2.04	เนือ่งจำกผลกำรด�ำเนนิ
งำนในปีปัจจุบันขำดทุนเพ่ิมขึ้น	อัตรำหมุนของสินทรัพย์	 ในปี	 2564	 เท่ำกับ	0.63	 เท่ำ	 ในขณะที่ปีก่อนเท่ำกับ 
0.70	เท่ำ	มีรอบกำรหมุนลดลง	0.07	เท่ำ

4. อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(Total	Liabilities	to	Equity	Ratio)	ส�ำหรับปี	2564	เท่ำกับ	5.64	เท่ำ	

ในขณะที่ปีก่อนเท่ำกับ	3.74	เท่ำ	ซึ่งเพิ่มขึ้น	1.90	เท่ำ	โดยมำจำกในระหว่ำงปี	2564	บริษัทมีกำรกู้ยืมเงินกับบุคคล
และบรษิทัแห่งหนึง่	และผลกำรด�ำเนนิงำนขำดทุนในปีปัจจบัุนท�ำให้ส่วนของผูถื้อหุน้ลดลง	ซึง่กำรกู้ยืมเงนิดังกล่ำว
เป็นผลให้อัตรำส่วนดังกล่ำวเพิ่มขึ้นจำกปีก่อน	

 อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(Debts	to	Equity	Ratio)	ส�ำหรับปี	2564	เท่ำกับ	3.73	
เท่ำ	ในขณะที่			ปีก่อนเท่ำกับ	1.96	เท่ำ	ซึ่งเพิ่มขึ้น	1.77	เท่ำ	เนื่องมำจำกมีกำรกู้ยืมเงินเพิ่มขึ้น	และมีผลกำรด�ำเนิน
งำนขำดทุนในปีปัจจุบัน	ท�ำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง	 ซึ่งกำรกู้ยืมเงินดังกล่ำวเป็นผลให้อัตรำส่วนดังกล่ำว 
เพิ่มขึ้นจำกปีก่อน

 อัตราส่วนความสามารถในการช�าระดอกเบี้ย	ส�ำหรับปี	2564	มีอัตรำเท่ำกับ	-0.78	เท่ำ	ในขณะที่ปีก่อนเท่ำกับ	
2.78	เท่ำ	ลดลง	3.56	เท่ำ	กลุ่มบริษัทมีค่ำใช้จ่ำยดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นจำกปีก่อน	12	ล้ำนบำท	และด้วยเหตุผลเดียวกัน
ท�ำให้	อัตราส่วนก�าไรก่อนดอกเบี้ยและภาษีต่อดอกเบี้ยจ่าย	ในปี	2564	มีอัตรำเท่ำกับ	-1.98	เท่ำ	โดยลดลง
จำกปีก่อนที่เท่ำกับ-3.11	เท่ำ	และอัตราส่วนความสามารถในการช�าระภาระผูกพัน เท่ำกับ	-0.18	เท่ำ	ลดลง	
0.19	เท่ำ	จำกปีก่อนที่เท่ำกับ	0.01	เท่ำ	เนื่องจำก	บริษัทมีควำมสำมำรถในกำรจ่ำยช�ำระภำระผูกพันลดลง
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ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลต่อการด�าเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต
• สภาพเศรษฐกิจโดยรวม
	ส�ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชำต	ิ(สภำพัฒน์ฯ)	รำยงำนภำพรวมเศรษฐกิจไทย	ปี	2564	เศรษฐกิจ

ไทยขยำยตัวร้อยละ	1.6	ปรับตัวดีขึ้นจำกที่เคยติดลบร้อยละ	6.2	ในปี		2563		ปัจจัยส�ำคัญในกำรกระตุ้นให้เศรษฐกิจไทยในปี
ที่ผ่ำนมำกลับมำเป็นบวก	มำจำกด้ำนกำรใช้จ่ำย	ซึ่งประกอบด้วย	มูลค่ำกำรส่งออกสินค้ำเพิ่มขึ้น	18.8%	กำรอุปโภคบริโภค
ภำคเอกชนเพ่ิมขึ้น	 0.3%	และกำรลงทุนรวม	 เพ่ิมข้ึน	 3.4%	แต่ในส่วนสำขำท่ีพักโรงแรมและบริกำรด้ำนอำหำร	 และสำขำ 
กำรขนส่งฯ	ลดลง	14.4%	และ	2.9%	ตำมล�ำดับ

แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี	 2565	 	คำดว่ำจะขยำยตัวในช่วงร้อยละ	3.5	 -	 4.5	 โดยมีปัจจัยสนับสนุนส�ำคัญจำกกำร 
ปรบัตวัดขีึน้ของอปุสงค์ภำยในประเทศ	กำรฟ้ืนตวัของภำคกำรท่องเท่ียว	รวมทัง้กำรขยำยตัวอย่ำงต่อเนือ่งของกำรส่งออก	และ
แรงขับเคลื่อนจำกกำรลงทุนภำครัฐ	อย่ำงไรก็ตำมแม้ว่ำสภำพรวมเศรษฐกิจจะมีแนวโน้มที่ดีข้ึน	แต่ยังมีปัจจัยเสี่ยงท่ีคำดว่ำ
จะส่งผลกระทบต่อกำรเติบโตและเป็นอุปสรรคต่อกำรฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยดังนี้	

-		 ควำมไม่แน่นอนของสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคโควิด-19	ท่ำมกลำงกำรกลำยพันธุ์ของไวรัสที่จะมีผลต่อ
ประสิทธิภำพของวัคซีน

-		 กำรเพิ่มขึ้นของแรงกดดันด้ำนเงินเฟ้อตำมกำรเพิ่มขึ้นของรำคำพลังงำนและรำคำสินค้ำโภคภัณฑ์ในตลำดโลก
-		 ภำระหน้ีสินครัวเรือนและธุรกิจท่ียังอยู่ในระดับสูงจะเป็นอุปสรรคต่อกำรฟื้นตัวของอุปสงค์หรือควำมต้องกำร 
ในประเทศ	 รวมทั้งควำมสำมำรถในกำรช�ำระหนี้	 ในขณะเดียวกันแนวโน้มอัตรำดอกเบ้ียยังอยู่ในช่วงขำขึ้น	 
ประกอบกับตลำดแรงงำนที่ยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่

-		 ปัญหำชะงักงันของห่วงโซ่กำรผลิตที่มีแนวโน้มยืดเยื้อ		ส่งผลให้ต้นทุนกำรขนส่งสินค้ำทำงทะเลยังสูง
-			 ควำมผันผวนของเศรษฐกิจและกำรเงินของโลก	จำกกำรระบำดของโควิด-19	สำยพันธุ์ใหม่	 นโยบำยทำงกำรเงิน

ของประเทศที่เป็นตลำดหลักของไทย	รวมถึงควำมขัดแย้งระหว่ำงชำติมหำอ�ำนำจ
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• ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์
สื่อสิ่งพิมพ์	ยังคงได้รับผลกระทบจำก	Technology	Disruption		ตำมพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป	ส่งผลให้กำร

ใช้เม็ดเงินโฆษณำผ่ำนส่ือส่ิงพิมพ์	 ยังคงถดถอยอย่ำงต่อเนื่อง	 อีกท้ังยังต้องเผชิญกับสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ	 ไวรัส
โคโรนำสำยพันธ์ุใหม่	(COVID	19)			ท�ำให้ธุรกิจสือ่สิง่พิมพ์	จ�ำเป็นต้องปรับตวัสู่กำรเป็นส่ือแบบมัลติมเีดยี	และต่อยอดคอนเทนต์
ของตนเองไปยังแพลตฟอร์ม	 	Online	 โดยบำงสื่อมีท้ังแพลตฟอร์ม	Offline	 (หนังสือพิมพ์ฉบับกระดำษ)	 และ	Online	 
(ฉบับ	Digital	Version)	เว็บไซต์	และ	Social	Media	เช่น	แฟนเพจ	Facebook	,	LINE	,	Youtube	,	Tiktok		และ	อื่นๆ	รวมถึง
กำรหำรำยได้เพิม่เตมิจำกกำรจดังำนอเีวนท์	หรอืงำนสมัมนำ		ในรปูแบบ	Virtual	ผ่ำนช่องทำงออนไลน์หรอือนิเทอร์เนต็	ทดแทน
กำรจัดกิจกรรม	On	ground	 ในช่วงสถำนะกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรัส	COVID-19	ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ำหำก	 “เน้ือหำ”	
(Content)		และ	“แบรนด์”	ที่มีควำมแข็งแรงจะสำมำรถอยู่ได้ในทุกแพลตฟอร์ม		

• ธุรกิจสื่อโทรทัศน์
ปี	2564		ถึงแม้ว่ำธุรกิจสือ่โทรทัศน์	เป็นสือ่ท่ีมกีำรใช้เมด็เงนิโฆษณำสงูสดุ		แต่กำรเตบิโตยังคงมแีนวโน้มลดลง	เนือ่งจำก

เมด็เงนิโฆษณำถูกแบ่งไปยังสือ่ออนไลน์		ซึง่เป็นผลมำจำกควำมนยิมและพฤตกิรรมกำรรบัชม	ของผูบ้รโิภคยุคใหม่ทีเ่ปลีย่นแปลง
ไป	ส่งผลกระทบต่อรำยได้ของผู้ประกอบกิจกำรธุรกิจสื่อโทรทัศน์		ต้องปรับตัวด้วยกำรขยำยสู่แพลตฟอร์ม	Online	ที่สำมำรถ
รับชมผ่ำนอุปกรณ์ได้หลำกหลำย	อำทิ	สมำร์ทโฟน	แท๊บเลต	ทั้งแบบชมสด	(Real	Time)	และเลือกชมย้อนหลัง	(On	Demand)				
โดยน�ำเสนอคอนเทนต์ให้หลำกหลำยตำมโจทย์ของกลุ่มเป้ำหมำยของแต่ละแพลตฟอร์ม	 ทั้งเว็บไซต์	 แอพพลิเคชั่น	 และ 
โซเชียล	มีเดีย	เช่น		ยูทูป		เฟสบุ๊ค	TikTok		เพื่อให้ผู้บริโภคเข้ำถึงคอนเทนท์ได้สะดวกทุกที่ทุกเวลำ	

• ธุรกิจสื่อดิจิทัล 
ปี	2564	เมด็เงนิโฆษณำในสือ่ดจิทิลัเพ่ิมขึน้ร้อยละ	11	จำกปีท่ีผ่ำนมำ	ในขณะท่ีสือ่ดัง้เดิมเติบโตลดลง	แม้ว่ำประเทศไทย

ได้รับผลกระทบวงกว้ำงในธุรกิจและเศรษฐกิจจำกกำรแพร่ระบำดของ	COVID	19	ระลอก	3	ในช่วงต้นปี	2564	ซึ่งสอดคล้อง
กับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่	work	form	home	มำกขึ้น	ท�ำให้เข้ำถึงช่องทำงดิจิทัลในทุกแพลตฟอร์ม	รวมไปถึงกำรซื้อสินค้ำ
ผ่ำนช่องทำง	online	หรอืสัง่อำหำรผ่ำนทำง	Online		เนือ่งจำก	เป็นสือ่ทีส่ำมำรถเข้ำถงึได้ทกุที่	ทกุเวลำ	ทัง้นีห้ำกภำวะเศรษฐกจิ
กลับมำขยำยตัว	สื่อดิจิทัลยังคงมีแนวโน้มเติบโตต่ออย่ำงต่อเนื่อง							

เหตุการณ์ส�าคัญเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจโลก ได้แก่
- เศรษฐกิจโลก	ปี	2565		คำดว่ำจะชะลอตัวลงมำอยู่ที่	4.1%	และ	3.2%	ในปี	2566	เนื่องจำกหลำยประเทศเริ่มลด	 

นโยบำยสนับสนุนด้ำนกำรเงินกำรคลัง	เพื่อรับมือควำมเสียหำยจำกกำรระบำด	COVID-19		ผสำนกับปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ	ที่มีมำ
แต่เดมิจำกปี	2564	ทัง้แนวโน้มภำวะเงนิเฟ้อทีข่ยับสงูขึน้	กำรปรบัขึน้อตัรำดอกเบีย้ในสหรฐัอเมรกิำ	ควำมขัดแย้งทำงกำรเมอืง
ระหว่ำงประเทศ	ไม่ว่ำจะเป็น	รัสเซียกับยูเครน	ส่งผลต่อรำคำน�้ำมัน	และรำคำแก๊ส	ปรับตัวสูงขึ้น	และเสี่ยงต่อกำรขำดแคลน			

- ราคาน�้ามัน		ตลำดน�้ำมันดิบโลกปี	2565	มีแนวโน้มทรงตัวในระดับสูง	จำกสถำนกำรณ์ควำมขัดแย้งระหว่ำงรัสเซีย
และยูเครน	ทวีควำมรุนแรงขึ้น	ส่งผลให้ในหลำยประเทศได้มีกำรกักตุนน�้ำมันไว้เพื่อชดเชยกำรขำดแคลน	
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5. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�าคัญอื่น 

5.1 ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท

ชื่อย่อหลักทรัพย์

หมวดอุตสาหกรรม

ประเภทธุรกิจ

เลขทะเบียนบริษัท

ทุนจดทะเบียน

ทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว

ส�านักงานใหญ่

เลขานุการบริษัท

ข้อมูลอ้างอิงอื่นๆ

นายทะเบียน

บริษัท เนชั่น  มัลติมีเดีย  กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

NMG

บริกำร

สื่อและสิ่งพิมพ์	

บมจ.	เลขที่	0107536001524

2,663,572,194.95		บำท	แบ่งเป็นหุ้นจดทะเบียน	จ�ำนวน	5,025,607,915	หุ้น	

มูลค่ำหุ้นละ	0.53	บำท	

2,156,024,291.86	บำท		(ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2564)

ประกอบด้วยหุ้นสำมัญจ�ำนวน	4,067,970,362	หุ้น	

มูลค่ำหุ้นละ	0.53	บำท

เลขที่	1854	ชั้น	9,10,11	ถนนเทพรัตน		แขวงบำงนำใต้		เขตบำงนำ		

กรุงเทพมหำนคร		10260

โทรศัพท์	:		02-338-3333

Website	:		http://www.nationgroup.com		

โทรศัพท์	:		02-338-3290

Email	:	Corporate_Secretary@nationgroup.com

-ไม่มี-	

 

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (TSD)

ที่อยู่	93	ชั้น	14		อำคำรตลำดหลักทรัพย์	ถนนรัชดำภิเษก	แขวงดินแดง	เขตดินแดง		

กรุงเทพมหำนคร	10400

โทรศัพท์	:	02-009-9000

โทรสำร	:	02-009-9991

เว็บไซต์	:	www.set.or.th/tsd		
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บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ากัด

เลขที่	1	อำคำรเอ็มไพร์ทำวเวอร์	ชั้น	50		ถนนสำทรใต้		แขวงยำนนำวำ		

เขตสำทร		กรุงเทพมหำนคร		10120	

โทรศัพท์	:	(66)	2677-2000

โทรสำร	:	(66)	2677-2222

ผู้สอบบัญชี  

1.	นำงศศิธร		พงศ์อดิศักดิ์			 ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่		8802	หรือ

2.	นำงสำวมำริษำ		ธรำธรบรรพกุล	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่		5752	หรือ

3.	นำงสำวพรทิพย์		ริมดุสิต							 ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่		5565	

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1.	ค่ำตอบแทนจำกกำรสอบบัญชี		(audit	fee)	

	 บริษัทและบริษัทย่อย	จ่ำยค่ำตอบแทนกำรสอบบัญชีในปี	2564	

	 เป็นจ�ำนวนเงินรวม	4,000,000	บำท

2.	ค่ำตอบแทนอื่น	(non-audit	fee)	-ไม่มี-

บริษัท ฮันตัน แอนดรูส์ เคิร์ท (ไทยแลนด์) จ�ากัด

เลขที่	1	อำคำรคิวเฮ้ำส์	ลุมพินี	ชั้น	34	ถนนสำทรใต้	แขวงทุ่งมหำเมฆ	

เขตสำทร	กรุงเทพมหำนคร	10120

โทรศัพท์	:		02-645-8800	

Website	:		https://www.huntonak.com		

1. บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)

	 เลขท่ี	1854	ถนนเทพรัตน	แขวงบำงนำใต้		เขตบำงนำ		กรุงเทพมหำนคร	10260

	 ประเภทธุรกิจ	:	บริกำรข้อมูลข่ำวสำรผ่ำนสื่อดิจิทัล

	 ทุนจดทะเบียน	:	1,124,417,300	บำท	

	 ทุนช�ำระแล้ว	:	1,124,417,300	บำท	

	 สัดส่วนกำรถือหุ้น	:	71.45	%

	 โทรศัพท์	:		02-338-3333

2. บริษัท  เนชั่น ดิจิทัล คอนเทนท์ จ�ากัด

	 เลขท่ี	1854	ชัน้	7	ถนนเทพรัตน	แขวงบำงนำใต้		เขตบำงนำ		กรงุเทพมหำนคร	10260

	 ประเภทธุรกิจ:	บริกำรข้อมูลข่ำวสำรผ่ำนสื่อดิจิทัล

	 ทุนจดทะเบียน	:	1,500,000,000	บำท	

	 ทุนช�ำระแล้ว		:	1,500,000,000	บำท	

	 สัดส่วนกำรถือหุ้น	:	99.99	%

	 โทรศัพท์	:		02-338-3333

ผู้สอบบัญชี

ที่ปรึกษาทางกฎหมาย

บริษัทย่อย
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บริษัท เนชั่น คอฟฟี่ จ�ากัด
เลขที่	1854	ถนนเทพรัตน	แขวงบำงนำ	เขตบำงนำ	กรุงเทพมหำนคร	10260
ประเภทธุรกิจ	:	อำหำรและเครื่องดื่ม
ทุนจดทะเบียน	:	10,000,000	บำท	
ทุนช�ำระแล้ว	:	2,500,000	บำท	
สัดส่วนกำรถือหุ้น	:	40.00%
โทรศัพท์	:		02-338-3333

บริษัทย่อย 3. บริษัท สเวน คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด 
	 เลขท่ี	1854	ชัน้	7	ถนนเทพรัตน	แขวงบำงนำใต้		เขตบำงนำ		กรงุเทพมหำนคร		10260
	 ประเภทธุรกิจ	:	สื่อดิจิทัล
	 ทุนจดทะเบียน	:	102,465,800	บำท	
	 ทุนช�ำระแล้ว	:	102,465,800	บำท	
	 สัดส่วนกำรถือหุ้น	:	99.99	%

	 โทรศัพท์	:		02-338-3333

4. บริษัท  กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย  จ�ากัด
	 เลขท่ี	1854	ชัน้	8	ถนนเทพรัตน	แขวงบำงนำใต้		เขตบำงนำ		กรงุเทพมหำนคร		10260
	 ประเภทธุรกิจ	:	สื่อสิ่งพิมพ์
	 ทุนจดทะเบียน	:	53,481,600	บำท	
	 ทุนช�ำระแล้ว	:	53,481,600	บำท	
	 สัดส่วนกำรถือหุ้น	:	99.99	%
	 โทรศัพท์	:		02-338-3333

5.  บริษัท  ขอบสนาม  จ�ากัด
	 เลขที่		388/72		หมู่บ้ำนบิซแกลเลอเรีย		ถนนนวลจันทร์		แขวงนวลจันทร์		
	 เขตบึงกุ่ม	กรุงเทพมหำนคร	10240			
			 ประเภทธุรกิจ:	สื่อดิจิทัล
		 	ทุนจดทะเบียน	:	1,000,000	บำท
		 	ทุนช�ำระแล้ว	:	1,000,000	บำท	
			 สัดส่วนกำรถือหุ้น	:	99.99%
			 โทรศัพท์	:	02-338-3333

บริษัทร่วม

5.2 ข้อมูลส�าคัญอื่น
	 -ไม่มี-

5.3 ข้อพิพาททางกฎหมาย
	 ณ	วันที่	 31	ธันวำคม	2564	บริษัทฯ	 ไม่มีคดีพิพำทที่มีควำมเสี่ยงที่เป็นสำระส�ำคัญ	ซึ่งจะมีผลกระทบในทำงลบอย่ำงมี 
นัยส�ำคัญต่อผลประกอบหรือสถำนะทำงกำรเงินของบริษัทฯ	ที่มีจ�ำนวนสูงกว่ำร้อยละ	5	ของส่วนของผู้ถือหุ้นตำมงบกำรเงิน
รวมฉบับตรวจสอบ	ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2564

5.4 ตลาดรอง
	 -ไม่มี-
 
5.5 สถาบันการเงินที่ติดต่อประจ�า  ส�าหรับบริษัทที่ออกตราสารหนี้ 
	 -ไม่มี-	
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6. นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ

6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการก�ากับดูแลกิจการ
คณะกรรมกำรบริษัท	เนชั่น	มัลติมีเดีย	กรุ๊ป	จ�ำกัด	(มหำชน)	เชื่อมั่นเป็นอย่ำงยิ่งว่ำกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี	จะท�ำให้

บริษัทมีระบบกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ	โปร่งใส	ตรวจสอบได้	สร้ำงควำมเชื่อมั่น	และควำมมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น			ผู้ลงทุน	
ผู้มีส่วนได้เสีย	และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย	น�ำไปสู่ควำมย่ังยืนและเพ่ิมมูลค่ำสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น	 โดยคณะกรรมกำรบริษัทได้
ก�ำหนดนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำร	และประกำศนโยบำยฯ	ให้พนักงำนทุกระดับทรำบและถือปฏิบัติ

 6.1.1 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ
การสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

การสรรหากรรมการบริษัท
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนเป็นผู้ท�ำหน้ำที่สรรหำกรรมกำร	และกรรมกำรชุดย่อย	โดยจะพิจำรณำ

สรรหำและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมำะสมมีควำมรู้	ประสบกำรณ์	และควำมเชี่ยวชำญ	โดยเสนอชื่อให้คณะกรรมกำร
บริษัทพิจำรณำแต่งต้ัง	และ/หรือ	น�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำแต่งต้ังต่อไป	 (แล้วแต่กรณี)	 รวมทั้งพิจำรณำประวัติ
บุคคลดังกล่ำวแล้วว่ำมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมที่ก�ำหนดไว้ในกฎบัตรต่ำงๆ	ของบริษัทและกฎหมำยที่เก่ียวข้องรวมท้ังไม่ขัด
หรือแย้งกับกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัท	และจะด�ำเนินกำรให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลอย่ำงเพียงพอเกี่ยวกับ
บุคคลที่ได้รับกำรเสนอชื่อเพื่อประกอบกำรตัดสินใจ	

การสรรหาผู้บริหารระดับสูง
กำรสรรหำผู้มำด�ำรงต�ำแหน่งประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร	คณะกรรมกำรบริหำรจะเป็นผู้พิจำรณำสรรหำและคัดเลือก

บุคคลที่มีคุณสมบัติตำมหลักเกณฑ์ท่ีบริษัทฯ	 ก�ำหนด	และต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์	 ควำมรู้ควำมสำมำรถ	และประสบกำรณ์	
ควำมเหมำะสมกับวัฒนธรรมองค์กร	

การก�าหนดค่าตอบแทน
บริษัทฯ	ก�ำหนดให้คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนเป็นผู้ท�ำหน้ำท่ีก�ำหนดค่ำตอบแทน	 โดยพิจำรณำ

ก�ำหนดค่ำตอบแทนและผลประโยชน์อื่น	ไม่ว่ำจะอยู่ในรูปเงินสด	หลักทรัพย์	หรืออื่นใด	(ถ้ำมี)	ของคณะกรรมกำรบริษัท	และ

ส่วนที่	2
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คณะกรรมกำรชุดย่อย	เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำและอนุมัติต่อไป	ทั้งนี้	ค่ำตอบแทนกรรมกำรควรอยู่ในลักษณะ
ที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสำหกรรม	และพิจำรณำหลักเกณฑ์ในกำรประเมินผลงำนของคณะกรรมกำรบริษัท	
และคณะกรรมกำรชุดย่อย	เพื่อพิจำรณำผลตอบแทนประจ�ำปีและน�ำเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ

ค่ำตอบแทนของผู้บริหำรระดับสูง	เป็นไปตำมนโยบำยที่คณะกรรมกำรบริหำรก�ำหนด	ระดับค่ำตอบแทนเป็นเงินเดือน	
สวัสดกิำร	และผลตอบแทนจูงใจในระยะยำว	บรษิทัฯ	จะพิจำรณำให้สอดคล้องกับผลงำนของบรษิทัและผลกำรปฏบิตังิำนของ
ผู้บริหำรแต่ละคน	

ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ
กำรแบ่งแยกบทบำทหน้ำที่ของคณะกรรมกำรและฝ่ำยจัดกำร
บริษัทได้ก�ำหนดบทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของประธำนกรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร	ดังนี้

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ	
1.	 เป็นประธำนทีป่ระชมุคณะกรรมกำรบรษิทั	ควบคมุ	ดแูล	จดัสรรเวลำในแต่ละวำระ	ส�ำหรบัให้กรรมกำรท่ีจะอภิปรำย

แสดงควำมเห็นในประเด็นที่ส�ำคัญอย่ำงเพียงพอ
2.	 เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขำดในกรณีท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัทมีกำรลงคะแนนเสียง	และคะแนนเสียง	2	ฝ่ำย 

เท่ำกัน
3.	 รับผิดชอบในฐำนะผู้น�ำของคณะกรรมกำรในกำรวำงกรอบ	และติดตำมดูแลกำรก�ำหนดนโยบำยกำรก�ำกับดูแล

กิจกำรขององค์กร
4.	 เป็นประธำนกำรประชุมผู้ถือหุ้นประจ�ำปีของบริษัท

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
1.	 ควบคุมดูแลกำรด�ำเนินกิจกำร	และ/หรือบริหำรงำนประจ�ำวันของบริษัท
2.	 บรหิำรงำนให้เป็นไปตำมนโยบำย	เป้ำหมำย	แผนกำรด�ำเนนิงำน	และงบประมำณทีไ่ด้รบัอนมุตัจิำกคณะกรรมกำร

บริษัท	และ/หรือคณะกรรมกำรบริหำร
3.	 เป็นผู้รับมอบอ�ำนำจของบริษัทในกำรบริหำรกิจกำรของบริษัทให้เป็นตำมวัตถุประสงค์	ข้อบังคับ	นโยบำย	ระเบียบ	

ข้อก�ำหนด	ค�ำสั่ง	มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น	และ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมกำร	และคณะกรรมกำรบริหำรของบริษัท
ทุกประกำร

4.	 มีอ�ำนำจแต่งต้ังและบริหำรงำนคณะท�ำงำนชุดต่ำงๆ	 เพ่ือประโยชน์และประสิทธิภำพกำรจัดกำรที่ดี	 และโปร่งใส	
และให้มีอ�ำนำจในกำรมอบอ�ำนำจช่วง	และ/หรือมอบหมำยให้บุคคลอื่นปฏิบัติงำนเฉพำะอย่ำงแทนได้	โดยให้อยู่
ภำยใต้ขอบเขตแห่งกำรมอบอ�ำนำจตำมหนังสือมอบอ�ำนำจ	และ/หรือให้เป็นไปตำมระเบียบอ�ำนำจอนุมัติและสั่ง
กำรที่คณะกรรมกำรของบริษัทอนุมัติแล้ว

5.	 ก�ำหนดภำรกิจ	วัตถุประสงค์	แนวทำง	นโยบำยของบริษัท	รวมถึงกำรสั่งกำรและก�ำกับดูแลกำรด�ำเนินงำนโดยรวม	
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในกำรบริหำรงำน

6.	 ติดตำมและประเมนิผลกำรด�ำเนนิงำนของบรษิทัอย่ำงสม�ำ่เสมอ	และรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำน		กำรบรหิำรจดักำร	
ควำมคืบหน้ำในกำรด�ำเนินงำนต่อคณะกรรมกำรบริหำร	คณะกรรมกำรตรวจสอบ	และคณะกรรมกำรบริษัท

7.	 มอี�ำนำจพิจำรณำอนุมตักิำรใช้จ่ำยเงนิในกำรด�ำเนนิกำรตำมปกตธุิรกิจของบรษิทั	ตำมทีก่�ำหนดไว้ในระเบยีบอ�ำนำจ
กำรอนุมัติที่อนุมัติโดยคณะกรรมกำรของบริษัท

8.	 พิจำรณำอนมุตักิำรเข้ำท�ำสญัญำเกีย่วกับกำรด�ำเนนิธุรกิจปกตขิองบรษิทั	ตำมทีก่�ำหนดไว้ในระเบยีบอ�ำนำจอนมุตัิ
ที่คณะกรรมกำรบริษัทอนุมัติแล้ว

9.	 มีอ�ำนำจพิจำรณำว่ำจ้ำงพนักงำน	และบรรจุแต่งตั้ง	ตลอดจนกำรโอน	โยกย้ำยข้ำมสำยงำน/ฝ่ำย/แผนก		หรือกำร
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พ้นจำกกำรเป็นพนักงำน	ก�ำหนดอัตรำค่ำจ้ำง	ค่ำตอบแทน	เงินเดือนโบนัส	รวมถึงสวัสดิกำร	เกี่ยวกับพนักงำนของ
บริษัท	ตำมกรอบนโยบำยที่คณะกรรมกำรบริหำรก�ำหนด

10.		มอี�ำนำจ	ออกค�ำสัง่	ระเบยีบ	ประกำศ	บนัทึก	เพ่ือให้กำรปฏิบตังิำนเป็นไปตำมนโยบำยและผลประโยชน์	ของบรษิทั	
เพื่อรักษำระเบียบ	วินัย	กำรท�ำงำนภำยในองค์กร

11.		ปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆ	ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทหรือคณะกรรมกำรบริหำรเป็นครำวๆ	ไป

ทัง้นีก้ำรมอบหมำยอ�ำนำจหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบของประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำร	จะไม่มลัีกษณะเป็นกำรมอบอ�ำนำจ
หรอืมอบอ�ำนำจช่วงทีท่�ำให้ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำร	หรอืผูร้บัมอบอ�ำนำจจำกประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำร	สำมำรถอนมุตัริำยกำร
ทีต่นหรือบคุคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแย้ง	(ตำมนยิำมของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องก�ำหนด)	มสีว่นได้เสียหรืออำจมคีวำมขดัแย้งทำงผล
ประโยชน์อื่นใดกับบริษัท	หรือบริษัทย่อย	เว้นแต่เป็นกำรอนุมัติรำยกำรที่เป็นไปตำมปกติธุรกิจที่มีกำรก�ำหนดขอบเขตชัดเจน	

	ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรของบริษัทฯ	อำจได้รับกำรแต่งตั้งหรือถอดถอนโดยที่ประชุมคณะกรรมกำร	หรือท่ีประชุม 
ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
ทุกครั้งที่มีกำรแต่งตั้งกรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูง	ฝ่ำยจัดกำรจะจัดให้มีเอกสำรและข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อกำร

ปฏิบัติหน้ำที่	โดยกำรแนะน�ำบริษัทและบริษัทย่อย	ลักษณะธุรกิจ	และแนวทำงกำรด�ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทให้แก่กรรมกำร	
และผู้บริหำรระดับสูงที่ได้รับกำรแต่งตั้งใหม่ดังกล่ำว

คณะกรรมกำรจะได้รบัส่งเสรมิและพัฒนำ	โดยคณะกรรมกำรสรรหำฯ	มหีน้ำท่ีในกำรพิจำรณำรปูแบบและจดัท�ำแผนกำร
พัฒนำกรรมกำรบริษัท	และคณะกรรมกำรชุดย่อย	เพื่อพัฒนำควำมรู้ของกรรมกำรบริษัทและกรรมกำรชุดย่อยให้เข้ำใจธุรกิจ
ของกลุ่มบริษัท	บทบำทหน้ำที่และพัฒนำกำรต่ำงๆที่ส�ำคัญ	เช่น	สภำวะเศรษฐกิจและอุตสำหกรรม	กฎเกณฑ์หรือกฎหมำยที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	เป็นต้น

ส�ำหรบัคณะกรรมกำรบรหิำรจะส่งเสรมิให้มกีำรจดัท�ำแผนกำรพัฒนำผูบ้รหิำรและแผนกำรสบืทอดงำนและให้ประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริหำรรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริหำรเป็นประจ�ำ	เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบำยที่ได้รับจำกคณะกรรมกำรบริษัท
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การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทนจะพจิำรณำหลกัเกณฑ์ในกำรประเมนิผลงำนของคณะกรรมกำรบรษิทั	

และคณะกรรมกำรชุดย่อย	เพื่อพิจำรณำผลตอบแทนประจ�ำปีและน�ำเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ	
อย่ำงน้อยปีละ	 1	ครั้ง	 เพ่ือให้คณะกรรมกำรได้พิจำรณำทบทวนผลงำน	ปัญหำและอุปสรรคในกำรด�ำเนินงำนในปีท่ีผ่ำนมำ		
เพื่อน�ำมำปรับปรุงและพัฒนำกำรปฏิบัติงำนต่อไป	

โดยให้มีกำรประเมินผลงำนของคณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรตรวจสอบทั้งคณะ	พร้อมทั้งเปิดเผยหลักเกณฑ	์ 
ขั้นตอน	และผลกำรประเมินในภำพรวมไว้ใน	หัวข้อ	8.1	สรุปผลกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรในรอบปีที่ผ่ำนมำ

6.1.2 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
บริษัทฯ	 ให้ควำมส�ำคัญในกำรปฏิบัติตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี	 โดยครอบคลุมเน้ือหำที่ส�ำคัญตำมหลักกำร

ก�ำกับดูแลกิจกำรใน	5	หมวด	ดังนี้	
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ	ตระหนักดีว่ำ	ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในควำมเป็นเจ้ำของ	โดยควบคุมบริษัทผ่ำนกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรให้ท�ำหน้ำที่

แทนตนและมสีทิธิในกำรตัดสนิใจเก่ียวกับกำรเปลีย่นแปลงทีส่�ำคญัของบรษิทัฯ	โดยก�ำหนดไว้ในนโยบำยกำรก�ำกับดแูลกิจกำร	
บริษัทฯ	ได้ให้ควำมส�ำคัญและเคำรพสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ที่กฎหมำยก�ำหนด	

บริษัทฯ	มีนโยบำยปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน	โดยตระหนักถึงสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลของบริษัทฯ		อย่ำงเพียง
พอและทันเวลำ	มีเลขำนุกำรบริษัทท�ำหน้ำท่ีจัดให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลสำรสนเทศต่ำงๆ	 ของบริษัทฯ	 ไว้ที่เว็บไซต์	 www.
nationgroup.com	เพื่อให้ข้อมูลบริษัทต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป	ได้แก่	ข้อมูลส�ำคัญล่ำสุด	ข่ำวสำร		รวมทั้งเปิดโอกำสให้
ผู้ถือหุ้นได้แสดงควำมคิดเห็น	สอบถำมได้อย่ำงเท่ำเทียมกัน	

การประชุมผู้ถือหุ้น
คณะกรรมกำรบริษัทให้ควำมส�ำคัญกับกำรจัดประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี	 เพ่ือรำยงำนให้ผู้ถือหุ้นได้ทรำบผลกำร

ด�ำเนินงำนของบรษิทั	และร่วมตดัสนิใจในเรือ่งส�ำคญัของบรษิทั	รวมท้ังซกัถำมข้อมลูและรำยละเอยีดต่ำงๆ	เก่ียวกับกำรบรหิำร
งำนและกิจกำรของบริษัทจำกคณะกรรมกำรบริษัท	และฝ่ำยจัดกำร		

กำรจดัประชมุผูถื้อหุ้นภำยในปี	2564	ท่ีผ่ำนมำ	บรษิทัไม่เพียงแต่ปฏบิตัใิห้เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์และกฎหมำยทีเ่ก่ียวข้อง
อย่ำงถูกต้อง	ครบถ้วน	แต่ยังมุ่งเน้นให้กำรด�ำเนินกำรต่ำงๆ	 ท่ีเก่ียวข้องเป็นไปตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี	 โดยยึดถือ
ปฏิบัติตำมแนวทำงในคู่มือ	 AGM	Checklist	 ซึ่งจัดท�ำข้ึนโดยสมำคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย	 สมำคมบริษัทจดทะเบียน	และ
ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์

บรษิทัฯ		มนีโยบำยส่งเสริมและอ�ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผูถื้อหุน้	โดยเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกับก�ำหนดวนั	เวลำและสถำน
ที่จัดกำรประชุมล่วงหน้ำ	พร้อมระบุแผนที่ชัดเจนในหนังสือเชิญประชุมและใช้ระบบบำร์โค้ด	 	 (Barcode)	 ในกำรลงทะเบียน	
กำรนับคะแนน	และกำรแสดงผลมติที่ประชุม

ในปี	 2564	บริษัทฯ	 ได้จัดกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี	 2564	 ในวันท่ี	 9	 เมษำยน	2564	ณ	ห้องประชุมชั้น	 9	 
(ห้อง	B)	อำคำรอินเตอร์ลิงค์	ทำวเวอร์	 ถนนเทพรัตน	แขวงบำงนำใต้	 เขตบำงนำ	กรุงเทพมหำนคร	 เวลำ	15.30	น.	 โดยเริ่ม 
ลงทะเบียนตั้งแต่เวลำ	14.30	น.	

มีกรรมกำรเข้ำร่วมประชุม	8	ท่ำน	จำกกรรมกำรทั้งหมด	9	ท่ำน	โดยกรรมกำรที่ไม่ได้เข้ำร่วมประชุมอีก	1	ท่ำน	มีควำม
เสี่ยงจำกกำรแพร่ระบำดของ	Covid	 -19	ณ	ขณะน้ัน	จึงจ�ำเป็นต้องขอกักตัวเอง	14	 วัน	 เพ่ือเป็นกำรแสดงควำมรับผิดชอบ 
ต่อสังคม	จึงไม่ได้เข้ำประชุม

ส�ำหรับกำรประชุมผู้ถือหุ้นประจ�ำปี	2564	มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ำร่วมประชุมเป็นจ�ำนวน	58	รำย	รวมจ�ำนวน
หุ้น	2,432,335,703	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	59.79	ของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ำยได้ทั้งหมดจ�ำนวน	4,067,970,362	หุ้น	ซึ่งกำรด�ำเนิน
กำรประชุมเป็นไปตำมแนวทำงกำรประชุมผู้ถือหุ้นที่ดีและตำมกฎหมำยก�ำหนด	ดังนี้		
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ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
บริษัทฯ	 ได้น�ำข้อมูลหนังสือเชิญประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น	ที่มีรำยละเอียดครบถ้วนเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทฯ	ก่อน 

ล่วงหน้ำกำรประชุมไม่น้อยกว่ำ	 21	 วัน	 	 โดยบริษัทฯ	มอบหมำยให้บริษัทศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์	 (ประเทศไทย)	 จ�ำกัด	 
นำยทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ	 เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทล่วงหน้ำก่อนวันประชุม	 โดยหนังสือ 
เชิญประชุมมีรำยละเอียดวำระกำรประชุม	ข้อเท็จจริงและเหตุผล	ควำมเห็นของคณะกรรมกำร	 ในแต่ละวำระอย่ำงครบถ้วน
และเพยีงพอส�ำหรบักำรพิจำรณำตดัสนิใจของผูถ้อืหุน้	พร้อมจดัส่งข้อมลูเพ่ือให้ผูถื้อหุน้สำมำรถดำวน์โหลด	รำยงำนกำรประชมุ
ผู้ถือหุ้นครั้งก่อน	 รำยงำนประจ�ำปี	 เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำแต่ละวำระ	ค�ำชี้แจงวิธีกำรต่ำงๆ	 ข้อมูลกรรมกำรอิสระ	 
ขัน้ตอนกำรเข้ำร่วมประชมุ	ข้อบงัคบับรษิทัเฉพำะทีเ่ก่ียวกับกำรประชมุผูถื้อหุน้	แผนท่ีสถำนทีจ่ดัประชมุ	และหนงัสอืมอบฉนัทะ
ตำมแบบทีก่ระทรวงพำณิชย์ก�ำหนด	รวมถึงได้ประกำศลงโฆษณำรำยละเอยีดเก่ียวกับกำรจดัประชมุและระเบยีบวำระทีเ่สนอ
ในหนังสือพิมพ์รำยวันติดต่อกัน	3	วัน	ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่ำ	3	วัน

บริษัทฯ	เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวำระกำรประชุม	กำรเสนอชื่อบุคคลเพือ่เข้ำด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร	ในช่วง
วันที่	30	พฤศจิกำยน	2563	ถึง	29	มกรำคม	2564	และส่งค�ำถำมเป็นกำรล่วงหน้ำก่อนวันประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นในช่วงวันที่	 
23	มีนำคม	2564	ถึง	วันที่	29	มีนำคม	2564	โดยผ่ำนเว็บไซต์	www.set.or.th	หรือ	www.nationgroup.com	ปรำกฏว่ำไม่มี 
ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ำด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร	และไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวำระเพิ่มเติม	และไม่มีผู้ถือหุ้นส่งค�ำถำมเป็นกำร
ล่วงหน้ำก่อนวันประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น

วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ในกำรพิจำรณำก�ำหนดวัน	เวลำกำรประชุม	และสถำนที่จัดประชุม	บริษัทค�ำนึงถึงควำมสะดวกในกำรเดินทำงเข้ำร่วม

ประชุม	 โดยบริษัทเปิดให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสำมำรถลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุมล่วงหน้ำก่อนเวลำประชุมอย่ำงน้อย	 
1	ชั่วโมง	และได้เชิญผู้สอบบัญชีจำกบริษัท	 เคพีเอ็มจี	 ภูมิไชย	สอบบัญชี	 จ�ำกัด	และที่ปรึกษำกฎหมำยของบริษัท	 เข้ำร่วม
ประชุมเพ่ือรับฟังควำมคิดเห็น	 เตรียมตอบข้อซักถำมของผู้ถือหุ้น	ตรวจสอบกำรนับคะแนนเสียง	และในกำรประชุมผู้ถือหุ้น	
2564	ประธำนกรรมกำรบริษัทท�ำหน้ำที่เป็นประธำนที่ประชุม	
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ก่อนเริ่มการประชุม 
บริษัทฯ	ชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่ใช้ในกำรประชุม	 วิธีลงคะแนน	กำรนับคะแนน	กำรใช้บัตรลงคะแนน	 ให้ท่ี

ประชุมรับทรำบโดยละเอียด	โดยประธำนที่ประชุมได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถำมและแสดงควำมคิดเห็นภำยในระยะเวลำ
ที่เหมำะสม	พร้อมให้ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรบริหำรบำงท่ำนเป็นผู้ชี้แจงตอบค�ำถำมของผู้ถือหุ้น	 และจัดให้มี
กำรจดบันทึกสำระส�ำคัญของค�ำถำมค�ำตอบ	และข้อสรุปเรื่องนั้นๆ	ในรำยงำนกำรประชุมแล้ว	

บริษัทฯ	 ได้น�ำระบบสำรสนเทศแบบบำร์โค้ด	มำใช้ในกำรลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุม	นับคะแนนเสียง	และกำรแสดง 
ผลกำรลงมติในกำรประชุมแต่ละวำระ	และในวำระกำรเลือกตั้งกรรมกำร	บริษัทฯ	เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมกำรเป็น 
รำยบุคคล	และได้บันทึกวิธีลงคะแนน	วิธีนับคะแนน	มติที่ประชุม	โดยแยกเป็นคะแนนที่เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	และงดออกเสียง	
ในรำยงำนกำรประชุมอย่ำงครบถ้วน	ทั้งน้ีส�ำหรับวำระกำรเลือกตั้งกรรมกำรจะด�ำเนินกำรลงมติเป็นรำยบุคคล	กำรลงมติใน
แต่ละวำระจะใช้บัตรลงคะแนนเสียง	เพื่อสำมำรถตรวจสอบได้ในภำยหลัง	พร้อมทั้งได้บันทึกกำรออกเสียงในแต่ละวำระอย่ำง
ละเอียดครบถ้วน	ไว้ในรำยงำนกำรประชุม

บรษิทัฯ	ได้น�ำเสนอวำระพิจำรณำก�ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรให้ทีป่ระชมุสำมญัผูถื้อหุ้นประจ�ำปีเป็นผูพิ้จำรณำอนมุติั
เป็นประจ�ำทุกปี	 	 โดยน�ำเสนอข้อมูลกำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรเปรียบเทียบกับปีก่อน	 รวมถึงนโยบำยและหลักเกณฑ์ที่
ชัดเจนเกี่ยวกับกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร	เพื่อประกอบกำรพิจำรณำของผู้ถือหุ้น

ส�ำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง	บริษัทฯ	เสนอทำงเลือกในกำรมอบอ�ำนำจให้แก่กรรมกำรอิสระ
ของบริษัทอย่ำงน้อย	1	ท่ำน	ซึ่งไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องที่ต้องพิจำรณำ	เป็นผู้รับมอบอ�ำนำจเพื่อเข้ำประชุมและลงคะแนน
เสียงแทนผู้ถือหุ้นของบริษัท	พร้อมแนบหนังสือมอบฉันทะ	(แบบ	ก.)	(แบบ	ข.)	และ	(แบบ	ค.)	โดยแบบ	ข.	เป็นแบบที่ผู้ถือหุ้น
สำมำรถก�ำหนดทิศทำงกำรลงคะแนนเสียงได้เองในแต่ละวำระ	และแบบ	ค.	กรณีผู้มอบฉันทะเป็นคัสโตเดียน	 (Custodian)	
ไปพร้อมหนังสือนัดเชิญประชุม

ทัง้นีเ้น่ืองจำกเป็นกำรประชมุในช่วงกำรเริม่ต้นของกำรแพร่ระบำดของเชือ้โควิด	19	ในระลอกเดอืนเมษำยน	2564	บริษทั
จงึให้ผูเ้ข้ำร่วมประชมุทกุท่ำนปฏิบตัติำมมำตรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนำ	(COVID-19)	ทีส่อดคล้อง
กับค�ำแนะน�ำของกรมควบคมุโรค	กระทรวงสำธำรณสขุ	และแนวปฏบิตัติำมนโยบำยกำรก�ำกับดแูลกิจกำรทีด่ขีองบรษิทัฯ	เก่ียว
กับกำรดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่ำงเป็นธรรมและเท่ำเทียมกัน	 โดยให้ผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำนต้องผ่ำนกำรคัดกรองอุณหภูมิ
ร่ำงกำยก่อนเข้ำร่วมกำรประชุม	นั่งเว้นระยะห่ำงตำมที่บริษัทฯ	ก�ำหนดไว้		สวมหน้ำกำกอนำมัยตลอดเวลำ		ไม่ทำนอำหำรและ
เครื่องดื่มในห้องประชุมฯ		และหำกผู้ถือหุ้นมีข้อซักถำมขอให้เขียนลงในกระดำษค�ำถำม	(แทนกำรสอบถำมโดยใช้ไมโครโฟน
ร่วมกัน)	

หลังวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี  
บริษัทฯ	ได้เปิดเผยผลกำรลงมติในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น	ให้ผู้ถือหุ้นและบุคคลทั่วไปได้รับทรำบ	โดยส่งผ่ำนระบบ	

Set	Community	Portal	ของตลำดหลักทรัพย์ฯ	ภำยหลังกำรประชุมหรือไม่เกิน	9.00	น.	ของวันท�ำกำรถัดไปนับจำกวันที่จัด
ประชุม	ซึ่งเป็นไปโดยถูกต้องตำมหลักเกณฑ์กำรเปิดเผยสำรสนเทศของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
คณะกรรมกำรดแูลและสอบทำนกรอบโครงสร้ำงของกำรก�ำกับดูแลกิจกำร	เพ่ือให้สำมำรถสร้ำงควำมมัน่ใจแก่ผูถื้อหุน้

ของบริษัทว่ำจะได้รับกำรปฏิบัติอย่ำงเป็นธรรมและเท่ำเทียม	 โดยหลีกเลี่ยงกำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น	หรือกำรด�ำเนินกำรใดๆ	 
ท่ีอำจเป็นเหตุให้เกิดควำมยุ่งยำก	ซับซ้อน	หรือมีต้นทุนสูงโดยไม่จ�ำเป็น	 โดยในกำรจัดประชุมผู้ถือหุ้นในปี	 2564	ที่ผ่ำนมำ	
บริษัทด�ำเนินกำรตำมแนวทำงเพ่ือให้ผู้ถือหุ้นทุกรำยได้รับทรำบข้อมูลท่ีมีนัยส�ำคัญ	และ	มีสิทธิในกระบวนกำรตัดสินใจ 
และได้รับทรำบถึงผลของกำรตัดสินใจของบริษัทฯ	ส�ำหรับเหตุกำรณ์ท่ีส�ำคัญตำมท่ีก�ำหนดไว้ในกฎหมำยหรือข้อบังคับของ 
บริษัทฯ	ดังนี้
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-	 บริษัทฯ	มีนโยบำยที่จะไม่ด�ำเนินกำรไปในทำงที่อำจกระทบสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรำย	และไม่เพิ่มระเบียบวำระในที่
ประชมุหรือเปลีย่นแปลงข้อมลูส�ำคญัโดยไม่ได้แจ้งให้ผูถื้อหุ้นทรำบล่วงหน้ำ	รวมถึงไม่แจกเอกสำรท่ีมข้ีอมลูส�ำคญั
เพ่ิมเติมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่ำงกระทันหัน	 เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกำสศึกษำข้อมูลตำมระเบียบวำระกำรประชุม
ก่อนลงมติ

-	 ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	ทุกรำยมีสิทธิออกเสียงตำมจ�ำนวนหุ้นที่ถืออยู่โดยหุ้นแต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง 
เท่ำกัน	และไม่มีหุ้นใดมีสิทธิพิเศษ

-	 เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นท่ีไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง	สำมำรถใช้สิทธิออกเสียงโดยกำรมอบฉันทะให้กับ
กรรมกำรอิสระ	ซึ่งไม่มีประเด็นเรื่องควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์	 เพ่ือเป็นทำงเลือกในกำรมอบฉันทะให้กับ 
ผู้ถือหุ้น	และอ�ำนวยควำมสะดวกให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถดำวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะผ่ำนเว็บไซต์ของ 
บริษัทฯ	ได้

-	 ไม่มีกำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกันกับบริษัทย่อย		บริษัทที่เกี่ยวข้อง	หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน	ที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทที่
อำจท�ำให้เกิดประเด็นควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์อย่ำงเป็นสำระส�ำคัญ	

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
คณะกรรมกำรมีนโยบำยท่ีจะดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม	 นอกจำกเรื่องที่มีผลกระทบต่อกำรประกอบธุรกิจ

โดยตรงแล้ว	ยังขยำยไปสูเ่รือ่งทีค่ณะกรรมกำรเหน็ว่ำเป็นหน้ำท่ีท่ีควรท�ำต่อสังคมส่วนรวมด้วย	ผู้มส่ีวนได้เสียจะได้รบักำรดแูล
ปฏิบัติจำกบริษัทฯ	ตำมสิทธิที่พึงมีและเป็นไปตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง	คณะกรรมกำรได้พิจำรณำให้มีกระบวนกำรส่งเสริมให้
เกิดควำมร่วมมือระหว่ำงบริษัทฯ	กับผู้มีส่วนได้เสีย	ในกำรสร้ำงควำมยั่งยืนของกิจกำร

ผู้มีส่วนได้เสียที่ส�ำคัญของบริษัทมีหลำยกลุ่ม	ประกอบด้วย	พนักงำน	ลูกค้ำ	ผู้ถือหุ้น	ผู้ลงทุน	คู่ค้ำ	เจ้ำหนี้	คู่แข่งทำงกำร
ค้ำ	สังคม	ภำครัฐ	ชุมชนที่ส�ำนักงำนของบริษัทฯ	ตั้งอยู่	เป็นต้น	คณะกรรมกำรมีนโยบำยให้มีกำรปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละ
กลุ่มดังนี้	

1. ผู้ถือหุ้น
บรษิทัฯ	มุง่มัน่ทีจ่ะรบัผดิชอบและสร้ำงควำมพึงพอใจสงูสดุให้กับผูถื้อหุ้นโดยค�ำนงึถึงกำรเตบิโตขององค์กรอย่ำงย่ังยืน	

และพยำยำมท่ีจะให้ผลตอบแทนที่เหมำะสม	 รวมท้ังจะด�ำเนินกำรอย่ำงโปร่งใส	 ยึดมั่นในคุณธรรม	มีระบบบัญชีที่เชื่อถือได	้
และอยู่ในกรอบของกฎหมำย	กรอบนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทฯ	และกำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน	

 
2. ลูกค้า
บรษิทัฯ	มุง่มัน่ในกำรสร้ำงควำมพึงพอใจและควำมมัน่ใจให้กับลกูค้ำและสงัคม	ทีจ่ะได้รบับรกิำรทีด่	ีมคีณุภำพ	ในระดบั

รำคำที่เหมำะสม	โดยยกระดับมำตรฐำนให้สูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่องและจริงจังรวมทั้งรักษำสัมพันธภำพที่ดีและยั่งยืน	

3. พนักงาน
บริษัทฯ	ตระหนักดีว่ำทรัพยำกรบุคคลเป็นสิ่งท่ีมีคุณค่ำที่สุด	และเป็นปัจจัยส�ำคัญท่ีน�ำองค์กรไปสู่ควำมส�ำเร็จ	 จึงส่ง

เสริมให้พนักงำนพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง	ส่งเสริมสุขภำพทั้งด้ำนร่ำงกำยและจิตใจ	สร้ำงบรรยำกำศกำรท�ำงำนที่ดี	ส่งเสริม
กำรท�ำงำนเป็นทีม	เปิดโอกำสและสนับสนุนให้พนักงำนได้จัดตั้ง	“สหภำพแรงงำนเครือเนชั่น”		เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์เกี่ยว
กับสภำพกำรจ้ำงงำน	ส่งเสริมควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงนำยจ้ำงกับลูกจ้ำงและระหว่ำงลูกจ้ำงด้วยกัน	

ให้ควำมส�ำคัญดูแลเรื่องสวัสดิกำร	 ได้จัดสวัสดิกำรต่ำงๆ	 เช่น	 ช่วยเหลือพนักงำนเจ็บป่วยหรือเสียชีวิต	สูญเสียบิดำ
มำรดำ	คู่ชีวิต	หรือ	บุตร	เงินของขวัญกำรสมรส	เงินของขวัญบุตร	เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร	กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ	เงินยืม
ฉุกเฉิน	กำรตรวจสุขภำพประจ�ำปี	กำรประกันอุบัติเหตุ	กำรประกันสุขภำพ	และประกันชีวิตหมู่			

ด้ำนควำมปลอดภัยและสุขอนำมัยในสถำนที่ท�ำงำน	 โดยดูแลรักษำสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำนให้มีควำมปลอดภัย
ต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงำนอยู่เสมอ	และจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่กำรกระจำยของเชื้อไวรัส	COVID-19	บริษัทได้ออก
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มำตรกำรกำรปอ้งกนัและประกำศขอควำมร่วมมอืพนกังำนในกำรปฏบิตัิตำมอย่ำงเคร่งครดั	รวมทั้งประสำนงำนกบัหน่วนงำน
ที่เกี่ยวข้องจัดหำวัคซีนให้พนักงำน	

บริษัทให้ควำมส�ำคัญในเรื่องกำรพัฒนำศักยภำพของพนักงำนในทุกระดับ	 โดยมีกำรจัดกำรอบรมให้กับพนักงำน 
ทั้งภำยในและภำยนอก	เพื่อให้สำมำรถน�ำควำมรู้ที่ได้	มำพัฒนำรูปแบบกำรท�ำงำนให้เกิดประสิทธิภำพมำกขึ้น	

4. คู่ค้า
บริษัทฯ	ค�ำนึงถึงควำมเสมอภำคและควำมซื่อสัตย์ในกำรด�ำเนินธุรกิจและผลประโยชน์ร่วมกันกับคู่ค้ำ	โดยปฏิบัติตำม

กฎหมำยอย่ำงเคร่งครัด	และมีจรรยำบรรณที่ดีในกำรด�ำเนินธุรกิจ	จึงได้ก�ำหนดแนวทำงปฏิบัติไว้	ดังนี้
1.	 ห้ำมกรรมกำร	ผู้บริหำร	พนักงำนของบริษัทฯ	 รับหรือเรียกร้องผลประโยชน	์หรือเสนอหรือจ่ำยผลประโยชน์ใดๆ	 

ที่ไม่สุจริตในทำงกำรค้ำกับคู่ค้ำ
2.	 ปฏิบัติตำมกฎหมำยอย่ำงเคร่งครัด
3.	 มีหลักเกณฑ์ในกำรประเมินและคัดเลือกคู่ค้ำ
4.	 ปฏิบัติตำมเงื่อนไขต่ำงๆ	ที่มีต่อคู่ค้ำอย่ำงเคร่งครัด		กรณีที่ไม่สำมำรถปฏิบัติได้	จะแจ้งให้คู่ค้ำทรำบล่วงหน้ำ	เพื่อ

ร่วมกันพิจำรณำหำแนวทำงแก้ไข	โดยใช้หลักกำรของควำมสมเหตุสมผล
5.	 ให้ข้อมูลที่เป็นจริงและถูกต้อง
6.	 สนับสนุนและร่วมมือกับคู่ค้ำในกำรผลิตสินค้ำที่มีคุณภำพและได้มำตรฐำน
7.	 สนับสนุนและร่วมมือกับคู่ค้ำในกำรผลิตสินค้ำและบริกำรใหม่ๆ	 เพ่ือสนองตอบควำมต้องกำรของผู้บริโภคท่ี

เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลำ
8.	 รักษำควำมลับของคู่ค้ำไม่น�ำข้อมูลมำใช้เพื่อประโยชน์ตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
ส�ำหรับเกณฑ์ในกำรคัดเลือกคู่ค้ำ	มีดังนี้
-	 มีประวัติทำงกำรเงินที่เชื่อถือได้	และมีศักยภำพที่จะเติบโตไปพร้อมกับบริษัทฯ	ได้ในระยะยำว
-	 ผลิต	จ�ำหน่ำย	หรือให้บริกำรสินค้ำที่มีคุณภำพตรงกับควำมต้องกำร	และสำมำรถตรวจสอบคุณภำพได้
-	 ให้กำรสนับสนุนด้ำนกำรส่งเสริมกำรขำยของลูกค้ำ	และกำรให้บริกำรหลังกำรขำยแก่ลูกค้ำ

5. คู่แข่งทางการค้า
บริษัทฯ	จะยึดถือแนวทำงกำรปฏิบัติที่ดีและเป็นธรรม	ดังนี้
1.	 ประพฤติปฏิบัติตำมกรอบกฎเกณฑ์ของกำรแข่งขันทำงกำรค้ำที่ดีเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน
2.	 ไม่ท�ำลำยชื่อเสียงของคู่แข่งทำงกำรค้ำ	ด้วยกำรกล่ำวให้ร้ำยโดยปรำศจำกควำมจริง	หลีกเลี่ยงวิธีกำรไม่สุจริตเพื่อ

ท�ำลำยคู่แข่ง
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3.	 ไม่แสวงหำข้อมูลที่เป็นควำมลับของคู่แข่งทำงกำรค้ำด้วยวิธีกำรที่ไม่สุจริต	หรือไม่เหมำะสม	 เช่น	กำรจ่ำยสินจ้ำง
ให้แก่พนักงำนของคู่แข่ง	เป็นต้น	

6. เจ้าหนี้
บรษิทัฯ	ค�ำนงึถงึควำมเสมอภำค	และควำมซือ่สัตย์ต่อเจ้ำหนี	้กำรช�ำระค่ำสนิค้ำบริกำร	และกำรปฏิบตัติำมพนัธะสญัญำ

กับธนำคำร	สถำบันกำรเงิน	กำรช�ำระเงินต้นและดอกเบี้ย	โดยก�ำหนดแนวปฏิบัติที่ดีและเป็นธรรม	ดังนี้
1.	 รักษำดูแลและปฏิบัติตำมเงื่อนไขที่มีต่อเจ้ำหน้ีโดยเคร่งครัด	 ท้ังในแง่กำรช�ำระคืน	กำรดูแลหลักทรัพย์ค�้ำประกัน	

และเงื่อนไขอื่นๆ	รวมทั้งไม่ใช้เงินทุนที่ได้จำกกำรกู้ยืมเงินไปในทำงที่ขัดกับวัตถุประสงค์ในข้อตกลงที่ท�ำไว้
2.	 รำยงำนฐำนะทำงกำรเงินของบริษัทฯ	ที่เป็นจริงและถูกต้อง	แก่เจ้ำหนี้ด้วยควำมซื่อสัตย์
3.	 รำยงำนเจ้ำหน้ีล่วงหน้ำ	หำกไม่สำมำรถปฏบิตัติำมข้อผกูพันในสญัญำและร่วมกันหำแนวทำงแก้ไขปัญหำดงักล่ำว
บริษัทได้รับกำรสนับสนุนวงเงินสินเชื่อจำกหลำยธนำคำรซึ่งมีสัมพันธ์ทำงกำรค้ำกับบริษัทมำยำวนำน	และจัดชั้นให้

บริษัทฯ	เป็นลูกค้ำชั้นดี	ซึ่งบริษัทฯได้ปฏิบัติตำมเงื่อนไขและข้อก�ำหนดตำมสัญญำอย่ำงครบถ้วน	

7. สังคมและสิ่งแวดล้อม
บรษิทัฯ	ส่งเสรมิให้มกีำรให้ควำมรูแ้ก่พนกังำน	เพื่อปลูกฝังจติส�ำนกึเกีย่วกบักำรรกัษำสิ่งแวดลอ้มและกำรใช้ทรพัยำกร

อย่ำงรูค้ณุค่ำและมปีระสทิธิภำพ	ผ่ำนกระบวนกำรสือ่สำรภำยในบรษิทัฯ	และส่งเสรมิให้พนักงำนมส่ีวนร่วมในกจิกรรมรณรงค์
ลดภำวะโลกร้อนด้วยกำรปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมลดกำรใช้พลงังำน	กิจกรรม	5	ส.	พร้อมท้ังสนับสนนุให้พนักงำนเข้ำร่วมกิจกรรม
ต่ำงๆ	ที่เกี่ยวข้องกับกำรดูแลรักษำสิ่งแวดล้อม	อนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและพลังงำนที่บริษัทฯ	จัดขึ้น

บริษัทฯ	ในฐำนะของผู้ผลิตขอ้มูลขำ่วสำรผ่ำนสื่อทุกช่องทำง	มคีวำมห่วงใยถึงคุณภำพชีวิตและกำรบริโภคข่ำวสำรของ
คนไทย	จงึให้ควำมส�ำคญัอย่ำงย่ิงต่อกำรเสนอข่ำวสำรทีม่คุีณภำพและมปีระโยชน์ต่อสงัคมและส่วนรวม	รวมถงึกำรมส่ีวนร่วม
ในกำรพัฒนำสังคมไทยเพื่อควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	

ในฐำนะที่บริษัทฯ	ท�ำธุรกิจด้ำนสื่อ	ท�ำให้มีกิจกรรมทำงธุรกิจและสังคมของบริษัท	ต้องติดต่อกับประชำชนหลำกหลำย
กลุ่ม	 จึงมีโอกำสรับฟังควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่ำงๆ	อย่ำงต่อเน่ือง	อีกท้ังกลุ่มบริษัทฯ	มีระบบ	
Call	Center	ในกำรรับเรื่องร้องเรียนพร้อมประสำนแก้ไขปัญหำด้ำนบริกำร	และประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องภำยใน
บริษัทเป็นประจ�ำ	และได้ปรับปรุงเรื่องที่ได้รับตำมข้อร้องเรียนที่เป็นจริงและสร้ำงควำมเสียหำย	(ถ้ำมี)	อย่ำงสม�่ำเสมอ

บริษัทเปิดโอกำสให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มและพนักงำนของบริษัท	สำมำรถร้องเรียน	แสดงควำมเห็น	และแจ้งเบำะแส
เกี่ยวกับเรื่องต่ำงๆ	โดยส่งถึงคณะกรรมกำรตรวจสอบ	และฝ่ำยตรวจสอบภำยใน	ผ่ำน		E-mail	:	audit_nmg@nationgroup.
com	หรือ	ส่งไปรษณีย์มำยังที่อยู่ของบริษัท	หรือยื่นหนังสือโดยตรงที่	บริษัท	เนชั่น	มัลติมีเดียกรุ๊ป	จ�ำกัด	(มหำชน)	เลขที่	1854	
ชั้น	9,10,11	ถนนเทพรัตน	แขวงบำงนำใต้	เขตบำงนำ	กรุงเทพฯ	10260

กระบวนการด�าเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน	
-	 ฝ่ำยตรวจสอบภำยในจะรวบรวมข้อร้องเรยีนและตรวจสอบข้อมลูเบือ้งต้น	หำกข้อร้องเรยีนมมีลูควำมผดิ	จะรวบรวม

หลักฐำนส่งให้ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร	เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนข้อเท็จจริง	โดยมีฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล
เป็นเลขำคณะกรรมกำรสอบสวน	และรำยงำนผลพร้อมท้ังมำตรกำรด�ำเนินกำรกับผูก้ระท�ำผดิเพ่ือเสนอต่อประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริหำร	และคณะกรรมกำรตรวจสอบทรำบ

-	 มำตรกำรคุ้มครองผู้ร้องเรียน	คณะกรรมกำรตรวจสอบ	จะพิจำรณำให้ควำมเป็นธรรมและปกป้องผู้ร้องเรียน	ผู้รับ
เรื่องร้องเรียน	ผู้ถูกร้องเรียน	และผู้มีส่วนเก่ียวข้องในกำรด�ำเนินกำรตรวจสอบข้อเท็จจริง	 รวมทั้งต้องเก็บข้อมูลท่ี
เกี่ยวข้องเป็นควำมลับ	จะเปิดเผยเท่ำทีจ่�ำเปน็	โดยค�ำนึงถึงควำมปลอดภัย	และควำมเสียหำยของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
คณะกรรมกำรได้ดแูลให้บรษิทัฯ	เปิดเผยข้อมลูส�ำคญัทีเ่ก่ียวข้องกบับรษิทัฯ	ทัง้ข้อมลูทำงกำรเงนิและข้อมลูทีม่ใิช่ข้อมลู
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ทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้อง	ครบถ้วน	ทันเวลำ	 โปร่งใส	สำมำรถตรวจสอบได้	 รวมทั้งเป็นไปตำมกฎหมำยและกฎระเบียบต่ำงๆ	 
ท่ีเก่ียวข้อง	 ผ่ำนช่องทำงท่ีเข้ำถึงข้อมูลได้ง่ำย	 เช่น	 เว็บไซต์ของบริษัท	 ช่องทำงกำรเปิดเผยข้อมูลของตลำดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย	และส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์	เป็นต้น

บริษัทฯ	ก�ำหนดไว้ในนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรว่ำทุกครั้งที่มีกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือครองหลักทรัพย์	ให้กรรมกำร	
และผูบ้รหิำรต้องรำยงำนกำรถือครองหลกัทรพัย์ต่อส�ำนกังำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์	และส�ำเนำ
ให้เลขำนุกำรบริษัทเก็บรักษำ	และ	 ในเดือนพฤศจิกำยนของทุกปี	 กรรมกำรและผู้บริหำรจะรำยงำนข้อมูลกำรถือครองหลัก
ทรัพย์ของตน	และ	รำยงำนต่อคณะกรรมกำรอย่ำงน้อยปีละครั้ง		

บริษัทฯ	 เล็งเห็นควำมส�ำคัญของกำรรักษำข้อมูลที่เป็นควำมลับและ/หรือข้อมูลภำยในกลุ่มบริษัท	 จึงได้ออกนโยบำย	
“กำรใชข้้อมลูภำยในของบริษัทฯ”	ก�ำหนดให้กรรมกำร	ผูบ้รหิำร	เจ้ำหน้ำที	่และพนักงำนของกลุม่บรษิทัต้องรกัษำข้อมลูภำยใน
กลุ่มบริษัทฯ	เป็นควำมลับ	เว้นแต่กำรเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นไปเพื่อผลประโยชน์	ในกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ	ห้ำม	ขำย	ซื้อ	
โอน	หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ	โดยข้อมูลที่เป็นควำมลับ	และ/หรือข้อมูล	ภำยในของกลุ่มบริษัทฯ	และ/หรือกำรเข้ำท�ำ
รำยกำรใดๆ	ในทำงที่อำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อกลุ่มบริษัทฯ	ไม่ว่ำทำงตรง	หรือ	ทำงอ้อม	

ในรอบปีทีผ่่ำนมำ	บรษิทัฯ	ได้เปิดเผยข้อมลูทำงกำรเงนิของบรษิทัอย่ำงถกูต้อง	ครบถ้วน	โปร่งใส	และเปน็ไปตำมเกณฑ์
ที่ส�ำนักงำนก.ล.ต.และตลำดหลักทรัพย์ฯ	ก�ำหนด	ผ่ำนช่องทำงกำรเปิดเผยข้อมูลของตลำดหลักทรัพย์ฯ	และผ่ำนเว็บไซต ์
ของบริษัทฯ	

งานนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทฯ	มีส�ำนักงำนเลขำนุกำรบริษัท	ท�ำหน้ำที่ประสำนงำนติดต่อสื่อสำรกับ	ผู้ถือหุ้น	นักลงทุน	อย่ำงเท่ำเทียมและ 

เป็นธรรม	และประสำนงำนกำรตอบค�ำถำมเก่ียวกับบรษิทั	และกำรด�ำเนนิงำนของบรษิทั	แก่นกัลงทุนตำมทีส่่งค�ำถำมผ่ำนทำง
เว็บไซต์ของบริษัท	หรือโทรศัพท์	 หรือช่องทำงอื่นๆ	 เพ่ือสร้ำงสัมพันธ์อันดีระหว่ำงบริษัทฯ	 กับผู้ถือหุ้น	ผู้ลงทุน	นักวิเครำะห์ 
หลกัทรพัย์	และภำครฐัท่ีเกีย่วข้องอย่ำงเท่ำเทียมกัน	โดยบรษิทัฯ	ให้ควำมส�ำคญักับกำรเผยแพร่ข้อมลูท่ีส�ำคญัของบริษทัฯ	ในปี	
2564	ผ่ำนทำงเว็บไซต์	www.nationgroup.com	

โดยสำมำรถติดต่อ	ส�ำนักงำนเลขำนุกำรบริษัท	ดังนี้
บริษัท	เนชั่น	มัลติมีเดีย	กรุ๊ป	จ�ำกัด	(มหำชน)
ที่อยู่													:	 1854	ชั้น	9,10,11	ถนนเทพรัตน	แขวงบำงนำใต้		เขตบำงนำ	กรุงเทพมหำนคร	10260
โทรศัพท์	 :	 02-338-3290
E-mail	 :	 corporate_secretary@nationgroup.com
Website	 :	 www.nationgroup.com	

ทั้งนี้ส�ำนักงำนเลขำนุกำรบริษัท	ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ	ที่ให้ควำมส�ำคัญกับกำรปฏิบัติตำม
ข้อก�ำหนดของตลำดหลกัทรพัย์ฯ	และ	ส�ำนักงำน	ก.ล.ต.	และกฎหมำยทีเ่กีย่วข้อง	โดยผำ่นกำรพิจำรณำตรวจสอบตำมขัน้ตอน	
คณะกรรมกำรบริษัทได้แต่งตั้ง	นำงสำว	มัธยำ	โอสถำนนท์	เป็นเลขำนุกำรบริษัท	เมื่อวันที่	15	กุมภำพันธ์	2556	มีหน้ำที่ในกำร
ช่วยเหลอืประธำนกรรมกำร	ในกำรก�ำกับดแูลให้กำรด�ำเนินงำนของคณะกรรมกำรบรษิทั	กรรมกำรชดุย่อย	และกรรมกำรบรษิทั
ทุกท่ำน	เป็นไปตำมกรอบของบทบำทหน้ำที่ตำมที่กฎหมำย	ข้อบังคับ	และระเบียบที่เกี่ยวข้องก�ำหนดไว้	ตลอดจนมีหน้ำที่ใน
กำรจัดเตรยีมเอกสำรประกอบวำระกำรประชมุให้เพยีงพอต่อกำรพิจำรณำและตดัสนิใจของคณะกรรมกำร	บนัทกึรำยงำนกำร
ประชุมอย่ำงรัดกุม	 ถูกต้อง	 เพ่ือแสดงให้เห็นว่ำคณะกรรมกำรได้พิจำรณำเรื่องต่ำงๆ	 ท่ีน�ำเสนอ	อย่ำงรอบคอบ	 ระมัดระวัง	
ซื่อสัตย์สุจริตและมีควำมรับผิดชอบโดยใช้วิจำรณญำณเยี่ยงวิญญูชนที่ประกอบธุรกิจนั้นพึงกระท�ำในสถำนกำรณ์เดียวกัน

อีกทั้งมีหน้ำที่ในกำรเก็บรักษำทะเบียนกรรมกำร	หนังสือเชิญประชุม	 รำยงำนกำรประชุมของคณะกรรมกำรและกำร
ประชุมผู้ถือหุ้น	รำยงำนกำรมีส่วนได้เสีย	และรำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์ของกรรมกำรและผู้บริหำรตลอดจนดูแลกิจกรรม
ของคณะกรรมกำร	ประสำนงำนกับฝ่ำยบริหำรให้มีกำรปฏิบัติตำมมติของคณะกรรมกำร	ซึ่งเลขำนุกำรบริษัทได้ปฏิบัติหน้ำที่
ตำมกรอบอย่ำงครบถ้วน
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หมวดที่  5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมกำรมีบทบำทส�ำคัญในกำรก�ำกับดูแลกิจกำรเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น	 และให้เป็นไปตำม

นโยบำย	กฎหมำย	วัตถุประสงค์	ข้อบังคับของบริษัท	มติคณะกรรมกำรบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น	ด้วยควำมรับผิดชอบ	
ระมัดระวัง	 ซื่อสัตย์สุจริตเย่ียงวิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจเช่นนั้น	 จะพึงกระท�ำภำยใต้สถำนกำรณ์อย่ำงเดียวกันด้วยอ�ำนำจ 
ต่อรองทำงกำรค้ำ	ที่ปรำศจำกอิทธิพลในกำรที่ตนมีสถำนะเป็นกรรมกำรบริษัท

	(รำยละเอยีดเพ่ิมเติมในหัวข้อ	7	โครงสร้ำงกำรก�ำกับดแูลกิจกำร	และข้อมลูส�ำคญัเก่ียวกับคณะกรรมกำร	คณะกรรมกำร
ชุดย่อย	ผู้บริหำร	พนักงำนและอื่นๆ	และ	ในเอกสำรแนบ	5	นโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำร)	

6.2 จรรยาบรรณธุรกิจ
ตั้งแต่บริษัทฯ	ก่อต้ังขึ้นมำ	 ได้ยึดหลักจริยธรรมแห่งวิชำชีพของสื่อมวลชนเป็นประเพณีปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัด	ซึ่งเป็น

เหตุผลส�ำคัญที่ท�ำให้สื่อและผู้ปฏิบัติงำนของสื่อต่ำงๆ	 ในเครือฯ	 ได้รับควำมเชื่อถือและศรัทธำจำกสังคมมำอย่ำงต่อเนื่อง	 
แม้ในยำมคับขันหรือในช่วงที่มีแรงกดดันทำงกำรเมือง	บริษัทก็สำมำรถท�ำหน้ำที่ของสื่ออย่ำงแน่วแน่โดยไม่ละทิ้งหลักกำร

หลกัจรยิธรรมของคนข่ำวเครอืเนชัน่	(Nation	Way)	จดัท�ำขึน้มำเพือ่ก�ำหนดหลกัจรยิธรรมแห่งวิชำชพีให้เป็นแนวปฏิบตัิ
ที่เป็นรูปธรรมร่วมกัน	ส�ำหรับพนักงำนทุกระดับ	โดยมีเนื้อหำครอบคลุมทั้งจรรยำบรรณเบื้องต้น	ตลอดจนกำรวำงตัวในสังคม
และควำมประพฤติทั้งระหว่ำงปฏิบัติหน้ำที่และนอกเวลำงำน

พนักงำนของบริษัททุกสื่อในเครือฯ	ต้องยึดหลักปฏิบัติต่อไปน้ีอย่ำงเคร่งครัดโดยไม่มีข้อยกเว้นเพ่ือที่เรำจะได้ช่วยกัน
ธ�ำรงไว้ซึ่งควำมน่ำเชื่อถือและศรัทธำที่สังคมมีต่อสื่อในเครือเนชั่นฯ	ต่อไป	

หลักจริยธรรมของคนข่ำวเครือเนชั่น	(Nation	Way)	แบ่งออกเป็น	13	หมวด	ดังนี้
หมวด	1	 ข้อบังคับว่ำด้วยจริยธรรมของผู้ประกอบวิชำชีพสื่อสำรมวลชน
หมวด	2	 จริยธรรมของสื่อในเครือเนชั่น
หมวด	3	 ควำมรับผิดชอบต่อผู้อ่ำน	ผู้ฟังและผู้ชม	
หมวด	4	 ภำระผูกพันธ์ที่มีต่อวิชำชีพสื่อมวลชนและองค์กร
หมวด	5	 หลักกำรท�ำข่ำวและกำรปฏิบัติตนต่อแหล่งข่ำว
หมวด	6	 สิทธิพิเศษและผลประโยชน์ทับซ้อน	(Conflict	of	Interest)
หมวด	7	 แนวทำงปฏิบัติในเรื่องกำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมืองและกิจกรรมชุมชน
หมวด	8	 กำรปฏิบัติต่อฝ่ำยโฆษณำ	ฝ่ำยกำรตลำดและฝ่ำยขำย
หมวด	9	 แนวทำงปฏิบัติเรื่องลิขสิทธิ์ในชิ้นงำน	และกำรรับงำนนอก
หมวด	10	 แนวปฏิบัติส�ำหรับผู้สื่อข่ำวด้ำนต่ำงๆ
หมวด	11	 กำรแก้ไขข้อผิดพลำด
หมวด	12	 กำรรำยงำนข่ำวเกี่ยวกับกิจกรรมของบริษัท
หมวด	13	 หลักปฎิบัติและจรรยำบรรณ	Nation	Social	Media

บริษัทฯ	มีมำตรกำรในทำงปฏิบัติเพ่ือป้องกันปัญหำกำรละเมิดและหมิ่นประมำทจำกกำรน�ำเสนอข่ำว	 โดยกำรอบรม
ฝ่ำยข่ำว	ให้ทรำบถึงแนวทำงกำรน�ำเสนอข่ำว	ข้อควำมและรูปภำพที่ควรกระท�ำและสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง	พร้อมก�ำชับพนักงำน 
ผู้เกี่ยวข้องทุกคนปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัด

บรษิทัฯ	ได้จดัท�ำคูม่อืจรยิธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบตัใินกำรท�ำงำน	(Code	of	Conduct)	ส�ำหรบัคณะกรรมกำร	ผูบ้รหิำร	
พนักงำนของบริษัทฯ	เพื่อยึดถือเป็นแนวทำงในกำรปฎิบัติงำนด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริตและมีมำตรฐำน	มีคุณภำพ	มีคุณธรรม	
ครอบคลุมในกำรดูแลผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่ำงๆ	และกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย	โดยคณะกรรมกำร	ผู้บริหำร	พนักงำนของบริษัทฯ	
ทุกคน	มีหน้ำที่ต้องปฏิบัติตำมอย่ำงเคร่งครัด		

ส�ำหรบัรำยละเอยีดคูม่อืจรยิธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏบิตัใินกำรท�ำงำน	(ฉบบัเตม็)	บรษิทัได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบรษิทั	
(www.nationgroup.com	ในหัวข้อกำรก�ำกับดูแลกิจกำร)
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6.3 การเปลีย่นแปลงและพฒันาการท่ีส�าคัญของนโยบาย แนวปฏบิตั ิและระบบการก�ากับดแูลกิจการในรอบปี 
     ท่ีผ่านมา

6.3.1 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�าคัญเกี่ยวกับการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการก�ากับ
ดูแลกิจการ หรือกฎบัตรคณะกรรมการในรอบปีท่ผ่านมา 

บรษิทัยังคงให้ควำมเชือ่มัน่และยดึนโยบำยและแนวปฏบิตักิำรก�ำกับดแูลกิจกำรดงัเช่นทีผ่่ำนมำ	อย่ำงไรก็ตำมเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภำพและให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน	 จึงได้จัดท�ำและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมกำรบริษัทและกฏบัตร 
คณะกรรมกำรชุดย่อย	 ได้แก่	 กฏบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบ	กฎบัตรคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน	และ
กฎบตัรของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน	โดยกฏบตัรดงักล่ำวได้รบัอนมุตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทั	และได้น�ำเปิดเผยในเว็บไซต์
บริษัทและใช้ถือปฏิบัติต่อไป

6.3.2 การปฏิบัติในเรื่องอื่นๆ ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
จำกควำมมุ่งมั่นในกำรด�ำเนินงำนด้วยควำมโปร่งใสเป็นธรรม	และค�ำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย	และกำรปฏิบัติตำม

หลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีอย่ำงต่อเนื่อง	ท�ำให้บริษัทได้รับกำรประเมินผลเกี่ยวกับกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี	ดังนี้
1)		 	ผลกำรประเมินคุณภำพกำรจดัประชมุผู้ถือหุน้สำมญัประจ�ำปี	2564	ซึง่จดัโดยสมำคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย	สมำคม

บริษัทจดทะเบียนและส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์	
	 	บริษัทได้	100	คะแนน	อยู่ในเกณฑ์ดีมำก
2)	 	ผลกำรประเมินกำรต่ออำยุสมำชิกโครงกำรแนวร่วมต่อต้ำนคอร์รัปชันของภำคเอกชนไทย	(CAC)	บริษัทได้รับกำร

ต่ออำยุสมำชิกไปอีก	3	ปี	นับตั้งแต่วันที่	30	กันยำยน	2563	ถึงวันที่	30	กันยำยน	2566	เป็นกำรยืนยันได้ว่ำ	บริษัทฯ	
ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงควำมส�ำคัญของกำรวำงระบบป้องกันกำรทุจริต	คอร์รัปชัน	และพร้อมที่จะด�ำเนินธุรกิจ
อย่ำงโปร่งใส

คณะกรรมกำรบริษัท	 เชื่อมั่นว่ำกำรด�ำเนินงำนตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี	 และหลักจริยธรรมในกำรด�ำเนิน 
ธุรกิและกำรต่อต้ำนคอร์รัปชัน	นั้น	จะส่งผลให้บริษัทฯ	ได้รับควำมยอมรับจำกทั้งลูกค้ำ	คู่ค้ำ	และส่วนอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง	รวมทั้ง
ตัวของพนักงำนเอง	ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทก้ำวหน้ำและเจริญเติบโตอย่ำงยั่งยืนควบคู่ไปกับสังคมและประเทศชำติสืบไป
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7. โครงสร้างการก�ากับดูแลกิจการ และข้อมูลส�าคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ
    คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

7.1 โครงสร้างการก�ากับดูแลกิจการ ส�าหรับปี 2564 

                 โครงสร้างการจัดการปี 2564 
               บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)
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อธิบายเพิ่มเติมของโครงสร้างการจัดการ
ประธำนคณะกรรมกำรบริษัทคือ	นำยมำรุต	อรรถไกวัลที	มีคณะกรรมกำรชุดย่อย	 ได้แก่	 คณะกรรมกำรตรวจสอบ		 

คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน	และคณะกรรมกำรบริหำร	
กลุ่มบริษัทประกอบด้วย	5	สำยธุรกิจ	ประกอบด้วย	ธุรกิจสิ่งพิมพ์	ธุรกิจโทรทัศน์	ธุรกิจงำนอีเวนท์	ธุรกิจสื่อดิจิทัล	และ

ธุรกิจ	Business	to	Consumer	(B2C)	โดยมีประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร	(Chief	Executive	Officer)	เป็นผู้บริหำรสูงสุดที่รำยงำน
ตรงต่อคณะกรรมกำรบริหำร	

7.2  ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมกำรบริษัท	จัดตั้งขึ้นเพื่อท�ำหน้ำที่ก�ำกับดูแลกิจกำรเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น	และให้เป็นไป

ตำมนโยบำย	กฎหมำย	 วัตถุประสงค์	 ข้อบังคับของบริษัท	มติคณะกรรมกำรบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น	ด้วยควำม 
รับผิดชอบ	 ระมัดระวัง	 ซื่อสัตย์สุจริตเย่ียงวิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจเช่นน้ัน	 จะพึงกระท�ำภำยใต้สถำนกำรณ์อย่ำงเดียวกัน 
ด้วยอ�ำนำจต่อรองทำงกำรค้ำ	ที่ปรำศจำกอิทธิพลในกำรที่ตนมีสถำนะเป็นกรรมกำรบริษัท	

7.2.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมกำรบริษัท	ประกอบด้วย	กรรมกำรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถและมีประสบกำรณ์ในหลำกหลำยด้ำน	ทั้งภำค

ธุรกิจและสำขำอื่นๆ	ที่เป็นประโยชน์ต่อกำรประกอบธุรกิจของบริษัทฯ	และมีจ�ำนวนกรรมกำรเพียงพอท่ีจะก�ำกับดูแลธุรกิจ 
ของบริษัทฯ	 ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ	คือ	 ไม่น้อยกว่ำ	 5	คน	และอย่ำงน้อยจ�ำนวนกรรมกำร	 1	 ใน	3	 ของกรรมกำรท้ังหมด	 
เป็นกรรมกำรอิสระ	และต้องมีกรรมกำรที่ไม่ได้เป็นกรรมกำรบริหำรอย่ำงน้อย	1	ท่ำน	ที่มีประสบกำรณ์ด้ำนบัญชีและกำรเงิน	
และจ�ำนวนกรรมกำรไม่น้อยกว่ำ	3	ใน	4	ของจ�ำนวนกรรมกำรทั้งหมด	ต้องมีสัญชำติไทย	และจ�ำนวนกรรมกำรบริษัทไม่น้อย
กว่ำก่ึงหนึง่	ต้องมีถ่ินทีอ่ยู่ในรำชอำณำจกัร		ทัง้นีก้ำรเลือกตัง้กรรมกำรต้องเป็นบคุคลท่ีไม่มลัีกษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยและ
ข้อบังคับของบริษัท	 	 และมีควำมเหมำะสมท่ีจะได้รับควำมไว้วำงใจให้บริหำรจัดกำรกิจกำรท่ีมีมหำชนเป็นผู้ถือหุ้น	ตำมท่ี 
คณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ประกำศก�ำหนด	

โดยคณะกรรมกำรบรษิทัท�ำหน้ำท่ีก�ำหนดนโยบำยภำพรวมของกิจกำร	ตลอดจนท�ำหน้ำท่ีก�ำกับดูแลกิจกำรเพ่ือประโยชน์
สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น	และให้เป็นไปตำมนโยบำย	กฎหมำย	วัตถุประสงค์	ข้อบังคับของบริษัท	มติคณะกรรมกำรบริษัท
และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น	 ด้วยควำมรับผิดชอบ	 ระมัดระวัง	 ซื่อสัตย์สุจริตเย่ียงวิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจเช่นน้ัน	 จะพึงกระท�ำ 
ภำยใต้สถำนกำรณ์อย่ำงเดียวกันด้วยอ�ำนำจต่อรองทำงกำรค้ำ	ที่ปรำศจำกอิทธิพลในกำรที่ตนมีสถำนะเป็นกรรมกำรบริษัท

กำรเลือกตั้งกรรมกำรบริษัทให้เป็นไปตำมข้อบังคับบริษัท	และข้อก�ำหนดของกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง	ต้องมีควำมโปร่งใส
และชัดเจน	 ในกำรสรรหำกรรมกำรบริษัทให้ด�ำเนินกำรผ่ำนกระบวนกำรของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน	
โดยมีรำยละเอียดที่เพียงพอเพื่อประโยชน์ในกำรตัดสินใจของคณะกรรมกำรบริษัทและ/หรือผู้ถือหุ้น

	ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2564	คณะกรรมกำรบริษัทฯ	มีจ�ำนวน	9	คน	ประกอบด้วย	กรรมกำรอิสระจ�ำนวน	3	คน	(คิดเป็น
ร้อยละ	33.3	ของจ�ำนวนกรรมกำรทั้งหมด	9	คน	กรรมกำรบริษัทที่ไม่ใช่ผู้บริหำรของบริษัท	จ�ำนวน	4	คน	(คิดเป็นร้อยละ	44.5)	
และมีกรรมกำรที่เป็นผู้บริหำรของบริษัท	จ�ำนวน	2	คน	(คิดเป็นร้อยละ	22.2)	ซึ่งเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ของส�ำนักงำน	ก.ล.ต.	
ที่ก�ำหนดให้	 บริษัทฯ	 จดทะเบียนต้องมีกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย	 1	 ใน	 3	หรือร้อยละ	 33.3	 ของจ�ำนวนกรรมกำรทั้งหมด	 
เพ่ือท�ำหน้ำที่ถ่วงดุลในกำรออกเสียงพิจำรณำเรื่องต่ำงๆ	 และมีอิสระในกำรแสดงควำมคิดเห็นต่อกำรด�ำเนินงำนภำยใต้ 
นโยบำยท่ีก�ำหนดไว้	 รวมถึงสอบทำนกำรบริหำรงำนของฝ่ำยบริหำรเพ่ือรักษำผลประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ	และผู้ถือหุ้น 
โดยรวม	รำยละเอียดประวัติกรรมกำรเปิดเผยตำมเอกสำรแนบ	1
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7.2.2 ข้อมูลคณะกรรมการบริษัทและผู้มีอ�านาจควบคุมบริษัทรายบุคคล
									คณะกรรมกำรบริษัท

ณ	วันที่	31		ธันวำคม	2564		บริษัทฯ	มีคณะกรรมกำรบริษัท	จ�ำนวน	9	ท่ำน	ดังนี้

ล�าดับ   ชื่อ-นามสกุล     ต�าแหน่ง

1	 	นำยมำรุต		อรรถไกวัลวที		 ประธำนกรรมกำรบริษัท

2	 	นำยฉำย		บุนนำค		

3	 	นำยอภิวุฒิ		ทองค�ำ	 กรรมกำรอิสระ

4	 	นำยชัยสิทธิ์		ภูวภิรมย์ขวัญ	 กรรมกำรอิสระ

5	 	นำยธนะชัย		สันติชัยกูล		 กรรมกำรอิสระ

6	 	นำยสมชำย		มีเสน		 กรรมกำรบริษัท	และรองประธำนกรรมกำรบริหำร

7	 	Mr.	Ka	Ming	Jacky	Lam		 กรรมกำรบริษัท

8	 นำยสมบูรณ์			ม่วงกล�่ำ	 กรรมกำรบริษัท

9	 	นำยเจษฎำ		บูรณพันธุ์ศรี	 กรรมกำรบริษัท

	โดยมี	นำงสำวมัธยำ	โอสถำนนท์	ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นเลขำนุกำรบริษัท

กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันของบริษัท
กรรมกำรผู้มีอ�ำนำจลงนำมผูกพันของบริษัท	ประกอบด้วย	นำยมำรุต	อรรถไกวัลวที	 หรือนำยฉำย	บุนนำค	หรือ	 

นำยสมชำย	มีเสน	ลงนำมร่วมกันสองคน	พร้อมประทับตรำส�ำคัญของบริษัท	

คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัท
คุณสมบัติของกรรมกำรอิสระของบริษัท	เป็นไปตำมข้อก�ำหนดของคณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุน	ดังต่อไปนี้
1.	 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัท	 บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	 

ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัท	ทั้งนี้	ให้นับรวมกำรถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมกำรอิสระรำยนั้นๆ	ด้วย
2.	ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน	พนักงำน	ลูกจ้ำง	ที่ปรึกษำด้ำนอื่นใดที่ได้รับผลตอบแทน

ประจ�ำ	หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัท	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน	ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่	หรือ
ของผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัท	เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ	2	ปีก่อนวันที่ได้รับกำรแต่งตั้ง	
ทั้งน้ี	 	 ลักษณะต้องห้ำมดังกล่ำวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมกำรอิสระเคยเป็นข้ำรำชกำร	หรือท่ีปรึกษำของส่วนรำชกำรซึ่งเป็น 
ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่	หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัท

3.	กรรมกำรอิสระจะต้องไม่มหีรอืเคยมคีวำมสมัพันธ์ทำงกำรค้ำ	ทำงธุรกิจ	ส่วนได้เสยีทำงกำรเงนิหรอืผลประโยชน์อืน่ๆ	
ในกำรบริหำรจัดกำร	ทั้งในทำงตรงหรือทำงอ้อมกับบริษัท	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่	หรือผู้มีอ�ำนำจ
ควบคุมของบริษัท	ในลักษณะที่อำจเป็นกำรขัดขวำงกำรใช้วิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตน	หรือไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่
มนียั	หรอืผูม้อี�ำนำจควบคมุของผูท่ี้มคีวำมสมัพันธ์ทำงธุรกิจกับบรษิทั	บรษิทัใหญ่	บรษิทัย่อย	บรษิทัร่วม	ผู้ถือหุน้รำยใหญ่	หรือ
ผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัทเว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ	2	ปีก่อนวันที่ได้รับกำรแต่งตั้ง

4.	กรรมกำรอิสระจะต้องไม่มีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิตหรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำยในลักษณะที่เป็นบิดำ	

รองประธำนกรรมกำร	
ประธำนกรรมกำรบริหำร	และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
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มำรดำ	คู่สมรส	พี่	น้องและบุตร	รวมทั้งคู่สมรสของบุตร	กับผู้บริหำร	ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่	ผู้มีอ�ำนำจควบคุม	หรือบุคคลที่ได้รับกำร
เสนอชื่อเป็นผู้บริหำรหรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย	

5.	กรรมกำรอิสระจะต้องไม่ท�ำกำรเป็นตัวแทนอย่ำงเปิดเผยหรืออย่ำงไม่เปิดเผยของกรรมกำรบริษัท	ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่	
หรือผู้ถือหุ้นใดซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่คนใดหรือกลุ่มผู้ถือหุ้นใดของบริษัท

6.	กรรมกำรอิสระจะต้องท�ำหน้ำท่ีและใช้วิจำรณญำณของตน	โดยไม่ได้รับอิทธิพลจำกกรรมกำร	ผู้บริหำรหรือผู้ถือหุ้น
รำยใหญ่ของบริษัทฯ	รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือญำติ

7.	กรรมกำรอิสระจะต้องไม่เป็นหรือเคยเป็น	ผู้สอบบัญชีของบริษัท	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่	
หรอืผูม้อี�ำนำจควบคมุของบรษิทั	และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมนียั	ผูม้อี�ำนำจควบคมุ	หรอืหุ้นส่วนผูจ้ดักำรของนติบิคุคลท่ีเป็นส�ำนักงำน
สอบบัญชี	ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่	หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัท
สังกัดอยู่	เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ	2	ปีก่อนวันที่ได้รับกำรแต่งตั้ง

8.	กรรมกำรอิสระจะต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพใดๆ	 ซึ่งรวมถึงกำรให้บริกำรเป็นที่ปรึกษำกฎหมำย	
ที่ปรึกษำทำงกำรเงิน	หรือผู้ประเมินรำคำทรัพย์สิน	ซึ่งได้รับค่ำบริกำรเกินกว่ำ	2	ล้ำนบำทต่อปีจำกบริษัท	บริษัทใหญ่	บริษัท
ย่อย	บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่	 หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัท	 ทั้งนี้	 ในกรณีที่ผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพเป็นนิติบุคคล	 
ให้รวมถึงกำรเป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย	 ผู้มีอ�ำนำจควบคุม	หรือหุ้นส่วนผู้จัดกำรของผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพนั้นด้วย	 เว้นแต่จะได้พ้น
จำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ	2	ปีก่อนวันที่ได้รับกำรแต่งตั้ง

9.	 กรรมกำรอิสระ	ต้องไม่ประกอบกิจกำรท่ีมีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรเข่งขันท่ีมีนัยกับกิจกำรของบริษัท	 หรือ
บริษัทย่อย	หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้ำงหุ้นส่วน	หรือเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน	 ลูกจ้ำง	พนักงำน	 ท่ีปรึกษำ 
ที่รับเงินเดือนประจ�ำ	หรือถือหุ้นเกินร้อยละหน่ึงของจ�ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทอื่น	ซึ่งประกอบกิจกำรท่ีมี
สภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันที่มีนัยกับกิจกำรของบริษัทหรือบริษัทย่อย

10.	กรรมกำรอสิระจะต้องไม่มลัีกษณะอืน่ใดทีท่�ำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็นอสิระเก่ียวกับกำรด�ำเนนิงำนของ
บริษัท

7.2.3 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมกำรบรษิทัฯ	มหีน้ำท่ีพิจำรณำ	และให้ควำมเห็นชอบในเรือ่งส�ำคญัเก่ียวกับกำรด�ำเนินงำน	เช่น	วิสยัทศัน์	และ

พันธกิจ	กลยุทธ์	เป้ำหมำยทำงกำรเงิน	ควำมเสี่ยง	แผนงำน	และงบประมำณ	รวมทั้งก�ำกับดูแลให้ฝ่ำยจัดกำรด�ำเนินงำนตำม
นโยบำยและแผนงำนทีก่�ำหนดไว้อย่ำงมปีระสทิธิภำพและประสทิธิผล	ภำยใต้ข้อก�ำหนดของกฎหมำยและจรยิธรรมทำงธุรกิจ	
โดยคณะกรรมกำรบรษิทัฯ	จะใช้วิจำรณญำณ	และควำมรอบคอบในกำรตดัสนิใจ	ปฏิบตัหิน้ำทีด้่วยควำมรบัผดิชอบ	และควำม
ซื่อสัตย์สุจริต	เพื่อประโยชน์ในระยะยำวของบริษัทฯ	โดยคณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบกำรเงินของบริษัทฯ	และ
รำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรต่อรำยงำนทำงกำรเงิน	

อ�านาจด�าเนินการของคณะกรรมการบริษัท  
ตำมท่ีก�ำหนดในกฎบัตรคณะกรรมกำรบริษัทท่ีได้ผ่ำนกำรอนุมัติจำกท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัท	ครั้งท่ี	 5/2564	 

เมื่อวันที่	12	พฤศจิกำยน	2564	ดังนี้
1.	 แต่งตั้ง	ถอดถอน	มอบอ�ำนำจหน้ำที่	ให้แก่ที่ปรึกษำคณะกรรมกำรบริษัท	และ/หรือคณะกรรมกำรชุดย่อยไปปฏิบัติ
2.	 	คณะกรรมกำรมีอ�ำนำจแต่งตั้งกรรมกำรจ�ำนวนหนึ่งให้เป็นคณะกรรมกำรบริหำรเพ่ือด�ำเนินกิจกำรอย่ำงหน่ึง 

อย่ำงใดหรือหลำยอย่ำง	โดยจะก�ำหนดเงื่อนไขอย่ำงใดก็ได้
3.	 	อนุมัติกำรให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทที่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัท	 ในฐำนะผู้ถือหุ้น	หรือบริษัทท่ีมีกำรประกอบ

ธุรกิจทำงกำรค้ำต่อกัน	หรือบริษัทอื่น	ในวงเงินส่วนที่เกินอ�ำนำจคณะกรรมกำรบริหำร
4.	 	อนุมัติกำรให้บริษัทเข้ำค�้ำประกันวงเงินสินเชื่อแก่บริษัทย่อยในฐำนะผู้ถือหุ้น	 ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นในวงเงิน 

ส่วนที่เกินอ�ำนำจคณะกรรมกำรบริหำร
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5.	 อนุมัติกำรเข้ำท�ำนิติกรรมที่มิใช่ธุรกรรมทำงกำรเงิน	ในวงเงินส่วนที่เกินอ�ำนำจคณะกรรมกำรบริหำร
6.		 อนุมัติกำรได้รับวงเงินสินเชื่อ	ในวงเงินส่วนที่เกินอ�ำนำจคณะกรรมกำรบริหำร
7.		 อนุมัติกำรลงทุน	 ขำยเงินลงทุนในหุ้นสำมัญและ/หรือหลักทรัพย์อื่นใด	 ในวงเงินส่วนท่ีเกินอ�ำนำจคณะกรรมกำร

บริหำร	
8.		 อนุมัติกำรจัดหำและลงทุนในสินทรัพย์ถำวร	กำรจ�ำหน่ำย	จ่ำยโอน	 ในสินทรัพย์ถำวร	 ในวงเงินส่วนที่เกินอ�ำนำจ

คณะกรรมกำรบริหำร
9.		 เสนอกำรเพิ่มทุน	หรือลดทุน	หรือกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำหุ้น	กำรแก้ไข	เปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ	ข้อบังคับ	

และ/หรือวัตถุประสงค์ของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น
10.	อนุมัติกำรก่อตั้ง	รวบรวม	หรือเลิกบริษัทย่อยในวงเงินส่วนที่เกินอ�ำนำจคณะกรรมกำรบริหำร
11.	มอบอ�ำนำจให้แก่ฝ่ำยจัดกำร	พนักงำนระดับบริหำรของบริษัท	หรือบุคคลอื่นใดท�ำกำรแทนได้	ภำยใต้กฎหมำยที่

เกี่ยวข้อง	และเป็นไปตำมระเบียบที่คณะกรรมกำรบริษัทได้ก�ำหนดไว้
12.		มีอ�ำนำจเชิญฝ่ำยจัดกำร	ผู้บริหำร	และพนักงำนของบริษัทท่ีเก่ียวข้องมำชี้แจง	 ให้ควำมเห็นร่วมประชุม	หรือส่ง

เอกสำรตำมที่เห็นว่ำเกี่ยวข้องจ�ำเป็น
13.	 ปรึกษำผู้เชี่ยวชำญหรือที่ปรึกษำของบริษัท	 (ถ้ำมี)	หรือจ้ำงที่ปรึกษำหรือผู้เชี่ยวชำญภำยนอกในกรณีจ�ำเป็นด้วย

ค่ำใช้จ่ำยของบริษัท
14.		แต่งตั้งและถอดถอนเลขำนุกำรบริษัท

7.3  ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย
7.3.1  โครงสร้างคณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมกำรบริษัท	ได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรชุดย่อย	3	ชุด	ได้แก่	คณะกรรมกำรตรวจสอบ	คณะกรรมกำรสรรหำและ

พิจำรณำค่ำตอบแทน	และคณะกรรมกำรบริหำร	โดยก�ำหนดอ�ำนำจหน้ำที่ไว้อย่ำงชัดเจน	

7.3.2  รายชื่อคณะกรรมการชุดย่อย มีดังนี้
คณะกรรมการตรวจสอบ	
กรรมกำรตรวจสอบทุกคนต้องเป็นกรรมกำรอิสระ	และต้องได้รับกำรแต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรหรือผู้ถือหุ้น	สำมำรถใช้

ดุลพินิจของตนเองอย่ำงเป็นอิสระ	รวมถึงกรรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้อย	1	ท่ำน	ต้องมีควำมรู้ควำมช�ำนำญทำงกำรบัญชีหรือ	
กำรจัดกำรด้ำนกำรเงินที่เกี่ยวข้อง	ตำมข้อก�ำหนดตลำดหลักทรัพย์ฯ	ที่สำมำรถอ่ำนและเข้ำใจพื้นฐำนของงบกำรเงินได้		
คณะกรรมกำรตรวจสอบ	ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2564	ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระจ�ำนวน	3	ท่ำน	ดังนี้

ล�าดับ              ชื่อ-สกุล       ต�าแหน่ง        ประเภทกรรมการ / ความเชี่ยวชาญ

1	 นำยอภิวุฒิ		ทองค�ำ	 ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ	

2	 นำยชัยสิทธิ์		ภูวภิรมย์ขวัญ	 กรรมกำรตรวจสอบ	

3	 นำยธนะชัย		สันติชัยกูล		 	กรรมกำรตรวจสอบ	

โดยมี	นำงสำวมัธยำ	โอสถำนนท์	ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ

กรรมกำรอิสระ	
และมีควำมเชี่ยวชำญด้ำนกฎหมำย

กรรมกำรอิสระ	
และมีควำมเชี่ยวชำญด้ำนบริหำรธุรกิจ

กรรมกำรอิสระ	
และมีควำมเชี่ยวชำญด้ำนบัญชีและกำรเงิน
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ทัง้นี	้นำยนำยธนะชยั	สันติชยักูล	ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมกำรตรวจสอบท่ีเป็นผูม้คีวำมรู้และประสบกำรณ์ทำงด้ำนบญัช	ี
เพียงพอที่จะท�ำหน้ำที่ในกำรสอบทำนควำมน่ำเชื่อถือของงบกำรเงิน

ขอบเขตอ�านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  
เป็นไปตำมที่ก�ำหนดในกฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบ	ที่ได้รับกำรทบทวนและอนุมัติจำกที่ประชุมคณะกรรมกำร

บริษัท	ครั้งที่	5/2564		เมื่อวันที่	12	พฤศจิกำยน	2564	ดังนี้
1	 สอบทำนให้บริษัทมีรำยงำนทำงกำรเงิน	 (รำยไตรมำสและประจ�ำปี)	 ที่ถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลท่ีเก่ียวข้องของ

บริษัทอย่ำงเพียงพอก่อนเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท
2	 สอบทำนให้บริษัทมีระบบควบคุมภำยในและระบบตรวจสอบภำยในที่เหมำะสม	 เพียงพอ	และมีประสิทธิภำพ		 

รวมท้ังพิจำรณำควำมเป็นอสิระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน	ตลอดจนให้ควำมเหน็ชอบในกำรพิจำรณำแต่งตัง้		
โยกย้ำย	 เลิกจ้ำง	หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน/หน่วยงำนอื่นใดหรือหน่วยงำนภำยนอก	 (Outsource)	 
ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรตรวจสอบภำยใน

3	 สอบทำนให้บริษัทมีระบบกำรประเมินควำมเสี่ยงกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่เหมำะสมเพียงพอ	และมีประสิทธิภำพ
4	 สอบทำนให้บริษัทปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์	 	 ข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์	

หรือกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
5	 พิจำรณำคดัเลอืกเพ่ือเสนอแต่งตัง้บคุคลซึง่มคีวำมเป็นอสิระเป็นผู้สอบบญัชขีองบรษิทั	พร้อมทัง้ก�ำหนดค่ำตอบแทน		

ประสำนงำนกับผู้สอบบัญชีเก่ียวกับวัตถุประสงค์ในกำรด�ำเนินกำรตรวจสอบ	ขอบเขต	แนวทำง	แผนงำน	และ
ปัญหำท่ีพบระหว่ำงกำรตรวจสอบ	และประเด็นที่ผู้สอบบัญชีเห็นว่ำเป็นสำระส�ำคัญ	 รวมทั้งเข้ำร่วมประชุมกับ 
ผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรเข้ำร่วมประชุมด้วยอย่ำงน้อยปีละ	1	ครั้ง					

6	 พิจำรณำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน	หรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ให้มีควำมถูกต้องและครบถ้วน	
ให้เป็นไปตำมกฎหมำยและข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์ฯ	 รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลในกำรเข้ำท�ำรำยกำรดังกล่ำว
อย่ำงถูกต้องครบถ้วน	ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ำรำยกำรดังกล่ำวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

7	 สอบทำนควำมถูกต้องของเอกสำรอ้ำงอิงและแบบประเมินตนเองเก่ียวกับมำตรกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชันของ
กิจกำรตำมโครงกำรแนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนทุจริต			

8	 จัดท�ำรำยงำนผลกำรก�ำกับดูแลกิจกำรของคณะกรรมกำรตรวจสอบ	โดยเปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ�ำปีของบริษัท	
ซึ่งรำยงำนดังกล่ำวต้องลงนำมโดยประธำนกรรมกำรตรวจสอบ	ประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้

	 •	 ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมถูกต้อง	ครบถ้วน	เป็นที่เชื่อถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัท					
	 •	 ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในของบริษัท
	 •	 ควำมเห็นเกี่ยวกับระบบบริหำรควำมเสี่ยงของบริษัท
	 •	 ควำมเห็นเก่ียวกับกำรปฏบิตัติำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์	ข้อก�ำหนดของตลำดหลกัทรพัย์	 

	 หรือกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
	 •	 ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของผู้สอบบัญชี
	 •	 ควำมเห็นเกี่ยวกับรำยงำนที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
	 •	 จ�ำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบและกำรเข้ำร่วมประชุมของกรรมกำรตรวจสอบแต่ละท่ำน
	 •	 ควำมเห็นชอบหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมกฎบัตร
	 •	 รำยกำรอื่นที่เห็นว่ำผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทรำบ	ภำยใต้ขอบเขตหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบที่ได้รับ 

	 มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท
9	 ปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆ	ตำมที่ได้มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท	ด้วยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ

ในกำรปฏบิตัหิน้ำทีต่ำมขอบเขตหน้ำทีด่งักล่ำวข้ำงต้น	คณะกรรมกำรตรวจสอบมอี�ำนำจเรยีก	สัง่กำรให้ฝ่ำยจดักำร	
หัวหน้ำหน่วยงำนหรือพนักงำนของบริษัทท่ีเก่ียวข้อง	 มำให้ควำมเห็นร่วมประชุม	 หรือส่งเอกสำรตำมท่ีเห็นว่ำ
เก่ียวข้องจ�ำเป็น	 รวมทั้งแสวงหำควำมเห็นท่ีเป็นอิสระจำกที่ปรึกษำทำงวิชำชีพอื่นใด	 เมื่อเห็นว่ำจ�ำเป็นด้วย 
ค่ำใช้จ่ำยของบริษัท



82 NATION MULTIMEDIA GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		
	คณะกรรมกำรสรรหำฯ	ท�ำหน้ำท่ีสรรหำบคุคลท่ีมคีณุสมบตัเิหมำะสม	เพ่ือด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรและกรรมกำรชดุย่อย	

รวมทั้งพิจำรณำกำรจ่ำยค่ำตอบแทนของกรรมกำรและกรรมกำรชุดย่อยเพื่อเสนอควำมเห็นต่อคณะกรรมกำรบริษัท	และ/หรือ
น�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น	พิจำรณำอนุมัติต่อไป	(แล้วแต่กรณี)

โดยที่ประชุมคณะกรรมกำรสรรหำฯ	ครั้งที่	 1/2565	วันที่	 28	กุมภำพันธ์	 2565	 ได้ทบทวนกฎบัตรส�ำหรับปี	 2565	ซึ่ง					
กฎบัตรมีกำรทบทวนเป็นประจ�ำทุกปี	

องค์ประกอบของคณะกรรมกำรสรรหำฯ	ประกอบด้วยสมำชิกจ�ำนวนอย่ำงน้อย	3	คน	กรรมกำรสรรหำฯ	ไม่จ�ำเป็นต้อง
เป็นกรรมกำรบริษัท	ส่วนประธำนกรรมกำรสรรหำเป็นกรรมกำรอิสระของบริษัท
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน	ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2564	ประกอบด้วยกรรมกำร	3	ท่ำน	ดังนี้	

ขอบเขตอ�านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ตำมท่ีก�ำหนดในกฎบัตรคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน	ที่ได้รับกำรทบทวนและอนุมัติจำกท่ีประชุม

คณะกรรมกำรบริษัทครั้งที่	1/2565	เมื่อวันที่	28	กุมภำพันธ์	2565	ดังนี้	

การสรรหา  
1.	 กำรสรรหำกรรมกำรบริษัท	 และกรรมกำรชุดย่อยจะต้องพิจำรณำควำมเหมำะสมของจ�ำนวน	 โครงสร้ำง	 และ 

องค์ประกอบของคณะกรรมกำรบริษัทฯ	 รวมทั้งควำมเหมำะสมของขนำด	ประเภท	และควำมซับซ้อนของธุรกิจ	
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท	และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น	(แล้วแต่กรณี)

2.	 พิจำรณำสรรหำและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมำะสมมีควำมรู้	ประสบกำรณ์	และควำมเชี่ยวชำญ	เพื่อให้
บุคคลดังกล่ำวด�ำรงต�ำแหน่ง	กรรมกำรบริษัท	และกรรมกำรชุดย่อย	โดยเสนอชื่อให้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำ
แต่งตั้ง	และ/หรือ	น�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำแต่งตั้งต่อไป	(แล้วแต่กรณี)	รวมทั้งพิจำรณำประวัติบุคคล
ดังกล่ำวแล้วว่ำมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีก�ำหนดไว้ในกฎบัตรต่ำงๆ	ของบริษัทและกฎหมำยที่เก่ียวข้องรวมทั้ง 
ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมำยท่ีเก่ียวข้องกับกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัท	 จะด�ำเนินกำรให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลอย่ำง 
เพียงพอเกี่ยวกับบุคคลที่ได้รับกำรเสนอชื่อเพื่อประกอบกำรตัดสินใจ

3.		 พิจำรณำควำมเป็นอิสระของกรรมกำรอิสระแต่ละท่ำนเพื่อให้แน่ใจว่ำกรรมกำรอิสระของบริษัทเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

4.	 ในกรณทีี่คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนเสนอชื่อกรรมกำรที่พ้นวำระกลับเข้ำด�ำรงต�ำแหน่ง	คณะ
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนจะพิจำรณำผลกำรปฏิบัติหน้ำที่ของกรรมกำรรำยดังกล่ำว	และควรน�ำ
เสนอ	ผลกำรปฏิบัติหน้ำที่	ผลงำน	(Contribution)	รวมทั้งประวัติกำรเข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรและกำรประชุม
ผู้ถือหุ้น	เพื่อให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบกำรพิจำรณำด้วย

5.	 พิจำรณำรูปแบบและจัดท�ำแผนกำรพัฒนำกรรมกำรบริษัท	และคณะกรรมกำรชุดย่อย	 เพ่ือพัฒนำควำมรู้ของ 

    
ล�าดับ รายชื่อ ต�าแหน่ง ประเภทกรรมการ

1	 นำยธนะชัย		สันติชัยกูล	 ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน	 		

2	 Mr.	Ka	Ming	Jacky	Lam	 กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน	 	

3	 นำยสมชำย	มีเสน	 กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน	 	

โดยมี	นำงสำวมัธยำ	โอสถำนนท์	ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน

กรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำร
ของบริษัท

กรรมกำรที่เป็นผู้บริหำร

	กรรมกำรอิสระ
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ท้ังกรรมกำรบรษิทัและกรรมกำรชดุย่อยให้เข้ำใจธุรกิจของบริษทั	บทบำทหน้ำท่ีและพัฒนำกำรต่ำงๆ	ท่ีส�ำคญั	เช่น	
สภำวะเศรษฐกิจและอุตสำหกรรม	กฎเกณฑ์หรือกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทเป็นต้น

6.	 ด�ำเนินกำรอื่นๆ	ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทด้วยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรสรรหำฯ

การก�าหนดค่าตอบแทน  
1.	 พิจำรณำก�ำหนดค่ำตอบแทนและผลประโยชน์อื่น	 (ไม่ว่ำจะอยู่ในรูปเงินสด	หลักทรัพย์	 หรืออื่นใด)	 ของ 

คณะกรรมกำรบริษัท	และคณะกรรมกำรชุดย่อย	 เพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำและอนุมัติต่อไป	ทั้งน้ี	 
ค่ำตอบแทนกรรมกำรควรอยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสำหกรรม

2.	 พิจำรณำหลักเกณฑ์ในกำรประเมินผลงำนของคณะกรรมกำรบริษัท	 และคณะกรรมกำรชุดย่อย	 เพ่ือพิจำรณำ 
ผลตอบแทนประจ�ำปีและน�ำเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ

3.	 เปิดเผยหลักเกณฑ์ในกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนและผลประโยชน์อื่นและจัดท�ำรำยงำนกำรก�ำหนดค่ำตอบแทน 
ดังกล่ำวไว้ในรำยงำนประจ�ำปีของบริษัท

4.	 ด�ำเนินกำรอื่นๆ	ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทด้วยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรสรรหำฯ

ทั้งน้ี	 คณะกรรมกำรสรรหำฯ	มีหน้ำที่ทบทวนและเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำแก้ไขขอบเขตอ�ำนำจ	หน้ำท่ี
และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรสรรหำฯ	ให้สอดคล้องกับสภำวกำรณ์

การสรรหากรรมการบริษัท
เมื่อคณะกรรมกำรสรรหำฯ	 ได้พิจำรณำสรรหำบุคคลท่ีจะด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรแล้วจะเสนอต่อกรรมกำรบริษัทซึ่ง

ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระ	กรรมกำรตรวจสอบ	และกำรแต่งตั้งกรรมกำรจะเป็นไปตำมเกณฑ์ข้อบังคับบริษัท	ในกรณีที่ต้อง
ผ่ำนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น	ก�ำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมกำรตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรดังต่อไปนี้

(ก)		ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ำกับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง	
(ข)		ผู้ถือหุ้นแต่ละคนต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคล	
(ค)	 	บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตำมล�ำดับลงมำ	 เป็นผู้ได้รับกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำรเท่ำจ�ำนวนกรรมกำรที่จะ

พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น	ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับกำรเลือกตั้งในล�ำดับถัดลงมำมีคะแนนเสียงเท่ำกันเกินจ�ำนวนกรรม
กำรที่จะพึงมี	หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธำนเป็นผู้ออกเสียงชี้ขำด

ในกำรประชุมสำมัญประจ�ำปีผู้ถือหุ้นทุกครั้ง	ให้กรรมกำรจ�ำนวนหนึ่งในสำมของคณะกรรมกำรบริษัททั้งหมด	ต้องออก
จำกต�ำแหน่ง	โดยให้กรรมกำรทีอ่ยู่ในต�ำแหน่งนำนทีส่ดุเป็นผูอ้อกจำกต�ำแหน่งก่อน	อย่ำงไรก็ตำมกรรมกำรท่ีออกจำกต�ำแหน่ง
แล้วอำจได้รับเลือกเข้ำด�ำรงต�ำแหน่งอีกก็ได้

คณะกรรมการบริหาร  
จัดตั้งโดยคณะกรรมกำรบริษัท	 เพ่ือช่วยสนับสนุนคณะกรรมกำรบริษัทในกำรบริหำรจัดกำรและควบคุมกิจกำรของ

บริษัทให้เป็นไปตำมนโยบำย	แผนงำน	ข้อบังคับ	และค�ำสั่งใดๆ	รวมทั้งเป้ำหมำยที่ก�ำหนดไว้	ภำยใต้กรอบที่ได้รับมอบหมำย
จำกคณะกรรมกำรบริษัท	รวมทั้งเพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย	และเพื่อให้บริษัทเติบโตอย่ำงยั่งยืน
คณะกรรมกำรบริหำร	ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2564	ประกอบด้วย

    

1	 นำยฉำย			บุนนำค	 ประธำนกรรมกำรบริหำร	 กรรมกำรที่เป็นผู้บริหำร

2	 นำยสมชำย		มีเสน		 รองประธำนกรรมกำรบริหำร	 กรรมกำรที่เป็นผู้บริหำร

ล�าดับ รายชื่อ ต�าแหน่ง ประเภทกรรมการ

โดยมี	นำยมำรุต	อรรถไกวัลวที	เป็นที่ปรึกษำคณะกรรมกำรบริหำร
นำงสำวเสำวลักษณ์	โชติรุ่งโรจน์	ด�ำรงต�ำแหน่งเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำร	
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ขอบเขตอ�านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
ตำมท่ีก�ำหนดในกฎบัตรคณะกรรมกำรบริหำร	 ท่ีได้รับกำรอนุมัติจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครั้งท่ี	 1/2562	 

เมื่อวันที่	11	มกรำคม	2562	ดังนี้	
1.	 จัดท�ำวิสัยทัศน์	กลยทุธ์	ทศิทำงในกำรด�ำเนินธรุกิจ	เป้ำหมำย	แนวทำง	นโยบำย	แผนกำรด�ำเนินธรุกิจ	งบประมำณ	

โครงสร้ำงองค์กร	และอ�ำนำจอนุมัติของบริษัท	 (Corporate	 Index)	 เพ่ือเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำ
อนุมัติ	 และด�ำเนินกำรตำมที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษัท	 รวมถึงตรวจสอบและติดตำมผล 
กำรด�ำเนินงำนดังกล่ำวให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล

2.	 พิจำรณำก�ำหนดโครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรเพ่ือให้กำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทมีควำมเหมำะสม	สอดคล้องกับ
สถำนกำรณ์

3.	 มีอ�ำนำจก�ำหนดกำรบริหำรจัดกำร	โครงสร้ำงเงินเดือนของพนักงำน	รวมถึงกำรคัดเลือก	กำรฝึกอบรม	กำรแต่งตั้ง	
กำรว่ำจ้ำง	กำรโยกย้ำย	กำรก�ำหนดเงนิค่ำจ้ำง	ค่ำตอบแทน	โบนัสพนักงำนระดบัผูบ้รหิำร	และกำรเลกิจ้ำงพนกังำน
ของบริษัท	

4.	 พิจำรณำกลั่นกรองข้อเสนอของฝ่ำยจัดกำรในกำรก�ำหนดนโยบำยกำรลงทุน	กำรขยำยกิจกำร	กำรประชำสัมพันธ์	
กำรก�ำหนดแผนกำรเงนิ	งบประมำณประจ�ำปี	กำรบรหิำรทรพัยำกรบคุคล	และกำรลงทุนด้ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศ
เพื่อเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำอนุมัติ

5.	 มีอ�ำนำจแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรหรือคณะท�ำงำนเพ่ือกำรด�ำเนินกิจกำรหรือกำรบริหำรงำนของบริษัทและกำร
ก�ำหนดอ�ำนำจ	หน้ำที่	 และควำมรับผิดชอบของคณะท�ำงำน	 รวมถึงควบคุมก�ำกับดูแลให้กำรด�ำเนินงำนของ 
คณะอนุกรรมกำรหรือคณะท�ำงำนที่แต่งตั้งบรรลุตำมนโยบำยและเป้ำหมำยที่ก�ำหนด

6.	 มอี�ำนำจด�ำเนินกำรตำมนโยบำยของคณะกรรมกำรบรษิทัท่ีเก่ียวกับกำรด�ำเนนิงำนตำมธุรกิจ	ซึง่อยู่ภำยใต้กฎหมำย	
เงื่อนไข	กฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัท	 เว้นแต่รำยกำรที่คณะกรรมกำรบริหำร	 อำจมีควำมขัดแย้งหรือมี 
ส่วนได้เสียหรือมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์กับบริษัทหรือบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม	

7.	 ติดตำมผลกำรด�ำเนนิงำนของบรษิทัให้เป็นไปตำมกรอบนโยบำย	และเป้ำหมำยทีไ่ด้รบักำรอนมุติัจำกคณะกรรมกำร
บริษัทและก�ำกับดูแลให้กำรด�ำเนินงำนมีคุณภำพและประสิทธิภำพ

8.	 พิจำรณำเร่ืองกำรจัดสรรงบประมำณประจ�ำปีตำมที่ฝ่ำยจัดกำรเสนอ	ก่อนที่จะน�ำเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัท
พิจำรณำและอนุมัติ
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9.	 ศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำรลงทุนโครงกำรใหม่	 และมีอ�ำนำจในกำรพิจำรณำและอนุมัติให้บริษัทเข้ำลงทุนหรือ
ร่วมลงทนุกับบคุคล	นติบิคุคล	องค์กรทำงธุรกิจอืน่ใด	หรอืเข้ำร่วมประมลูงำนต่ำงๆ	ตลอดจนเข้ำด�ำเนนิงำนโครงกำร
ต่ำงๆ	ในรปูแบบทีค่ณะกรรรมกำรบรษิทัเหน็สมควร	รวมถึงกำรท�ำนติิกรรมทีเ่ก่ียวข้องกับเร่ืองดังกล่ำวจนเสรจ็กำร
ตำมอ�ำนำจอนุมัติ	(Corporate	Index)	และ/หรือตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทก�ำหนด	และ/หรือ	ตำมกฎหมำยและ
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง	และ/หรือ	ตำมข้อบังคับของบริษัท

10.	 อนุมัติกำรใช้จ่ำยเงินลงทุนที่ส�ำคัญที่ได้ก�ำหนดไว้ในงบประมำณรำยจ่ำยประจ�ำปีตำมอ�ำนำจอนุมัติ	 (Corporate	
Index)	 และ/หรือ	 ตำมท่ีจะได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท	และ/หรือตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษัท 
ได้เคยมีมติอนุมัติในหลักกำรไว้แล้ว

11.	 อนุมัติกำรเข้ำท�ำสัญญำ	และ/หรือธุรกรรมใดๆ	ที่เกี่ยวกับกำรด�ำเนินธุรกิจปกติของบริษัท	(เช่น	กำรซื้อขำย	กำรให้
หรือรับบริกำร	กำรลงทุนหรือร่วมทุนกับบุคคลอื่นเพื่อกำรท�ำธุรกรรมตำมปกติของบริษัท	และเป็นไปเพื่อประโยชน์
ในกำรด�ำเนินงำนตำมวัตถุประสงค์ของบริษัท)	ภำยในวงเงินตำมตำรำงอ�ำนำจอนุมัติ	(Corporate	Index)	ที่ผ่ำน
กำรอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัท	และ/หรือ	ตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทก�ำหนด	ในกรณีที่วงเงินเกินงบประมำณ
ที่ได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัท	ต้องน�ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อขออนุมัติในกำรประชุมครั้งถัดไป

12.	 พิจำรณำและอนุมัติ	 กำรเข้ำท�ำธุรกรรมทำงกำรเงินกับธนำคำรหรือสถำบันกำรเงินส�ำหรับสนับสนุนกำรท�ำธุรกิจ
ตำมปกติ	 เช่น	กำรเปิดบัญชีธนำคำร	กำรปิดบัญชีธนำคำร	กำรกู้ยืมเงิน	กำรขอวงเงินสินเชื่อ	กำรจ�ำน�ำ	 จ�ำนอง	 
ค�้ำประกัน	 รวมถึงกำรซื้อขำยและจดทะเบียนกรรมสิทธ์ิท่ีดินใดๆ	ตำมวัตถุประสงค์เพ่ือประโยชน์ในกำรด�ำเนิน
กิจกำรของบรษิทั	รวมถงึกำรท�ำนติกิรรมทีเ่ก่ียวข้องกับเรือ่งดงักล่ำวจนเสรจ็กำรตำมตำรำงอ�ำนำจอนมุตั	ิ(Corporate	
Index)	 ท่ีผ่ำนกำรอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัท	 และ/หรือ	 ตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษัทก�ำหนด	 และ/หรือ	 
ตำมกฎหมำยและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง	และ/หรือ	ตำมข้อบังคับของบริษัท	ในกรณีที่วงเงินเกินงบประมำณที่ได้รับ
อนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัท	ต้องน�ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพ่ือขออนุมัติในกำรประชุมครั้งถัดไป	และ
กรณีที่ต้องใช้ทรัพย์สินของบริษัทเป็นหลักประกันต้องน�ำเสนอขออนุมัติจำกคณะกรรมกำรของบริษัท

13.	 พิจำรณำผลก�ำไรขำดทุนของบริษัท	และกำรเสนอจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลหรือเงินปันผลประจ�ำปี	เพื่อน�ำเสนอ
ต่อคณะกรรมกำรบริษัท	

14.	 พิจำรณำและอนุมัติแต่งต้ังที่ปรึกษำด้ำนต่ำงๆ	หรือที่ปรึกษำของคณะกรรมกำรบริหำร	หรือที่ปรึกษำของคณะ
อนุกรรมกำรหรือคณะท�ำงำนท่ีจ�ำเป็นต่อกำรด�ำเนินงำนของบริษัทได้ตำมควำมเหมำะสมและมีอ�ำนำจก�ำหนด 
ค่ำตอบแทน	ค่ำเบี้ยเลีย้ง	สวสัดกิำร	สิง่อ�ำนวยควำมสะดวกและค่ำใชจ้ำ่ยอื่นๆ	ของประธำนทีป่รกึษำหรอืทีป่รกึษำ	
หรือคณะท่ีปรึกษำดังกล่ำวได้	 โดยอยู่ภำยใต้กรอบงบประมำณท่ีผ่ำนกำรอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัท 
ในแต่ละปี

15.	 ทบทวนและเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำแก้ไขขอบเขตอ�ำนำจ	หน้ำท่ี	 และควำมรับผิดชอบของ 
คณะกรรมกำรบริหำรให้สอดคล้องกับสภำวกำรณ์

16.	 ด�ำเนินกำรอื่นใดตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทหรือตำมนโยบำยที่คณะกรรมกำรบริษัทก�ำหนด
17.	 มอบอ�ำนำจให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลำยคนปฏิบัติกำรอย่ำงหน่ึงอย่ำงใดแทนคณะกรรมกำรบริหำรท้ังน้ี	 

กำรมอบอ�ำนำจ	หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำรนั้นจะไม่มีลักษณะเป็นกำรมอบอ�ำนำจหรือ
มอบอ�ำนำจช่วงทีท่�ำให้คณะกรรมกำรบรหิำร	หรอืผูร้บัมอบอ�ำนำจจำกคณะกรรมกำรบรหิำรสำมำรถอนมุตัริำยกำร
ทีต่นหรอืบคุคลทีอ่ำจมคีวำมขัดแย้ง	(ตำมท่ีนยิำมไว้ในประกำศคณะกรรมกำรก�ำกับหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์	
หรือประกำศคณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุน)	อำจมีส่วนได้เสีย	หรืออำจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ	หรืออำจมี
ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท	ยกเว้นเป็นกำรอนุมัติรำยกำรที่เป็นไปตำมนโยบำยและหลักเกณฑ์
ที่ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทได้อนุมัติไว้

ทั้งนี้	 กรรมกำรบริหำรของบริษัทอำจได้รับกำรแต่งตั้งหรือถอดถอนโดยท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัทหรือที่ประชุม 
ผู้ถือหุ้นของบริษัท	(กรณีกรรมกำรบริหำรด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมกำรบริษัทด้วย)
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7.4  ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร
7.4.1  รายชื่อและต�าแหน่งของผู้บริหาร

ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2564	บริษัทฯ	มีรำยชื่อประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร	และผู้บริหำรใน	4	ล�ำดับแรกรองจำกประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำร	และผู้บริหำรฝ่ำยบัญชีกำรเงิน	รวม	8	ท่ำน	ดังนี้	

ล�าดับ รายชื่อ ต�าแหน่ง

1	 นำยฉำย	บุนนำค	 ประธำนกรรมกำรบริหำร	และ	ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร

2	 นำยสมชำย	มีเสน	 รองประธำนกรรมกำรบริหำร

3	 นำงวรำงคณำ	กัลยำณประดิษฐ	 ผู้ช่วยประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร

4	 นำยประกิต	ชมภูค�ำ	 ผู้ช่วยประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร	–	Event	Marketing

5	 นำยวีระศักดิ์	พงศ์อักษร	 บรรณำธิกำรอ�ำนวยกำรเครือเนชั่น

6	 นำงสำวอรอร	อัครเศรณี	 ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร	ฝ่ำยพัฒนำธุรกิจ

7	 นำงสำวเนตรนภำ	ภูษิตตำนนท์	 ผู้อ�ำนวยกำรอำวุโสฝ่ำยบัญชี

8	 นำงสำวมัธยำ	โอสถำนนท์	 ผู้อ�ำนวยกำรอำวุโสฝ่ำยกำรเงิน	และเลขำนุกำรบริษัท

 7.4.2  นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
บรษิทัฯ	มนีโยบำยก�ำหนดให้คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน	เป็นผู้ท�ำหน้ำท่ีพิจำรณำก�ำหนดค่ำตอบแทน

และผลประโยชน์อื่น		(ไมว่่ำจะอยูใ่นรูปเงนิสด	หลักทรัพย์	หรืออืน่ใด)	ของคณะกรรมกำรบรษิทั	และคณะกรรมกำรชุดย่อย	เพื่อ
พิจำรณำผลตอบแทนประจ�ำปีและน�ำเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ	 เพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้น
พิจำรณำและอนุมัติต่อไป	รวมถึงให้เปิดเผยหลักเกณฑ์ในกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนและผลประโยชน์อื่นและจัดท�ำรำยงำนกำร
ก�ำหนดค่ำตอบแทนดังกล่ำวไว้ในรำยงำนประจ�ำปีของบริษัท

ทั้งนี้	 ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริษัท	คณะกรรมกำรชุดย่อย	อยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ใน
อุตสำหกรรม	และค่ำตอบแทนถัวเฉลี่ยตำมขนำดธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน	รวมถึงพิจำรณำจำกกำรขยำยตัวทำงธุรกิจ	ควำมเหมำะ
สม		และควำมรับผิดชอบของกรรมกำรและผู้บริหำร	ตำมประสบกำรณ์	ภำระหน้ำที่	สภำพแวดล้อม	สภำวะเศรษฐกิจ	

ส่วนค่ำตอบแทนของผู้บริหำรระดับสูง	เป็นไปตำมนโยบำยที่คณะกรรมกำรก�ำหนด	โดยจ่ำยค่ำตอบแทนเป็นเงินเดือน	
สวัสดิกำร	และผลตอบแทนจูงใจในระยะยำว	บริษัทฯ	จะพิจำรณำให้สอดคล้องกับผลงำนของบริษัทและผลกำรปฏิบัติงำน
ตำม	KPI		ของผู้บริหำรแต่ละคน

ค่าตอบแทนกรรมการ ส�าหรับปี 2564
 (1) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทที่เป็นตัวเงิน
บริษัทฯ	มีนโยบำยก�ำหนดให้คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนเป็นผู้ท�ำหน้ำท่ีพิจำรณำกลั่นกรองกำร

พิจำรณำค่ำตอบแทนกรรมกำร	 ซึ่งมีเกณฑ์กำรพิจำรณำกลั่นกรองถึงควำมเหมำะสมประกำรต่ำงๆ	 โดยเปรียบเทียบจำก
อุตสำหกรรมประเภทเดียวกัน	และค่ำตอบแทนถัวเฉล่ียตำมขนำดธุรกิจท่ีใกล้เคียงกัน	 รวมถึงพิจำรณำจำกกำรขยำยตัวทำง
ธุรกิจ	โดยน�ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท	ให้น�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

คณะกรรมกำรสรรหำฯ	 ได้พิจำรณำกลั่นกรองในกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนให้แก่กรรมกำรและคณะกรรมกำรชุดย่อย	
ส�ำหรบัปี	2564	รวม	2,400,000	บำท	ก�ำหนดจ่ำยเป็นรำยไตรมำส		ส่วนคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนก�ำหนด
แบบเบี้ยประชุมเป็นรำยครั้ง		ดังนี้
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 ต�าแหน่ง อัตราค่าตอบแทน  หน่วย

ประธำนกรรมกำร		 400,000	 บำท/ท่ำน/ปี

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ		 400,000	 บำท/ท่ำน/ปี

กรรมกำรตรวจสอบ		 300,000	 บำท/ท่ำน/ปี

กรรมกำรอิสระ		 200,000	 บำท/ท่ำน/ปี

กรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำร		 200,000	 บำท/ท่ำน/ปี

กรรมกำรที่เป็นผู้บริหำร			 200,000	 บำท/ท่ำน/ปี

ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน*			 	20,000	 บำท/ท่ำน/ครั้ง

กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน*		 	10,000	 บำท/ท่ำน/ครั้ง

หมำยเหตุ	:	*	ก�ำหนดจ่ำยแบบเบี้ยประชุมต่อครั้ง

(2) ค่าตอบแทนอื่นๆ
-	ไม่มี	-

ค่าตอบแทนกรรมการในฐานะพนักงานและผู้บริหารระดับสูง ส�าหรับปี 2564 ประกอบด้วย
 (ก) ค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือน โบนัส และค่าพาหนะ 
				กรรมกำรในฐำนะพนกังำนบรษิทัและผูบ้รหิำรระดบัสงู	รวม	8	ท่ำน	ได้ค่ำตอบแทนเป็นเงนิเดอืน	โบนสัและค่ำพำหนะ	

ในปี	2564	เป็นจ�ำนวนรวม	30.62	ล้ำนบำท				
				ส�ำหรับหลักเกณฑ์ในกำรพิจำรณำผลกำรด�ำเนินงำนของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร	เป็นไปตำมหลักกำรและนโยบำย

ที่คณะกรรมกำรบริษัทก�ำหนด	ซึ่งเชื่อมโยงกับกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ	และผลกำรปฏิบัติงำน	

(ข) ค่าตอบแทนอื่นๆ
					เนื่องจำกปี	2564	บริษัทฯ	ได้รับผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ	19	จึงเข้ำโครงกำรหยุดส่งเงิน

สมทบกองทนุส�ำรองเลีย้งชพีแก่พนักงำนทุกระดบั	จงึไม่มค่ีำตอบแทนอืน่ในปี	2564	ให้แก่กรรมกำรและพนักงำนท่ีเป็นผูบ้รหิำร

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
กรรมกำรเข้ำใหม่จะได้รับกำรปฐมนิเทศเบื้องต้นจำกประธำนกรรมกำร	เกี่ยวกับลักษณะกำรด�ำเนินธุรกิจ	ประวัติ	และ

ควำมเป็นมำของบรษิทัฯ	วัฒนธรรมองค์กร	โดยประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบรหิำรหรอืเลขำนกุำรบรษิทั	เป็นผูใ้ห้ข้อมลูเก่ียวกับโครงสร้ำง
องค์กร	นโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำร	ระบบกำรควบคุมภำยใน	พร้อมเอกสำรประกอบ

คณะกรรมกำรบรษิทั	สนับสนุนและส่งเสรมิกำรพัฒนำควำมรู้ให้กับกรรมกำรทกุคน	เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภำพในกำรปฏบิตัิ
หน้ำท่ีของคณะกรรมกำร	บริษัทฯ	มีนโยบำยส่งเสริมให้กรรมกำรเข้ำร่วมสัมมนำและเข้ำอบรมหลักสูตรต่ำงๆ	ของสมำคม 
ส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย	(IOD)	ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	หรือสถำบันอื่นๆ	ไม่ว่ำจะเป็นกำรพัฒนำในส่วน
ของหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของกรรมกำร	หรือแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรแนวใหม่	เพื่อให้กรรมกำรทุกคนมีกำรพัฒนำและ
ปรบัปรงุกำรปฏบิตังิำนอย่ำงต่อเน่ือง	รวมถึงกำรน�ำควำมรูต่้ำงๆ	มำปรบัใช้อย่ำงเหมำะสม	เพ่ือให้มกีำรปรบัปรงุกำรปฏิบติังำน
อย่ำงต่อเนื่อง	และน�ำควำมรู้มำใช้ประโยชน์กับบริษัทฯ	ต่อไป
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7.5  ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน  
ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2564	กลุ่มบริษัท	มีจ�ำนวนบุคลำกรที่เป็นพนักงำนประจ�ำในช่วง	3	ปี	ที่ผ่ำนมำแบ่งตำมบริษัท	ดังนี้

ชื่อบริษัท

รายละเอียดค่าตอบแทน

ปี 2562         ปี 2563        ปี 2564

ปี 2562         ปี 2563        ปี 2564

จ�านวนพนักงาน (ราย)

ค่าตอบแทน (ล้านบาท)

บมจ.	เนชั่น	มัลติมีเดีย	กรุ๊ป	 372	 283	 323

บริษัท	สเวน	คอร์ปอเรชั่น	จ�ำกัด	 8	 2	 -

บริษัท	เนชั่น	ดิจิทัล	คอนเทนท์	จ�ำกัด	 277	 92	 84

บริษัท	แนท	บิสสิเนส		คอนเน็คท์		จ�ำกัด	 N/A	 17	 N/A

บมจ.	เนชั่น	บรอดแคสติ้ง	คอร์ปอเรชั่น	(NBC)	และบริษัทย่อย	 384	 482	 641

รวมทั้งสิ้น 1,041 876 1,048

ค่ำตอบแทนพนักงำน	ได้แก่	เงินเดือนและค่ำแรง	โครงกำรสมทบ		 57.99	 61.27	 78.34
เงินที่ก�ำหนดไว้*	และอื่นๆ	**	

ค่าตอบแทนพนักงาน 

กลุ่มบริษัทฯ	มีรำยละเอียดค่ำตอบแทนพนักงำนของกลุ่มบริษัทฯ	ในปี	2562	–	2564		

หมำยเหตุ	
 		 โครงกำรสมทบเงินที่ก�ำหนดไว้ของกลุ่มบริษัทฯ	ได้แก่	เงินสมทบประกันสังคม	และเงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
 	 บริษัทหยุดส่งเงินกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพตั้งแต่เดือนพ.ค.63	-	ธ.ค.64	ตำมประกำศกระทรวงกำรคลัง
 	ค่ำตอบแทนพนักงำนอื่นๆ	เช่น	ค่ำเดินทำง	ค่ำที่พัก	และค่ำโทรศัพท์

ข้อพิพาทแรงงาน
วันที่	 18	กันยำยน	2561	อดีตพนักงำนบริษัทเป็นโจทก์ยื่นฟ้องบริษัทและกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพต่อศำลแรงงำนกลำง	

โดยเรียกให้บริษัทช�ำระเงินประมำณ	47.8	ล้ำนบำท	 เมื่อวันท่ี	 30	 เมษำยน	2562	ศำลมีค�ำพิพำกษำยกฟ้อง	 โจทก์ไม่มีสิทธิ 
เรยีกร้องให้บรษิทัและกองทุนส�ำรองเลีย้งชพีช�ำระเงนิดงักล่ำว	เมือ่วนัที	่17	กุมภำพันธ์	2563	ศำลอทุธรณ์พิพำกษำไม่รบัวนิจิฉัย
ค�ำอุทธรณ์ของโจทก์	และต่อมำเมื่อวันที่	8	กุมภำพันธ์	2564	ศำลฎีกำมีค�ำสั่งไม่อนุญำตให้โจทก์ฎีกำ	ส่งผลให้ค�ำพิพำกษำของ
ศำลอุทธรณ์เป็นที่สิ้นสุด	ดังนั้นบริษัทจึงไม่ต้องจ่ำยเงินชดเชยใดๆ	ให้กับอดีตพนักงำนดังกล่ำว

 นโยบายในการบริหารทรัพยากรบุคคล 
1.  ด้านการจ้างงานและบรรจุพนักงาน 
					บริษัทมีนโยบำยจ้ำงงำนและบรรจุพนักงำนตำมควำมจ�ำเป็นและควำมเหมำะสมของงำน	โดยพนักงำนที่ได้รับกำร



89ONE REPORT

ว่ำจ้ำงและบรรจุต้องมีคุณวุฒิ	 ประสบกำรณ์	 และควำมสำมำรถเหมำะสมกับต�ำแหน่งงำน	และมีคุณสมบัติตำมระเบียบ	 
ข้อบังคับของบริษัทฯ	กรณีที่ต�ำแหน่งงำนว่ำง	บริษัทจะให้โอกำส	และพิจำรณำคัดเลือกพนักงำนของบริษัทที่มีอยู่ให้ด�ำรง
ต�ำแหน่งที่ว่ำงนั้นก่อน	หำกไม่สำมำรถสรรหำพนักงำนจำกภำยในบริษัทได้แล้ว	จึงจะด�ำเนินกำรตำมกระบวนกำรสรรหำและ
ว่ำจ้ำงบรรจุบุคคลภำยนอก	

2. ด้านโครงสร้างสายการบังคับบัญชาและการแบ่งส่วนงาน 
					บริษัทก�ำหนดโครงสร้ำงสำยกำรบังคับบัญชำ	และกำรแบ่งส่วนงำนของบริษัท	โดยมีขอบข่ำยควำมรับผิดชอบของ

ส่วนงำน	และต�ำแหน่งงำนอย่ำงชัดเจน	 เหมำะสมกับประเภทหรือลักษณะกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัท	และมีกำรทบทวนเป็น
ระยะเพื่อควำมเหมำะสมกับสถำนกำรณ์

3.  ด้านการบริหารค่าตอบแทน 
3.1	 	 	 เงินเดือนและค่ำจ้ำง	บริษัทบริหำรเงินเดือนและค่ำจ้ำงให้เป็นไปอย่ำงยุติธรรม	โดยค�ำนึงถึงปัจจัยต่ำงๆ	 ได้แก	่

คุณวุฒิ	ประสบกำรณ์	ระดับ	ต�ำแหน่ง	หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ	เทียบเคียงกับอัตรำเงินเดือนของบริษัทอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียง
กับบริษัท	ตำมอัตรำค่ำจ้ำงแรงงำนของตลำดในประเทศ	และตำมสถำนกำรณ์ควำมจ�ำเป็นของบริษัท	

3.2			ค่ำตอบแทนอื่น	บริษัทจะให้เงินตอบแทนพิเศษส�ำหรับกำรปฏิบัติงำนที่นอกเหนือจำกกำรท�ำงำนปกติ	เช่นค่ำล่วง
เวลำ	ค่ำท�ำงำนวันหยุด	เงินช่วยเหลือกำรปฏิบัติงำนตำมกะ	เงินช่วยเหลือปฏิบัติงำนเข้ำเวร	เข้ำเวรกรณีฉุกเฉิน	ค่ำเขียนเรื่อง	
ค่ำท�ำรำยกำรทีวี	เพื่อชดเชยกำรเสียโอกำสหยุดพักในวันหยุดปกติ	ตำมควำมเหมำะสมกับกรณี	รวมทั้งเงินช่วยเหลือเพื่อเป็น
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปปฏิบัติงำนนอกเขตงำนประจ�ำทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ	ในรูปเบี้ยเลี้ยงเดินทำง	และค่ำที่พัก	

4. ด้านสวัสดิการ 
	 	 	 	 บริษัทมีนโยบำยที่จะดูแลให้พนักงำนมีสุขภำพอนำมัยที่ดี	 เพ่ือที่จะปฏิบัติงำนให้บริษัทได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ	 

รวมทั้งมีนโยบำยแบ่งเบำภำระค่ำใช้จ่ำยของพนักงำน	 โดยจัดให้มีสวัสดิกำรรักษำพยำบำลส�ำหรับพนักงำน	และครอบครัว
พนักงำนบำงส่วน	มีประกันสุขภำพให้กับพนักงำน	 รวมท้ังสวัสดิกำรอื่นๆ	ทั้งนี้	 สวัสดิกำรท่ีพนักงำนได้รับจะเทียบเคียงกับ
อุตสำหกรรมในลักษณะเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน	หรือตำมที่กฎหมำยก�ำหนด	

	บริษัทฯ	สนับสนุนให้พนักงำนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่ำงๆ	ตำมที่กฎหมำยก�ำหนด	ซึ่งเป็นลักษณะแนวทำงกำรปฏิบัติ
ของเครือเนชั่นทั้งกลุ่ม	เช่น	กำรจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์	เนชั่นมัลติมีเดีย	กรุ๊ป	จ�ำกัด	กำรจัดตั้งชมรมกีฬำ	และสันทนำกำรด้ำน
ต่ำงๆ		กำรมคีณะกรรมกำรลกูจ้ำง	ซึง่จะเป็นตวัแทนของพนักงำนเข้ำมำช่วยกลัน่กรองควำมต้องกำรและข้อแนะน�ำของพนักงำน	
ในเรื่องกำรจัดสวัสดิกำร	และสถำนประกอบกำร	และน�ำเข้ำหำรือในที่ประชุมกับผู้บริหำรของบริษัทเป็นประจ�ำ	

นอกจำกน้ี	ในช่วงภำวกำรณ์แพร่ระบำดของเชือ้ไวรสัโคโรนำ	19	บรษิทัฯ	เลง็เห็นถึงคณุภำพชวิีตของพนกังำนเป็นส�ำคญั	
จึงประสำนกับส�ำนักงำนประกันสังคม	หรือช่องทำงอื่นๆ	จัดหำวัคซีนเข็ม	 1-2	 ให้พนักงำนได้รับวัคซีนโดยเร็ว	 รวมถึงวัคซีน
กระตุ้นเข็มที่	3	ที่บริษัทจองวัคซีนโมเดอร์นำ	(Moderna)	ให้พนักงำนทุกคน

5. ด้านสภาพแวดล้อมในการท�างาน 
	 	 	 	 บริษัทมีนโยบำยให้พนักงำนท�ำงำนในบริษัทอย่ำงมีควำมสุข	ปลอดภัย	ดังน้ันจึงได้จัดสถำนที่ท�ำงำน	อุปกรณ์ 

เครื่องมือเครื่องใช้	ให้เหมำะสมกับลักษณะงำน	อีกทั้งจัดหำสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ	เช่น	ที่จอดรถ	ห้องพยำบำล	เป็นต้น
	และจำกช่วงกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ19	บริษัทได้ป้องกันควำมรุนแรงของสถำนกำรณ์และปฏิบัติตำม

มำตรกำร	ล็อกดำวน์เพื่อควบคุมกำรระบำด	ในช่วงปี	2564		โดยออกมำตรกำรดังต่อไปนี้
1.			 ให้พนักงำนงดกำรเดินทำงโดยไม่จ�ำเป็น	ยกเว้น	กำรเดินทำงไปซื้ออำหำร	โรงพยำบำล	และฉีดวัคซีน	
2.	 หลีกเลี่ยงกำรเดินทำงข้ำมจังหวัด
3.		 ลดกำรรวมกลุ่มกัน	 เกิน	 5	คน	หลีกเสี่ยงกำรประชุมหรือจัดกิจกรรมใดๆ	ทั้งภำยในและภำยนอกท่ีท�ำกำรของ 

บริษัทฯ	หลีกเลี่ยงกำรรับนัดหมำย	และพบปะโดยตรงกับลูกค้ำหรือบุคคลภำยนอก	โดยให้ใช้ช่องทำงอื่นแทน	เช่น							
Teleconference,	VDO	Call	เป็นต้น	บุคคลภำยนอกที่ประสงค์จะเข้ำส�ำนักงำน	เพื่อภำรกิจต่ำง	ๆ 	เช่น	บันทึกเทป
รำยกำร	หรือร่วมรำยกำร	ขอให้แสดงหลักฐำนกำรฉีดวัคชีนครบโดส	อย่ำงน้อย	1	เข็ม	

4.			 ให้พนกังำนทุกท่ำนเคร่งครดัในกำรปฏิบตัติำมมำตรกำรป้องกันสุขอนำมยัส่วนบคุคล	สวมหน้ำกำกอนำมยั	งดกำร
ใกล้ชิด	หรือรับประทำนอำหำรร่วมกัน	
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5.			 ส�ำหรับพนักงำนที่เข้ำมำปฏิบัติงำนภำยในส�ำนักงำน	
-		 พนักงำนทุกคน	ต้องสวมหน้ำกำกอนำมัยตลอดเวลำที่อยู่ในส�ำนักงำน
-		 ในกำรเข้ำออกส�ำนกังำนทกุครัง้	พนกังำนต้องตรวจวดัอณุหภูม	ิกดแอลกอฮอล์ล้ำงมอื	และรบักำรฉดีพ่นแอลกอฮอล์								

ก่อนเข้ำส�ำนักงำนทุกครั้ง
-		 หำกพนักงำนท่ำนใดมีอำกำรบ่งชี้ของโรค	COVID-19	ให้แจ้งต่อหัวหน้ำงำนและฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล	 เพื่อกักตัว

หรอืไปพบแพทย์	หำกจงใจปกปิดข้อมลูถือว่ำมคีวำมผดิตำม	พ.ร.บ.	โรคติดต่อ	และมโีทษทำงวินยัตำมท่ีเหน็สมควร
-		 กำรปฏิบัติงำนที่บ้ำน	 (Work	 from	Home)	 ให้พิจำรณำตำมควำมเหมำะสมและจ�ำเป็นของลักษณะงำน	และ

ประสิทธิภำพกำรท�ำงำนของแต่ละฝำย	
6.  ด้านการพัฒนาพนักงาน 
บริษัทมีนโยบำยส่งเสริมพัฒนำพนักงำนให้มีควำมรู้	 ทักษะ	และทัศนคติเก่ียวกับงำน	 เป็นไปตำมควำมสำมำรถของ

ต�ำแหน่งงำน	 โดยมีแนวทำงในกำรพัฒนำที่หลำกหลำย	 ได้แก่	 ส่งเสริมให้พนักงำนเพ่ิมพูนควำมรู้ให้ตัวเองโดยผ่ำนสื่อ 
อิเล็กทรอนิกส์ต่ำงๆ	กำรจัดอบรมสัมมนำโดยวิทยำกรท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถจำกภำยนอกองค์กร	กำรฝึกอบรมจำกผู้มี
ประสบกำรณ์ในองค์กร	กำรสอนงำนโดยหัวหน้ำงำน	(Coaching)	กำรเรียนรู้จำกกำรปฏิบัติงำนจริง	(On	the	Job	Training)	
กำรศึกษำดูงำน	กำรถ่ำยทอดควำมรู้ระหว่ำงเพื่อนร่วมงำน	และกำรเรียนรู้ร่วมกันระหว่ำงผู้บริหำรและพนักงำนตำมแนวทำง	
Learning	Organization	

	นอกจำกน้ีบรษิทัได้พยำยำมปรบักระบวนกำรท�ำงำนของแต่ละส่วนงำน	เพ่ือให้กำรท�ำงำนมคีวำมคล่องตวั	มปีระสทิธิภำพ		
และจัดสรรพนักงำนให้มีโอกำสปฏิบัติงำนในส่วนงำนที่พนักงำนมีควำมรู้	ควำมช�ำนำญในงำนนั้นๆ		เป็นอย่ำงดี	สอดคล้องกับ
แผนกำรสืบทอดงำนในทุกส่วนงำน

7.6 ข้อมูลส�าคัญอื่นๆ
7.6.1 รายชื่อบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดผิดชอบในการดูแลงานด้านต่างๆ ได้แก่
เลขานุการบริษัท
เลขำนุกำรบริษัท	ได้รับกำรแต่งตั้งจำกคณะกรรมกำร	เพื่อท�ำหน้ำที่ดูแลกิจกรรมต่ำงๆ	ของคณะกรรมกำร	และช่วยให้

คณะกรรมกำรและบริษัทฯ	ปฏิบัติให้เป็นไปตำมกฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมกำรบริษัทฯ	มีมติแต่งตั้ง	 นำงสำวมัธยำ	 โอสถำนนท์	 ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นเลขำนุกำรบริษัท	ตั้งแต่วันที่	 15	

กุมภำพันธ์	2556	ให้มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบตำมที่ก�ำหนดใน	พ.ร.บ.	ก�ำกับหลักทรัพย์	และตลำดหลักทรัพย์ฯ	และท�ำหน้ำที่
สรุปสำระส�ำคัญเกี่ยวกับแนวปฏิบัติ	และข้อบังคับที่ปรับปรุงใหม่	ของส�ำนักงำน	กลต.และตลำดหลักทรัพย์ฯ	ตำมที่ก�ำหนดใน
มำตรำ	89/15	และมำตรำ	89/16	ของพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์	(ฉบับที่	4)	พ.ศ.	2551	ซึ่งมีผลใช้บังคับ
ในวันที่	 31	สิงหำคม	2551	ด้วยควำมรับผิดชอบ	ควำมระมัดระวัง	และควำมซื่อสัตย์สุจริต	 รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตำม
กฎหมำย	วัตถุประสงค์	ข้อบงัคบับรษิทั	มตคิณะกรรมกำร	ตลอดจนมตทิีป่ระชมุผูถื้อหุ้น	ทัง้นี	้หน้ำทีต่ำมกฎหมำยของเลขำนุกำร
บริษัท	มีดังนี้

1)		จัดท�ำและเก็บรักษำเอกสำร	ดังต่อไปนี้
ก.		ทะเบียนกรรมกำร
ข.		หนังสือนัดประชุมคณะกรรมกำร	รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร	และรำยงำนประจ�ำปีของบริษัท
ค.		หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น	และรำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้น
2)	 	 เก็บรักษำรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียที่รำยงำนโดยกรรมกำรหรือผู้บริหำร	 และจัดส่งส�ำเนำรำยงำนกำรมีส่วนได้เสีย

ตำมมำตรำ	89/14	 ให้ประธำนคณะกรรมกำรและประธำนกรรมกำรตรวจสอบทรำบภำยใน	7	วันท�ำกำรนับแต่วันที่บริษัทได้
รับรำยงำน	นั้น

3)		ด�ำเนินกำรอื่นๆ	ตำมที่คณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุนประกำศก�ำหนด
รวมถึงสรุปสำระส�ำคัญของกฎหมำยที่เพิ่งตรำขึ้นใหม่	ที่คณะกรรมกำรต้องทรำบในกำรท�ำหน้ำที่กรรมกำรของบริษัทฯ	

ช่วยเหลือประธำนกรรมกำร	 ในกำรก�ำกับดูแลให้กำรด�ำเนินงำนของคณะกรรมกำรบริษัท	คณะกรรมกำรชุดย่อย	 เป็นไปตำม
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กรอบของบทบำทหน้ำที่ตำมที่กฎหมำย	ข้อบังคับ	และระเบียบที่เกี่ยวข้องก�ำหนดไว้	ตลอดจนมีหน้ำที่ในกำรจัดเตรียมเอกสำร
ประกอบวำระกำรประชุมให้เพียงพอต่อกำรพิจำรณำและตัดสินใจของคณะกรรมกำร	บันทึกรำยงำนกำรประชุมอย่ำงรัดกุม	
ถูกต้อง	เพ่ือแสดงให้เหน็ว่ำคณะกรรมกำรได้พิจำรณำเรือ่งต่ำงๆ	ท่ีน�ำเสนอ	อย่ำงรอบคอบ	ระมดัระวงั	ซือ่สตัย์สจุรติและมคีวำม
รับผิดชอบโดยใช้วิจำรณญำณเย่ียงวิญญูชนท่ีประกอบธุรกิจนั้น	 พึงกระท�ำในสถำนกำรณ์เดียวกัน	อีกทั้งมีหน้ำที่ในกำรเก็บ
รกัษำทะเบยีนกรรมกำร	จดหมำยเชญิประชมุ	รำยงำนกำรประชมุของกำรประชมุคณะกรรมกำรและกำรประชมุผูถื้อหุ้น	รำยงำน
กำรมีส่วนได้เสีย	 และรำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์ของกรรมกำรและผู้บริหำรตลอดจนดูแลกิจกรรมของคณะกรรมกำร	
ประสำนงำนกับฝ่ำยบริหำรให้มีกำรปฏิบัติตำมมติของคณะกรรมกำรซึ่งเลขำนุกำรบริษัทได้ปฏิบัติหน้ำท่ีตำมกรอบอย่ำง 
ครบถ้วน	โดยคุณสมบัติของผู้ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นเลขำนุกำรบริษัท	ปรำกฎในเอกสำรแนบ	1

ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน 
นำงวรำงคณำ	 กัลยำณประดิษฐ	 ได้รับกำรแต่งต้ังเป็นผู้ช่วยประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร	 ต้ังแต่วันท่ี	 9	 ตุลำคม	2561 

ซึง่เป็นผูร้บัผดิชอบสงูสดุในสำยงำนบญัชแีละกำรเงินของบรษิทั	ซึง่เป็นบคุคลท่ีมคุีณสมบติัตำมเกณฑ์ของส�ำนักงำนก.ล.ต.และ
ตลำดหลักทรัพย์ฯ	คือ	ผ่ำนกำรอบรมต่อเนื่องด้ำนบัญชีไม่น้อยกว่ำ	6	ชั่วโมงต่อปีปฏิทิน	โดยเนื้อหำกำรอบรมว่ำด้วยหลักกำร
และผลกระทบของมำตรฐำนกำรบัญ		ชีที่มีในปัจจุบันหรือมำตรฐำนกำรบัญชีใหม่ๆ	ที่สอดคล้องกับลักษณะธุรกิจหรือคำดว่ำ
จะมีผลกระทบต่อกำรจัดท�ำงบกำรเงินของบริษัท	(ข้อมูลประวัติตำมเอกสำรแนบ	1)

ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท�าบัญชี (สมุห์บัญชี)
นำงสำวเนตรนภำ	ภูษิตตำนนท์	ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นผู้อ�ำนวยกำรอำวุโสฝ่ำยกำรบัญชี	ตั้งแต่วันที่	1	กรกฎำคม	2562 

รบัผดิชอบโดยตรงในกำรควบคุมดแูลกำรท�ำบญัชขีองบรษิทั	มคีณุสมบตัติำมเกณฑ์ของส�ำนักงำนก.ล.ต.และตลำดหลกัทรพัย์ฯ	
คือ	 ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ท�ำบัญชีตำมประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ	และได้เข้ำอบรมเพ่ือพัฒนำควำมรู้อย่ำงต่อเน่ือง 
ด้ำนบัญชีไม่น้อยกว่ำ	6	ชั่วโมงต่อปี	ตำมหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดในประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ	 (ข้อมูลประวัติตำมเอกสำร
แนบ	1)

 ผู้ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท
บริษัทฯ	 ได้แต่งตั้งบริษัท	 เจอำร์	 บิสสิเนส	แอดไวซอรี่	 จ�ำกัด	 ให้ปฏิบัติหน้ำท่ีเป็นผู้ตรวจสอบภำยในของบริษัทซึ่ง 

คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นว่ำมีคุณสมบัติเหมำะสมท่ีจะปฏิบัติหน้ำท่ีดังกล่ำว	 เน่ืองจำกเป็นผู้มีควำมอิสระ	มีควำมรู้และ
ประสบกำรณ์ในกำรท�ำงำนด้ำนกำรตรวจสอบ	โดยกำรเข้ำตรวจสอบของบริษัท	เจอำร์	บิสสิเนส	แอดไวซอรี่	จ�ำกัด	จะประสำน
งำนกับนำงสำวกำญจนำ	ฤทธิรงค์ขจร	ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยตรวจสอบภำยใน	ซึ่งเป็นฝ่ำยตรวจสอบภำยในของบริษัท	เพื่อ
นัดหมำยวันเวลำเข้ำตรวจและขอข้อมูลท่ีต้องใช้ในกำรตรวจสอบจำกหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง	 รวมถึงติดตำมให้มีกำรตอบกลับ
ในประเด็นท่ีมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจำกกำรตรวจสอบ	ทั้งน้ีกรณีที่มีกำรแต่งต้ัง	ถอดถอน	และโยกย้ำยผู้ด�ำรงต�ำแหน่ง
หัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน	ต้องได้รับกำรเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ	(ข้อมูลประวัติตำมเอกสำรแนบ	3)		

งานก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance)
บรษิทัฯ	มหีน่วยงำนรบัผดิชอบดแูลให้มกีำรปฏบิตัติำมกฎระเบยีบข้อบงัคบัของบรษิทัและจำกหน่วยงำนภำยนอก	ดงันี้
-	 เลขำนุกำรบริษัท		:		ดูแลติดตำมและสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมข้อบังคับ/ข้อกฎหมำยและระเบียบอื่นๆ	

ของหน่วยงำนทีเ่ก่ียวข้องกับกำรด�ำเนนิธุรกิจ	เช่น		ตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย		ส�ำนกังำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลกัทรพัย์
และตลำดหลักทรัพย์	หรือ	ก.ล.ต.,	กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ	เป็นต้น		

-	ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล	 	 :	 	 ดูแลติดตำมและสนับสนุนให้มีกำรปฏิบัติงำนเป็นไปตำม	นโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำร,	
คู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในกำรท�ำงำน	 (Code	of	Conduct)	 และประกำศ/ระเบียบข้อบังคับบริษัท	 รวมถึงข้อ
กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับแรงงำน	

-	ฝำยตรวจสอบภำยใน	 :	 สนับสนุนและให้ข้อเสนอแนะและค�ำปรึกษำให้ผู้ปฏิบัติงำนสำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมี



92 NATION MULTIMEDIA GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

ประสทิธภิำพและมปีระสทิธผิล	รวมถงึตรวจสอบกำรปฏบิตังิำน	และกำรพฒันำปรบัปรงุเกีย่วกบักำรควบคมุภำยในของระบบ
งำนต่ำงๆ	ที่ส�ำคัญตำมแนวทำง	COSO	(The	Committee	of	Sponsoring	Organization	of	the	Tread	way	Commission)

-	 รวมทั้งบริษัทฯ	 ได้ว่ำจ้ำงท่ีปรึกษำกฎหมำยที่มีควำมเชี่ยวชำญ	ได้แก่	บริษัท	ฮันตัน	แอนดรูส์	 เคิร์ท	 (ประเทศไทย)	
จ�ำกัด	เพื่อเป็นที่ปรึกษำในกำรปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรประกอบธุรกิจ				

7.6.2 รายชื่อหัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์
-	ไม่มี	–		
ท้ังน้ี	 นักลงทุนที่ต้องกำรสอบถำมข้อมูล	 สำมำรถติดต่อสอบถำมได้ที่	 E-mail	 :	 investor@nationgroup.com	 

โดยส่วนงำนที่เกี่ยวข้องจะประสำนงำนและให้ข้อมูลต่อไป

7.6.3 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)
บริษัทฯ	และบริษัทย่อย	จ่ำยค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชีในปี	2564	เป็นจ�ำนวนเงินรวม	4,000,000	บำท	(สี่ล้ำนบำท

ถ้วน)	
2. ค่าบริการอื่น (non-audit fee)
บริษัทฯ	และบริษัทย่อย	ไม่มีกำรรับบริกำรอื่นจำกส�ำนักงำนสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้อง

กับผู้สอบบัญชีและส�ำนักงำนสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด	ในรอบปีบัญชีที่ผ่ำนมำ	
ส�ำนักงำนสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีไม่มีควำมสัมพันธ์และ	ไม่มีส่วนได้เสีย	กับบริษัท	/บริษัทย่อย	/ผู้บริหำร	/ผู้ถือหุ้น

รำยใหญ่	หรือ	ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่ำว	
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8. รายงานผลการด�าเนินงานส�าคัญด้านการก�ากับดูแลกิจการ

8.1 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา
8.1.1 การสรรหา พัฒนา และประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
(1) กรรมการอิสระ
คณะกรรมกำรชดุปัจจบุนัประกอบด้วยกรรมกำรอสิระจ�ำนวน	3	ท่ำน	จำกจ�ำนวนกรรมกำรทัง้หมด	9	ท่ำน	โดยคณุสมบตัิ

และหลักเกณฑ์ในกำรคดัเลอืกเป็นไปตำมหัวข้อ	6.1.1	นโยบำยและแนวปฏบิตัท่ีิเก่ียวกับคณะกรรมกำร	และหวัข้อ	7.2.2	ข้อมลู
คณะกรรมกำรบริษัทและผู้มีอ�ำนำจควบคุมบริษัทรำยบุคคล

(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน	จ�ำนวน	3	ท่ำน	ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระ	1	ท่ำน	กรรมกำรที่ไม่ใช่ 

ผูบ้รหิำร	1	ท่ำน	และกรรมกำรที่เปน็ผู้บริหำร	1	ท่ำน	มหีนำ้ทีร่ับผิดชอบในกำรพจิำรณำสรรหำและเสนอชือ่บคุคลที่มีคุณสมบัติ
ที่เหมำะสม	มีควำมรู้	ประสบกำรณ์	และควำมเชี่ยวชำญ	เพื่อให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรบริษัทและกรรมกำรชุดย่อย	โดยเสนอ
ชื่อให้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำแต่งต้ัง	 และ/	หรือน�ำเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำแต่งตั้งต่อไป	 (แล้วแต่กรณี)	 
รวมทัง้พิจำรณำประวัตบิคุคลดงักล่ำวแล้วว่ำมคีณุสมบตัคิรบถ้วนตำมท่ีก�ำหนดไว้ในกฎบตัรคณะกรรมกำรและคณะกรรมกำร
ชุดย่อยของบริษัทและกฎหมำยท่ีเก่ียวข้อง	 รวมท้ังไม่ขัดแย้งกับกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัท	 โดยจะ 
ด�ำเนินกำรให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลอย่ำงเพียงพอเกี่ยวกับบุคคลที่ได้รับกำรเสนอชื่อเพื่อประกอบกำรตัดสินใจ

คณะกรรมกำรบริหำรจะเป็นผูพิ้จำรณำสรรหำและคดัเลอืกผูด้�ำรงต�ำแหน่งประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำร	ทีม่คีณุสมบตัติำม
หลักเกณฑ์ที่บริษัทก�ำหนด	และต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์	ควำมรู้ควำมสำมำรถ	และประสบกำรณ์	ควำมเหมำะสมกับวัฒนธรรม
องค์กร	เพื่อน�ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำอนุมัติ

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน	จะพิจำรณำหลกัเกณฑ์ในกำรประเมนิผลงำนของคณะกรรมกำรบรษิทั	

และคณะกรรมกำรชุดย่อย	เพื่อพิจำรณำผลตอบแทนประจ�ำปีและน�ำเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ
อย่ำงน้อยปีละ	 1	ครั้ง	 เพ่ือให้คณะกรรมกำรได้พิจำรณำทบทวนผลงำน	ปัญหำและอุปสรรคในกำรด�ำเนินงำนในปีท่ีผ่ำนมำ	
เพื่อน�ำมำปรับปรุงและพัฒนำกำรปฏิบัติงำนต่อไป	

ในปี	 2564	คณะกรรมกำรบริษัทจัดให้มีกำรประเมินผลคณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรตรวจสอบท้ังคณะ	 
ซึ่งอ้ำงอิงจำกแบบประเมินของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย	(IOD)	
ระดับคะแนนในกำรประเมินผลแบ่งออกเป็น	5	ระดับ	ได้แก่

0	 ไม่เห็นด้วยอย่ำงยิ่ง	หรือไม่มีกำรด�ำเนินกำรในเรื่องนั้น	

1	 ไม่เห็นด้วย	หรือมีกำรด�ำเนินกำรในเรื่องนั้นเล็กน้อย

2	 เห็นด้วย	หรือมีกำรด�ำเนินกำรในเรื่องนั้นพอสมควร

3	 เห็นด้วยค่อนข้ำงมำก	หรือมีกำรด�ำเนินกำรในเรื่องนั้นดี

4	 เห็นด้วยอย่ำงมำก	หรือมีกำรด�ำเนินกำรในเรื่องนั้นอย่ำงดีเยี่ยม

ระดับคะแนน ความหมาย
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กระบวนกำรประเมินเริ่มในเดือนพฤศจิกำยน	2564		โดยเลขำนุกำรบริษัทจัดส่งแบบประเมินให้กับคณะกรรมกำร	และ
ก�ำหนดส่งคืนแบบประเมินภำยในวันที่	30	ธันวำคม	2564	เพื่อน�ำมำสรุปผลคะแนนและรำยงำนผลให้คณะกรรมกำรทรำบใน
ที่ประชุมภำยในไม่เกินเดือนกุมภำพันธ์	2565

หลักเกณฑ์กำรประเมินผลงำนและสรุปผลกำรประเมินได้	ดังนี้
-	กำรประเมินของคณะกรรมกำรทั้งคณะ	แบ่งตำมหัวข้อ	 ได้แก่	 โครงสร้ำงและคุณสมบัติของคณะกรรมกำร	บทบำท

หน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำร	กำรประชมุ		กำรท�ำหน้ำทีข่องกรรมกำร	ควำมสมัพันธ์กับฝ่ำยจดักำร		กำรพัฒนำ
ตนเองของกรรมกำรและกำรพัฒนำผู้บริหำร		โดยสรุปผลกำรประเมินมีคะแนนส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์เห็นด้วยค่อนข้ำงมำกถึง
เห็นด้วยอย่ำงมำก	รวมร้อยละ	99

-	กำรประเมินของคณะกรรมกำรตรวจสอบ	แบ่งตำมหัวข้อ	 ได้แก่	 โครงสร้ำงและคุณสมบัติของคณะกรรมกำร	 
กำรประชุม	บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ	โดยสรุปผลกำรประเมินมีคะแนนส่วนใหญ่อยู่ใน
เกณฑ์เห็นด้วยค่อนข้ำงมำกถึงเห็นด้วยอย่ำงมำก	รวมร้อยละ	99

8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล
การเข้าร่วมประชุม

ในปี	2564	มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท	คณะกรรมกำรตรวจสอบ	คณะกรรมกำรสรรหำฯ	และกำรประชุมผู้ถือหุ้นดังนี้	

1	 นำยมำรุต		อรรถไกวัลวที	 5/5	 N/A	 N/A	 1/1

2	 นำยฉำย		บุนนำค	 5/5	 N/A	 N/A	 1/1

3	 นำยอภิวุฒิ		ทองค�ำ	 5/5	 5/5	 N/A	 1/1

4	 นำยธนะชัย		สันติชัยกูล	 5/5	 5/5	 1/1	 1/1

5	 นำยชัยสิทธิ์		ภูวภิรมย์ขวัญ	 5/5	 5/5	 N/A	 1/1

6	 นำยสมชำย		มีเสน	 5/5	 N/A	 1/1	 1/1

7	 Mr.	Ka	Ming	Jacky	Lam	 5/5	 N/A	 1/1	 1/1

8	 นำยสมบูรณ์	ม่วงกล�่ำ			 4/5	 N/A	 N/A	 1/1

9	 นำยเจษฎำ	บูรณพันธุ์ศรี			 5/5	 N/A	 N/A	 1/1

ล�าดับ                ชื่อ-นามสกุล 
จ�านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จ�านวนครั้งที่ประชุม

คณะกรรมการ
บริษัท

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
สรรหาฯ

สามัญ
ผู้ถือหุ้น

หมำยเหตุ		:			ในปี	2564	มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัททั้งหมด	5	ครั้ง		กำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบทั้งหมด	5	ครั้ง 
			 และกำรประชุมคณะกรรมกำรสรรหำฯ	มีทั้งหมด	1	ครั้ง	

ท้ังน้ี	บริษทัฯ	ได้จดบนัทกึและจดัเก็บรำยงำนกำรประชมุทีผ่่ำนกำรรบัรองจำกคณะกรรมกำรบรษิทั	หรอืกรณีหำกเป็นกำร
ประชุมคณะกรรมกำรชุดย่อย	 จะผ่ำนกำรรับรองจำกคณะกรรมกำรชุดย่อยน้ันๆ	พร้อมให้กรรมกำรและผู้เก่ียวข้อง 
ตรวจสอบได้
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การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
ตำรำงค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัทและกรรมกำรชุดย่อย	ส�ำหรับปี	2564	ดังนี้

รายชื่อกรรมการ                               ต�าแหน่ง
ค่าตอบแทนปี  2564 (บาท)

ค่าตอบแทน   เบี้ยประชุม     รวม

นำยมำรุต		อรรถไกวัลวที

นำยฉำย		บุนนำค

 

นำยอภิวุฒิ		ทองค�ำ

นำยชัยสิทธิ์		ภูวภิรมย์ขวัญ

นำยธนะชัย		สันติชัยกูล

นำยสมชำย		มีเสน

Mr.	Ka	Ming	Jacky	Lam

นำยสมบรูณ์		ม่วงกล�่ำ

นำยเจษฎำ		บูรณพันธุ์ศรี

รวม

400,000

200,000

400,000

300,000

300,000

200,000

200,000

200,000

200,000

2,400,000

-

-

-

-

20,000

10,000

10,000

-

-

40,000

400,000

200,000

400,000

300,000

320,000

210,000

210,000

200,000

200,000

2,440,000

หมำยเหตุ	:	
กำรจ่ำยค่ำตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมกำรเป็นไปตำมอัตรำค่ำตอบแทนประจ�ำปี	 2564	 ท่ีได้รับอนุมัติจำกมติ 

ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี	2564	เมื่อวันที่	9	เมษำยน	2564	ที่อนุมัติให้บริษัทฯ	จ่ำยค่ำตอบแทนให้กับกรรมกำรทุกคน	
โดยแบ่งจ่ำยเป็นรำยไตรมำส		ส่วนค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน	อนมุตักิำรจ่ำยแบบเบีย้ประชมุ		
โดยประธำนกรรมกำรสรรหำฯ	จ�ำนวน	20,000	บำทต่อครั้ง	 และต�ำแหน่งกรรมกำรสรรหำฯ	จ�ำนวน	10,000	บำทต่อครั้ง 
ต่อท่ำน	โดยในปี	2564	มีกำรประชุมฯ	1	ครั้ง

ประธำนกรรมกำรและที่ปรึกษำ
คณะกรรมกำรบริหำร

กรรมกำร	รองประธำนกรรมกำร		
ประธำนกรรมกำรบริหำร	และประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริหำร	

กรรมกำรอิสระ	และประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบ

กรรมกำรอิสระ	กรรมกำรตรวจสอบ	
และประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทน

กรรมกำร	กรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทน	และรองประธำน
กรรมกำรบริหำร

กรรมกำร	และกรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทน

กรรมกำร

กรรมกำร

กรรมกำรอิสระ	และกรรมกำรตรวจสอบ
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8.1.3 การก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อย
บริษัทฯ	มีนโยบำยกำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกันของบริษัทและบริษัทย่อยกับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์	

มส่ีวนได้เสยี	หรอือำจมคีวำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ในอนำคต	โดยก�ำหนดกำรปฏิบตัใินกำรท�ำรำยกำรให้เป็นไปตำมลกัษณะ
กำรด�ำเนินกำรค้ำปกติซึ่งเกิดกับบุคคลภำยนอกและกระท�ำอย่ำงยุติธรรมตำมรำคำตลำด	 	 ในกรณีท่ีไม่สำมำรถเปรียบเทียบ
รำคำกับบุคคลภำยนอกได้	 ท้ัง	 2	 ฝ่ำยจะร่วมกันพิจำรณำเพ่ือก�ำหนดอัตรำค่ำสินค้ำและบริกำรที่เหมำะสมต่อไป	 โดยม ี
คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผู้ให้ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมจ�ำเป็นในกำรเข้ำท�ำรำยกำรและควำมเหมำะสมทำงด้ำนรำคำ

ในปี	2564	บริษัทฯ	และบริษัทย่อย	มีกำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกันกับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน	โดยมีเงื่อนไขตำมรำคำตลำด	
โดยฝ่ำยบริหำรได้รำยงำนรำยกำรที่เกิดขึ้นถึงควำมเหมำะสมและมูลค่ำของกำรท�ำรำยกำรต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบให้ 
รับทรำบแล้วทุกไตรมำส

8.1.4 การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการก�ากับดูแลกิจการ
(1) การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษัทฯ	 เห็นควำมส�ำคัญ	 โดยประกำศใช้นโยบำยกำรป้องกันควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ท่ีห้ำมกรรมกำร	ผู้บริหำร	

และพนกังำนของบรษิทัฯ	ประกอบธุรกิจทีแ่ข่งขนักับบรษิทัฯ	หลกีเลีย่งกำรท�ำรำยกำรท่ีเกีย่วโยงกับตนเองท่ีอำจก่อให้เกิดควำม
ขัดแย้งทำงผลประโยชน์กับบริษัทฯ	หำกมีควำมจ�ำเป็นต้องท�ำรำยกำรดังกล่ำวคณะกรรมกำรบริหำร	หรือคณะกรรมกำรบริษัท	
(ตำมอ�ำนำจวงเงิน)	จะดูแลให้กำรท�ำรำยกำรนั้นมีควำมโปร่งใส	เที่ยงธรรม	พิจำรณำควำมเหมำะสมอย่ำงรอบคอบ	เสมือนกับ
กำรท�ำรำยกำรกับบุคคลภำยนอก

ทั้งน้ีกรรมกำร	ผู้บริหำร	และพนักงำนท่ีมีส่วนได้ส่วนเสีย	 ในรำยกำรนั้นจะไม่มีส่วนในกำรพิจำรณำอนุมัติ	 โดยงด 
ออกเสียง	 รวมท้ังจัดให้มีกำรปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ของตลำดหลักทรัพย์ฯ	 อย่ำงเคร่งครัด	ส�ำหรับรำยกำรระหว่ำงกันของบริ
ษัทฯ	และบริษัทย่อย	 ในระหว่ำงปี	 2564	 ได้รำยงำนในท่ีประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบในแต่ละไตรมำสแล้ว	และบริษัทฯ	 
ได้เปิดเผยรำยละเอียดของรำยกำรคู่สัญญำ	 เหตุผล/ควำมจ�ำเป็น	 ไว้ในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ�ำปี/รำยงำนประจ�ำปี	
(แบบ	56-1	One	Report)	แล้ว

(2) การใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์
การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทฯ	ก�ำหนดนโยบำยกำรป้องกันไม่ให้กรรมกำรและผู้บริหำรใช้ต�ำแหน่งหน้ำท่ีเพ่ือประโยชน์แก่ตนเองในทำง 

ที่มิชอบซึ่งเป็นกำรเอำเปรียบผู้ถือหุ้นรำยอื่น	หรือก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม	เพื่อให้สอดคล้องกับมำตรำ	241	
แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์	พ.ศ.	2535	ดังนี้

1.		 ห้ำมกรรมกำร	ผู้บริหำรและพนักงำนของบริษัทฯ	ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภำยในไปเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลภำยนอก
หรือบุคคลที่ไม่มีหน้ำที่เกี่ยวข้อง	

2.		 ให้กรรมกำร	ผูบ้รหิำร	และพนกังำนของบรษิทัฯ	ทีเ่กีย่วข้องกบักำรจดัท�ำรำยงำนทำงกำรเงนิ	หรอื	ข้อมลูทีเ่กีย่วข้อง
อื่น	 ระมัดระวังเก่ียวกับกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษัทฯ	 ในช่วงเวลำก่อนประกำศงบกำรเงิน	และหำกมีกำร 
ซื้อขำยในช่วงระยะเวลำดังกล่ำวต้องแจ้งต่อคณะกรรมกำรบริษัททันที

การเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสีย
คณะกรรมกำรบริษัทก�ำหนดแนวปฏิบัติให้กรรมกำรของบริษัท	บริษัทย่อย	และผู้บริหำร	เปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียของ

ตนและบุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้อง	ตำมมำตรำ	89/14	แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์	พ.ศ.2551	และตำม
ประกำศคณะกรรมกำรก�ำกบัตลำดทนุที	่ทจ.	2/2552	โดยก�ำหนดให้คณะกรรมกำรและผูบ้ริหำรรำยงำนส่วนได้เสยีของตนและ
บุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้อง	ซึ่งบริษัทได้ประกำศให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	1	กรกฎำคม	2552	ดังนี้

1.		 ก�ำหนดให้กรรมกำรและผู้บริหำร	 จัดท�ำรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่มีควำมเก่ียวข้อง	 
อย่ำงน้อยปีละ	1	ครัง้	จดัส่งให้เลขำนกุำรบรษิทั	เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมลูส่วนได้เสยีของกรรมกำร	ผูบ้รหิำรและบคุคล
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ที่มีควำมเกี่ยวข้อง	พร้อมส�ำหรับกำรเปิดเผยต่อคณะกรรมกำรเมื่อคณะกรรมกำรต้องพิจำรณำธุรกรรมระหว่ำง
บรษิัทกบักรรมกำรและหรอืผูบ้รหิำรทีม่สีว่นได้เสยีหรอืมีส่วนเกี่ยวขอ้ง	โดยเลขำนกุำรบรษิัทจะรำยงำนส่วนได้เสีย
ของกรรมกำรและผู้บริหำรต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทรับทรำบปีละครั้ง	

2.	 ในกรณทีีม่กีำรเปลีย่นแปลงข้อมลูส่วนได้เสยี	ให้กรรมกำรและผูบ้รหิำรส่งรำยงำนกำรมส่ีวนได้เสยีของตนเองและ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ให้เลขำนุกำรบริษัท	เพื่อรำยงำนคณะกรรมกำรบริษัทภำยใน	7	วันนับจำกที่มีกำรเปลี่ยนแปลง

ส�ำหรับรำยกำรที่เปลี่ยนแปลงในปี	 2564	 เลขำนุกำรบริษัทได้สรุปรำยกำรกำรมีส่วนได้เสียต่อที่ประชุมคณะกรรมกำร
บริษัทเมื่อวันที่	28	กุมภำพันธ์	2565	ทั้งนี้	ในระหว่ำงปี	2564	มีรำยกำรที่บริษัทท�ำกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน	1	รำยกำร	คือ	บริษัท
กู้ยืมเงินจำก	นำงสำวอรอร	อัครเศรณี	ผู้บริหำรระดับสูงของบริษัท	ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงตำมประกำศกรรมกำรตลำดทุนที่	
ทจ.	21/2551	(ประกำศรำยกำรเก่ียวโยงฯ)	โดยกู้ยืมเงนิจ�ำนวน	20	 ล้ำนบำท	เพ่ือใช้เป็นเงนิทนุหมุนเวียน	อตัรำดอกเบีย้ร้อยละ	
6.00	ต่อปี	ระยะเวลำต้ังแต่วันท่ี	22	กันยำยน	2564	จนถึงวันท่ี	23	พฤศจิกำยน	2564	รวมเป็นดอกเบีย้จ่ำยเท่ำกับ	230,836	บำท	

การรายงานการถือครองหลักทรัพย์	
บรษิัทฯ	มหีนงัสอืแจง้ให้คณะกรรมกำรและคณะผูบ้รหิำรทรำบถงึภำระหน้ำทีใ่นกำรรำยงำนกำรถอืครองหลกัทรพัย์ต่อ

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.)	ตำมมำตรำ	59	แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์	พ.ศ.	2535	โดยต้องจัดส่งรำยงำนต่อส�ำนักงำน	ก.ล.ต.	ทุกครั้งที่มีกำรซื้อ	ขำย	โอน	หรือรับหลักทรัพย์ภำยใน	
3	วันท�ำกำรนบัแต่วนัท่ีมกีำรซือ้	ขำย	โอน	หรอืรบัโอนหลกัทรพัย์นัน้	และเลขำนกุำรบรษิทัจะสรปุรำยงำนกำรถอืครองหลกัทรพัย์
เสนอให้คณะกรรมกำรบริษัทรับทรำบปีละครั้ง	

ในปี	2564	บริษทัฯ	ไดก้�ำหนดให้คณะกรรมกำรและผู้บริหำร	รำยงำนกำรถอืครองหลกัทรัพย์ต่อที่ประชมุคณะกรรมกำร
บริษัทเมื่อวันที่	28	กุมภำพันธ์	2565

ทั้งนี้	ในระหว่ำงปี	2564	ได้รำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์	โดยเปรียบเทียบกำรเพิ่มขึ้น	(ลดลง)	ระหว่ำงวันที่	16	มี.ค.	
2564	และ	วันที่	22	มี.ค	2565	ดังนี้	

รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของคณะกรรมการบริษัท

 ชื่อ-นามสกุล
จ�านวนหุ้นตามรายงานปิดสมุดทะเบียน

ณ 22 มี.ค. 2565 ณ 16 มี.ค. 2564 จ�านวนหุ้น 
เพิ่ม (ลด)

สัดส่วนการ
ถือครองหุ้น 

1.	นำยมำรุต		อรรถไกวัลวที

2.	นำยฉำย		บุนนำค

3.	นำยอภิวุฒิ		ทองค�ำ

4.	นำยชัยสิทธิ์		ภูวภิรมย์ขวัญ

5.	นำยธนะชัย		สันติชัยกูล

6.	นำยสมชำย		มีเสน

7.	Mr.	Ka	Ming	Jacky	Lam

8.	นำยสมบรูณ์		ม่วงกล�่ำ

9.	นำยเจษฎำ		บูรณพันธุ์ศรี

-

-

1,000

-

-

-

-

-

-

-

-

1,000

-

-

-

-

-

-

-

-

--

-

-

-

-

-

-

-

-

--

-

-

-

-

-

-

หมำยเหตุ	:		1.หุ้นที่เรียกช�ำระแล้ว	ณ	วันที่	22	มี.ค	2565		ของ	NMG	เท่ำกับ	4,067,970,362		หุ้น
																				2.จ�ำนวนหุ้นกรรมกำรที่แสดง	รวมคู่สมรส	(ถ้ำมี)
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รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของผู้บริหารระดับสูง

 ชื่อ-นามสกุล
จ�านวนหุ้นตามรายงานปิดสมุดทะเบียน

ณ 22 มี.ค. 2565 ณ 16 มี.ค. 2564 จ�านวนหุ้น 
เพิ่ม (ลด)

สัดส่วนการ
ถือครองหุ้น 

1.	นำงวรำงคณำ		กัลยำณประดิษฐ

2.	นำยประกิต		ชมภูค�ำ

3.	นำยวีระศักดิ์		พงศ์อักษร

4.	นำงสำวอรอร		อัครเศรณี

5.	นำงสำวมัธยำ		โอสถำนนท์

6.	นำงสำวเนตรนภำ		ภูษิตตำนนท์

2,760

-

-

	409,995,000

100,000

	10,000

	2,760

-

-

10,000

100,000

	10,000

-

-

-

	409,985,000

-

-

-

-

-

10.08

-

-

หมำยเหตุ	:		1.	หุ้นที่เรียกช�ำระแล้ว	ณ	วันที่	22	มี.ค.	2565	ของ	NMG	เท่ำกับ	4,067,970,362		หุ้น
																		 2.	จ�ำนวนหุ้นของผู้บริหำรที่แสดง	รวมคู่สมรส	(ถ้ำมี)

(3) การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
บริษัทฯ	 ได้รับกำรรับรองเป็นสมำชิกโครงกำรแนวร่วมต่อต้ำนคอร์รัปชั่นของภำคเอกชนไทย	 (Thai	 Private	 Sector	

Collective	Action	against	Corruption	-	CAC)	เมื่อวันที่	10	พฤศจิกำยน	2560	และได้รับกำรต่ออำยุสมำชิกโครงกำรฯ	ครั้ง
ที่	1	เมื่อวันที่	30	กันยำยน	2563	ซึ่งกำรรับรองดังกล่ำวจะมีอำยุ	3	ปี	โดยจะครบอำยุกำรรับรองในวันที่	30	กันยำยน	2566

นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน
บริษัทฯ	มีอุดมกำรณ์ในกำรด�ำเนินธุรกิจด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต	มีคุณธรรม	 ยึดมั่นในควำมรับผิดชอบต่อสังคมและ 

ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม	ตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี	และคู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในกำรท�ำงำน	 (Code	of	
Conduct)	บริษัทฯ	จึงได้จัดท�ำ	“นโยบำยและคู่มือมำตรกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่น”	เป็นลำยลักษณ์อักษรขึ้น	เพื่อเป็นแนวทำง
กำรปฏิบัติที่ชัดเจนในกำรด�ำเนินธุรกิจและพัฒนำสู่องค์กรแห่งควำมยั่งยืน	ดังนี้

1.	 ห้ำมกรรมกำร	ผู้บริหำร	พนักงำนของบริษัทฯ	ด�ำเนินกำรหรือยอมรับ	กำรคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ	ทั้งทำงตรงหรือ
ทำงอ้อม	ได้แก่	กำรให้	มอบหรือรับสิ่งของ	ของขวัญ	กำรเลี้ยงรับรอง	เงินเรี่ยไร	เงินบริจำคและผลประโยชน์อื่นใด	
ให้แก่ตนเอง	และครอบครัว	จำกบุคคลที่ท�ำธุรกิจกับบริษัทฯ

2.	 ครอบคลุมถึงพนักงำน	คู่ค้ำ	ลูกค้ำ	และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ	และก�ำหนดให้มีกำร
ประเมินควำมเสี่ยงต่อกำรเกิดคอร์รัปชั่นท่ัวท้ังองค์กรเป็นประจ�ำทุกปี	 ตลอดจนทบทวนแนวทำงกำรปฏิบัติ	 และ 
ข้อก�ำหนดในกำรด�ำเนินกำรเพื่อให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ	ระเบียบ	ข้อบังคับ	และข้อก�ำหนดของ
กฎหมำย

3.	 กำรด�ำเนินกำรใดๆ	ตำมนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รัปชัน	 ให้ใช้แนวทำงปฏิบัติท่ีก�ำหนดไว้	 รวมถึงกำรปฏิบัติตำม
นโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำร	และคู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในกำรท�ำงำน	(Code	of	Conduct)	และ
ระเบียบ	คู่มือกำรปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้อง	ตลอดจนแนวทำงกำรปฏิบัติอืนที่บริษัทฯจะก�ำหนดขึ้นต่อไป

4.	 เพ่ือให้เกิดควำมชดัเจนในกำรด�ำเนนิกำรในเรือ่งท่ีมคีวำมเสีย่งสงูกับกำรเกดิคอร์รปัชัน่	กรรมกำร	ผูบ้รหิำร	พนกังำน
ของบริษัทฯ	ต้องปฏิบัติด้วยควำมระมัดระวังในเรื่องดังต่อไปนี้

4.1	 กำรเลี้ยงรับรอง	ของก�ำนัล	และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ
	 กำรให้	มอบ	หรือรับ	ของก�ำนัล	กำรเลี้ยงรับรอง	ให้เป็นไปตำมแนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรเลี้ยงรับรอง	ของก�ำนัล
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และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ
4.2	 เงินบริจำคเพื่อกำรกุศล	เงินเรี่ยไร	หรือเงินสนับสนุน
	 กำรให้	หรือรับ	เงินบริจำค	เงินเรี่ยไร	หรือเงินสนับสนุน	ต้องเป็นไปอย่ำงโปร่งใส	และต้องถูกต้องตำมกฎหมำย	โดย

ต้องมั่นใจว่ำ	เงินบริจำค	เงินเรี่ยไร	หรือเงินสนับสนุน	ไม่ได้ถูกน�ำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้ำงในกำรติดสินบน
4.3	 ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจและกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
	 ห้ำมให้หรือรับสินบนในกำรด�ำเนินธุรกิจทุกชนิดกับคู่ค้ำ	คู่สัญญำ	หน่วยงำนภำครัฐ	หรือหน่วยงำนที่ด�ำเนินธุรกิจ

กับบริษัทฯ	ต้องด�ำเนินกำรให้เป็นไปอย่ำงโปร่งใส	ซื่อสัตย์	และเป็นไปตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้องและก�ำหนดไว้
5.	 ผู้ท่ีกระท�ำกำรคอร์รัปชั่น	 ถือว่ำเป็นกำรกระท�ำผิดคู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในกำรท�ำงำน	 (Code	of	

Conduct)	ของบริษัท	ซึ่งจะต้องได้รับกำรพิจำรณำโทษทำงวินัยตำมระเบียบที่บริษัทก�ำหนดไว้	นอกจำกนี้อำจได้
รับโทษตำมกฏหมำยหำกกำรกระท�ำนั้นผิดกฏหมำย

บรษิทัฯ	เผยแพร่นโยบำยและคูม่อืมำตรกำรต่อต้ำนกำรคอร์รปัชัน่	ให้พนกังำนและผูม้ส่ีวนได้เสยีกับบรษิทัฯ	ได้รบัทรำบ
ทั้งทำงระบบ	Intranet	,	จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์	(E-mail)	และ	Website	(www.nationgroup.com)	

(4) การแจ้งเบาะแส (Whistleblowing)
บรษิทัฯ	ส่งเสริมให้ผูบ้ริหำรและพนกังำนของบรษิทัฯ	ด�ำเนนิธุรกิจด้วยควำมถูกต้อง	โปร่งใส	ยุตธิรรม	และสำมำรถตรวจ

สอบได้	โดยสอดคล้องกับกำรก�ำกับดแูลกิจกำรทีด่	ีและคูม่อืจรยิธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏบิตัใินกำรท�ำงำน	(Code	of	Conduct)	
ของบริษัท

คณะกรรมกำรบริษัท	เปิดโอกำสให้พนักงำนบริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย	ได้มีช่องทำงในกำรร้องเรียน	กำรแสดงควำมคิด
เห็น	และแจ้งเบำะแสเก่ียวกับกำรกระท�ำผิดกฎหมำย	 โดยก�ำหนดให้ฝ่ำยตรวจสอบภำยในท�ำหน้ำท่ีเป็นหน่วยงำนรับข้อมูล
เรื่องร้องเรียนด้ำนกำรก�ำกับดูแลกิจกำรและคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ

ช่องทางการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน
1.	 E-mail	:		audit_nmg@nationgroup.com	ถึงคณะกรรมกำรตรวจสอบ	และผู้จัดกำรฝ่ำยตรวจสอบภำยใน	
2.	 จดหมำย	หรือยื่นส่งโดยตรงที่คณะกรรมกำรตรวจสอบ	หรือ	ผู้จัดกำรฝ่ำยตรวจสอบภำยใน
	 บริษัท	เนชั่น	มัลติมีเดีย	กรุ๊ป	จ�ำกัด	(มหำชน)	
	 เลขที่	1854		ชั้น	9,10,11	ถนนเทพรัตน	แขวงบำงนำใต้		เขตบำงนำ	กรุงเทพมหำนคร	10260
3.	 โทรศัพท์	หมำยเลข	02-338-3333
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 ชื่อ-นามสกุล จ�านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/
จ�านวนครั้งที่ประชุม

ต�าแหน่ง

1.	นำยอภิวุฒิ		ทองค�ำ	 ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ	 5/5

2.	นำยชัยสิทธิ์		ภูวภิรมย์ขวัญ	 กรรมกำรตรวจสอบ	 5/5

3.	นำยธนะชัย		สันติชัยกูล	 กรรมกำรตรวจสอบ	 5/5

ในกำรประชุมทุกครั้ง	 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้เชิญกรรมกำรที่เป็นผู้บริหำรและผู้เก่ียวข้องเข้ำร่วมประชุมเพ่ือให้
ข้อมูลเพ่ิมเติมในประเด็นส�ำคัญ	 เพ่ือให้กำรตรวจสอบและกำรสอบทำนมีประสิทธิผลและประสิทธิภำพเพ่ิมขึ้น	 นอกจำกนี้ 
ได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรเข้ำประชุมจ�ำนวน	1	คร้ัง	 โดยมีวัตถุประสงค์เน้นไปที่กำรสอบทำนควำม 
เพียงพอและควำมมีประสิทธิภำพของระบบกำรควบคุมภำยใน	ประสิทธิผลของกำรด�ำเนินงำนและบริหำรควำมเสี่ยง	ควำม
น่ำเชือ่ถือของรำยงำนทำงกำรเงนิและกำรบรหิำร	กำรปฏิบตัติำมกฏหมำยและกฏระเบยีบทีเ่ก่ียวข้องและกำรดแูลรกัษำทรพัย์สนิ
ของบริษัทและบริษัทย่อย

8.2.2 ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงอิสระตำมขอบเขตหน้ำที่ท่ีระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบ	 

ในปี	2564	ได้จัดให้มีกำรประชุมรวม	5	ครั้ง	เพื่อพิจำรณำเรื่องส�ำคัญต่ำงๆ	ของบริษัทตำมหน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท	โดยครอบคลุมเรื่องต่อไปนี้

-	สอบทำนรำยงำนทำงกำรเงิน
-	สอบทำนระบบกำรควบคุมภำยในและกำรตรวจสอบภำยใน
-	สอบทำนให้กำรด�ำเนินงำนของบริษัทมีกำรปฏิบัติตำมกฏเกณฑ์	กฏหมำยหรือข้อก�ำหนดอื่นที่เกี่ยวข้อง			
-	พิจำรณำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันหรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
-	พิจำรณำควำมเหมำะสมของผู้สอบบัญชี	รวมทั้งพิจำรณำกำรคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
-	 ให้ควำมเห็นและข้อสังเกตโดยรวมจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
โดยรำยงำนผลกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบประจ�ำปี	2564	สำมำรถดูรำยละเอียดได้ใน	เอกสำรแนบ	

6	รำยงำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ

มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแส
1.	 ผู้ร้องเรียนหรือแจ้งเบำะแส	จะได้รับควำมคุ้มครองสิทธิอย่ำงเท่ำเทียมกัน	 ไม่ว่ำจะเป็นพนักงำนของบริษัท	หรือ 

ผู้มีส่วนได้เสีย
2.	 ผู้ร้องเรียนหรือแจ้งเบำะแส	สำมำรถเลือกที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลของตนเองได้	เว้นแต่ผู้ร้องเรียนเห็นว่ำ	กำรเปิดเผย

ข้อมูลจะท�ำให้บริษัทฯ	 สำมำรถรำยงำนควำมคืบหน้ำ	 หรือสอบถำมข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพ่ิมเติม	 หรือชี้แจง 
ข้อเท็จจริงให้ทรำบ	หรือบรรเทำควำมเสียหำยได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น

3.	 คณะกรรมกำรตรวจสอบจะพิจำรณำให้ควำมเป็นธรรมและปกป้องผู้ร้องเรียน	 ผู้รับเรื่องร้องเรียน	ผู้ถูกร้องเรียน	
และผู้มีส่วนเก่ียวข้องในกำรด�ำเนินกำรตรวจสอบข้อเท็จจริง	 รวมท้ังต้องเก็บข้อมูลที่เก่ียวข้องเป็นควำมลับ	 
จะเปิดเผยเท่ำที่จ�ำเป็น	 โดยค�ำนึงถึงควำมปลอดภัยและควำมเสียหำยของผู้ร้องเรียน	ผู้รับเรื่องร้องเรียน	ผู้ถูก 
ร้องเรียน	หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกำรด�ำเนินงำนตรวจสอบข้อเท็จจริง

 
8.2 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

8.2.1 จ�านวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ
ในปี	2564	คณะกรรมกำรตรวจสอบได้จัดให้มีกำรประชุม	รวม	5	ครั้ง	และได้รำยงำนผลกำรประชุมให้คณะกรรมกำร

บริษัทรับทรำบทุกครั้ง	โดยมีรำยละเอียดกำรเข้ำร่วมประชุมดังนี้
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 ชื่อ-นามสกุล

จ�านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/
จ�านวนครั้งที่ประชุม

ต�าแหน่ง

นำยฉำย		บุนนำค

นำยธนะชัย		สันติชัยกูล

นำยสมชำย		มีเสน

Mr.Ka	Ming	Jacky	Lam กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน

N/A

1/1

1/1

1/1

คณะกรรมการ
สรรหาฯ

คณะกรรมการ
บริหาร

17/17

N/A

17/17

N/A

8.3 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ 
8.3.1 จ�านวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

8.3.2 ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ
ในภำพรวมปี	2564	คณะกรรมกำรชุดย่อย	ได้แก่	คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน	และคณะกรรมกำร

บริหำร	 ได้ปฏิบัติตำมหน้ำที่และควำมรับผิดชอบท่ีได้ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมกำรชุดย่อยแต่ละคณะ	 ท่ีได้รับอนุมัติ 
จำกคณะกรรมกำรบริษัท	 โดยใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถและควำมระมัดระวังรอบคอบ	มีควำมเป็นอิสระอย่ำงเพียงพอ	 เพ่ือ
ประโยชน์ต่อผูม้ส่ีวนได้เสยีอย่ำงเท่ำเทียมกัน	สอดคล้องตำมนโยบำยกำรก�ำกับดแูลกิจกำรทีด่	ีตลอดจนกำรปฏิบตัติำมกฎหมำย	
ข้อก�ำหนดและข้อผูกพันต่ำงๆ	ที่เกี่ยวข้องกับกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัท	เพื่อช่วยสนับสนุนคณะกรรมกำรบริษัท	ในกำรบริหำร
จัดกำรและควบคุมกิจกำรของบริษัทให้เป็นไปตำมนโยบำย	แผนงำน	ข้อบังคับและค�ำสั่งใดๆ	 รวมทั้งเป้ำหมำยที่ก�ำหนดไว้	
ภำยใต้กรอบที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท	รวมทั้งเพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย	และเพื่อให้บริษัท
เติบโตอย่ำงยั่งยืน			

ประธำนกรรมกำรบริหำร
และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร

ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน

รองประธำนกรรมกำรบริหำร	และกรรมกำร
สรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
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9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

9.1 การควบคุมภายใน
 9.1.1 ความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมกำรบริษัทให้ควำมส�ำคัญต่อระบบกำรควบคุมภำยในอย่ำงต่อเน่ือง	 จึงจัดให้มีระบบกำรควบคุมภำยในที่
ครอบคลุมทั้งด้ำนกำรเงิน	กำรปฏิบัติงำน	กำรด�ำเนินกำรให้เป็นไปตำมกฏหมำย	ข้อบังคับ	และระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ได้จัดให้มี
กลไกในกำรตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภำพอย่ำงเพียงพอ	 ในกำรปกป้องรักษำและดูแลทรัพย์สินของบริษัทฯ	 โดยมี
หน่วยงำนตรวจสอบภำยในท�ำหน้ำทีต่รวจสอบกำรปฏบิตังิำนของทุกหน่วยงำนให้เป็นไปอย่ำงถูกต้อง	และเป็นไปตำมทีร่ะเบยีบ
ก�ำหนด	รวมทัง้มคีณะกรรมกำรตรวจสอบ	เพือ่ดแูลและก�ำกับระบบกำรควบคุมภำยในของบรษิทัฯ	ให้ปฏิบตัติำมนโยบำยและ
แผนงำนตำมทีไ่ด้รบัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิัท	และสอดคล้องตำมหลกัเกณฑ์ของตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	
และคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์

 9.1.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุม 
                 ภายใน

	ในปี	2564	คณะกรรมกำรบริษัทได้รับทรำบรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ	เกี่ยวกับกำรสอบทำนและตรวจสอบ
งบกำรเงินและรำยงำนทำงกำรเงิน	 รวมท้ังผลกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน	ซึ่งคณะกรรมกำรบริษัทเห็นว่ำ
ระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัทฯ	 โดยรวมอยู่ในระดับที่น่ำพึงพอใจ	สำมำรถให้ควำมมั่นใจอย่ำงมีเหตุผลต่อควำมเชื่อมั่น
ได้ของงบกำรเงิน	มีกำรดูแลป้องกันทรัพย์สินมิให้ผู้บริหำรและพนักงำนน�ำไปใช้โดยมิชอบ	รวมถึงกำรท�ำธุรกรรมกับบุคคลที่
อำจมคีวำมขดัแย้งและบคุคลทีเ่กีย่วโยงกนัจะต้องเป็นไปตำมเกณฑ์ทีต่ลำดหลกัทรพัย์ฯก�ำหนด	กำรปฏบิตังิำนเป็นไปตำมขัน้
ตอนและมีระบบกำรควบคุมภำยในที่รัดกุมเพียงพอและเหมำะสมในด้ำนต่ำงๆ	5	องค์ประกอบ	คือ	กำรควบคุมภำยในองค์กร	
กำรประเมินควำมเสี่ยง	กำรควบคุมกำรปฏิบัติงำน	 ระบบสำรสนเทศและกำรสื่อสำรข้อมูล	และระบบกำรติดตำม	 โดยสรุป 
สำระส�ำคัญดังนี้	

องค์กรและสภาพแวดล้อม :  
	บรษิทัฯ	มกีำรก�ำหนดเป้ำหมำยกำรด�ำเนินธุรกิจทีช่ดัเจนและวดัผลได้	โดยมกีำรทบทวนพิจำรณำถึงควำมเป็นไปได้ของ

เป้ำหมำยที่ก�ำหนดไว้เป็นระยะๆ	มีกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนให้กับพนักงำนตำมผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนในแต่ละปีอย่ำง
สมเหตุสมผล	กำรจดัโครงสร้ำงองค์กรมกีำรแบ่งแยกอ�ำนำจหน้ำท่ีตำมสำยงำนอย่ำงชดัเจน	รวมทัง้จดัให้มคู่ีมอืจรยิธรรมธุรกิจ
และข้อพึงปฏิบัติในกำรท�ำงำน	 (Code	of	Conduct)	 เพ่ือให้ผู้บริหำรและพนักงำนทุกคนยึดถือเป็นแนวทำงในกำรท�ำงำน 
ด้วยควำมซื่อสัตย์และเป็นไปอย่ำงมีมำตรฐำน	คุณภำพ	คุณธรรม	รวมทั้งครอบคลุมในเรื่องกำรดูแลผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่ำงๆ	
และกำรปฏิบัติตำมกฏหมำยอย่ำงเคร่งครัด
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 การบริหารความเสี่ยง :
	บริษัทฯ	มีกำรประเมินควำมเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อกำรด�ำเนินงำน	โดยคณะกรรมกำรบริหำรประชุมร่วมกับผู้บริหำร

ระดับสูงของแต่ละส่วนงำน	 ซึ่งประกอบด้วยประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร	 ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยอำวุโส	และผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำย 
ในสำยงำนที่เกี่ยวข้อง	มีกำรประเมินวิเครำะห์ปัจจัยเสี่ยงและผลกระทบที่อำจเกิดขึ้น	 รวมทั้งกำรก�ำหนดแผนด�ำเนินกำรและ
ติดตำมผลกำรปฏิบัติงำน	ในรูปแบบกำรจัดท�ำแผนธุรกิจ	และงบประมำณประจ�ำปี

 การควบคุมการปฏิบัติงาน :
	บริษัทฯ	จัดท�ำนโยบำยและระเบียบปฏิบัติงำนในด้ำนต่ำงๆ	 รวมถึงกำรท�ำธุรกรรมด้ำนกำรเงิน	จัดซื้อจัดจ้ำง	และ 

กำรบริหำรท่ัวไป	มีกำรก�ำหนดอ�ำนำจหน้ำที่และก�ำหนดวงเงินอนุมัติของฝ่ำยบริหำรแต่ละระดับไว้อย่ำงชัดเจนและเป็น 
ลำยลักษณ์อักษร	มีกำรแบ่งแยกหน้ำท่ีกำรบันทึกรำยกำรบัญชีและข้อมูลสำรสนเทศ	กำรดูแลจัดเก็บทรัพย์สินออกจำกกัน	
และในกำรอนุมัติท�ำธุรกรรมของบริษัทฯ	 กับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่	กรรมกำร	ผู้บริหำรหรือผู้เก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่ำว	บริษัทฯ	 
จะค�ำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ	เป็นส�ำคัญ	และพิจำรณำเสมือนเป็นรำยกำรที่กระท�ำกับบุคคลภำยนอก

 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล : 
	บริษัทฯ	จัดให้มีระบบสำรสนเทศและช่องทำงกำรสื่อสำรทั้งภำยในและภำยนอกองค์กรท่ีมีควำมเหมำะสม	 เพ่ือให้ 

ทกุฝ่ำยท่ีเก่ียวข้องได้รบัข้อมลูอย่ำงถูกต้อง	ครบถ้วน	ทนัเวลำ	และมข้ีอมลูท่ีส�ำคญัในเรือ่งต่ำงๆ	อย่ำงเพียงพอส�ำหรบัใช้ประกอบ
กำรตัดสินใจ

 ระบบการติดตาม :
	บริษัทฯ	จัดให้มีกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติตำมระบบกำรควบคุมภำยในของแต่ละส่วนงำนอย่ำงสม�่ำเสมอ	ตำมแผน

งำนกำรตรวจสอบ	ของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน	โดยหำกจพบข้อบกพร่องที่เป็นสำระส�ำคัญ	เมื่อรำยงำนผลกำรตรวจสอบ
ต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบและผู้บริหำร	จะสั่งกำรให้แก้ไขและติดตำมผลภำยในระยะเวลำอันสมควร

 9.1.3 ข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน
ในปี	2564	บริษัทไม่พบข้อบกพร่องที่มีสำระส�ำคัญเกี่ยวกับระบบกำรควบคุมภำยใน

 9.1.4 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อความเหมาะสมของการปฏิบัติหน้าท่ีของผู้ด�ารงต�าแหน่ง 
  หัวหน้างาน ตรวจสอบภายใน

ในปี	2564	บรษิทัฯ	ได้แต่งตัง้บรษิทั	เจอำร์	บสิสเินส	แอดไวซอรี	่จ�ำกดั	ให้ปฏิบตัหิน้ำท่ีเป็นผูต้รวจสอบภำยในของบรษิทั	
ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นว่ำมีคุณสมบัติเหมำะสมที่จะปฏิบัติหน้ำที่ดังกล่ำว	เนื่องจำกเป็นผู้มีควำมอิสระ	มีควำมรู้และ
ประสบกำรณ์ในกำรท�ำงำนด้ำนกำรตรวจสอบ	โดยกำรเข้ำตรวจสอบของบริษัท	เจอำร์	บิสสิเนส	แอดไวซอรี่	จ�ำกัด	จะประสำน
งำนกับนำงสำวกำญจนำ	ฤทธิรงค์ขจร	ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยตรวจสอบภำยใน	ซึ่งเป็นฝ่ำยตรวจสอบภำยในของบริษัท	เพื่อ
นัดหมำยวันเวลำเข้ำตรวจและขอข้อมูลท่ีต้องใช้ในกำรตรวจสอบจำกหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง	 รวมถึงติดตำมให้มีกำรตอบกลับ
ในประเด็นที่มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจำกกำรตรวจสอบ	

 9.1.5 การแต่งตั้ง ถอดถอนและโยกย้ายผู้ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
กรณีที่มีกำรแต่งตั้ง	ถอดถอน	และโยกย้ำยผู้ด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน	จะต้องได้รับกำรเห็นชอบจำก

คณะกรรมกำรตรวจสอบ		
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9.2. รายการระหว่างกัน
	บริษัทและบริษัทย่อยมีรำยกำรระหว่ำงกันกับบริษัทท่ีเก่ียวข้องกันในกลุ่มบริษัทเฉพำะกรณีที่มีควำมจ�ำเป็น	 อันเน่ือง	

มำจำกกำรด�ำเนินธุรกิจตำมปกติทำงกำรค้ำ	โดยรำยกำรที่เปิดเผยดังต่อไปนี้	เป็นรำยกำรระหว่ำงกันระหว่ำงบริษัทและบริษัท
ย่อยที่มีกับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งกัน	และบุคคลที่เกี่ยวข้องกันที่ถือหุ้นในบริษัทย่อย	กิจกำรที่ควบคุมร่วมกัน	บริษัทร่วม
และกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันอื่นรวมกันแล้วเกินกว่ำร้อยละ	10	

	ลักษณะควำมสัมพันธ์ของกำรถือหุ้น	และกำรเป็นกรรมกำรร่วมกัน	แสดงอยู่ในหัวข้อควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกรรมกำร	 
ผู้บริหำร	กับบุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
นโยบายรายการระหว่างกันของบรษัิท  กับบรษัิทย่อย บรษัิทร่วม และบรษัิทท่ีเก่ียวข้องกันในระดับเดยีวกัน	ประกอบด้วย	
 9.2.1 มาตรการและขั้นตอนในการอนุมัติการท�ารายการระหว่างกัน

	บริษัทได้ก�ำหนดมำตรกำรควบคุมกำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกันของบริษัทกับบริษัทย่อย	บริษัทร่วม	และบริษัทที่เกี่ยวข้อง
กันในระดับเดียวกัน	กับบคุคลท่ีอำจมคีวำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์	มส่ีวนได้ส่วนเสยี	หรอือำจมคีวำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์
ในอนำคตตำมประกำศของคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์

	โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ควำมเห็นเก่ียวกับควำมจ�ำเป็นในกำรเข้ำท�ำรำยกำรและควำมเหมำะสมทำง
ด้ำนรำคำของรำยกำร	โดยพิจำรณำจำกเงื่อนไขต่ำงๆ	ให้เป็นไปตำมลักษณะกำรด�ำเนินกำรค้ำปกติในตลำด	และมีกำรเปรียบ
เทียบรำคำท่ีเกิดข้ึนกับบุคคลภำยนอก	 	 ในกรณีที่ไม่สำมำรถเปรียบเทียบรำคำกับบุคคลภำยนอกได้	 ท้ัง	 2	ฝ่ำย	จะร่วมกัน
พิจำรณำ	เพื่อก�ำหนดอัตรำค่ำสินค้ำ	และบริกำรที่เหมำะสมต่อไป

	ในกรณีท่ีคณะกรรมกำรตรวจสอบไม่มีควำมช�ำนำญในกำรพิจำรณำรำยกำรระหว่ำงกันท่ีเกิดขึ้น	บริษัทจะจัดให้มีผู้
เชีย่วชำญอสิระหรอืผูส้อบบญัชีของบรษิัทเปน็ผูใ้ห้ควำมเหน็เกี่ยวกบัรำยกำรระหว่ำงกนัดงักล่ำว	เพือ่น�ำไปประกอบกำรตดัสนิ
ใจของคณะกรรมกำรบริษัท	และ/หรือ	คณะกรรมกำรตรวจสอบ	และ/หรือ	ผู้ถือหุ้น	ตำมแต่กรณี	ซึ่งผู้ที่อำจมีควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียในกำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกันจะไม่มีสิทธิออกเสียงในกำรอนุมัติกำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกัน 
ดังกล่ำว	

	นอกจำกน้ัน	บริษัทจะด�ำเนินกำรเปิดเผยข้อมูลในกำรท�ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกัน	และกำรได้มำหรือจ�ำหน่ำยไปของ
สินทรัพย์ที่ส�ำคัญของบริษัทและบริษัทย่อย	ตำมข้อก�ำหนดของคณะกรรมกำร	กลต.	 	 และตลำดหลักทรัพย์ฯ	ตลอดจนถึง
มำตรฐำนบัญชีที่ก�ำหนดโดยสภำวิชำชีพบัญชีในพระบรมรำชูปถัมภ์

 
 9.2.2 นโยบายหรือแนวโน้มการท�ารายการระหว่างกันในอนาคต 

	บริษัท	 กับ	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	และบริษัทที่เก่ียวข้องกันในระดับเดียวกัน	อำจมีกำรเข้ำท�ำรำยกำรระหว่ำงกันกับ
บุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ในอนำคต

	โดยหำกเป็นรำยกำรธุรกิจปกตแิละรำยกำรสนบัสนุนธุรกิจปกตซิึง่มเีงือ่นไขทำงกำรค้ำโดยทัว่ไปกับบคุคลท่ีอำจมคีวำม
ขัดแย้งทำงผลประโยชน์	โดยเฉพำะในกลุ่มบริษัทในเครือบริษัท	เนชั่น	มัลติมีเดีย	กรุ๊ป	จ�ำกัด	(มหำชน)	เช่น	กำรซื้อโฆษณำใน
สื่อต่ำงๆ	และกำรเรียกเก็บค่ำบริกำรระหว่ำงกัน	 เป็นต้น	 	บริษัทได้ก�ำหนดนโยบำยในกำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกันให้มีเงื่อนไข
ต่ำงๆ	เป็นไปตำมลักษณะกำรด�ำเนินกำรค้ำปกติในรำคำตลำด	ซึ่งสำมำรถเปรียบเทียบได้กับรำคำที่เกิดขึ้นกับบุคคลภำยนอก	
ซึ่งเปน็ไปตำมหลักกำรทีค่ณะกรรมกำรบริษัทอนมุัติไวแ้ล้วตำมที่ก�ำหนดไว้ในพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์	
และให้ปฏิบัติตำมสัญญำที่ตกลงร่วมกันอย่ำงเคร่งครัดพร้อมทั้งก�ำหนดรำคำและเงื่อนไขรำยกำรต่ำงๆ	ให้ชัดเจน	 เป็นธรรม	
และไม่ก่อให้เกิดกำรถ่ำยเทผลประโยชน์	

	ทั้งนี้	ในกรณีที่มีกำรเข้ำท�ำรำยกำรใหม่	หรือมีกำรเปลี่ยนแปลงของรำคำและเงื่อนไขที่แตกต่ำงจำกเดิม	ฝ่ำยตรวจสอบ
ภำยในจะท�ำหน้ำทีต่รวจสอบข้อมลูและจดัท�ำรำยงำนเพ่ือให้คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำและให้ควำมเห็นถึงควำมเหมำะ
สมของรำคำและควำมสมเหตุสมผลของกำรท�ำรำยกำรดังกล่ำวอย่ำงน้อยปีละครั้ง

	ในกรณีรำยกำรธุรกิจปกติและรำยกำรสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่งไม่มีเงื่อนไขทำงกำรค้ำโดยทั่วไป	และรำยกำรระหว่ำงกัน
อืน่ๆ	บรษิทัจะด�ำเนินกำรตำมมำตรกำรและขัน้ตอนในกำรอนมุตักิำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกันทีร่ะบไุว้ข้ำงต้น	ก่อนกำรท�ำรำยกำร
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รายงานความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบต่อรายการที่เกี่ยวโยงกัน ที่มีความเห็นแตกต่างจากมติกรรมการ
-ไม่มี-

ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของการท�ารายการระหว่างกัน
	ธุรกิจและกำรด�ำเนินงำนส่วนใหญ่ของบริษัทและบริษัทย่อยมีควำมเกี่ยวพัน	และ/หรือ	สนับสนุนธุรกิจของบริษัทย่อย	

บรษิทัร่วมและบรษิทัทีเ่กีย่วข้องกนั	สนิทรพัย์	หนีส้นิ	รำยได้	และค่ำใช้จ่ำยส่วนหนึง่ของบรษิทัและบรษิทัย่อยเป็นรำยกำรทีเ่กดิ
ขึ้นกับบริษัทย่อย	บริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	บริษัทเหล่ำนี้เกี่ยวข้องกันโดยกำรมีผู้ถือหุ้น	และ/หรือ		กำรเป็นกรรมกำร
ร่วมกนัและผู้บริหำรที่ส�ำคัญ	กรรมกำรและพนักงำนซึ่งมีอ�ำนำจหน้ำทีแ่ละควำมรับผดิชอบในกำรวำงแผน	สั่งกำรและควบคุม
กำรด�ำเนินงำนของบริษัท	บริษัทย่อย	 	บริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	 โดยบริษัทและบริษัทย่อยก�ำหนดนโยบำยกำรคิด
รำคำโดยก�ำหนดหลักเกณฑ์ดังนี้

นโยบายการก�าหนดราคา
	รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำร	 รำคำซื้อขำยทำงกำรค้ำปกติและตำมอัตรำที่ตกลงร่วมกัน
	ต้นทุนขำยและกำรให้บริกำร	 อัตรำต้นทุนปันส่วนตำมรำคำทุนที่เกิดขึ้นจริงและตำมอัตรำที่ตกลงร่วมกัน	
	ขำยอุปกรณ์	 รำคำตำมบัญชีบวกส่วนเพิ่ม
	ซื้ออุปกรณ์	 รำคำตำมบัญชีบวกส่วนเพิ่ม
	เงินปันผลรับ	 ตำมที่ประกำศจ่ำยในรำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้น
	รำยได้อื่น	 ตำมอัตรำที่ตกลงร่วมกัน
	ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร	 ตำมอัตรำที่ตกลงร่วมกัน																
	ดอกเบี้ยจ่ำย	 อัตรำที่ตกลงกันตำมสัญญำ

	รำยกำรระหว่ำงกันข้ำงต้นเป็นรำยกำรระหว่ำงบริษัทหรือบริษัทย่อย	 กับ	บุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งกัน	 เป็นรำยกำร
ปกติทำงกำรค้ำ	ส�ำหรับขั้นตอนกำรอนุมัติกำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกันจะเป็นไปตำมนโยบำยบริษัท	ซึ่งมีกำรก�ำหนดล�ำดับขั้น 
ในกำรอนุมัติตำมขนำดของรำยกำร	และไม่ขัดต่อข้อบังคับของบริษัท		

	ส�ำหรับนโยบำยที่เกี่ยวกับรำยกำรระหว่ำงกัน	บริษัทจะให้มีเฉพำะรำยกำรทำงกำรค้ำที่มีควำมจ�ำเป็นและเป็นรำยกำร
ท่ีเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจหลักคือด้ำนสื่อสิ่งพิมพ์	 โทรทัศน์	 และส่ือใหม่	นอกจำกนี้หำกมีรำยกำรระหว่ำงกันที่เกิดขึ้นและรำยกำร 
ดังกล่ำวเกิดข้ึนกับบคุคลท่ีอำจมคีวำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์	ทำงบรษิทัจะจดัให้มขีัน้ตอนกำรพิจำรณำตำมทีต่ลำดหลกัทรพัย์ฯ	
และคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์	(กลต.)	ก�ำหนด	เพื่อเป็นมำตรกำรในกำรคุ้มครองผู้ลงทุน
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บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย

งบการเงินส�าาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
และ

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ส่วนที่	3
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บริษัทฯ	 ได้สอบทำนข้อมูลในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ�ำปีและรำยงำนประจ�ำปี	 2564	ฉบับน้ีแล้ว	ด้วยควำม
ระมัดระวังของบริษัทฯ	ขอรับรองว่ำข้อมูลดังกล่ำวถูกต้องครบถ้วน	ไม่เป็นเท็จ	ไม่ท�ำให้ผู้อื่นส�ำคัญผิด	หรือไม่ขำดข้อมูลที่ควร
ต้องแจ้งในสำระส�ำคัญ	นอกจำกนี้	บริษัทฯ	ขอรับรองว่ำ

(1)	 งบกำรเงนิและข้อมลูทำงกำรเงนิทีส่รปุมำในแบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ�ำปี	 ได้แสดงข้อมลูอย่ำงถูกต้องครบถ้วน 
ในสำระส�ำคัญเกี่ยวกับฐำนะกำรเงิน		ผลกำรด�ำเนินงำน	และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2)	บริษัทฯ	 ได้จัดให้มีระบบกำรเปิดเผยข้อมูลที่ดี	 เพ่ือให้แน่ใจว่ำบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสำระส�ำคัญ 
ทั้งของบริษัทฯ	และบริษัทย่อยอย่ำงถูกต้องครบถ้วนแล้ว	รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีกำรปฏิบัติตำมระบบดังกล่ำว

(3)	บริษัทฯ	 ได้จัดให้มีระบบกำรควบคุมภำยในท่ีดี	และควบคุมดูแลให้มีกำรปฏิบัติตำมระบบดังกล่ำว	และบริษัทฯ	 
ได้แจ้งข้อมูลกำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยใน	ณ	 วันท่ี	 31	 ธันวำคม	2564	ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมกำรตรวจสอบของ 
บรษิทัฯ	แล้ว	ซึง่ครอบคลมุถึงข้อบกพร่องและกำรเปล่ียนแปลงทีส่�ำคญัของระบบกำรควบคมุภำยใน	รวมท้ังกำรกระท�ำทีม่ชิอบ	
ที่อำจมีผลกระทบต่อกำรจัดท�ำรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัทฯ	และบริษัทย่อย

ในกำรนี้	 เพ่ือเป็นหลักฐำนว่ำเอกสำรทั้งหมดเป็นเอกสำรชุดเดียวกันกับที่บริษัทฯ	ได้รับรองควำมถูกต้องแล้ว	บริษัทฯ	
ได้มอบหมำยให้	นำงสำวมัธยำ	โอสถำนนท์		ต�ำแหน่ง	เลขำนุกำรบริษัทฯ	เป็นผู้ลงลำยมือชื่อก�ำกับเอกสำรนี้		ไว้ทุกหน้ำด้วย	
หำกเอกสำรใดไม่มลีำยมอืชือ่ของ	นำงสำวมธัยำ	โอสถำนนท์	ต�ำแหน่ง	เลขำนกุำรบรษิทัฯ	ก�ำกับไว้	บรษิทัฯ	จะถือว่ำไม่ใช่ข้อมลู
ที่บริษัทได้รับรองควำมถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่ำวข้ำงต้น

    ชื่อ-นามสกุล       ต�าแหน่ง          ลายมือชื่อ

นำยฉำย		บุนนำค	 	 	 กรรมกำรบริษัท	 																														

นำยสมชำย	มีเสน		 	 	 กรรมกำรบริษัท	 																														
 

    ผู้รับมอบอ�านาจ  

นำงสำวมัธยำ	โอสถำนนท์	 	 เลขำนุกำรบริษัท	 																														

ส่วนที่	4

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ�านาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

ให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน 

ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท�าบัญชี 

เลขานุการบริษัทและตัวแทนติดต่อประสานงานกรณีเป็นบริษัทต่างประเทศ

เอกสารแนบ 

เอกสำรแนบ	1
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กรรมการบริษัท

นายมารุต อรรถไกวัลวที
ประธานกรรมการ และที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร

นายฉาย  บุนนาค
กรรมการ รองประธานกรรมการ 
 ประธานกรรมการบริหาร 
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายสมชาย  มีเสน
กรรมการ  กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
และรองประธานกรรมการบริหาร

นายอภิวุฒิ  ทองค�า นายชัยสิทธิ์  ภูวภิรมย์ขวัญ
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ 

และกรรมการตรวจสอบ

นายธนะชัย  สันติชัยกูล
กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ 
และประธานคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

Mr. Ka Ming Jacky Lam 
กรรมการ  และกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

นายสมบูรณ์  ม่วงกล�่า
กรรมการ

นายเจษฎา บูรณพันธุ์ศรี 
กรรมการ



206 NATION MULTIMEDIA GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นางวรางคณา  กัลยาณประดิษฐ

กรรมการบริหาร 
และรองประธานกรรมการบริหาร

ผู้บริหารระดับสูง

นายฉาย  บุนนาค นายสมชาย  มีเสน

นายวีระศักดิ์  พงศ์อักษร
บรรณาธิการอ�านวยการเครือเนชั่น                

นายประกิต  ชมภูค�า
ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - Event Marketing

นางสาวอรอร  อัครเศรณี
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

นางสาวเนตรนภา  ภูษิตตานนท์ นางสาวมัธยา  โอสถานนท์
ผู้อ�านวยการอาวุโสฝ่ายบัญชี ผู้อ�านวยการอาวุโสฝ่ายการเงิน  

และเลขานุการบริษัท
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คณะกรรมการตรวจสอบ

นายอภิวุฒิ  ทองค�า
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

นายธนะชัย  สันติชัยกูล

นายชัยสิทธิ์  ภูวภิรมย์ขวัญ
กรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ
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คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

Mr. Ka Ming Jacky Lam 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นายสมชาย  มีเสน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นายธนะชัย  สันติชัยกูล
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
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การศึกษา 

ปริญญำโท	:		สำขำบริหำรธุรกิจ	จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

ปริญญำตรี	:		นิเทศศำสตร์บัณฑิต	จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

การอบรม 

สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย	(IOD)

-		 หลักสูตร	Directors	Accreditation	Program	(DAP)	ปี	2552

-	 หลักสูตร	Anti-Corruption	for	Executive	Program	(ACEP)	

	 ปี		2557

สถำบันพัฒนำควำมคิดสร้ำงสรรค์เชิงธุรกิจ	มหำวิทยำลัยศรีปทุม

-	 หลักสูตร	Academy	of	Business	Creativity	(ABC)	รุ่นที่	2	

	 ปี	2557

Digital	Transformation	for	CEO

-	 หลักสูตร	Digital	Transformation	for	CEO	รุ่นที่	1	ปี	2562

จ�านวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่  22 มีนาคม 2565 

-		นำยมำรุต	อรรถไกวัลวที	 -	 หุ้น

-		คู่สมรส			 	 -	 หุ้น

-		บุตรที่ไม่บรรลุนิติภำวะ	 -	 หุ้น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

-	ไม่มี	–

ประวัติการท�างาน

28	ก.ย.	2560	–	ปัจจุบัน	 ประธำนกรรมกำร	และที่ปรึกษำ	 	

	 	 	 	 คณะกรรมกำรบริหำร

																																										บมจ.เนชั่น	มัลติมีเดีย	กรุ๊ป

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย์

2559	-	ปัจจุบัน		 รองประธำนกรรมกำรบมจ.	วีจีไอ	

2558	-	ปัจจุบัน		 กรรมกำรบรรษัทภิบำลบมจ.	วีจีไอ		

2555	–	ปัจจุบัน		 กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน

	 	 	 	 บมจ.	วีจีไอ		

2550	-	ปัจจุบัน		 กรรมกำร

	 	 	 	 บมจ.	วีจีไอ

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในกิจการอื่น ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน

2561	–	ปัจจุบัน		 กรรมกำร

	 	 	 	 บจก.แอดซ์	เจ้ำพระยำ

2561	-	ปัจจุบัน		 กรรมกำร

	 		 	 	 บจก.	ซูพรีโม	มีเดีย

2560	-	ปัจจุบัน		 กรรมกำร

	 		 	 	 วี	จี	ไอ	โกลบอล	มีเดีย	(Malaysia)		 	 	

	 	 	 	 SDN	BHD

2560	-	ปัจจุบัน		 กรรมกำร

	 		 	 	 บจก.	ดิ	ไอคอน	วี	จี	ไอ

2559	-	ปัจจุบัน		 ประธำนกรรมกำรบริหำรและกรรมกำร

	 		 	 	 บจก.	แอโร	มีเดีย	กรุ๊ป

2552	-	ปัจจุบัน		 กรรมกำร	 	

	 	 	 	 บจก.	พอยท์	ออฟ	วิว	(พีโอวี)	มีเดีย	กรุ๊ป

2550	-	ปัจจุบัน		 กรรมกำร	 	

	 	 	 	 บจก.	วี	จี	ไอ	แอดเวอร์ไทซิ่ง	มีเดีย

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของบริษัท

หรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน

-	ไม่มี	–

จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท

ได้รับกำรแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อ	28	กันยำยน	2560

การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด ในปี 2564  (ครั้ง)

กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท		 5/5

กำรประชุมสำมัญประจ�ำปีผู้ถือหุ้น	 1/1

ชื่อ –นามสกุล		 นำยมำรุต	อรรถไกวัลวที

ต�าแหน่ง 	 ประธำนกรรมกำร	และที่ปรึกษำคณะกรรมกำรบริหำร

อายุ	 67		ปี

ที่อยู่	 60/12	ซอยโชคชัยร่วมมิตร	แขวงจอมพล	เขตจัตุจักร	กรุงเทพมหำนคร	10900
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การศึกษา 

ปริญญำโท	:			 บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต	สถำบันบัณฑิต	 	

	 	 	 บริหำรธุรกิจศศินทร์	แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

ปริญญำตรี			:	The	London	School	of	Economics		 and	Political		

	 	 	 Science	(LSE)

การอบรม 

สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย	(IOD)

-	 หลักสูตร	Director	Accreditation	Program		(DAP)	รุ่นที่	78/2552

จ�านวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่  22 มีนาคม 2565 

-		นำยฉำย		บุนนำค	 	 -								 หุ้น

-		คู่สมรส			 																					 -								 หุ้น

-		บุตรที่ไม่บรรลุนิติภำวะ	 		 -	 หุ้น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

-	ไม่มี	–

ประวัติการท�างาน

24	มี.ค.	2563	-	ปัจจุบัน						ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร

																																											บมจ.เนชั่น	มัลติมีเดีย	กรุ๊ป

11	ม.ค.	2562	-	ปัจจุบัน	 กรรมกำรบริษัท	รองประธำนกรรมกำร		

	 	 	 	 และประธำนกรรมกำรบริหำร

	 	 	 	 บมจ.เนชั่น	มัลติมีเดีย	กรุ๊ป

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์

1	ก.ค.	2563	-	ปัจจุบัน	 รักษำกำร	กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่

	 	 	 	 บมจ.	อควำ	คอร์ปอเรชั่น

1	มิ.ย.	2563	-	ปัจจุบัน	 ประธำนกรรมกำรบริษัท

	 	 	 	 บมจ.		เนชั่น	บรอดแคสติ้ง	คอร์ปอเรชั่น

14	พ.ค.	2563	-	ปัจจุบัน	 กรรมกำรบริษัท	และ	กรรมกำรบริหำร

	 	 	 	 บมจ.	อควำ	คอร์ปอเรชั่น

1	ต.ค.	2562	-	ปัจจุบัน				 ประธำนกรรมกำรบริหำร

	 	 	 	 บมจ.		เนชั่น	บรอดแคสติ้ง	คอร์ปอเรชั่น

26	ก.พ.	2562	-	ปัจจุบัน						กรรมกำรบริษัท

	 	 	 	 บมจ.		เนชั่น	บรอดแคสติ้ง	คอร์ปอเรชั่น

26	ก.พ.	2562	-	31	พ.ค.	2563	 รองประธำนกรรมกำรบริษัท

	 	 	 	 	 บมจ.		เนชั่น	บรอดแคสติ้ง	คอร์ปอเรชั่น

26	ก.พ.	2562	-	1	ต.ค.	2562	 กรรมกำรบริหำร

	 	 	 	 	 บมจ.		เนชั่น	บรอดแคสติ้ง	คอร์ปอเรชั่น

ชื่อ –นามสกุล	 นำยฉำย			บุนนำค

ต�าแหน่ง 	 กรรมกำรบริษัท	รองประธำนกรรมกำร		ประธำนกรรมกำรบริหำร	และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร

อายุ	 41		ปี

ที่อยู่	 88/88	ซอยสุขุมวิท	39	(พร้อมพงษ์)	แขวงคลองตันเหนือ	เขตวัฒนำ	กรุงเทพมหำนคร	10110

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในกิจการอื่น ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน

23	ธ.ค.64	–	ปัจจุบัน	 กรรมกำรบริษัท	

																																							 บจก.	ขอบสนำม

15	พ.ย.64	–	ปัจจุบัน	 กรรมกำรบริษัท	

		 	 	 	 บจก.	เอ็นบีซี			เน็กซ์	วิชั่น

27	ส.ค.	2562	-	ปัจจุบัน	 กรรมกำรบริษัท

	 	 	 	 บจก.	สเวน	คอร์ปอเรชั่น

6	ก.ค.	2560	-	17	ธ.ค.	2561	 กรรมกำรบริษัท	

	 	 	 	 	 ประธำนกรรมกำรบริษัท	

	 	 	 	 	 และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร

	 	 	 	 	 บจก.	ฐำนเศรษฐกิจ	มัลติมีเดีย

22	มิ.ย.	2560	-	17	ธ.ค.	2561	 กรรมกำรบริษัท	

	 	 	 	 	 ประธำนกรรมกำรบริษัท	

	 	 	 	 	 และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร	

	 		 	 	 	 บจก.	นิวส์	เน็ตเวิร์ค	มัลติมีเดีย

5	มิ.ย.	2560	-	17	ธ.ค.	2561	 กรรมกำรบริษัท	

	 	 	 	 	 ประธำนกรรมกำรบริษัท

	 	 	 	 	 และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร	

	 	 	 	 	 บจก.	สปริงนิวส์	คอร์ปอเรชั่น

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของบริษัท

หรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน 

-	ไม่มี	–

จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท 

ได้รับกำรแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่		11	มกรำคม	2562

การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด ในปี 2564  (ครั้ง)

กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท		 5/5

กำรประชุมสำมัญประจ�ำปีผู้ถือหุ้น	 1/1
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การศึกษา 

ปริญญำโท	:		 รัฐศำสตร์มหำบัณฑิต	(กำรเมืองกำรปกครอง)		

	 	 	 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

ปริญญำตรี		:	ศลิปศำสตร์บณัฑิต	(ประวติัศำสตร์)		มหำวทิยำลยัเชยีงใหม่

การอบรม 

สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย	(IOD)

-		 หลักสูตร	Directors	Accreditation	Program	(DAP)	รุ่นที่	161	

	 ปี	2562

จ�านวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 22 มีนาคม 2565 

-		นำยสมชำย		มีเสน	 	 -								 หุ้น

-		คู่สมรส			 																				 	-											 หุ้น

-		บุตรที่ไม่บรรลุนิติภำวะ	 		 	-	 หุ้น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

-	ไม่มี	–

ประวัติการท�างาน

26	มิ.ย.	2563	-	ปัจจุบัน	 กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน	

	 	 	 	 บมจ.	เนชั่น	มัลติมีเดีย	กรุ๊ป

24	มี.ค.	2563	-	ปัจจุบัน	 รองประธำนกรรมกำรบริหำร

	 	 	 	 บมจ.	เนชั่น	มัลติมีเดีย	กรุ๊ป

4		ก.ค.	2561	-	ปัจจุบัน	 ประธำนกรรมกำรมูลนิธิเนชั่น

	 	 	 	 มูลนิธิเนชั่น

3	ม.ค.	2561	-	ปัจจุบัน	 กรรมกำรบริษัท	และกรรมกำรบริหำร	

	 	 	 	 บมจ.	เนชั่น	มัลติมีเดีย	กรุ๊ป

1	ก.พ.	2561	-	23	มี.ค.	2563	 ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร

																																															บมจ.	เนชั่น	มัลติมีเดีย	กรุ๊ป

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์

1	เม.ย.	2563	-	ปัจจุบัน	 กรรมกำรอิสระ

	 	 	 	 บมจ.	โกลบอล	เพำเวอร์	ซินเนอร์ยี่

21	มิ.ย.	2559	-	2	ธ.ค.	2562	 ประธำนกรรมกำร

	 	 	 	 	 บมจ.		แมกซ์	เมทัล	คอร์ปอเรชั่น

15	มี.ค.	2561	-	16	ส.ค.	2562	 กรรมกำรบริษัท	และกรรมกำรบริหำร

	 	 	 								บมจ.		เนชั่น	อินเตอร์เนชั่นแนล	เอ็ดดูเทนเมนท์

7	ก.พ.	2561-	14	ม.ค.	2562	 รองประธำนกรรมกำร

	 	 	 	 	 บมจ.		เนชั่น	บรอดแคสติ้ง	คอร์ปอเรชั่น

13	ม.ค.	2560	-	21	มิ.ย.	2561	 กรรมกำรบริษัท

	 	 	 	 	 บมจ.		เอคิว	เอสเตท

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในกิจการอื่น ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน

15	มิ.ย.2562	-	ปัจจุบัน	 กรรมกำรบริษัท

	 	 	 	 บจก.	เนชั่น	ดิจิทัล	คอนเทนท์

21	ต.ค.	2562	-	15	ก.ย.	2563	 กรรมกำรบริษัท

	 	 	 	 	 บจก.	แนท	บิสสิเนส	คอนเน็คท์

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

																																 บจก.	เอคิว	วิลเลจ

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

																														 บจก.	อควำเรียส	เอสเตท	

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

						 																																	บจก.	บ้ำนชิดธำรำ

มี.ค.	2560	-	มิ.ย.	2561							กรรมกำรบริษัท

																																 บจก.	อควำเรียส	โฮเท็ล	แอนด์	รีสอร์ท

ม.ค.	2560	-	ธ.ค.	2560							กรรมกำรบริษัท

																																 บจก.	สปริงนิวส์	คอร์ปอเรชั่น

1	มิ.ย.	2559	-	27	ธ.ค.	2560						กรรมกำรผู้จัดกำร

																																 	 บจก.		ฐำนเศรษฐกิจ	มัลติมีเดีย

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของบริษัท

หรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน 

-	ไม่มี	–

จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรบริษัท	

ได้รับกำรแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่	3	มกรำคม	2561

การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด ในปี 2564 (ครั้ง)

กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท		 	 	 5/5

กำรประชุมคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน	 1/1

กำรประชุมสำมัญประจ�ำปีผู้ถือหุ้น	 		 	 1/1

ชื่อ –นามสกุล	 	 นำยสมชำย			มีเสน

ต�าแหน่ง 	 	 กรรมกำรบริษัท		กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน		กรรมกำรบริหำร	

	 	 	 	 และรองประธำนกรรมกำรบริหำร

อายุ    54		ปี

ที่อยู่    2552/149	ไอดโีอ	โมบ	ิสขุุมวิท	66	ถนนสขุมุวทิ	แขวงบำงนำเหนอื	เขตบำงนำ	กรงุเทพมหำนคร	10260
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การศึกษา

ปริญญำโท	:		 กฎหมำยระหว่ำงประเทศ	มหำวิทยำลัยอเมริกัน		 	

	 	 	 สหรัฐอเมริกำ

	 	 	 กฎหมำยเปรียบเทียบ	มหำวิทยำลัยฮำเวิร์ดสหรัฐอเมริกำ

	 	 	 เนติบัณฑิตไทย	:	ส�ำนักอบรมศึกษำกฎหมำย

	 	 	 แห่งเนติบัณฑิตสภำ

ปรญิญำตร	ี:		 นติศิำสตร์บณัฑิต		มหำวิทยำลยัรำมค�ำแหง

การอบรม 

สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย	(IOD)

-	 หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)	รุ่นที่	89	ปี	2550

-	 Chartered	Director	Class	(CDC)	รุ่นที่	1	ปี	2550	และ	รุ่น	3	

	 ปี	2551

Digital	Transformation	for	CEO

-	 Digital	Transformation	for	CEO	รุ่นที่	1	ปี	2562	

องค์กำรทรัพย์สินทำงปัญญำโลก		สวิตเซอร์แลนด์

-	 ประกำศนียบัตรทำงทรัพย์สินทำงปัญญำ	จำกโรงเรียนกระบวนกำร

ยุติธรรมทำงอำญำ	มหำวิทยำลัยมิชิแกน

-	 ประกำศนียบัตรเกี่ยวกับแนวโน้มและปัญหำอำชญำกรรม

คอมพิวเตอร์

สมำคมธรรมศำสตร์ในพระบรมรำชูปถัมภ์

-	 ประกำศนียบัตรหลักสูตร	นักบริหำรระดับสูง	“ธรรมศำสตร์เพื่อสังคม”	

(นมธ.)	รุ่นที่	7

-	 ประกำศนียบัตรหลักสูตร	นักบริหำรระดับสูง	“นักบริหำรระดับสูง		

	 กอล์ฟ	ธรรมศำสตร์”	รุ่นที่	2

วิทยำลัยป้องกันรำชอำณำจักร	สถำบันวิชำกำรป้องกันประเทศ

-	วุฒิบัตรหลักสูตรบริหำรจัดกำรด้ำนควำมมั่นคงชั้นสูง	“รุ่นที่	6”

-	 ปริญญำบัตรวิทยำลัยป้องกันรำชอำณำจักรภำครัฐ-ร่วมเอกชน

	 รุ่นที่	24		ประจ�ำปีกำรศึกษำ	2554-2555	

(วปอ.รุ่น	54	(ปรอ.รุ่นที่	24))	กระทรวงยุติธรรม

-	 อบรมเทคนิคกำรเจรจำต่อรองระงับข้อพิพำทและแก้ไขวิกฤตกำรณ์		

	 รุ่นที่	1

บริษัท	ฝึกอบรมและสัมมนำธรรมนิติ	จ�ำกัด

-	 กำรสัมมนำบัญชีภำษีอำกรชั้นสูงส�ำหรับนักกฎหมำยและนักธุรกิจ	

	 รุ่นที่	1	ศำลภำษีอำกรกลำง

กรุงเดนปำซ่ำ	ประเทศอินโดนีเซีย

-	 ประกำศนียบัตรกำรอบรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่และกำรบังคับ	

	 ใช้กฎหมำยลิขสิทธิ์	

Lead	Business	Institute	of	Cornell	University

-	 วุฒิบัตรหลักสูตร	โครงกำร	Global	Business	Leaders	รุ่นที่	1		

	 (2559)		

ชื่อ –นามสกุล	 	 นำยอภิวุฒิ		ทองค�ำ

ต�าแหน่ง		 	 กรรมกำรอิสระ	และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ

อายุ    60		ปี

ที่อยู่		 	 	 27	ซอยอินทำมระ	37	แยก	2	แขวงดินแดง	เขตดินแดง	กรุงเทพมหำนคร	10400

จ�านวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่  22 มีนาคม 2565 

-		นำยอภิวุฒิ		ทองค�ำ	 1,000								 หุ้น

-		คู่สมรส	 	 	-											 หุ้น

-		บุตรที่ไม่บรรลุนิติภำวะ	 	-	 	 หุ้น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

-	ไม่มี	–

ประวัติการท�างาน

3		ม.ค.	2561	-	ปัจจุบัน	 กรรมกำรอสิระและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ

	 	 	 	 บมจ.	เนชั่น	มัลติมีเดีย	กรุ๊ป													

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย์

29	ต.ค.	2564	–	ปัจจุบัน	 กรรมกำรบริษัทและกรรมกำรบริหำร

	 	 	 								 บมจ.อควำ	คอร์ปอเรชั่น

15	ก.พ.	2561	-	29	ส.ค.	2561			รองประธำนกรรมกำร

	 	 	 	 	 บมจ.	เอคิว	เอสเตท

14	ก.ย.	2559	-	29	ส.ค.	2561				กรรมกำรบริหำร		กรรมกำรสรรหำและ	 	

	 	 	 	 	 พิจำรณำค่ำตอบแทน

	 	 	 	 	 และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร

	 	 	 	 	 บมจ.	เอคิว	เอสเตท

2558	-	2560	 	 รองประธำนกรรมกำร

	 	 	 	 บมจ.	นิวส์	เน็ตเวิร์ค	คอร์ปอเรชั่น

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในกิจการอื่น ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน

6	พ.ย.	2563	-	ปัจจุบัน		 กรรมกำรบริษัท

	 	 	 	 บจก.	ไทย	คอนซูมเมอร์	ดิสทริบิวชั่น	เซ็นเตอร์

2554	-	2557											 คณะกรรมกำรอุทธรณ์

																					 	 ส�ำนักงำนประกันสังคม	กระทรวงแรงงำน

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของบริษัท

หรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน 

-	ไม่มี	–

จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท 

ได้รับกำรแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อ	วันที่	3	มกรำคม	2561

การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด ในปี 2564  (ครั้ง)

กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท		 5/5

กำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ	 5/5

กำรประชุมสำมัญประจ�ำปีผู้ถือหุ้น	 1/1
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ชื่อ –นามสกุล	 	 นำยชัยสิทธิ์		ภูวภิรมย์ขวัญ

ต�าแหน่ง 	 	 กรรมกำรอิสระ	และกรรมกำรตรวจสอบ

อายุ    80		ปี

ที่อยู่    1059	ซอยอ่อนนุช	46	แขวงสวนหลวง	เขตสวนหลวง	กรุงเทพมหำนคร	10250

การศึกษา 

ปริญญำโท	:	 รัฐศำสตร์มหำบัณฑิต	มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

ปริญญำตรี	:		 วิทยำศำสตร์บัณฑิต	สำขำวิชำฟิสิกส์	มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ

การอบรม 

สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย	(IOD)

-	 หลักสูตร	Directors	Accreditation	Program		(DAP)	ปี	2558	สถำบันพระปกเกล้ำ

-	 ประกำศนียบัตรทรัพย์สินทำงปัญญำ

จ�านวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่  22 มีนาคม 2565 

-		นำยชัยสิทธิ์	ภูวภิรมย์ขวัญ	 -								 หุ้น

-		คู่สมรส			 																 	 -											 หุ้น

-		บุตรที่ไม่บรรลุนิติภำวะ	 	 -	 หุ้น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

-	ไม่มี	–

ประวัติการท�างาน

28		ก.ย.	2560		-	ปัจจุบัน	 กรรมกำรอิสระ	และ	กรรมกำรตรวจสอบ

	 	 	 	 บมจ.เนชั่น	มัลติมีเดีย	กรุ๊ป

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย์

2554	-	ปัจจุบัน														 กรรมกำรบริษัท

	 	 	 	 บมจ.	มำสเตอร์	แอด

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในกิจการอื่น ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน

2555	-	ปัจจุบัน											 กรรมกำรตรวจสอบและประเมินผล

																					 	 มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน 

-	ไม่มี	–

จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท 

ได้รับกำรแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อ		วันที่	28		กันยำยน	2560

การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด ในปี 2564  (ครั้ง)

กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท		 5/5

กำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ	 5/5

กำรประชุมสำมัญประจ�ำปีผู้ถือหุ้น	 1/1
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ชื่อ –นามสกุล	 	 นำยธนะชัย		สันติชัยกูล

ต�าแหน่ง 	 	 กรรมกำรอิสระ			กรรมกำรตรวจสอบและประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน

อายุ		 	 	 68		ปี

ที่อยู่ 	 	 	 46	ถนนพัฒนำกำร	65	แยก	1	แขวงประเวศ	เขตประเวศ	กรุงเทพมหำนคร	10250

การศึกษา

ปริญญำโท	:	 MBA	คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี	

	 	 	 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

ปริญญำตรี		:	 บัญชีบัณฑิต	(ต้นทุน)	คณะพำณิชยศำสตร์

	 	 	 และกำรบัญชี	จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

ประกำศนียบัตรชั้นสูงด้ำนสอบบัญชี	คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี	

จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

การอบรม 

สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย	(IOD)

-	 หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)	รุ่นที่	18/2545

สถำบันพระปกเกล้ำ

-	 หลักสูตรกำรเมืองกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตย

	 ส�ำหรับผู้บริหำรระดับสูง	(ปปร.รุ่นที่	11/2550)

สถำบันวิทยำกำรตลำดทุน	ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

-	 หลักสูตรผู้บริหำรระดับสูงวิทยำกำรตลำดทุน	(วตท.รุ่นที่	1/2548)	

บจก.	เคพีเอ็มจี	ภูมิไชย	สอบบัญชี

-	 กำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	(PDPA)

-	 กฎหมำยก�ำหนดรำคำโอน

จ�านวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่  22 มีนาคม 2565

-		นำยธนะชัย		สันติชัยกูล	 	 -								 หุ้น

-		คู่สมรส			 																				 -											 หุ้น

-		บุตรที่ไม่บรรลุนิติภำวะ	 	 -	 หุ้น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

-	ไม่มี	–

ประวัติการท�างาน

24	ธ.ค.	2561	-	ปัจจุบัน	 ประธำนกรรมกำรสรรหำ

	 	 	 	 และพิจำรณำค่ำตอบแทน

	 	 	 	 บมจ.		เนชั่น	มัลติมีเดีย	กรุ๊ป

1	พ.ย.	2561	-		ปัจจุบัน		 กรรมกำรตรวจสอบ

																																									บมจ.		เนชั่น	มัลติมีเดีย	กรุ๊ป

31	ต.ค.	2561	-		ปัจจุบัน	 กรรมกำรอิสระ

																																							 บมจ.		เนชั่น	มัลติมีเดีย	กรุ๊ป

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย์

มิ.ย.	2561	-	ปัจจุบัน		 กรรมกำรผู้จัดกำร		

	 	 	 	 บมจ.	สำลี่	พริ้นติ้ง

พ.ค.	2561	-	ปัจจุบัน				 กรรมกำรบริษัท

	 	 	 	 บมจ.	สำลี่	พริ้นติ้ง	

2556	-	ปัจจุบัน			 กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ

	 	 	 	 บมจ.	อีสเทิร์น	โพลีเมอร์	กรุ๊ป

2556	-	ปัจจุบัน		 กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ

	 	 	 	 บมจ.	เอ็ม	พิคเจอร์ส	เอ็นเตอร์เทนเม้นท์

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในกิจการอื่น ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน

2561	-	ปัจจุบัน																	 ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรอิสระ

																																							 บจก.		เอไอเอ็ม	เรียลเอสเตท		แมนเนจเม้นท์									

2559	-	ปัจจุบัน		 ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรอิสระ	

																									 บจก.		เอไอเอ็ม	รีท		แมนเนจเม้นท์

2559	-	ปัจจุบัน												 ประธำนกรรมกำร

	 	 	 	 บจก.		สยำมซินดิเคท	เทคโนโลยี

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของบริษัท

หรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน 

-	ไม่มี	–

จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท 

ได้รับกำรแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อ		วันที่	31	ตุลำคม	2561

การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด ในปี 2564  (ครั้ง)

กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท		 	 5/5

กำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ	 	 5/5

กำรประชุมคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน	 1/1

กำรประชุมสำมัญประจ�ำปีผู้ถือหุ้น	 	 1/1
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การศึกษา

The	SKH	Kai	Hau	Secondary	School	in	Hong	Kong

 

การอบรม 

-	ไม่มี	-

จ�านวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่  22 มีนาคม 2565 

-		Mr.	Ka	Ming	Jacky	Lam		 -	 หุ้น

-		คู่สมรส			 																					 -											 หุ้น

-		บุตรที่ไม่บรรลุนิติภำวะ	 	 -	 หุ้น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

-	ไม่มี	–

ประวัติการท�างาน

24	ธ.ค.	2561	-	ปัจจุบัน	 	 กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน

																																											 บมจ.	เนชั่น	มัลติมีเดีย	กรุ๊ป

1	ต.ค.	2561	-	ปัจจุบัน										 กรรมกำรบริษัท

	 	 	 	 	 บมจ.	เนชั่น	มัลติมีเดีย	กรุ๊ป

30	เม.ย.	2561-	28	พ.ย.	2561	 กรรมกำรบริษัท

	 	 	 	 	 บมจ.	เนชั่น	อินเตอร์เนชั่นแนล	เอ็ดดูเทนเมนท์

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

-	ไม่มี	–

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในกิจการอื่น ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน

-	 The	owner	and	managing	director	of	a	sport	and	travelling	business	specializing	in	arranging	conference	and	golf		activities	in	Thailand.	

-	 Provides	clients	from	China	and	Hong	Kong	with	in-depth	advices	on	conference	and	events	and	venues	in	Thailand.	

-	 His	family	also	owns	a	travelling	business	in	Hong	Kong	coordinating	all	business	in	China	and	Hong	Kong.

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน 

-	ไม่มี	–

จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท 

ได้รับกำรแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่	31	ตุลำคม		2561

การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด ในปี 2564  (ครั้ง)

กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท		 	 5/5

กำรประชุมสำมัญประจ�ำปีผู้ถือหุ้น	 	 1/1

ชื่อ –นามสกุล	 	 Mr.	Ka	Ming	Jacky	Lam

ต�าแหน่ง		 	 กรรมกำร	บริษัท	และกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน

อายุ		 	 	 63		ปี

ที่อยู่    เลขที่ห้อง	10/39		บ้ำนสิริสำทร	คอนโดมิเนียม	ถนนเย็นอำกำศ	แขวงทุ่งมหำเมฆ	

	 	 	 	 เขตสำทร	กรุงเทพมหำนคร	10120
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การศึกษา 

เนติบัณฑิตไทย	:		ส�ำนักอบรมศึกษำกฎหมำยแห่งเนติบัณฑิตยสภำ

ปริญญำตรี		:							นิติศำสตร์บัณฑิต		มหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง

การอบรม 

-	ไม่มี	–

จ�านวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่  22 มีนาคม 2565 

-		นำยสมบูรณ์	ม่วงกล�่ำ	 	 -													หุ้น

-		คู่สมรส			 	 		 -											 หุ้น

-		บุตรที่ไม่บรรลุนิติภำวะ	 		 -	 หุ้น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

-	ไม่มี	–

ประวัติการท�างาน

19	ส.ค.	2563	-	ปัจจุบัน	 กรรมกำรบริษัท

	 	 	 	 บมจ.	เนชั่น	มัลติมีเดีย	กรุ๊ป

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์

23	เม.ย	2561	-	ปัจจุบัน	 กรรมกำรอิสระ		ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ

	 	 	 	 และประธำนกรรมกำรสรรหำ

	 	 	 	 และก�ำหนดค่ำตอบแทน	

	 	 	 	 บมจ.	ฟอร์ท	คอร์ปอเรชั่น

29	ต.ค.	2563	-	ปัจจุบัน	 กรรมกำรบริษัท

	 	 	 	 บมจ.	เนชั่น	บรอดแคสติ้ง	คอร์ปอเรชั่น

2554	-	2556				 	 กรรมกำรบริษัท

	 	 	 	 บมจ.	อสมท.

ชื่อ –นามสกุล	 	 นำยสมบูรณ์		ม่วงกล�่ำ

ต�าแหน่ง 	 	 กรรมกำรบริษัท

อายุ 	 	 	 70		ปี

ที่อยู่ 	 	 	 104/12	หมู่ที่	9	ต�ำบลบำงกรวย	อ�ำเภอบำงกรวย	จังหวัดนนทบุรี	11130

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในกิจการอื่น ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน

2557-	ปัจจุบัน			 สมำชิกสภำ																																																

																																										สภำกรุงเทพมหำนคร

2552	-	ปัจจุบัน																	 กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ	-	สสวท.

																																									สถำบันส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์

	 	 	 	 และเทคโนโลยี	(สสวท.)

2560	-	ปัจจุบัน												 ที่ปรึกษำ

	 	 	 	 สถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ

2557	-	2560	 	 ที่ปรึกษำคณะกรรมกำรกองทุนประกันสังคม

	 	 	 	 ส�ำนักงำนประกันสังคม

2557	-	2560	 	 กรรมกำรกองทุนเงินทดแทน

	 	 	 	 ส�ำนักงำนประกันสังคม

2554	-	2556	 	 กรรมกำร

	 	 	 	 กำรไฟฟ้ำนครหลวง

2554	-	2555	 	 กรรมกำร

	 	 	 	 องค์กำรตลำดกระทรวงมหำดไทย

2546	-	2548	 	 กรรมกำร

	 	 	 	 องค์กำรขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของบริษัท

หรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน 

-	ไม่มี	-

จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท 

ได้รับกำรแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่	19	สิงหำคม	2563

การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด ในปี 2564  (ครั้ง)

กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท		 	 5/5	

กำรประชุมสำมัญประจ�ำปีผู้ถือหุ้น						 	 1/1
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การศึกษา

ปริญญำโท	:	 กำรบริหำรกำรเงิน	University	Of		Colorado	at	Boulder,	USA

ปริญญำตรี	:	 คณะบริหำรธุรกิจ	สำขำเอกกำรเงิน	มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ	(ABAC)

การอบรม 

สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย	(IOD)

-	 หลักสูตร	Director	Accreditation	Program	(DAP)	รุ่น	191	ปี	2565

จ�านวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่  22 มีนาคม 2565 

-		นำยเจษฎำ	บูรณพันธุ์ศรี	 	 -													หุ้น

-		คู่สมรส			 	 	 -											 หุ้น

-		บุตรที่ไม่บรรลุนิติภำวะ	 		 	-	 หุ้น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

-	ไม่มี	–

ประวัติการท�างาน

19	ส.ค.	2563	-	ปัจจุบัน	 กรรมกำรบริษัท

																											 บมจ.	เนชั่น	มัลติมีเดีย	กรุ๊ป

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ปัจจุบัน		 	 ที่ปรึกษำกำรลงทุน	(Private	Wealth)

	 	 	 	 บมจ.	หลักทรัพย์	เอเซีย	พลัส	กรุ๊ป	โฮลดิ้งส์

29	ต.ค.	2563	-	ปัจจุบัน	 กรรมกำรบริษัท

																																			 บมจ.	เนชั่น	บรอดแคสติ้ง	คอร์ปอเรชั่น

2554	-	2556	 	 ผู้จัดกำรฝ่ำยนักลงทุนสัมพันธ์

	 	 	 	 บมจ.	ธนำคำรทหำรไทย

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในกิจการอื่น ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน

2549	-	2552	 	 ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่	ฝ่ำยวำณิชธนกิจ

	 	 	 	 บจก.	หลักทรัพย์	นครหลวงไทย

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน 

-	ไม่มี	-

จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท 

ได้รับกำรแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่	19	สิงหำคม	2563

การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด ในปี 2564  (ครั้ง)

กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท												 4/5	

กำรประชุมสำมัญประจ�ำปีผู้ถือหุ้น						 1/1

ชื่อ –นามสกุล	นำยเจษฎำ	บูรณพันธุ์ศรี

ต�าแหน่ง 	 กรรมกำรบริษัท

อายุ 	 	 46		ปี

ที่อยู่ 	 	 19/30	ซอยวิภำวดีรังสิต	17	แขวงจตุจักร	เขตจตุจักร	กรุงเทพฯ	10900



218 NATION MULTIMEDIA GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

การศึกษา 

ปริญญำโท	:			 ศิลปศำสตร์มหำบัณฑิต	(รัฐศำสตร์)		

	 	 	 มหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง

ปริญญำตรี	:	 บริหำรธุรกิจบัณฑิต	(บัญชี)	มหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง

การอบรม 

สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย	(IOD)

-	 หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)	รุ่นที่	113	ปี	2552

-	 หลักสูตร	Company	Secretary	Program	(CSP)	รุ่นที่	1	ปี	2545

ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

-	 หลกัสตูร	แนวโน้ม	ทิศทำงกำรท�ำ	M&A	ประเดน็ส�ำคัญทีต้่องพิจำรณำ		

	 และกลยุทธ์กำรท�ำ	M&A	ให้ประสบควำมส�ำเร็จ	ปี	2564

-	 หลักสูตร	“THE	NEW	CFO	2021	#	How	To	Make	Financial		

	 Instruments	Work	ปี	2564

-	 หลักสูตร	CFO’s	Refresher	Course	รุ่นที่	2	ปี	2564

สภำวิชำชีพบัญชี	ในพระบรมรำชูปถัมภ์

-	 หลักสูตร	CFO	Focus	on	Financial	Reporting	รุ่นที่	5	ปี	2561

-	 หลักสูตร	รับมือเกณฑ์กำรรับรู้รำยได้ใหม่ตำม	TFRS	15	ส�ำหรับธุรกิจ	

	 ทั่วไป	รุ่นที่	2	ปี	2561

โครงกำรแนวร่วมปฏิบตัขิองภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทจุรติ	(CAC)

-	 หลักสูตร	Road	to	Certify	ครั้งที่	3/2562

ส�ำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล	(องค์กำรมหำชน)	สพร.	

-	 หลักสูตร	Data	Governance	and	Personal	Data	Protection		

	 Course	รุ่นที่	1	ปี	2564

KPMG	Phoomchai	Holdings	Co.,	Ltd.

-	 หลักสูตร	One	report,	sustainability	disclosure	requirement	

	 ปี	2564

จ�านวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่  22 มีนาคม 2565 

-		นำงวรำงคณำ	กัลยำณประดิษฐ	 2,760		 หุ้น

-		คู่สมรส			 	 										 -		 	 หุ้น

-		บุตรที่ไม่บรรลุนิติภำวะ	 		 								 -	 	 หุ้น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

-	ไม่มี	–

ประวัติการท�างาน

9		ต.ค.	2561	–	ปัจจุบัน	 ผู้ช่วยประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร

																																								 บมจ.เนชั่น	มัลติมีเดีย	กรุ๊ป

17	ม.ค.	2561	–	9	ต.ค.	2561	 กรรมกำรอิสระ	และกรรมกำรตรวจสอบ

	 	 	 	 	 บมจ.เนชั่น	มัลติมีเดีย	กรุ๊ป

ชื่อ –นามสกุล	 	 นำงวรำงคณำ		กัลยำณประดิษฐ

ต�าแหน่ง		 	 ผู้ช่วยประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร

อายุ		 	 	 62		ปี

ที่อยู่ 	 	 	 1899/161	หมู่บ้ำนเพอร์เฟค	เพลส	(วงแหวนฯ-	รำมค�ำแหง	2)	ถนนเคหะร่มเกล้ำ

	 	 	 	 แขวงคลองสองต้นนุ่น		เขตลำดกระบัง		กรุงเทพมหำนคร	10520

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย์

11	ม.ค.	2565	–	ปัจจุบัน	 กรรมกำรตรวจสอบ

	 	 	 	 บมจ.อควำ	คอร์เปอเรชั่น

14	ส.ค.	2563	–	ปัจจุบัน	 กรรมกำรบริษัท

	 	 	 	 บมจ.อควำ	คอร์เปอเรชั่น	

1	มิ.ย.	2563	–	ปัจจุบัน	 กรรมกำรบริษัทและกรรมกำรบริหำร

	 	 	 	 บมจ.เนชั่น	บรอดแคสติ้ง	คอร์ปอเรชั่น		

2557	–	ปัจจุบัน		 กรรมกำรอิสระ	และ	กรรมกำรตรวจสอบ

	 	 	 	 และกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน

	 	 	 	 บมจ.สำลี่	พริ้นติ้ง		

11	ม.ค.	2565	–	28	ก.พ.	2565		กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ

	 	 	 	 	 บมจ.อควำ	คอร์เปอเรชั่น

2560	–	มี.ค.	2562	 ที่ปรึกษำ

	 	 	 	 บมจ.สโตนเฮ้นจ์	อินเตอร์

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในกิจการอื่น ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน

23	ธ.ค.2564	–	ปัจจุบัน	 กรรมกำรบริษัท

	 	 	 	 บจก.	ขอบสนำม

15	พ.ย.	2564	–	ปัจจุบัน	 กรรมกำรบริษัท

	 	 	 	 บจก.	เอ็นบีซี	เน็กซ์	วิชั่น

29	ม.ค.2564	–	ปัจจุบัน	 กรรมกำรบริษัท

	 	 	 	 บจก.	เนชั่น	นิวส์

25	ม.ค.2564	–	ปัจจุบัน	 กรรมกำรบริษัท

	 	 	 	 บจก.เนชั่น	คอฟฟี่

12	พ.ย.	2563	–	ปัจจุบัน	 กรรมกำรบริษัท

	 	 	 	 บจก.กรุงเทพธุรกิจ	มีเดีย

1	มิ.ย.	2563	–	ปัจจุบัน	 กรรมกำรบริษัท

	 	 	 	 บจก.สเวน	คอร์ปอเรชั่น

6	ม.ค.	2563	–	ปัจจุบัน	 กรรมกำรบริษัท

	 	 	 	 บจก.แฮปปี้	โปรดักส์	แอนด์	เซอร์วิส	

16	พ.ย.	2561	–	ปัจจุบัน	 กรรมกำรบริษัท

	 	 	 	 บจก.เนชั่น	ดิจิทัล	คอนเทนท์

13	ก.พ.	2563	–	9	ธ.ค.	2563	 กรรมกำรบริษัท

	 	 	 	 	 บจก.อะรำวด์เดอะเวิลด์

16	พ.ย.	2563	–	20	ธ.ค.	2564	 กรรมกำรบริษัท

	 	 	 	 	 บจก.คมชัดลึก	มีเดีย

12	พ.ย.	2563	–	17	ธ.ค.	2564	 กรรมกำรบริษัท

	 	 	 	 	 บจก.แนท	บิสสิเนส	คอนเน็คท์

2559	–	2562		 	 กรรมกำรบริษัท

	 		 	 	 กลุ่ม	บจก.เฉลิมภัทร	ทรำนสปอร์ต
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ชื่อ –นามสกุล	 	 นำยประกิต		ชมภูค�ำ

ต�าแหน่ง 	 	 ผู้ช่วยประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร	–	Event	Marketing

อายุ 	 	 	 57		ปี

ที่อยู่ 	 	 	 210/1	หมู่	10	ต�ำบลส�ำโรงเหนือ	อ�ำเภอพระประแดง	จังหวัดสมุทรปรำกำร	10130

การศึกษา 

ปริญญำตรี	:	 สำขำนิเทศศำสตร์บัณฑิต	มหำวิทยำลัยกรุงเทพ

การอบรม 

สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย	(IOD)

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

จ�านวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่  22 มีนาคม 2565

-		นำยประกิต	ชมภูค�ำ						 	 -	 หุ้น

-		คู่สมรส			 	 	 -											 หุ้น

-		บุตรที่ไม่บรรลุนิติภำวะ	 	 -	 หุ้น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

-	ไม่มี	–

ประวัติการท�างาน

ปัจจุบัน		 	 ผู้ช่วยประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร-Event	Marketing

	 	 	 	 บมจ.เนชั่น	มัลติมีเดีย	กรุ๊ป

1	มิ.ย.	2560	-	2561													ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร

	 	 	 	 บจก.ฐำนเศรษฐกิจ	มัลติมีเดีย

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

	 	 	 	 เครือสปริงนิวส์	กรุ๊ป

1	มิ.ย.	51	-	2556														 บรรณำธิกำรบริหำร	หนังสือพิมพ์	คมชัดลึก

	 	 	 	 บมจ.	เนชั่น	มัลติมีเดีย	กรุ๊ป
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ชื่อ –นามสกุล	 	 นำยวีระศักดิ์		พงศ์อักษร

ต�าแหน่ง 	 	 บรรณำธิกำรอ�ำนวยกำรเครือเนชั่น

อายุ 	 	 	 57			ปี

ที่อยู่ 	 	 	 19/749	หมู่ที่	13	ซอยนวมินทร์	50	แขวงคลองกุ่ม	เขตบึงกุ่ม	กรุงเทพมหำนคร	10240

	 	 	 	 แขวงคลองสองต้นนุ่น		เขตลำดกระบัง		กรุงเทพมหำนคร	10520

การศึกษา 

ปริญญำตรี	:			 รัฐศำสตร์	มหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง

การอบรม 

-	ไม่มี	-

จ�านวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่  22 มีนาคม 2565

-		นำยวีระศักดิ์	พงศ์อักษร	 	 -														 หุ้น

-		คู่สมรส			 	 	 -		 หุ้น

-		บุตรที่ไม่บรรลุนิติภำวะ	 	 -	 หุ้น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

-	ไม่มี	–

ประวัติการท�างาน

ปัจจุบัน		 	 บรรณำธิกำรอ�ำนวยกำรเครือเนชั่น

	 	 	 	 บมจ.	เนชั่น	มัลติมีเดีย	กรุ๊ป	

2557	-	ปัจจุบัน		 บรรณำธิกำรบริหำร	–	สำยงำนข่ำวโทรทัศน์

	 	 	 	 บมจ.	เนชั่น	บรอดแคสติ้ง		คอร์ปอเรชั่น

2555	-	2556	 	 บรรณำธิกำรบริหำร	-	กรุงเทพธุรกิจทีวี

	 	 	 	 บมจ.	เนชั่น	มัลติมีเดีย	กรุ๊ป
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ชื่อ –นามสกุล	 	 นำงสำวอรอร		อัครเศรณี

ต�าแหน่ง 	 	 ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร	ฝ่ำยพัฒนำธุรกิจ

อายุ 	 	 	 45	ปี

ที่อยู่ 	 	 	 88/1		ซอยสุขุมวิท	39		(พร้อมพงษ์)	แขวงคลองตันเหนือ	เขตวัฒนำ		กรุงเทพมหำนคร	10110

การศึกษา 

ปริญญำโท	:	 สำขำกำรเงินและกำรตลำด	สถำบันบัณฑิตบริหำรธุรกิจ

	 	 	 ศศินทร์	จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

ปริญญำตรี	:	 Business	in	Economics	and	Finance,	Royal			

	 	 	 Melbourne	Institute	of	Technology,	Australia

การอบรม 

เนชั่น	กรุ๊ป	และ	MFEC

-	 หลักสูตร		Digital	Transformation	for	CEOs		รุ่นที่	1	ปี	2562

สถำบันพัฒนำควำมคิดสร้ำงสรรค์เชิงธุรกิจ

-	 หลักสูตร	Academy	of		Business	Creativity	(ABC)	รุ่นที่		7	ปี	2560

สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย	(Thai-IOD)

-	 หลักสูตร	Risk	Management	Program	for	Corporate	Leaders	

(RCL)	รุ่นที่	6	ปี	2560

-	 หลักสูตร	Director	Accreditation	Program	(DAP)	รุ่นที่	119		ปี	2558

สถำบันวิทยำกำรพลังงำน

-	 หลักสูตร	วิทยำกำรพลังงำนส�ำหรับนักบริหำรรุ่นใหม่	(วพม.)	รุ่นที่	1

จ�านวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่  22 มีนาคม 2565

-		นำงสำวอรอร		อัครเศรณี	 	 409,995,000		 หุ้น

-		คู่สมรส			 	 	 -											 	 หุ้น

-		บุตรที่ไม่บรรลุนิติภำวะ	 	 -	 	 หุ้น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

-	ไม่มี	–

ประวัติการท�างาน

29	ม.ค.	2564	-	ปัจจุบัน		 กรรมกำรบริษัท

																																								 บริษัท	เนชั่น	นิวส์	จ�ำกัด

	 	 	 	 (ชื่อเดิม	บริษัท	ไทย	นิวส์	แอนด์	

	 	 	 	 เอ็นเตอร์แทนเมนท์	เวิลด์	จ�ำกัด)

25	ม.ค.	2564	–	ปัจจุบัน	 กรรมกำรบริษัท

	 	 	 	 บจก.เนชั่น	คอฟฟี่

1	มิ.ย.	2563	–	ปัจจุบัน	 ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร	ฝ่ำยพัฒนำธุรกิจ	 	

	 	 	 	 บมจ.	เนชั่น	มัลติมีเดีย	กรุ๊ป		

7	พ.ย.	2562	–	ปัจจุบัน	 กรรมกำรบริษัท

	 	 	 	 บมจ.	เนชั่น	บรอดแคสติ้ง	คอร์ปอเรชั่น

26	ก.พ.	2562	–	ปัจจุบัน	 กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน

	 	 	 	 บมจ.	เนชั่น	บรอดแคสติ้ง	คอร์ปอเรชั่น

2545	–	ปัจจุบัน		 กรรมกำรบริษัท

	 	 	 	 บจก.เศรณี	แฟคตอริ่ง

2545	–	ปัจจุบัน		 กรรมกำรบริษัท

	 	 	 	 บจก.เศรณี	แอนด์	แอสโซซิเอทส์

2545	–	ปัจจุบัน		 กรรมกำรบริษัท

	 	 	 	 บจก.เศรณี	โฮม

2545	–	ปัจจุบัน		 กรรมกำรบริษัท

	 	 	 	 บจก.เศรณี	โฮลดิ้งส์

2545	–	ปัจจุบัน		 กรรมกำรบริษัท

	 	 	 	 บจก.ตรรก	อินทีเรีย	แอนด์	อำร์คิเทค

27	ก.พ.	2561	–	6	พ.ย.	2562	 กรรมกำรอิสระ

	 	 	 	 	 บมจ.	เนชั่น	บรอดแคสติ้ง	คอร์ปอเรชั่น

29	เม.ย.2557	–	2563	 ผู้อ�ำนวยกำร

	 	 	 	 บมจ.เงินทุน	แอ็ดวำนซ์

ส.ค.	2559	–	2563	 กรรมกำรบริษัท

	 	 	 	 บมจ.อีสเทอร์น	พำวเวอร์	กรุ๊ป
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ชื่อ –นามสกุล	 	 นำงสำวมัธยำ	โอสถำนนท์

ต�าแหน่ง 	 	 ผู้อ�ำนวยกำรอำวุโสฝ่ำยกำรเงิน	และ	เลขำนุกำรบริษัท

อายุ    53	ปี

ที่อยู่ 	 	 	 12/2	หมู่ที่	2	ต�ำบลส�ำโรงเหนือ	อ�ำเภอสมุทรปรำกำร	จังหวัดสมุทรปรำกำร	10270

การศึกษา

ปริญญำตรี	:	 สำขำวิชำกำรบัญชี	คณะพำณิชย์ศำสตร์และกำรบัญชี	มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

การอบรม 

สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย	(IOD)

-	 หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)	รุ่นที่	150

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

สภำวิชำชีพบัญชี	ในพระบรมรำชูปถัมภ์

-	 หลักสูตร	CFO	Current	Issues

โครงกำรแนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต	(CAC)

-	 หลักสูตร	Road	to	Certify	ครั้งที่	3/2562

จ�านวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่  22 มีนาคม 2565

-		นำงสำวมัธยำ	โอสถำนนท์	 100,000	 หุ้น

-		คู่สมรส			 	 	 -											 หุ้น

-		บุตรที่ไม่บรรลุนิติภำวะ	 	 -	 หุ้น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

-	ไม่มี	–

ประวัติการท�างาน

2556	-	ปัจจุบัน		 เลขำนุกำรบริษัท

																												 บมจ.เนชั่น	มัลติมีเดีย	กรุ๊ป

2556	-	ปัจจุบัน														 ผู้อ�ำนวยกำรอำวุโสฝ่ำยกำรเงิน

	 	 	 	 บมจ.เนชั่น	มัลติมีเดีย	กรุ๊ป

2554	-	28	พ.ย.2561	 กรรมกำร

	 	 	 	 บจก.เนชั่น	โกลบอล	เอ็ดดูเทนเมนท์

2560	-	19	ก.ย.2561	 กรรมกำร

	 	 	 	 บจก.	เอ็นเอ็มแอล

2551	-	26	มี.ค.2561	 กรรมกำร

	 	 	 	 บจก.เนชั่น	นิวส์	เน็ตเวิร์ค
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ชื่อ –นามสกุล	 	 นำงสำวเนตรนภำ		ภูษิตตำนนท์

ต�าแหน่ง 	 	 ผู้อ�ำนวยกำรอำวุโสฝ่ำยบัญชี

อายุ    50		ปี

ที่อยู่		 	 	 10/94	ถนนเย็นอำกำศ	แขวงทุ่งมหำเมฆ	เขตสำทร	กรุงเทพมหำนคร	10120

การศึกษา 

ปริญญำโท			:		บัญชีมหำบัณฑิต	จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

ปริญญำตรี			:		บัญชีบัณฑิต	(กำรเงิน)	เกียรตินิยมอันดับ	2	มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย

ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต

การอบรม 

-	 สรุปสำระส�ำคัญ	ประเด็นที่ควรทรำบของ	TFRS	for	PAEs	ที่ต้องใช้และกำรเปลี่ยนแปลงในปี	2564

-	 กำรเสวนำ	CFO	as	a	Business	Partner	to	CEO

-	 แนวโน้ม	ทิศทำงกำรท�ำ	M&A	ประเด็นส�ำคัญที่ต้องพิจำรณำและกลยุทธ์กำรท�ำ	M&A	ให้ประสบควำมส�ำเร็จ

สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย	(IOD)

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

จ�านวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่  22 มีนาคม 2565

-		นำงสำวเนตรนภำ		ภูษิตตำนนท์	 10,000		 หุ้น

-		คู่สมรส			 	 										 -											 หุ้น

-		บุตรที่ไม่บรรลุนิติภำวะ	 		 									 -	 	 หุ้น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

-	ไม่มี	–

ประวัติการท�างาน

1	ก.ค.2562	-	ปัจจุบัน									ผู้อ�ำนวยกำรอำวุโสฝ่ำยบัญชี

	 	 	 	 บมจ.เนชั่น	มัลติมีเดีย	กรุ๊ป

2558	-	30	มิ.ย.	2562									ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยกำรอำวุโสฝ่ำยบัญชี

	 	 	 	 บมจ.เนชั่น	มัลติมีเดีย	กรุ๊ป

2560	-		ม.ค.	2562	 กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

	 	 	 	 มหำวิทยำลัยเนชั่น

2560	-	ก.ค.	2561	 กรรมกำรบริษัท

	 	 	 	 บจก.เนชั่น	ยู

2559	-	มี.ค.	2561	 กรรมกำรบริษัท

	 	 	 	 บมจ.	เนชั่น	อินเตอร์	เนชั่นแนล	เอ็ดดูเทนเมนท์

2559	-	ม.ค.	2561														กรรมกำรผู้จัดกำร

	 	 	 	 บมจ.เนชั่น	อินเตอร์	เนชั่นแนล	เอ็ดดูเทนเมนท์

2557	-		เม.ย.	2561	 กรรมกำบริษัท

	 	 	 	 บจก.เนชั่น	โกลบอล	เอ็ดดูเทนเมนท์
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รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการของบริษัทย่อย ณ 31 ธันวาคม 2564

นายฉาย  บุนนาค X, /, //, V  / / /
นายสุภวัฒน์  สงวนงาม  /, //, V / / / / /
นางสาวอรอร อัตรเศรณี / / /
นางวรางคณา  กัลยาณประดิษฐ  /, //, V / / / / / / /
นายสุธี  ผ่องไพบูลย์ /
นายชัยวัฒน์ อัศวินทรางกูร /
นางสาวนริศรา ศรีสันต์ /
นายชาลี ดิษฐลักษณ /
นายเจษฎา บูรณพันธ์ุศรี /
นายสมบูรณ์ ม่วงกล ่า /
นางสาวปิยะดา ปุณณกิติเกษม /
พลเอกวัธนชัย ฉายเหมือนวงศ์ /
นายสแตนเล่ย์ ชุ่น หวั ง /
นายประกิต  ชมภูค่า /
นายวีระศักด์ิ  พงษ์อักษร / /
นายระวี ตะวันธรงค์ /
นายสมชาย มีเสน /
นายปกรณ์ พึ งเนตร
นายสมเกียรติ บุญศิริ /
นายศุทธิชัย บุนนาค
นางสาวอภิรวี พิชญเดชะ
นางสาวดวงกมล เกียรติสุขเกษม
นางสาวศิริพรรณ ชินวัฒน์ /
นายสุรชัย  บรรลือ /
นายเบลล์  ขอบสนาม /

หมายเหตุ     1  / =  กรรมการ   x = ประธานกรรมการ  // = กรรมการบริหาร   v = ผู้บริหาร
2 ชื อบริษัท

NBC บมจ.เนชั น บรอดแคสต้ิง คอร์ปอเรชั น NCOF บจก.เนชั น คอฟฟ่ี
KTM บจก.กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย NDI บจก.เนชั น ดิจิทัล คอนเทนท์
KSN บจก.ขอบสนาม NNV บจก.เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชั น
SPN บจก.สปริงนิวส์ NTN บจก. เนชั น  นิวส์
SWN บจก.สเวน คอร์ปอเรชั น

เอกสารแนบ 2

NNV Nation newsNCOFSPN
รายช่ือกรรมการ

รายช่ือบริษัทย่อย                                    
NBC SWENN KSNKTM NDI
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ชื่อ – นามสกุล   นำงสำว	กำญจนำ	ฤทธิรงค์ขจร

ต�าแหน่ง	 	 ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยตรวจสอบภำยใน

อายุ  	 	 53		ปี

วุฒิการศึกษา

ปริญญำโท	บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต	มหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง	

ปริญญำตรี	วิทยำศำสตร์บัณฑิต	มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อบรม/สัมมนา

ส�ำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล	(องค์กำรมหำชน)	(สพร.)

หลักสูตร	“ธรรมำภิบำลข้อมูลและกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”

  

  

จ�านวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่  22 มีนาคม  2565

-	นำงสำว	กำญจนำ	ฤทธิรงค์ขจร	 -		 	 หุ้น	

-	คู่สมรส	 	 	 	 -	 	 หุ้น

-	บุตรที่ไม่บรรลุนิติภำวะ	 	 	 -	 	 หุ้น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร      

-	ไม่มี	-	 	 	

ประวัติการท�างาน 

2559	–	ปัจจุบัน	:	 ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยตรวจสอบภำยใน

	 	 	 	 บมจ.เนชั่น	มัลติมีเดีย	กรุ๊ป

เอกสำรแนบ	3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท  
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เอกสำรแนบ	4

1. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
1.1  สินทรัพย์หลักของบริษัทและบริษัทย่อย	 ได้แก่	 ที่ดิน	 ส่วนปรับปรุงสินทรัพย์เช่ำและอุปกรณ์ต่ำง	 ๆ	 ท่ีใช้ในกำร 
ด�ำเนินงำน	ดังรำยละเอียดต่อไปนี้
มูลค่าทางบัญชีของสินทรัพย์หลักของบริษัทและบริษัทย่อย
มูลค่ำทำงบัญชีของที่ดิน	ส่วนปรับปรุงสินทรัพย์เช่ำ	และอุปกรณ์ของบริษัทและบริษัทย่อย	ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2564

 ประเภททรัพย์สิน  มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)

ประเภททรัพย์สิน ลักษณะกรรมสิทธิ
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ 

(ล้านบาท)

ที่ดินและส่วนปรับปรุง	 77.07	 เป็นเจ้ำของ	 ค�ำ้ประกนัตำมสญัญำร่วมให้กู้

ส่วนปรับปรุงสินทรัพย์เช่ำ	 65.74	 เป็นเจ้ำของ	 ไม่มี

อุปกรณ์ที่ใช้ในกำรด�ำเนินงำน	 45.70	 เป็นเจ้ำของ	 ไม่มี

เครื่องตกแต่งติดตั้งและเครื่องใช้ส�ำนักงำน	 11.97	 เป็นเจ้ำของ	 ไม่มี

ยำนพำหนะ	 6.75	 เป็นเจ้ำของ	 ไม่มี

สินทรัพย์ระหว่ำงก่อสร้ำงและติดตั้ง	 0.87	 เป็นเจ้ำของ	 ไม่มี

รวมที่ดินอาคารและอุปกรณ์ 208.10  

ภาระผูกพัน

ค�ำอธิบำยเพิ่มเติม	: 
• ที่ดินและส่วนปรับปรุง ที่ดินของกลุ่มบริษัทมีทั้งหมดประมำณ	6	ไร่		ซึ่งเป็นของ	NMG	ทั้งหมด	มีมูลค่ำตำมบัญชี	

28.39	ล้ำนบำท		ส่วนเกินทุนจำกกำรตรีำคำ	48.68	ล้ำนบำท	คงเหลอืยอดตำมบญัช	ี77.07	ล้ำนบำท	ซึง่ท่ีดินของ	NMG	จ�ำนวน
ประมำณ	6	ไร่	ใช้เป็นหลักประกันวงเงินสินเชื่อบำงส่วนจำกสถำบันกำรเงิน

• ส่วนปรับปรุงสินทรัพย์เช่า	เป็นของ	NMG	มูลค่ำสุทธิ	5.45	ล้ำนบำท	NBC	มูลค่ำสุทธิ	58.43	ล้ำนบำท	และบริษัท
ย่อยอื่นมูลค่ำสุทธิ	1.86	ล้ำนบำท

บริษัทย่อย	(NBC)	ได้เช่ำพื้นที่ส�ำนักงำนจำก	บริษัท	ที.ซี.ซี.	คอมเมอร์เชียล	พร๊อพเพอร์ตี้	แมนเนจเม้นท์	จ�ำกัด	ซึ่งบริษัท
ย่อยได้ท�ำเป็นสญัญำ	โดยวตัถุประสงค์ของกำรเช่ำพ้ืนท่ีส�ำนักงำนเพ่ือประโยชน์ในกำรประกอบกิจกำรของกลุม่บรษิทั			สญัญำ
จะหมดอำยุในเดือนพฤศจิกำยน	2566

• อุปกรณ์ท่ีใช้ในการด�าเนินงาน	อุปกรณ์ได้รวมถึง	อุปกรณ์ตำ่งๆในสตูดิโอ	ซึ่งเป็นของ	NBC	มูลคำ่สุทธิประมำณ	
41.07	ล้ำนบำท	และ	NDI	มูลค่ำสุทธิประมำณ	3.35	ล้ำนบำท	และบริษัทย่อยทำงอ้อมอื่น	มูลค่ำสุทธิ	1.28	ล้ำนบำท

• เครื่องตกแต่งติดตั้งและเครื่องใช้ส�านักงาน	เป็นของ	NMG	มูลค่ำสุทธิ	6.18	ล้ำนบำท	และของบริษัทย่อยอื่นรวม	
5.79	ล้ำนบำท

1.2. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนของบริษัทและบริษัทย่อย 
ได้แก่	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	ค่ำลิขสิทธิ์และเครื่องหมำยกำรค้ำ	มีมูลค่ำตำมบัญชี	ณ	31	ธันวำคม	2564	ดังต่อไปนี้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์และค่ำลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์	 19.34

เครื่องหมำยกำรค้ำ	 	 58.83

รวม   78.17

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
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ค�าอธิบายเพิ่มเติม
•	โปรแกรมคอมพิวเตอร์และค่ำลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์	 ส่วนใหญ่เป็นของ	NMG	มีมูลค่ำตำมบัญชี	 12.27	ล้ำนบำท	NBC									

มีมูลค่ำตำมบัญชี	 4.33	ล้ำนบำท	NNV	มีมูลค่ำตำมบัญชี	 1.47	ล้ำนบำท	และ	NTN	มีมูลค่ำตำมบัญชี	 1.27	ล้ำนบำท	ซึ่ง
ประกอบด้วยลขิสทิธิซ์อฟแวร์และโปรแกรมต่ำงๆ	ได้แก่	โปรแกรมระบบโฆษณำ,	ระบบบรหิำรงำนบคุคล	ระบบงำนสือ่โทรทศัน์	
และระบบสนับสนุนสื่อใหม่	เป็นต้น

•	เครื่องหมำยกำรค้ำ	 เป็นของ	NDI	จ�ำนวน	6.95	ล้ำนบำท	 ได้แก่	 เครื่องหมำยกำรค้ำขอบสนำม	และเป็นของ	NTN	
จ�ำนวน	50.52	ล้ำนบำท	ได้แก่เครื่องหมำยกำรค้ำ	T-News	และ	The	People

1.3.  ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์
	คือ	ใบอนญุำตให้ใช้คลืน่ควำมถ่ีและประกอบกิจกำรโทรทศัน์ภำคพ้ืนดินในระบบดจิติอล	ประเภทบรกิำรทำงธุรกิจระดบั

ชำติ	ในหมวดหมู่ข่ำวสำรและสำระแบบควำมคมชัดปกติ
	บรษิทัย่อยทำงอ้อมแห่งหน่ึง	ได้รบัใบอนุญำตให้ใช้คลืน่ควำมถ่ีและประกอบกจิกำรโทรทศัน์	เพ่ือให้บรกิำรโทรทศัน์ภำค

พื้นดินในระบบดิจิตอล	ประเภทบริกำรทำงธุรกิจระดับชำติ	 ในหมวดหมู่ข่ำวสำรและสำระแบบควำมคมชัดปกติ	จำก	กสทช.	
โดยมีระยะเวลำ	15	ปี	 เริ่มตั้งแต่วันที่	25	เมษำยน	2557	ถึงวันที่	24	เมษำยน	2572	จำกกำรเป็นผู้ชนะกำรประมูล	ในรำคำ
ประมูลรวม	1,338	ล้ำนบำท	(ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม)

	ต่อมำเมื่อวันที่	11	เมษำยน	2562	คณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ	(“คสช.”)	ออกค�ำสั่งที่	4/2562	เรื่อง	มำตรกำรแก้ไข
ปัญหำกำรประกอบกิจกำรโทรทัศน์และกิจกำรโทรคมนำคม	บริษัทย่อยทำงอ้อมได้รับยกเว้นค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตให้ใช้
คลื่นควำมถี่สองงวดสุดท้ำย	(งวดที่ห้ำและงวดที่หก)	ตำมประกำศส�ำนักงำน	กสทช.		เรื่อง	หลักเกณฑ์	วิธีกำรและเงื่อนไขกำร
จ่ำยค่ำชดเชยอันเนือ่งมำจำกกำรคนืใบอนุญำตให้ใชค้ลื่นควำมถีเ่พือ่ให้บริกำรโทรทัศน์ในระบบดจิิตอล	จ�ำนวน	447	ลำ้นบำท

 
2. เงินลงทุนในบริษัทย่อยของบริษัท
ณ	วันที่	 31	ธันวำคม	 	 2564	บริษัท	มีเงินลงทุนตำมวิธีรำคำทุน-สุทธิจำกค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำในบริษัทย่อยในธุรกิจต่ำงๆ	 รวม	
584.42	ล้ำนบำท	ดังนี้

 ประเภทธุรกิจ จ�านวนเงิน (ล้านบาท) สดัส่วน %

บริษัทย่อย  

ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์	และโฆษณำ	 53.48	 9.15%

ธุรกิจสื่อกระจำยภำพและเสียงและสื่อใหม่	 517.62	 88.57%

ธุรกิจให้บริกำรด้ำนโฆษณำผ่ำนสื่อดิจิตอล	 12.32	 2.11%

ธุรกิจจ�ำหน่ำยอำหำรและเครื่องดื่ม	 1.00	 0.17%

รวม 584.42 100.00%

บริษัท	มีนโยบำยในกำรลงทุนและเข้ำบริหำรบริษัทดังกล่ำว	โดยส่งตัวแทนในฐำนะผู้ถือหุ้นเข้ำร่วมเป็นกรรมกำร

นโยบายการลงทุน
บริษัท	 ไม่เน้นกำรลงทุนในสินทรัพย์ถำวร	 (Hardware)	แต่จะเน้นกำรให้บริกำรในฐำนะเป็นผู้ให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำร	

หรือ	Content	Provider	ซึ่งสำมำรถให้บริกำรได้ในทุกๆ	สื่อ	และจะพิจำรณำลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักเท่ำนั้น	โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อกำรลงทุนขยำยเครือข่ำยธุรกิจหลักให้ครบวงจร
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โดยบริษัทร่วมก�าหนดนโยบายและเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหาร โดยประกอบไปด้วย 5 สายธุรกิจ ดังนี้
1. สายธุรกิจด้านข่าวธุรกิจภาษาไทย ได้แก่	บริษัท	กรุงเทพธุรกิจ	มีเดีย	จ�ำกัด	(KTM)	เริ่มด�ำเนินกำรในไตรมำส	4	ปี	2553	
โดย	NMG	ถือหุ้นร้อยละ	99.99	ตั้งแต่เดือนเมษำยน	2562	หนังสือพิมพ์	“กรุงเทพธุรกิจ”	ด�ำเนินกำรผลิตและจ�ำหน่ำยภำยใต้	
NMG
2. สายธุรกิจด้านข่าวภาษาอังกฤษ	ให้บริกำรสื่อโฆษณำผ่ำนสื่อใหม่	(New	Media)	และบริกำรงำนด้ำนดิจิทัล	ด�ำเนินงำน
โดย	บริษัท	สเวน	คอร์ปอเรชั่น	จ�ำกัด	(SWN)	โดย	NMG	ถือหุ้นร้อยละ	99.99	ตั้งแต่มิถุนำยน	2562	หลังจำกได้ยุติกำรประกอบ
ธุรกิจหนังสือพิมพ์	“The	Nation”	เมื่อวันที่	29	มิถุนำยน	2562	แต่ยังคงให้บริกำรสื่อโฆษณำผ่ำนสื่อสมัยใหม่	(New	Media)	
ภำยใต้	NMG	ในชื่อ	“The	Nation	Thailand”
3. สายธุรกิจด้านข่าวทั่วไปภาษาไทย ได้แก่	บริษัท	คมชัดลึก	มีเดีย	จ�ำกัด	(KMM)	เริ่มด�ำเนินกำรในไตรมำส	4	ปี	2553	และ
ได้ยุติกำรประกอบธุรกิจหนังสือพิมพ์	“คมชัดลึก”	เมื่อวันที่	9	เมษำยน	2563	แต่ยังคงให้บริกำรสื่อโฆษณำผ่ำนสื่อใหม่	(New	
Media)	โดย	NMG	ถือหุ้นร้อยละ	99.99	โดยเมื่อวันที่	30	พฤศจิกำยน	2563	NMG	ได้จ�ำหน่ำยเครื่องหมำยกำรค้ำ	“คมชัดลึก”	
ให้แก่	NBC	และต่อมำในเดือนธันวำคม	2564	บริษัทได้จ�ำหน่ำยเงินลงทุนในบริษัท	คมชัดลึก	มีเดีย	จ�ำกัด	(KMM)	ให้แก่บุคคล
ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน		ท�ำให้สิ้นสุดกำรเป็นบริษัทย่อย
4.  ธรุกิจสือ่กระจายภาพและเสยีงและสือ่สมัยใหม่ ด�ำเนนิงำนภำยใต้บรษิทัย่อย	คอื	บรษิทั	เนชัน่	บรอดแคสติง้	คอร์ปอเรชัน่	
จ�ำกัด	 (มหำชน)	 (NBC)	 	ประกอบธุรกิจจัดหำและผลิตข้อมูลขำ่วสำรในรูปแบบต่ำงๆ	 เพ่ือเผยแพร่ผำ่นสื่อกระจำยภำพและ
เสียงทำงโทรทัศน์

ในช่วงปลำยปี	2555	มีกำรก่อตั้งบริษัท	เอ็นบีซี	เน็กซ์	วิชั่น	จ�ำกัด	(“NNV”)	เพื่อด�ำเนินธุรกิจผลิตรำยกำรโทรทัศน์และ
ให้บริกำรโฆษณำผ่ำนสื่อโทรทัศน์	เป็นบริษัทที่บริษัท	เนชั่น	บรอดแคสติ้ง	คอร์ปอเรชั่น	จ�ำกัด	(มหำชน)	ถือหุ้นร้อยละ	99.99		
เมื่อวันท่ี	 27	 ธันวำคม	2556	NNV	 ได้เข้ำร่วมกำรประมูลใบอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี	 เพ่ือให้บริกำรโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
ประเภทบริกำรทำงธุรกิจระดับชำติ	หมวดหมู่ข่ำวสำรและสำระ	และเป็น	1	ใน	7	ของผู้ชนะกำรประมูลที่เสนอรำคำสูงสุด	โดย	
NNV	 เสนอรำคำใบอนุญำตทีวีดิจิทัลหมวดหมู่ข่ำวสำรและสำระจ�ำนวน	1,338	ล้ำนบำท	ต่อมำเมื่อวันที่	 11	 เมษำยน	2562	
คณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ	 (“คสช.”)	 ออกค�ำสั่งท่ี	 4/2562	 เรื่อง	มำตรกำรแก้ไขปัญหำกำรประกอบกิจกำรโทรทัศน์และ
กิจกำรโทรคมนำคม	บริษัทย่อยทำงอ้อมได้รับยกเว้นค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่สองงวดสุดท้ำย	(งวดที่ห้ำและ
งวดท่ีหก)	ตำมประกำศส�ำนักงำน	กสทช.	 	 เรื่อง	หลักเกณฑ์	 วิธีกำรและเงื่อนไขกำรจ่ำยค่ำชดเชยอันเน่ืองมำจำกกำรคืนใบ
อนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่เพื่อให้บริกำรโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล	จ�ำนวน	447	ล้ำนบำท	ภำพรวมกำรประกอบธุรกิจ	NNV	เป็น
ผู้บริหำรและด�ำเนินกำรสถำนีโทรทัศน์ฟรีทีวีในระบบดิจิทัล	หมวดหมู่ข่ำวสำรและสำระ	ภำยใต้ชื่อช่องรำยกำร	 “Nation	TV”	
โดยออกอำกำศภำยใต้ช่องหมำยเลข	22	ภำยใต้แนวคิดสถำนีข่ำวและสำระควำมรู้	 24	ชั่วโมง	ซึ่งมุ่งน�ำเสนอข้อมูลข่ำวสำร
อย่ำงถูกต้อง	เป็นกลำง	ทันเหตุกำรณ์	พร้อมบทวิเครำะห์และข้อมูลเชิงลึกอย่ำงรอบด้ำนจำกทีมงำนข่ำวที่มีประสบกำรณ์	ใน
เดือนมิถุนำยน	2557	NNV	ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจำก	1	ล้ำนบำท	เป็น	300	ล้ำนบำท	ต่อมำในเดือนกันยำยน	2558	NNV	ได้
เพิ่มทุนจดทะเบียนจำก	300	ล้ำนบำท	เป็น	500	ล้ำนบำท		และในเดือนกันยำยน	2559		NNV		ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจำก	500	
ล้ำนบำท	เป็น	800	ล้ำนบำท

นอกจำกนี้		ในช่วงปลำยปี		2555		มีกำรก่อตั้งบริษัท		บริษัท		เนชั่น		ดิจิทัล		คอนเทนท์	จ�ำกัด	(“NDI”)	เพื่อด�ำเนินธุรกิจ	
ผลิตรำยกำรโทรทัศน์และให้บริกำรโฆษณำผ่ำนส่ือโทรทัศน	์ซึ่งเป็นบริษัทท่ีบริษัท	กรุงเทพธุรกิจ	มีเดีย	จ�ำกัด	 ถือหุ้นร้อยละ	
99.99	เมือ่วันท่ี	26	ธันวำคม	2556	NDI	ได้เข้ำร่วมกำรประมลูใบอนญุำตให้ใช้คลืน่ควำมถ่ีเพือ่ให้บรกิำรโทรทัศน์ในระบบดจิทัิล
ประเภทบรกิำรทำงธุรกิจระดบัชำตหิมวดหมู่ท่ัวไปแบบควำมคมชดัปกต	ิและเป็น	1	ใน	7	ของผูช้นะกำรประมลูเสนอรำคำสงูสดุ	
โดย	NDI	เสนอรำคำใบอนญุำตทวีีดจิทัิลหมวดหมูท่ัว่ไปแบบควำมคมชดัปกต	ิจ�ำนวน	2,200	ล้ำนบำท		ในเดอืนมถุินำยน	2557	
NDI	 ได้เพ่ิมทุนจดทะเบียนจำก	 1	ล้ำนบำท	 เป็น	 500	ล้ำนบำท	 โดยบริษัทได้ลงทุนเพ่ิมเติมอีก	 499	ล้ำนบำท	ท�ำให้บริษัท 
มีสัดส่วนกำรลงทุนใน	NDI	เป็นร้อยละ	99.80	ต่อมำในเดือนกันยำยน	2558		NDI	ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจำก	500	ล้ำนบำท	
เป็น	 1,000	ล้ำนบำท	 โดยบริษัทได้ลงทุนเพ่ิมเติมเป็นจ�ำนวนเงิน	 500	ล้ำนบำท	 	ท�ำให้บริษัทมีสัดส่วน	 	กำรลงทุนใน	 	NDI		 
เพิ่มขึ้นจำกร้อยละ	99.80	เป็นร้อยละ	99.90	ต่อมำในเดือนธันวำคม	2559		NDI	ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจำก	1,000	ล้ำนบำท	
เป็น	1,500	ล้ำนบำท	โดยบริษัทได้ลงทุนเพิ่มเติมเป็นจ�ำนวนเงิน	500	ล้ำนบำท	ซึ่งมีสัดส่วนกำรลงทุนใน	NDI	ร้อยละ	99.99	
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ต่อมำเมื่อวันที่	15	กุมภำพันธ์	ได้มีกำรเปลี่ยนชื่อช่องจำก	NOW	เป็น	Spring26	และเปลี่ยนชื่อบริษัทจำกเดิม	บริษัท	แบงคอก	
บิสสิเนส	บรอดแคสติ้ง	จ�ำกัด	เป็น	บริษัท	สปริง	26	จ�ำกัด

ต่อมำเมื่อวันที่	11	 เมษำยน	2562	คณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ	 (“คสช.”)	ออกค�ำสั่งที่	4/2562	 เรื่องมำตรกำรแก้ไข
ปัญหำกำรประกอบกิจกำรโทรทศัน์และกิจกำรโทรคมนำคม	และเมือ่วันท่ี	2	พฤษภำคม	2562	ส�ำนกังำน	กสทช.	ได้ออกประกำศ
เรือ่ง	หลกัเกณฑ์	วิธีกำรและเงือ่นไขกำรจ่ำยค่ำชดเชยอันเนือ่งมำจำกกำรคืนใบอนญุำตให้ใช้คลืน่ควำมถ่ีเพ่ือให้บรกิำรโทรทศัน์
ในระบบดิจิตอล	ทำง	NDI	 ได้ย่ืนควำมประสงค์ขอคืนใบอนุญำตแก่ส�ำนักงำน	กสทช.	และได้รับอนุมัติเห็นชอบกำรคืนช่อง 
ดังกล่ำว	 ในวันที่	 27	มิถุนำยน	2562	 โดยส�ำนักงำน	กสทช.มีมติให้ยุติกำรออกอำกำศในวันที่	 15	สิงหำคม	2562	ทำง	NDI	 
จึงปรบัเปลี่ยนรปูแบบธรุกจิจำกธุรกจิกระจำยภำพและเสียงไปสูธุ่รกิจสื่อใหม่	(New	Media)	ต่อมำเมื่อวันที่	16	กันยำยน	2562	
บริษัทได้มีกำรเปลี่ยนชื่อบริษัทจำกเดิม	บริษัท	สปริง	26	จ�ำกัด	เป็นบริษัท	เนชั่น	ดิจิทัล		คอนเทนท์	จ�ำกัด	
5. ธุรกิจจ�าหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม	ด�ำเนินงำนภำยใต้บริษัทย่อยทำงอ้อม	คือ	บริษัท	เนชั่น	คอฟฟี่	จ�ำกัด	ซึ่งประกอบ
ธุรกิจจ�ำหน่ำยอำหำรและเครื่องดื่ม	โดยเป็นกำรลงทุนร่วมกันของบริษัท	NMG	และบริษัทย่อยทำงอ้อม	(NNV)	คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ	40	และร้อยละ	60	ตำมล�ำดับ

การควบคุมดูแลบริษัทย่อย
บรษิทั	จะควบคมุและก�ำหนดนโยบำยของบรษิทัย่อยโดยจะส่งกรรมกำรของ	NMG	ไปเป็นกรรมกำรในบรษิทัย่อยจ�ำนวน				

2-3	ท่ำน	และหำกบริษัทย่อยมีกำรด�ำเนินธุรกิจที่กระทบต่อบริษัทอย่ำงมีนัยส�ำคัญ	บริษัทย่อยจะต้องเสนอเรื่อง	และขออนุมัติ
ควำมเห็นชอบจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรของบริษัทก่อน	ส�ำหรับกรณีที่เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	บริษัทจะส่งกรรมกำรเข้ำไป
เป็นตัวแทนเฉลี่ย	1-2	คน	ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น
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อ้ำงอิงข้อมูล		:		ส่วนที่	2	

•	ข้อ	6	 นโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำร	

•	ข้อ	7	 โครงสร้ำงกำรก�ำกับดูแลกิจกำรและข้อมูลส�ำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมกำร	

		 	 คณะกรรมกำรชุดย่อยผู้บริหำร	พนักงำนและอื่นๆ	

•	ข้อ	8	 รำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนส�ำคัญด้ำนกำรก�ำกับดูแลกิจกำร	

โดยสำมำรถอ่ำนข้อมูลได้ที่	เว็บไซต์ของบริษัทฯ	ที่		https://www.nationgroup.com/?page=corporate

เอกสำรแนบ	5

นโยบายและแนวปฏิบัติการก�ากับดูแลกิจการฉบับเต็ม

และจริยธรรมธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการท�างาน (Code of Conduct) ฉบับเต็ม
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เอกสำรแนบ	6

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

ประจ�าปี 2564

คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัท	เนชั่น	มัลติมีเดีย	กรุ๊ป	จ�ำกัด	(มหำชน)	ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระ	3	ท่ำน	โดยมี	
นำยอภิวุฒิ	ทองค�ำ	เป็นประธำนกรรมกำรตรวจสอบ	นำยชัยสิทธิ์	ภูวภิรมย์ขวัญ	และ	นำยธนะชัย		สันติชัยกูล	เป็นกรรมกำร
ตรวจสอบ	

ในปี	 2564	 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ประชุมร่วมกัน	 5	 ครั้ง	 เพ่ือปฏิบัติหน้ำท่ีตำมท่ีได้ระบุไว้ในกฎบัตรของ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ	 รวมท้ังให้ข้อเสนอแนะและแสดงควำมเห็นในฐำนะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัท	นอกจำกน้ี 
คณะกรรมกำรตรวจสอบยังได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีและประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบภำยใน	ตลอดจนได้ประชุมร่วมกับผู้
บริหำรระดับสูงของบริษัทในวำระที่เกี่ยวข้อง	จำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ดังกล่ำวข้ำงต้น	คณะกรรมกำรตรวจสอบจึงได้มีควำมเห็น
ดังนี้

	1.	งบกำรเงินประจ�ำปี	2564	มีควำมเหมำะสม	เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลกำรด�ำเนินงำนที่ครบถ้วนเพียงพอและถูกต้อง
ตำมที่ควรในสำระส�ำคัญตำมหลักกำรบัญชีที่รับรองทั่วไปตำมที่ผู้สอบบัญชีได้เปิดเผยและแสดงควำมเห็นในรำยงำนของ 
ผู้สอบบัญชี	 และได้จัดท�ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบัญชีและมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงิน	 ตลอดจนข้อก�ำหนดของกฎหมำยท่ี
เกี่ยวข้อง	

	2.	ระบบกำรควบคุมภำยในและระบบบริหำรควำมเสี่ยงของบริษัท	เพียงพอ	และมีประสิทธิภำพ		ข้อสังเกตของผู้สอบ
บัญชีและผู้ตรวจสอบภำยในได้รับกำรปรับปรุงแก้ไขอย่ำงเป็นรูปธรรม	ซึ่งท�ำให้คณะกรรมกำรบริษัทสำมำรถก�ำกับดูแลกำร
ด�ำเนินงำนของบริษัทให้ปฏิบัติตำมมำตรฐำนวิชำชีพและแผนธุรกิจได้อย่ำงมีระบบ

	3.	คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับทรำบและสอบทำนรำยกำรระหว่ำงกัน	ที่ปรำกฏในงบกำรเงินปี	2564	ว่ำเป็นรำยกำร
ธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขกำรค้ำทั่วไป	สมเหตุสมผล	และไม่พบรำยกำรใดที่ผิดปกติ

	4.	บริษัทได้ปฏิบัติอยู่ในกรอบของกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์	ตลอดจนข้อก�ำหนดและกฎหมำย
อื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

	5.	ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ�ำปี	2564	ได้แก่	นำงศศิธร	พงศ์อดิศักดิ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่	8802	เป็นผู้สอบ
บัญชีของบริษัทเป็นปีที่สี่	 และเป็นบุคคลท่ีเหมำะสม	 เพรำะมีควำมรู้และมีควำมเป็นอิสระ	ตลอดจนมีประสบกำรณ์ในกำร 
สอบบัญชีมำเป็นเวลำยำวนำน

		 ส�ำหรับกำรพิจำรณำคัดเลือกผู้สอบบัญชีเพ่ือสอบบัญชีของบริษัทประจ�ำปี	 2565	คณะกรรมกำรตรวจสอบเสนอ 
ให้แต่งตั้งนำงศศิธร	พงศ์อดิศักดิ์	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขท่ี	 8802	 เป็นผู้ลงนำมรับรองงบกำรเงินของบริษัทเป็นปีที่ห้ำ	 
หรือนำงสำวมำริษำ	ธรำธรบรรพกุล		ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่	5752	หรือนำงสำวพรทิพย์	ริมดุสิต	ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต

เลขที่	 5565	แห่งบริษัท	 เคพีเอ็มจี	ภูมิไชย	สอบบัญชี	จ�ำกัด	 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ�ำปี	 2565	ต่อเนื่องอีกวำระหนึ่ง	

เนื่องจำกเป็นบุคคลที่เหมำะสม	มีควำมรู้	 ควำมสำมำรถ	มีควำมเป็นอิสระ	และมีประสบกำรณ์ในกำรสอบบัญชีมำเป็น 

เวลำนำน		

 

                    นายอภิวุฒิ  ทองค�า
		 	 	 	 	 	 	 									 	 								ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ	
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รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ในรอบปี	2564	คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน	บริษัท	เนชั่น	มัลติมีเดีย	กรุ๊ป	จ�ำกัด	(มหำชน)	จ�ำนวน	

3	ท่ำน	ได้มีกำรประชุมร่วมกัน	1	ครั้ง	เพื่อท�ำหน้ำที่กลั่นกรองเรื่องกำรสรรหำกรรมกำรและพิจำรณำค่ำตอบแทนของกรรมกำร

บริษัทและคณะกรรมกำรชุดย่อย	โดยมีรำยละเอียดกำรเข้ำร่วมประชุมของกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน	ดังนี้

คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน	 ได้ปฏิบัติหน้ำที่ตำมท่ีได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทและ

ก�ำหนดไว้ในกฎบัตรด้วยควำมรอบคอบและเป็นอิสระ	 โดยค�ำนึงหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี	 ผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท	

และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเป็นส�ำคัญ	สรุปกำรปฏิบัติหน้ำที่ส�ำคัญที่ด�ำเนินกำรในรอบปี	2564	ดังนี้

1.	 พิจำรณำก�ำหนดคุณสมบัติและควำมเหมำะสมของผู้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร	และกรรมกำรบริษัทท่ีครบวำระกำร

ด�ำรงต�ำแหน่งทกุปี	โดยค�ำนงึถึง	กำรมคุีณสมบตัท่ีิเหมำะสม	มคีวำมรู	้	ประสบกำรณ์	และควำมเชีย่วชำญ	ทักษะ	ท่ีเป็นประโยชน์

ต่อกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัท	 เพ่ือเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติ	 	 โดยกำรกำรเสนอแต่งต้ังกรรมกำรบริษัทและ

กรรมกำรชุดย่อยอีกวำระหนึ่ง	และได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นรำยย่อยสำมำรถเสนอรำยชื่อบุคคลเข้ำรับกำรสรรหำเป็นกรรมกำร

บริษัทก่อนกำรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติ	ซึ่งในปี	2564	ไม่พบว่ำมีกำรเสนอชื่อจำกผู้ถือหุ้นแต่อย่ำงใด		

เมื่อวันที่	1	มีนำคม	2564		ที่ประชุมคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน	ครั้งที่	1/2564	ได้พิจำรณำสรรหำ

กรรมกำรแทนกรรมกำรทีค่รบวำระกำรด�ำรงต�ำแหน่ง	เสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิทั	เพือ่เสนออนมุตัต่ิอวำระกำรด�ำรงต�ำแหน่ง

คณะกรรมกำร	ต่อที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี	2564	เมื่อวันที่	9	เมษำยน	2564	มีจ�ำนวน	3	ท่ำน	จำกจ�ำนวนกรรมกำร

ทั้งหมด	9	ท่ำน		โดยเป็นไปตำมมำตรำ		71	แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชน	และข้อบังคับของบริษัทฯ	ข้อ	15	ซึ่งก�ำหนดให้

ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปีทุกครั้ง	ให้กรรมกำร	1	ใน	3	ของจ�ำนวนกรรมกำรทั้งหมดขณะนั้นพ้นจำกต�ำแหน่งตำม

ประกอบด้วย	

1.	นำยธนะชัย	สันติชัยกูล	 	 กรรมกำรอิสระ	กรรมกำรตรวจสอบ	

		 	 	 	 	 และ	ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน

2.	Mr.	Ka	Ming	Jacky	Lam		 กรรมกำร	และ	กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน

3.	นำยเจษฎำ	บูรณพันธุ์ศรี	 	 กรรมกำร

หมายเหตุ :  เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีส�าหรับวาระนี้   เนื่องจากกรรมการที่ถูกเสนอชื่อ กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่อ

อีกวาระหนึ่ง มีจ�านวน 2 ท่าน เป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ คือ  คือ นายธนะชัย สันติชัยกูล และ Mr. Ka Ming Jacky Lam ไม่ได้อยู่ร่วมในที่ประชุม 

และงดเว้นการลงคะแนน เพื่อเสนอตนเองกลับเข้าเป็นกรรมการในวาระนี้

    
ล�าดับ ชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง

1	 นำยธนะชัย	สันติชัยกูล	 ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน	 1/1

2	 นำยสมชำย		มีเสน	 กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน	 1/1

3	 Mr.	Ka	Ming	Jacky	Lam		 กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน	 1/1

จ�านวนครั้งที่เข้า
ประชุม ปี 2564
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2.	พิจำรณำก�ำหนดค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชุดย่อย	ส�ำหรับปี	2564	 	 เพื่อเสนอคณะ

กรรมกำรบริษัทพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบและน�ำเสนอให้ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติ		โดยพิจำรณำเทียบเคียงกับ

ระดับที่ปฏิบัติงำนอยู่ในอุตสำหกรรมเดียวกัน

3.	 พิจำรณำทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนประจ�ำปีให้สอดคล้องตำมหลักกำร

ก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี

           นายธนะชัย สันติชัยกูล
		 	 	 	 	 	 												ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน






