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สารจากประธานกรรมการบริษัท
ในปี 2564  เป็นอีกปีหนึ่งที่กลุ่มบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ�ำกัด
(มหาชน) NMG ได้ปรับเปลี่ยนองค์กร เพื่อฝ่าวิกฤติ โควิด-19 ที่แพร่ระบาด
ยาวนานกว่า  2 ปี จนท�ำให้ทุกอุตสาหกรรมต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับ
วิถีชีวิตใหม่ที่เปลี่ยนแปลง ไปอย่างรวดเร็วและรุนแรง
การปรับตัวอยู่ตลอดเวลาของสื่อในกลุ่มเนชั่น ได้มีการถอดบทเรียน
จากความส�ำเร็จ และความล้มเหลวขององค์กรสื่อในอุตสาหกรรมเดียวกัน
ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้ กลุ่มเนชั่น สามารถฝ่าวิกฤติ การแพร่ระบาด
ของเชื้อ โควิด-19  ที่ท�ำให้เศรษฐกิจตกต�่ำ จนส่งผลกระทบไปทุกองค์กร
แต่บนวิกฤติ ยังมีโอกาสเสมอ การวางพืน้ ฐานการเปลีย่ นจากสือ่ ดัง้ เดิม
(offline) มาเป็นสื่อสมัยใหม่ (online) ในทุก platform ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤติ
โรคระบาด ครั้งนี้ ทางกลุ่ม เนชั่น สามารถปรับองค์กรและบุคลากรเข้าสู่
โลกใหม่ของการสื่อสารได้อย่างรวดเร็ว
รวมทั้ ง การปรั บ ช่ อ งทางต่ อ ยอดรายได้ จากการ
น�ำ contents มาเป็น events และกลับมาเป็น contentsใหม่
อีกครั้ง  จากก่อนวิกฤติ จะจัด events แบบ on ground
เป็นการจัด events แบบ online และ Hybrid โดยการ
ผสมผสาน platform ทั้ง 2 เข้าด้วยกัน เพื่อรักษาฐาน
ลูกค้าและรายได้
ประสบการณ์การเปลีย่ นแปลงในช่วงวิกฤติ
ดังกล่าว สร้างการเรียนรู้ใหม่ทางธุรกิจ ในการ
แสวงหาช่องทางใหม่เพื่อสร้างรายได้เพิ่มเติม
จากทรัพยากรที่มีอยู่
พนักงานและผูบ้ ริหารกลุม่ เนชัน่ มัน่ ใจ
ว่าแม้วิกฤติ โควิด-19 จะยังไม่หมดไป
ในปี 2565 แต่การปรับตัวที่ได้ท�ำมาตลอด
จะท�ำให้กลุ่มเนชั่น แข็งแกร่งพอที่จะรองรับ
และฟันฝ่าทุกๆ วิกฤติไม่วา่ จะในปัจจุบนั หรือ
อนาคต เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

นายมารุต อรรถไกวัลวที
ประธานกรรมการ

ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจและผลการด�ำเนินงาน
1. โครงสร้างและการด�ำเนินงานของกลุ่มบริษัท
1.1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษทั เนชัน่ มัลติมเี ดีย กรุป๊ จ�ำกัด (มหาชน) (NMG) และบริษทั ย่อย ผูใ้ ห้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร (Content Provider)
สัง่ สมประสบการณ์ยาวนานย่างเข้าสูป่ ที ี่ 51 ผ่านความท้าทายและการเปลีย่ นแปลงทีพ่ สิ จู น์ให้เห็นถึงศักยภาพของทีมบุคลากร
ในแต่ละช่วงเวลา ที่ร่วมกันขับเคลื่อนองค์กร “เครือเนชั่นกรุ๊ป” ให้ยืนหยัดและเติบโตต่อได้ท่ามกลางบริบทใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น
การพัฒนาการอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยีและการสื่อสารระบบดิจิทัล ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาในยุค
ปัจจุบันนี้ มีผลต่อทุกอุตสาหกรรม เปลี่ยนแปลงวิถีการด�ำเนินชีวิตของผู้คน เปลี่ยนแปลงวิถีอาชีพและรูปแบบธุรกิจทุกกลุ่ม
ทั่วโลก ถึงระดับเรียกกันว่า  เป็นปรากฏการณ์ “Digital Disruption” ที่ก่อเกิดทั้งวิกฤตและโอกาส รวมถึงวิกฤตสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ที่เกิดขึ้น
บริษทั เนชัน่ มัลติมเี ดีย กรุป๊ จ�ำกัด (มหาชน)  และบริษทั ย่อย ได้ปรับยุทธศาสตร์และโครงสร้างธุรกิจให้เข้ากับเทคโนโลยี
และพฤติกรรมการบริโภคข่าวสารในยุคดิจิทัลของกลุ่มเป้าหมาย โดยยังคงรักษาจุดแข็งที่เป็นแกนหลักของเครือเนชั่นกรุ๊ป
คือ การผลิตคอนเทนต์ข่าวสารที่มีความน่าเชื่อถือ พร้อมกับการปรับโมเดลธุรกิจเข้าสู่ B2C (Business to Consumer)
เพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าโดยตรง ด้วยจุดแข็งที่มีคือ แบรนดิ้งคอนเทนต์ที่แข็งแรง และคอมมิวนิตี้ที่ชัดเจน ของ 5 กลุ่มธุรกิจของ
บริษัท ภายใต้การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
1.1.1. วิสัยทัศน์และปณิธานในการด�ำเนินงานของบริษัท
วิสัยทัศน์
ผสานสื่อที่หลากหลายเพื่อเข้าถึงทุกครัวเรือน
ปณิธาน
ให้ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ความบันเทิง และสร้างแรงบันดาลใจ ด้วยความน่าเชื่อถือ ทันเหตุการณ์อย่างสร้างสรรค์
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คุณค่าขององค์กร
1.Credibility
2.Integrity
3.Synergy

ความน่าเชื่อถือในการด�ำเนินธุรกิจทั้งการรายงานข่าวสารและการประกอบธุรกิจ
ซื่อสัตย์ต่อมาตรฐานวิชาชีพ เคารพต่อจรรยาบรรณการด�ำเนินธุรกิจ
ตระหนักในคุณค่าของการผสานสื่ออันหลากหลาย และประสานความร่วมมือกับกลุ่มต่างๆ
ทั้งภายในและภายนอก เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของลูกค้า ผู้ถือหุ้น และพนักงาน
4.Customer Focus ให้บริการเพื่อประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า
5.Innovation   
ความคิดสร้างสรรค์ในสิ่งที่แตกต่าง ทั้งในด้านสินค้า  การตลาด การขาย การให้บริการ
                        
และระบบการบริหาร
1.1.2. ประวัติความเป็นมา การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาที่ส�ำคัญ
บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) ก่อตั้งเป็นบริษัทจ�ำกัด ภายใต้ชื่อ “ บริษัท บิสซิเนส รีวิว จ�ำกัด”  ในปี 2519
ด้วยทุนจดทะเบียน 500,000 บาท เพื่อด�ำเนินธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายหนังสือพิมพ์ธุรกิจฉบับภาษาอังกฤษ “The Nation”
ต่อมาในปี 2531 บริษัทได้เปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท เนชั่น พับลิชชิ่ง กรุ๊ป จ�ำกัด” และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย จากนัน้ ได้แปรสภาพเป็นบริษทั มหาชนจ�ำกัด ในปี 2536  และเปลีย่ นชือ่ บริษทั เป็น “ บริษทั เนชัน่ มัลติมเี ดีย กรุป๊
จ�ำกัด (มหาชน) ” (NMG) ในปี 2539  ทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  เท่ากับ 2,663,572,194.95 บาท ประกอบด้วย
หุ้นสามัญ 5,025,607,915 หุ้น ทุนเรียกช�ำระแล้ว 2,156,024,291.86 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจ�ำนวน 4,067,970,362 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 0.53 บาท
ส�ำหรับปี 2562 – 2564  NMG มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาที่ส�ำคัญ ดังนี้
ปี						
2562

รายละเอียด

มกราคม 2562
• ที่ประชุมคณะกรรมบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 29 มกราคม 2562 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ จ�ำหน่ายที่ดิน
พร้อมสิง่ ปลูกสร้าง ทีจ่ งั หวัดขอนแก่นให้แก่ บริษทั ดับเบิล้ ทรี โฮลดิง้ จ�ำกัด ในราคา 12 ล้านบาท บริษทั ฯ
ได้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ ให้แก่ผซู้ อื้ เมือ่ เดือนมีนาคม 2562  ซงึ่ ทีด่ นิ ดังกล่าวบริษทั ฯ ไม่ได้ใช้ประโยชน์  
และบริษัทฯได้น�ำเงินที่ได้มาช�ำระหนี้การค้าตามก�ำหนด
เมษายน 2562
• ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2562 วันที่ 5 เมษายน 2562 มีมติให้จ�ำหน่ายที่ดิน 3 แปลง
ได้แก่ โฉนดทีด่ นิ เลขที่ 2058 และ 30940 ซอยเกียรติธานี ต�ำบลบางบ่อ อ�ำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
เนื้อที่ดินรวม 11,232 ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้างไม่มีเลขที่ เป็นอาคารโกดังสินค้าและอาคารส่วนโล่ง
คลุม จ�ำนวน 2 หลัง รวมพื้นที่ใช้สอย 1,204 ตารางเมตร ในราคา 235 ล้านบาท และโฉนดที่ดินเลขที่
54556 ซอยร่มเย็น 2 ต�ำบลบางแก้ว อ�ำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เนื้อที่รวม 2,114 ตารางวา ใน
ราคา 40 ล้านบาท รวมทัง้ หมด 275 ล้านบาท ให้แก่บริษทั เว้งโฮลดิง้ จ�ำกัด และจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์
ในที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างให้แก่ผู้ซื้อแล้วเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดภาระ
ด้านเงินทุนและรายจ่ายของบริษทั ฯ ให้อยูใ่ นระดับทีเ่ หมาะสม และมีความพร้อมส�ำหรับการด�ำเนินธุรกิจ
หลักเพื่อสร้างฐานการเติบโตต่อไปในอนาคต และช่วยลดภาระหนี้สินของบริษัทฯ ท�ำให้สามารถช�ำระ
คืนหนี้และสามารถด�ำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง
พฤษภาคม 2562
• ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 7/2562 วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 มีมติให้จ�ำหน่ายเงินลงทุนใน
บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน) (NINE) บริษัทร่วมของบริษทั ทีป่ ระกอบ
ธุรกิจเกี่ยวกับส�ำนักพิมพ์ และจ�ำหน่ายสิ่งพิมพ์และดิจิทัลพ๊อคเก็ตบุ๊คส์ สิ่งพิมพ์ส�ำหรับเยาวชน และ
หนังสือการ์ตูน รวมถึงประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และสื่อโฆษณาในรูปแบบออนไลน์ และ
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ออฟไลน์   โดยจ�ำหน่ายหุ้นสามัญ NINE จ�ำนวน 120,808,387 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 33.05 ของหุ้น
สามัญที่จ�ำหน่ายได้แล้วทั้งหมดใน NINE ในราคาหุ้นละ 2.62 บาท ซึ่งเป็นราคาต้นทุน เป็นเงิน 316.52
ล้านบาท โดยเป็นการเสนอขายให้แก่นักลงทุนทั่วไปที่ไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ
ระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม 2562 ถึง 14 สิงหาคม 2562  ท�ำให้ NINE สิ้นสภาพการเป็นบริษัทร่วมของ
บริษัทฯ
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยให้บริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอต่อการด�ำเนินธุรกิจ และเป็นการ
เพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้แก่บริษัทฯ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และช�ำระหนี้สิน ซึ่งจะช่วยลดภาระ
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยที่สูงของบริษัท
มิถุนายน 2562
• หนังสือพิมพ์เดอะเนชัน่ (THE NATION) ยุตกิ ารพิมพ์หนังสือพิมพ์เมือ่ วันที่ 29 มิถนุ ายน 2562 คงไว้เฉพาะ
สื่อออนไลน์ “Nation Thailand”
กรกฎาคม 2562
• ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุม    
ผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัท สปริง 26 จ�ำกัด (สปริง 26)  (เดิมชื่อบริษัท แบงคอก บิสสิเนส
บรอดแคสติ้ง จ�ำกัด) บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.93 ของหุ้นสามัญที่จ�ำหน่ายได้แล้วทั้งหมด  
สปริง 26 เป็นผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาตให้ใช้คลืน่ ความถี่ เพือ่ ให้บริการโทรทัศน์ภาคพืน้ ดินในระบบดิจทิ ลั ประเภท
บริการทางธุรกิจระดับชาติ หมวดหมูท่ วั่ ไปแบบความคมชัดปกติ (“ใบอนุญาตฯ”) ชือ่ ช่องรายการ SPRING
26 อนุมัติให้ท�ำการคืนใบอนุญาตฯ ตามที่ สปริง 26 แจ้งความประสงค์เป็นหนังสือต่อส�ำนักงานคณะ
กรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) เพื่อขอคืน
ใบอนุญาตฯ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 และ กสทช. ได้มีหนังสือเห็นชอบให้คืนใบอนุญาตฯ ลงวันที่
27 มิถุนายน 2562 และเห็นชอบให้ยกเลิกใบอนุญาตฯ โดยยุติการออกอากาศในวันที่ 16 สิงหาคม 2562
เป็นต้นไป  
และกสทช. ได้กำ� หนดค่าชดเชยจากการคืนใบอนุญาตฯ ให้แก่สปริง 26 เป็นจ�ำนวน 890.83 ล้านบาท
โดยหักค่าธรรมเนียมใบอนุญาตส่วนที่ค้างช�ำระงวดที่ 4 จ�ำนวน 215.07 ล้านบาท และหักภาระ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ รายปีของปี 2560-2562 จ�ำนวน 4.15 ล้านบาท คงเหลือค่าชดเชยหลังหักค่า
ธรรมเนียมใบอนุญาตฯ แล้วเท่ากับ 671.61 ล้านบาท ทั้งนี้ รายการดังกล่าวได้ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุม
วิสามัญ ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 และสปริง 26 ได้รับเงินชดเชยการคืนค่า
ใบอนุญาตฯ จากกสทช. เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562   
การท�ำรายการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อลดภาระด้านเงินทุนและรายจ่ายของบริษัทฯ ให้อยู่ใน
ระดับที่เหมาะสมและมีความพร้อมส�ำหรับการด�ำเนินธุรกิจหลักที่มีความแข็งแกร่งเพื่อสร้างฐานการเติบโต
ต่อไปในอนาคต และน�ำเงินสดมาช�ำระหนี้ เพื่อลดดอกเบี้ยและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท
ตุลาคม 2562
NMG รับทราบการท�ำรายการของบริษัทย่อย ได้แก่
• บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน) (NBC) บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 71.45  
มีมติคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562 อนุมัติรายการที่ส�ำคัญดังนี้
• อนุมัติการลดทุนจดทะเบียน และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของ NBC จากทุนจดทะเบียนเดิม
720,343,962บาท ลดลง 184,907,153 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ�ำนวน 535,436,809 บาท ด้วยการ
ตัดหุน้ สามัญในส่วนทีย่ งั มิได้มกี ารออกจ�ำหน่ายจ�ำนวน 184,907,153 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1.00 บาท
และอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าว
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• อนุมตั เิ พิม่ ทุนจดทะเบียน และอนุมตั กิ ารแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของ NBC  ที่ NBC เพิม่ ทุนจดทะเบียน
โดยการออกหุน้ สามัญจ�ำนวน 267,718,405 หุน้ มูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1.00 บาท เป็นเงิน 267,718,405
บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ�ำนวน 803,155,214 บาท แบ่งออกเป็น 803,155,214 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตรา
ไว้หุ้นละ 1.00 บาท และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการ
เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ข้างต้น
• อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ของ NBC จ�ำนวน 267,718,405 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
ให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมของบริษทั ฯ ตามสัดส่วนจ�ำนวนหุน้ ทีผ่ ถู้ อื หุน้ แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ทีอ่ ตั รา 
2 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.53 บาท มูลค่ารวมไม่เกิน 141,890,754.65
บาท และก�ำหนดระยะเวลาเสนอขายตั้งแต่วันที่ 18 ถึง 24 ธันวาคม 2562
ทั้งนี้ การลดทุนและการเพิ่มทุนดังกล่าว ได้ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ NBC  
ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 และ NBC ได้รับเงินจากการออกเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว
เต็มจ�ำนวน 141,890,754.65 บาท วัตถุประสงค์เพือ่ ช่วยส่งเสริมให้ NBC มีเงินทุนเพียงพอต่อการด�ำเนินธุรกิจ  
รองรับการขยายตัวของธุรกิจหลัก และ/หรือธุรกิจทีเ่ กีย่ วเนือ่ ง และสามารถรองรับการลงทุนในธุรกิจทีส่ ามารถ
ต่อยอดจากธุรกิจหลักของ NBC เป็นการเพิ่มโอกาสที่จะช่วยสร้างรายได้ และอาจเป็นผลก�ำไรที่ดีในอนาคต
• บริษัท กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จ�ำกัด (KTM) บริษัทย่อย ที่ NMG ถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 99.99 ได้ร่วม
ลงทุนจัดตั้ง บริษัท แนท บิสสิเนส คอนเน็คท์ จ�ำกัด  (NAT)  เพื่อด�ำเนินธุรกิจด้านข่าวสารข้อมูลการเงิน
การลงทุน ให้กับนักลงทุนและผู้สนใจข่าวสารด้านการลงทุนทั่วไป โดย NAT มีทุนจดทะเบียน 10 ล้านหุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท  รวมทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท และทุนเรียกช�ำระ 25 ล้านบาท โดย
KTM ลงทุนจ�ำนวน 7,499,997 หุ้น หุ้นละ 2.50 บาท เป็นเงิน 18,749,992.50 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ
75 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของ NAT  โดย NAT ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562

2563

มกราคม 2563
• บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชั่น จ�ำกัด (“NNV”)  บริษัทย่อยของ บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
(มหาชน) (NBC) ที่บริษัทฯ ถือหุ้นใน NBC ร้อยละ 71.45 เข้าลงทุนในบริษัท แฮปปี้ โปรดักส์ แอนด์
เซอร์วิส จ�ำกัด (“HAPPY”) ซึ่งประกอบธุรกิจ การขายสินค้าและบริการผ่านทางโทรทัศน์ และสื่อออนไลน์
(TV Home Shopping) ในสัดส่วนร้อยละ 50 เป็นเงิน 15 ล้านบาท  เพื่อเพิ่มช่องทางการหารายได้ และ
เป็นการขยายธุรกิจที่เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคโดยตรง
กุมภาพันธ์ 2563
• บริษทั ฯ ลงทุนในหุน้ สามัญเพิม่ ทุนตามสัดส่วน ในบริษทั เนชัน่ บรอดแคสติง้ คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกัด (มหาชน)
ทีอ่ นุมตั จิ ดั สรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้ผถู้ อื หุน้ เดิมในอัตรา 2 หุน้ เดิม ต่อ 1 หุน้ ใหม่ รวมจ�ำนวน 267,718,405
หุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.53 บาท  โดย NMG ลงทุนตามสัดส่วนจ�ำนวน 191,276,537 หุ้น ในราคา
หุน้ ละ 0.53 บาท  เป็นจ�ำนวนเงิน 101.38 ล้านบาท   ทำ� ให้บริษทั ฯ ถือหุน้ ใน NBC รวมจ�ำนวน 573,829,611
หุ้น ในสัดส่วนเท่าเดิมคือร้อยละ 71.45 ของทุนช�ำระแล้วของ NBC ซึ่งได้จดทะเบียนเพิ่มทุนช�ำระแล้วกับ
กระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563
• บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชั่น จ�ำกัด (NNV) บริษัทย่อยของบริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
(มหาชน) (NBC) ที่บริษัทฯ ถือหุ้นใน NBC ร้อยละ 71.45  เข้าลงทุนในบริษัท  อะราวด์เดอะเวิลด์ จ�ำกัด
(“Around the World”) ซึ่งประกอบธุรกิจน�ำเที่ยว ในสัดส่วนร้อยละ 49 เป็นเงิน 2.45 ล้านบาท เป็นการ
สร้างโอกาสในการเพิ่มช่องทางการหารายได้ และเกิดความร่วมมือในการใช้สื่อของบริษัท (บริษัทฯ
ตัดสินใจก่อนมีสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19)
ONE REPORT

9

ปี						
2563

10

รายละเอียด

มีนาคม 2563
• บริษัท เนชั่น ดิจิทัล คอนเทนท์ จ�ำกัด บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 ได้เข้าท�ำสัญญาซื้อสิทธิ
ในการใช้ชื่อทางการค้า  (Trade Name) “ขอบสนาม” และทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องของส่วนงานธุรกิจ
ขอบสนามจ�ำนวน 25 ล้านบาท จากบริษัท สปริงนิวส์ คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563  
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ที่บริษัทฯ
วางไว้ในการมุง่ เน้นไปสูธ่ รุ กิจสือ่ ดิจทิ ลั ในการขยายฐานลูกค้าและกลุม่ ผูอ้ า่ น ผูช้ ม ทีส่ ามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์
ของบริษัทได้มากขึ้น และเป็นการเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้และผลประกอบการของกลุ่มบริษัท
เมษายน 2563
• คณะกรรมการบริหารของบริษัท ได้ประเมินสถานการณ์ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ Covid-19
จึงได้ยุติการประกอบธุรกิจหนังสือพิมพ์ “คมชัดลึก” เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2563 อย่างไรก็ตาม ธุรกิจการ
ให้บริการโฆษณาและข้อมูลข่าวสารผ่านสือ่ ดิจทิ ลั และสือ่ รูปแบบใหม่ของบริษทั ภายใต้เครือ่ งหมายการค้า 
“คมชัดลึก” ยังคงด�ำเนินธุรกิจตามปกติ
พฤษภาคม 2563
• คณะกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าท�ำสัญญาซื้อขายธุรกิจ
และเครื่องหมายการค้า  “คมชัดลึก” กับบริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน) หรือ
NBC และบริษัท คมชัดลึก มีเดีย จ�ำกัด โดย NBC ซื้อเครื่องหมายการค้า “คมชัดลึก” จากบริษัท และซื้อ
สินทรัพย์จากบริษัท คมชัดลึก มีเดีย จ�ำกัด มูลค่า 69.90 ล้านบาท และ 0.10 ล้านบาท ตามล�ำดับ ทั้งนี้
รายการดังกล่าวได้ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ NBC เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 ต่อมา 
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 NBC ได้ช�ำระเงินบางส่วนแล้วจ�ำนวน 40.82 ล้านบาท และ 0.10
ล้านบาท ให้แก่บริษัทฯ  และบริษัท คมชัดลึก มีเดีย จ�ำกัด ตามล�ำดับ โดย NBC จะจ่ายช�ำระค่า
เครื่องหมายการค้าส่วนที่เหลือจ�ำนวน 29.08 ล้านบาท ให้กับบริษัทในภายหลัง หากได้มีการด�ำเนินการ
ตามเงือ่ นไขทีต่ กลงกันในสัญญาซือ้ ขายธุรกิจและเครือ่ งหมายการค้าคมชัดลึก ช�ำระงวด 2 ทีเ่ หลือจ�ำนวน
29.08 ล้านบาท ในวันที่ 30 มีนาคม 2564
กันยายน 2563
• บริษัท กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จ�ำกัด  บริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้มีมติคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 25
กรกฎาคม 2563 อนุมัติการจ�ำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยทางอ้อม คือ บริษัท แนท บิสสิเนส คอนเน็คท์
จ�ำกัด จ�ำนวน 3.5 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 35 ของจ�ำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทย่อยทางอ้อม
ดังกล่าว ในราคาหุ้นละ 2.50 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 8.75 ล้านบาท ท�ำให้สัดส่วนการลงทุนลดลง
จากเดิมร้อยละ 75 เป็นร้อยละ 40 ของหุ้นที่จ�ำหน่าย และสิ้นสถานะการเป็นบริษัทย่อย โดยมีสถานะ
เป็นการร่วมค้า ทั้งนี้ การจ�ำหน่ายเงินลงทุนดังกล่าวได้แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563
ตุลาคม 2563
• บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน) หรือ NBC บริษัทย่อย มีมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เมือ่ วันที่ 29 ตุลาคม 2563 อนุมตั ใิ ห้ NBC เข้าลงทุนซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั กรีน เน็ต 1282 จ�ำกัด (ปัจจุบนั
เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เนชั่น นิวส์ จ�ำกัด ) โดยซื้อจากบริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนที่ออกและช�ำระแล้ว จ�ำนวน 164.40 ล้านบาท  โดย NBC ได้จ่ายช�ำระ
แล้ว เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563  
วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจหลักและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องของ NBC ท�ำให้ NBC สามารถ
ก้าวขึน้ มาเป็นผูน้ ำ� สือ่ อย่างครบวงจรทัง้ สือ่ โทรทัศน์และสือ่ ดิจทิ ลั ทีส่ อดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรม
ของผู้บริโภค และเป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มการเติบโตสูง ที่อาจส่งผลดีต่อผลการด�ำเนินงานของกลุ่มบริษัท  
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2563

ธันวาคม 2563
• บริษทั ฯ ลงทุนในหุน้ สามัญเพิม่ ทุนตามสัดส่วน ในบริษทั เนชัน่ บรอดแคสติง้ คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกัด (มหาชน)
หรือ NBC ที่อนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ผู้ถือหุ้นเดิม ในอัตรา 5 หุ้นเดิม ต่อ 2 หุ้นใหม่ รวมจ�ำนวน
321,262,086 หุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.53 บาท โดย NMG ได้สิทธิลงทุนตามสัดส่วนจ�ำนวน
229,531,844 หุ้น ในราคาหุ้นละ 0.53 บาท  เป็นจ�ำนวนเงิน 121.65 ล้านบาท ท�ำให้บริษัทฯ ถือครองหุ้น
ใน NBC รวมจ�ำนวน 803,361,455 หุ้น  ในสัดส่วนเท่าเดิมคือร้อยละ 71.45 ของทุนช�ำระแล้วของ NBC  
ซึ่งได้จดทะเบียนเพิ่มทุนที่ช�ำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563
• มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 13/2563
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 อนุมัติให้บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชั่น จ�ำกัด (NNV) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อม
ของบริษัทฯ จ�ำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท อะราวด์เดอะเวิลด์ จ�ำกัด (Around the World) ที่ถือทั้งหมดร้อย
ละ 49 ให้กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม เป็นเงิน 2.45 ล้านบาท (ราคาเท่าที่ได้มา)  ท�ำให้ Around the World สิ้นสุด
ความเป็นบริษัทย่อยในกลุ่มบริษัทตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2563

2564

มกราคม 2564
• ทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2563 ของบริษทั เนชัน่ บรอดแคสติง้ คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกัด (มหาชน) (NBC)
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 71.45 มีมติอนุมัติให้ NBC เข้าท�ำ
รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ในบริษัท กรีน เน็ต 1282 จ�ำกัด (GNET) (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เนชั่น
นิวส์ จ�ำกัด) โดยซื้อจากบริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค จ�ำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนที่ออกและช�ำระแล้ว
จ�ำนวน 164.40 ล้านบาท  โดย NBC ได้ช�ำระราคาซื้อจ�ำนวน 164.40  ล้านบาท เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม
2563 และให้ GNET รับช�ำระหนี้คงค้างพร้อมดอกเบี้ยตามหนังสือรับสภาพหนี้ มูลค่าไม่เกิน 85.60
ล้านบาท คิดเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 250 ล้านบาท
• เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564  บริษัท กรีน เน็ต 1282 จ�ำกัด (GNET) ได้เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท ไทย
นิวส์ แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ เวิลด์ จ�ำกัด (Thai News) และ มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของ NBC ตั้งแต่
วันที่ 29  มกราคม 2564 ทั้งนี้เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 ได้เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท เนชั่น นิวส์ จ�ำกัด  
(Nation News)  
• ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 12 มกราคม 2564 อนุมัติให้บริษัทฯ ลงทุนในสัดส่วน
ร้อยละ 40 ร่วมกับ บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชั่น จ�ำกัด (NNV) (บริษัทย่อยของ NBC) ที่ลงทุนร้อยละ 60  
จัดตั้งบริษัท เนชั่น คอฟฟี่ จ�ำกัด (NCOF) ประกอบธุรกิจร้านกาแฟ ภายใต้เครื่องหมายการค้า  ”Nation
Coffee” ในจ�ำนวนทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท เพือ่ ส่งเสริมธุรกิจหลักของบริษทั ฯ และสร้างความแข็งแกร่ง
ให้กับ Brand ของ Nation และส่งเสริมรูปแบบธุรกิจแบบ B2C (Business to Customer) ตลอดจนมี
แผนพัฒนาเป็น Outlet Stores
พฤษภาคม – สิงหาคม 2564
• คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2564 วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 มีมติปรับโครงสร้างทุนและหนี้ของ
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย โดยการเพิม่ ทุน เพือ่ ช�ำระหนีท้ คี่ า้ งช�ำระระหว่างบริษทั และบริษทั ย่อยมาเป็นระยะ
เวลายาวนาน ดังนี้
• วันที่ 27 กรกฎาคม  2564 บริษัท กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จ�ำกัด (KTM) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้น
ร้อยละ 99.99 ได้เพิ่มทุนจดทะเบียน จ�ำนวน 28.48 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 25 ล้านบาท
เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ�ำนวน 53.48 ล้านบาท
• วันที่ 27 กรกฎาคม  2564 และวันที่ 18 สิงหาคม 2564 บริษัท คมชัดลึก มีเดีย จ�ำกัด (KMM) ซึ่งเป็นบริษัท
ONE REPORT
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ย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ได้เพิ่มทุนจดทะเบียน จ�ำนวน 150 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่
175 ล้านบาท
• วันที่ 6 สิงหาคม 2564 บริษัท สเวน คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (SWN) เพิ่มทุนจดทะเบียน 52.47 ล้านบาท
เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 102.47 ล้านบาท
ส�ำหรับวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน ในบริษัทย่อยทั้งหมดข้างต้น
1) เพื่อช�ำระรายการหนี้ที่คงค้างระหว่างกัน
2) เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและการบริหารภายในที่ซ�้ำซ้อน
3) เพือ่ ให้งบการเงินของกลุม่ บริษทั แสดงฐานะลูกหนีแ้ ละเจ้าหนี้ และเงินลงทุนในบริษทั ย่อย สะท้อน
ความจริง  
• เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น
จ�ำกัด (มหาชน) (NBC) ครั้งที่ 11/2564 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท เนชั่น นิวส์ จ�ำกัด (Nation News) ซึ่งเป็น
บริษัทย่อยของ NBC ซื้อธุรกิจภายใต้ชื่อทางการค้า The People จากบริษัท ครีเอท อินเทลลีเจ้นซ์ จ�ำกัด
มูลค่า 30 ล้านบาท (โดย 10 ล้านบาท เป็นข้อตกลงการให้บริการสื่อโฆษณาของกลุ่ม NBC ภายในเดือน
ธันวาคม 2565) วัตถุประสงค์เพื่อเสริมแรง (Synergy) ของธุรกิจ Online กับบริษัทในเครือ และต่อยอด
โอกาสทางธุรกิจให้กับกลุ่มบริษัทฯ โดยสร้างฐานลูกค้ากลุ่มใหม่จากผู้ติดตามเพจของ The People
ต่อยอดการจัดกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มบริษัท
• เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 คณะกรรมการของบริษัท กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จ�ำกัด (KTM) บริษัทย่อย มีมติ
อนุมัติให้จ�ำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท แนท บิสสิเนส คอนเน็คท์ จ�ำกัด (NAT) ที่ถือทั้งหมดร้อยละ 40 ให้
นายอิสริยะ ไพรีพ่ายฤทธิ์  ซึ่งไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัทฯ เป็นเงิน 3 ล้านบาท ท�ำให้ NAT สิ้นสุด
ความเป็นบริษัทร่วมทุนของ KTM ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2564
กันยายน 2564
• วันที่ 14 กันยายน 2564 คณะกรรมการบริหารของบริษทั เนชัน่ บรอดแคสติง้ คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกัด (มหาชน)
(NBC) มีมติอนุมัติให้ บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชั่น จ�ำกัด (NNV) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ NBC สละสิทธิ
ในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในบริษัท บริษัท แฮปปี้ โปรดักส์ แอนด์ เซอร์วิส จ�ำกัด (HPS) ซึ่ง NNV
ถือหุ้นร้อยละ 50 ดังนั้นจากการที่ HPS เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 10 ล้านบาท เป็น 30 ล้านบาท
(เพิ่มอีก 20 ล้านบาท) ส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของ NNV ใน HPS คงเหลือร้อยละ 16.67 และ HPS
สิ้นสุดการเป็นบริษัทย่อยของ NNV และสิ้นสุดการเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 20
กันยายน 2564 เป็นต้นไป
ธันวาคม 2564
• วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2564 อนุมัติให้บริษัทฯ จ�ำหน่ายเงิน
ลงทุนในบริษทั คมชัดลึก มีเดีย จ�ำกัด (“KMM”) ทีถ่ อื ทัง้ หมดร้อยละ 99 ให้นางสาวจิราพัชร ไชยวรรณา 
ซึ่งไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัทฯ เป็นเงิน 14.26 ล้านบาท ท�ำให้ KMM สิ้นสุดความเป็นบริษัทย่อย
ตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2564

NATION MULTIMEDIA GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

โครงสร้างการลงทุนของกลุ่มบริษัท
นิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)
บริษัทย่อย
ชื่อนิติบุคคล / ที่อยู่		

ประเภทธุรกิจ

สัดส่วนการ ทุนจดทะเบียน ทุนช�ำระแล้ว
(บาท)
(บาท)
ถือหุ้น (%)

บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น
จ�ำกัด (มหาชน) (NBC)
เลขที่ 1854 ชั้น 5 ถนนเทพรัตน
แขวงบางนาใต้ เขตบางนา 
กรุงเทพมหานคร 10260

สื่อกระจายภาพ
และเสียง

71.45

บริษัท กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จ�ำกัด (KTM)
เลขที่ 1854 ชั้น 8 ถนนเทพรัตน แขวง
บางนาใต้ เขตบางนา  กรุงเทพมหานคร  
10260

สื่อสิ่งพิมพ์

99.99

53,481,600

53,481,600

บริษัท สเวน คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (SWN)
เลขที่ 1854 ชั้น 7 ถนนเทพรัตน แขวง
บางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร  
10260

สื่อดิจิทัล

99.99

102,465,800

102,465,800

บริษัท เนชั่น ดิจิทัล คอนเทนท์ จ�ำกัด
(NDI) เลขที่ 1854 ชั้น 7 ถนนเทพรัตน
แขวงบางนาใต้  เขตบางนา  
กรุงเทพมหานคร 10260

บริการข้อมูลข่าวสาร
ผ่านสื่อดิจิทัล

99.99

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

บริษัท ขอบสนาม จ�ำกัด
เลขที่ 388/72 หมู่บ้านบิซแกลเลอเรีย  
ถนนนวลจันทร์  แขวงนวลจันทร์  
เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร   

สื่อดิจิทัล

99.99

1,000,000

1,000,000

บริษัท สปริง นิวส์ จ�ำกัด (SPN)
เลขที่ 1854 ชั้น 7 ถนนเทพรัตน
แขวงบางนาใต้ เขตบางนา 
กรุงเทพมหานคร  10260

สื่อดิจิทัล

99.99

1,000,000

250,000

ONE REPORT
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บริษัทย่อยทางอ้อม
ชื่อนิติบุคคล / ที่อยู่		

ประเภทธุรกิจ

บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชั่น จ�ำกัด (NNV)
เลขที่ 1854 ชั้น 5 ถนนเทพรัตน
แขวงบางนาใต้ เขตบางนา 
กรุงเทพมหานคร 10260
(ถือหุ้นโดยบริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง        
คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
ร้อยละ 99 )

เจ้าของใบอนุญาตให้ใช้
คลื่นความถี่และประกอบ
กิจการโทรทัศน์ดิจิทัล
ประเภทช่องข่าว ความคม
ชัดมาตรฐาน (SD) /ผลิต
รายการโทรทัศน์ และให้
บริการโฆษณา ผ่านสื่อ
โทรทัศน์ (ดิจิทัลทีวี)

บริษัท เนชั่น นิวส์ จ�ำกัด (Nation News)
(ชื่อเดิมบริษัท ไทย นิวส์ แอนด์
เอ็นเตอร์เทนเมนท์ เวิลด์ จ�ำกัด)
สื่อรูปแบบใหม่
เลขที่ 1854 ชั้น 7 ถนนเทพรัตน
(Call Center,Online,
แขวงบางนาใต้ เขตบางนา 
App Support และ
กรุงเทพมหานคร 10260
Creative Content)
(ถือหุ้นโดยบริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง        
คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
ร้อยละ 99 )
บริษัท เนชั่น คอฟฟี่ จ�ำกัด (NCOF)
เลขที่ 1854 ถนนเทพรัตน แขวงบางนา
ใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

อาหารและเครื่องดื่ม

สัดส่วนการ ทุนจดทะเบียน ทุนช�ำระแล้ว
(บาท)
(บาท)
ถือหุ้น (%)

-

800,000,000

800,000,000

-

190,000,000

190,000,000

40.00
(ถือหุ้นโดย
NNV 60.00)

10,000,000

2,500,000

1.1.3 การใช้เงินระดมทุนตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์		
- ไม่มี 1.1.4 ข้อผูกพันทีบ่ ริษทั ให้คำ� มัน่ ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และ/หรือเงือ่ นไขการ
		
อนุญาตของส�ำนักงาน
- ไม่มี 1.1.5 ข้อมูลบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
ตามที่ปรากฎในหัวข้อ 5. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�ำคัญอื่น ข้อ 5.1 ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ
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1.2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

		 1.2.1. โครงสร้างรายได้
โครงสร้างรายได้จากการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย ส�ำหรับปี 2562 - 2564                 
2562		

ถือหุ้น

ร้อยละ ล้านบาท

2563

ร้อยละ

ล้านบาท

221.99
86.81
50.14
358.94

12.25%
4.79%
2.77%
19.80%

79.11
32.03
13.90
125.04

2564
ร้อยละ ล้านบาท

ร้อยละ

175.29
56.61
82.58
314.48

12.11%
3.91%
5.70%
21.72%

119.96
28.63
149.39
297.98

12.07%
2.88%
15.03%
29.98%

4.36%
1.77%
0.77%
6.90%

1.55
0.81
2.36

0.11%
0.06%
0.16%

-

-

3.12
0.97
8.18
12.27

0.17%
0.05%
0.45%
0.68%

1.52
0.79
7.30
9.61

0.10%
0.05%
0.50%
0.66%

-

-

3.16
2.62
0.95
6.73
502.98

0.17%
0.14%
0.05%
0.37%
27.74%

326.45

22.55%

297.98

29.98%

417.40
14.55
431.95

23.02%
0.80%
23.83%

466.38
16.84
483.22

32.22%
1.16%
33.38%

280.28
34.29
314.57

28.20%
3.45%
31.65%

225.18
38.83
264.01

12.42%
2.14%
14.56%

109.96
109.96

7.60%
7.60%

45.70
45.70

4.60%
4.60%

695.96

38.39%

593.18

40.98%

25.23
18.49
43.72
403.99

2.54%
1.86%
4.40%
40.65%

ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์และโฆษณา
บมจ.เนชั่น มัลติมีเดียกรุ๊ป (NMG)
100.00
รายได้จากการขายโฆษณาในสื่อสิ่งพิมพ์
รายได้จากการขายหนังสือพิมพ์
รายได้จากการขายโฆษณาในสื่อใหม่
รวม
บจก.กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย (KTM)
99.99
รายได้จากการขายโฆษณาในสื่อสิ่งพิมพ์
รายได้จากการขายหนังสือพิมพ์
รายได้จากการขายโฆษณาในสื่อใหม่
รวม
บจก.คมชัดลึก มีเดีย (KMM) ก
99.99
รายได้จากการขายโฆษณาในสื่อสิ่งพิมพ์ ข
รายได้จากการขายหนังสือพิมพ์ ข
รายได้จากการขายโฆษณาในสื่อใหม่
รวม
บจก.สเวน คอร์ปอเรชั่น (SWN)
99.99
ค
รายได้จากการขายโฆษณาในสื่อสิ่งพิมพ์
รายได้จากการขายหนังสือพิมพ์ ค
รายได้จากการขายโฆษณาในสื่อใหม่
รวม
รวมรายได้จากธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์และโฆษณา
ธุรกิจสื่อกระจายภาพและเสียง และสื่อใหม่
บมจ.เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น (NBC)
71.45
รายได้จากธุรกิจโทรทัศน์
รายได้จากสื่อใหม่
รวม
บจก. เนชั่น ดิจิทัล คอนเทนท์ (NDI)
99.99
รายได้จากธุรกิจโทรทัศน์ ง
รายได้จากสื่อใหม่
รวม
บจก. เนชัน่ นิวส์ (NTN) : (ถือหุน้ โดยบริษทั NBC ร้อยละ 99.99)
รายได้จากธุรกิจโทรทัศน์
รายได้จากสื่อใหม่
รวม
รวมรายได้จากธุรกิจสือ่ กระจายภาพและเสียง และสือ่ ใหม่
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โครงสร้างรายได้จากการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย ส�ำหรับปี 2562 - 2564            
ถือหุ้น
ร้อยละ

2562		
ล้านบาท

2563

2564

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

-

-

-

-

0.61
0.61

0.06%
0.06%

1,198.94

66.13%

8.08
29.54
37.62
37.62
957.25

0.56%
2.04%
2.60%
2.60%
66.12%

0.61
702.58

0.06%
70.69%

1,198.94

66.13%

390.56
1.21
391.77
1,349.02

39.30%
0.12%
0.27%
93.19%

171.23
171.23
873.81

17.23%
17.23%
87.92%

331.35

18.28%

-

-

-

-

180.36
102.23
613.94
1,812.88

9.95%
2.23
0.15%
5.63%
96.41
6.66%
33.87%
98.64
6.81%
100.00% 1,447.66 100.00%

13.93
106.10
120.03
993.84

1.40%
10.68%
12.08%
100.00%

ธุรกิจอื่นๆ
บจก.เนชั่น คอฟฟี่ (NCOF) : (ถือหุ้นโดยบริษัท NMG
ร้อยละ 40.00 และ บริษัท NBC ร้อยละ 60.00)
รายได้จากการจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์
รวม
บจก.อะราวด์ เดอะเวิลด์ (ARW) จ : (ถือหุ้นโดยบริษัท
NNV   ร้อยละ 49.00)
รายได้จากการจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์
รายได้จากการบริการน�ำเที่ยว
รวม
รวมรายได้จากธุรกิจอื่นๆ
รวมรายได้จากการด�ำเนินงานต่อเนื่อง
รายได้จากการด�ำเนินงานที่ยกเลิก
ธุรกิจจัดจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์
บจก. แฮปปี้ โปรดักส์ แอนด์ เซอร์วิส (HPS) ฉ : (ถือหุ้น
โดยบริษัท NNV ร้อยละ 16.67)
รายได้จากการจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์
รายได้จากการบริการน�ำเที่ยว
รวมรายได้จากการด�ำเนินงานที่ยกเลิก
รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ
รายได้อื่นๆ
ส่วนต่างค่าชดเชยจากการคืนใบอนุญาตให้ใช้คลื่น
ความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์
ก�ำไรจากการจ�ำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
ก�ำไรจากการสูญเสียอ�ำนาจควบคุมในบริษทั ย่อยทางอ้อม
รายได้อื่น
รวมรายได้อื่นๆ
รวมรายได้

หมายเหตุ : รายการข้างต้นหักรายการค้าระหว่างกันแล้ว
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ก   บริษัทจ�ำหน่ายเงินลงทุนบริษัท คมชัดลึก มีเดีย จ�ำกัด แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2564
ข   บริษัทยุติการประกอบธุรกิจหนังสือพิมพ์ “คมชัดลึก” เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2563   
ค   บริษัทยุติการประกอบธุรกิจหนังสือพิมพ์ “The Nation” เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2562
ง    บริษัทยุติการประกอบธุรกิจโทรทัศน์ระบบดิจิทัล “สปริง 26” เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562         
จ    บริษัทย่อยทางอ้อมจ�ำหน่ายเงินลงทุนในธุรกิจน�ำเที่ยว  แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563        
ฉ   บริษัทย่อยทางอ้อมลดสัดส่วนการลงทุนในธุรกิจจัดจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2564 ท�ำให้จากบริษัทย่อย
     ทางอ้อมกลายเป็นเงินลงทุนทั่วไป ตามสัดส่วนร้อยละ 16.67

NATION MULTIMEDIA GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

1.2.2. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายธุรกิจ
ลักษณะการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท ประกอบด้วย 5 กลุ่มธุรกิจ ดังนี้  
1. กลุ่มสิ่งพิมพ์ (Publishing)
• หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
เป็นหนังสือพิมพ์ธุรกิจรายวันที่ได้รับความไว้วางใจสูงสุดต่อเนื่องมาตลอด 35  ปี นับจากเริ่มก่อตั้งเมื่อ 6 ตุลาคม 2530   
แม้ในสถานการณ์ “Digital Disruption” ที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ที่ถดถอยลง แต่ “กรุงเทพธุรกิจ” ยังคงรักษา
ฐานที่ม่ัน จากแนวทางการน�ำเสนอข้อมูลข่าวสารที่ได้มาตรฐานของความน่าเชื่อถือ ในมุมมองที่ผ่านการวิเคราะห์ เจาะลึก
และมีความหลากหลาย โดยมีช่องทางการหารายได้จากการจ�ำหน่ายสิ่งพิมพ์และขายสื่อโฆษณา พร้อมจัดกิจกรรมพิเศษ
(Event) สัมมนา ซึ่งเป็นการสร้างความผูกพันและประสบการณ์ที่ดีกับกลุ่มผู้อ่าน อันเป็นการเพิ่มฐานผู้อ่านข่าวสารในเครือ
เนชั่นจากทุกแพลตฟอร์ม
ปี 2565 จึงเป็นอีกหนึ่งปีแห่งการตอกย�้ำฐานะผู้น�ำหนังสือพิมพ์ธุรกิจรายวันของ “กรุงเทพธุรกิจ” ที่มีคอนเทนต์ข่าว
ธุรกิจเศรษฐกิจครอบคลุมรอบด้าน ทั้งบทวิเคราะห์ เจาะลึก รวมทั้งขยายเนื้อหาสู่ความรื่นรมย์ ทั้งด้านบันเทิง ดนตรี มิติ
เชิงสังคม สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยียุคใหม่ ซึ่งตอบสนองความสนใจการใช้ชีวิตในยุคปัจจุบัน และขยายสู่   Platform Online
เพิ่มขึ้น ตามพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป
พร้อมกันนี้ หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ยังเน้นบทบาทการมีสว่ นร่วมเป็น “ตัวกลาง” เชือ่ มโยงภาคธุรกิจเข้ากับภาคสังคม
เพือ่ ร่วมกันสร้างการเติบโตทีย่ งั่ ยืน ด้วยการจัดกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนือ่ ง ทัง้ ในรูปแบบงานสัมมนา การฝึกอบรม และกิจกรรม
เพื่อสังคม โดยผนึกก�ำลังร่วมกับสื่อทุกแพลตฟอร์มในเครือเนชั่นกรุ๊ป เพื่อให้เข้าถึงและตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคดิจิทัลได้อย่าง
เท่าทันทุกเหตุการณ์
• www.bangkokbiznews.com
เว็บไซต์ข่าวธุรกิจของ “กรุงเทพธุรกิจ” ที่ได้รับความนิยมอันดับต้นของประเทศ เป็นเว็บไซต์ประเภทสื่อและข่าวยอด
นิยม 1 ใน 5 ของปี 2564 (ข้อมูลจาก Similar Web ธันวาคม 2564)  ที่มุ่งเน้นการน�ำเสนอข่าวในแวดวงธุรกิจ เศรษฐกิจ การ
เงิน น�ำเสนอความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับ ราคาทองค�ำ ราคานํ้ามัน อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา และได้เพิ่มข้อมูลความเคลื่อนไหว
ของตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล โดยคัดเลือกข้อมูลของสกุลเงินดิจิทัลที่น่าสนใจ ที่สอดคล้องกับความสนใจของกลุ่มนักลงทุน
มาน�ำเสนอ โดยสามารถประชาสัมพันธ์งานเสวนาขององค์กรในเครือได้อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง
• i-Newspaper
หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจฉบับออนไลน์ หรือ “i-Newspaper” น�ำเสนอทางเว็บไซต์ inews.bangkokbiznews.com
น�ำผู้อ่านเข้าถึงข้อมูลข่าวสารผ่านเครื่องมือสื่อสารที่สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคในยุค 5G โดยผู้อ่านสามารถติดตาม
ข่าวสารของ “กรุงเทพธุรกิจ” ได้จากโทรศัพท์มอื ถือ แท็ปเล็ต ไอแพด และเดสก์ทอ็ ป อย่างทันท่วงทีในทุกทีท่ กุ เวลาด้วยข่าวสาร
ที่สดใหม่ ทันสมัย ทันเหตุการณ์
ความโดดเด่นของ  i-Newspaper  คือ มีเนื้อหาเหมือนฉบับสิ่งพิมพ์ของหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ แต่มีความพิเศษกว่า 
คือ สามารถอ่านข่าวฉบับย้อนหลัง มีภาพให้ชมได้มากกว่า ทั้งยังมีหนังสือเสียง มีดัชนีหุ้นอินเตอร์แอคทีฟ และมีวิดีโอ อีกทั้ง
สามารถดาวน์โหลดหนังสือพิมพ์ออนไลน์ฉบับเต็มในรูปแบบไฟล์ PDF พร้อมเชื่อมต่อกับข่าวด่วน bangkokbiznews.com ได้
เพียงคลิกเดียว
• Line News
เป็นช่องทางการเข้าถึงกลุ่มผู้อ่าน Online ของกรุงเทพธุรกิจ ผ่านแอพพลิเคชั่น Line News ที่ผู้อ่านสมัครรับข่าวสาร
ของกรุงเทพธุรกิจ ผ่านทางสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต ได้ฟรี ด้วยการสแกน QR Code เพื่อรับข่าวสารของกรุงเทพธุรกิจและ
สามารถคลิกลิงค์ไปอ่านข่าวโดยละเอียดได้ที่เว็บไซต์ข่าวของกรุงเทพธุรกิจ
สมาชิก Line News ของกรุงเทพธุรกิจ ณ เดือน มีนาคม 2565  มีจ�ำนวน 1.77 แสนราย
จากประสบการณ์ 35 ปีของ “กรุงเทพธุรกิจ” ได้สั่งสมข้อมูลข่าวสารที่แข็งแกร่ง ท�ำให้ “กรุงเทพธุรกิจ” เดินหน้าสู่การ
เป็น Business Experience Provider ได้อย่างเต็มตัว และมีแพลตฟอร์มสื่อที่หลากหลาย ซึ่งช่วยให้สามารถยืนหยัดในฐานะ
หนังสือพิมพ์ธุรกิจรายวันอันดับ 1 ของประเทศ สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ เข้าถึงผู้บริโภค เป็นสื่อกลางของสังคมอย่างแท้จริง
ONE REPORT
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กลยุทธ์การตลาด
กรุงเทพธุรกิจเป็นหนังสือพิมพ์ขา่ วธุรกิจภาษาไทยรายวันเพียงฉบับเดียวในประเทศไทย ทีค่ รอบคลุมกลุม่ ผูอ้ า่ นนักธุรกิจ
และนักลงทุน ถือเป็นจุดที่ได้เปรียบคู่แข่งขัน โดยได้ปรับกลยุทธ์การตลาดในการสร้างแบรนด์ให้แข็งแรง ต่อยอดเนื้อหา 
(Content) จากแพลตฟอร์ม Offline ไปสู่แพลตฟอร์ม Online และ On Ground ที่สามารถเชื่อมโยงตอบโจทย์ความต้องการ
ของลูกค้าและผู้บริโภคสื่อ ในยุคดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และทันเหตุการณ์
1. กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์
1) คุณภาพข่าวและการพิมพ์ ด้านการน�ำเสนอเนือ้ หา (Content) ทีบ่ ริษทั ให้ความส�ำคัญกับการน�ำเสนอข่าวสารอย่าง
ฉับไว ถูกต้อง เที่ยงตรง กล้าเสนอความจริง และรับผิดชอบต่อสังคม มีการวิเคราะห์เจาะลึกด้วยความเป็นกลาง
น�ำเสนอข่าวที่สร้างสรรค์ สอดคล้องกับความต้องการและความสนใจของ ผู้บริโภค ภายใต้แนวคิด “โลกเปลี่ยน
ความน่าเชื่อถือต้องไม่เปลี่ยน”
2) ปรับกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ Digital โดยการสร้างแบรนด์ของหนังสือพิมพ์ในเครือให้เข้ม
แข็ง และปรับสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ที่หลากหลาย ขณะเดียวกันได้ปรับต้นทุนของการผลิตสื่อหนังสือพิมพ์ โดย
เฉพาะค่ากระดาษ ค่าพิมพ์ และค่าจัดส่ง ปรับกลยุทธ์ของหนังสือพิมพ์ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้อ่านที่เปลี่ยน
ไป ด้วยการผสานศักยภาพของสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์เข้าด้วยกัน โดยเพิ่มมูลค่า  Content สู่แพลตฟอร์ม
Online ทั้งเว็บไซต์ข่าว bangkokbiznews.com และโซเชียลมีเดียทั้ง Facebook, YouTube, Line, Twitter,
Instagram, Tiktok เป็นต้น ที่น�ำเสนอข่าวด่วน คลิปเด่น ทันเหตุการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง อีกทั้งหนังสือพิมพ์กรุงเทพ
ธุรกิจฉบับพิมพ์ไปต่อยอดเพื่อหารายได้ในระบบ Online ด้วยรูปแบบ E-Book ในชื่อ “i-Newspaper” ซึ่งสมาชิก
สามารถอ่านและค้นหาข่าวย้อนหลังของหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจได้ทุกฉบับ อีกทั้งดาวน์โหลดได้ในรูปแบบไฟล์
PDF พร้อมเชื่อมต่อกับข่าวด่วน bangkokbiznews.com นอกจากนี้ยังมีทีมกองบรรณาธิการที่สั่งสมองค์ความรู้
ข้อมูลข่าวสาร และเครือข่ายบุคลากรที่เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ได้ต่อยอดเป็น “Business Experience Provider”
บนแพลตฟอร์ม On Ground ด้วยการจัดกิจกรรมสัมมนา ฝึกอบรมพัฒนาความรู้และศักยภาพด้านต่างๆ
2. กลยุทธ์ด้านช่องทางการจ�ำหน่าย
บริษัทฯ มีโครงข่ายการจัดส่งสิ่งพิมพ์สู่ผู้อ่านที่เป็นสมาชิกในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่แข็งแกร่ง
รวมทั้งมีสาขาในเขตภูมิภาคต่างๆ ได้แก่ เชียงใหม่ หาดใหญ่ และขอนแก่น โดยขนส่งหนังสือพิมพ์ไปทั่วประเทศ
ได้ทุกวัน
3. กลยุทธ์ด้านราคา
ด้านโฆษณา ใช้กลยุทธ์การขายในรูปแบบ “Total Media Solution” จากจุดแข็งของเครือเนชั่น ที่มี Content
ที่หลากหลายครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายและทุกแพลตฟอร์ม ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ โทรทัศน์ สื่อออนไลน์ และอีเวนท์
มาผสมผสานสร้างคุณค่าและความคุม้ ค่าในการวางแผนสือ่ โฆษณา โดยลูกค้าจะได้รบั ข้อเสนอในราคาพิเศษและ
ประหยัดกว่าการซื้อโฆษณาแยกสื่อ
ด้านการจ�ำหน่ายสิ่งพิมพ์  บริษัทสร้างฐานสมาชิกลูกค้าประจ�ำของหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ โดยโปรโมชั่นให้กับ
ลูกค้าที่ต่ออายุและสมัครสมาชิกใหม่ ได้อ่านฟรี 45 วัน และมีระบบขายตรงแพ็คใหญ่ (Bulk) ให้กับองค์กรทั้ง
ภาครัฐและเอกชน อาทิ กลุ่มสายการบิน กลุ่มโรงพยาบาล เช่น โรงพยาบาลบ�ำรุงราษฎร์  โรงพยาบาลสมิติเวช   
4. กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการขาย แบ่งเป็น 2 ลักษณะคือ
1) การส่งเสริมการขายส�ำหรับผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท
กลุ่มบริษัทในเครือเนชั่นกรุ๊ป จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยมุ่งสร้างสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า
กลุ่มต่างๆ  เพื่อสร้างความผูกพัน (Engage) ใกล้ชิดผู้อ่านมากยิ่งขึ้น พร้อมกับสร้างชุมชนผู้อ่าน (Community) ของแบรนด์สื่อ
และตอบแทนคืนก�ำไรให้กับผู้อ่านและผู้ลงโฆษณา อาทิ การจัดงานสัมมนาของกรุงเทพธุรกิจ ตลอดปี 2564  ได้แก่  “ส่องหุ้น
ไทย ฝาวิกฤติโควิดระลอกใหม่” “ เทรนด์อสังหาฯ ยุคโควิด ปีทองผู้ซื้อ” “EEC Future : ขับเคลื่อนอีอีซี..ฟื้นเศรษฐกิจไทย”  
“ Go Green เมกะเทรนด์เพือ่ โลกสีเขียว” “ EEC Future : 5G... ดันศักยภาพไทยแข่งขันเวทีโลก” “Thailand Economic Outlook
2022 อนาคตเศรษฐกิจไทย” และ “ส่องหุ้นไทย 2022 ลงทุนรับเปิดประเทศ”
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2) การส่งเสริมการขายในลักษณะผสานสือ่ (Total Media Solution) จากจุดเด่นของกลุม่ ธุรกิจเครือเนชัน่ ทีด่ ำ� เนินธุรกิจ
สื่อครบวงจร ทุกแพลตฟอร์ม จึงสามารถสร้างความได้เปรียบในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายในรูปแบบต่างๆ โดยน�ำสื่อ
หลายๆ สือ่ ในแพลตฟอร์มต่างๆ มาท�ำกิจกรรมส่งเสริมการขายพร้อมกัน และเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเพือ่ สร้างความ
ผูกพันกับแบรนด์สื่อในเครือเนชั่นกรุ๊ป
การขายโฆษณาและช่องทางการจ�ำหน่าย
การขายโฆษณาผ่านสื่อของกลุ่มบริษัทในเครือเนชั่น แบ่งเป็น 2 ลักษณะดังนี้
1) การขายสือ่ โฆษณาให้ลกู ค้าโดยตรง (Direct Customers) เป็นการติดต่อโดยตรงระหว่างบริษทั กับลูกค้าผูเ้ ป็นเจ้าของ
สินค้าที่มีความสนใจลงโฆษณาสินค้าผ่านสื่อต่างๆ
2) การขายสื่อโฆษณาผ่านบริษัทตัวแทนโฆษณา (Agency) เป็นการติดต่อระหว่างบริษัทกับบริษัทตัวแทนโฆษณา 
โดยบริษัทตัวแทนโฆษณาเป็นผู้เสนอจัดสรรและวางแผนการใช้สื่อโฆษณาของลูกค้าที่เป็นเจ้าของสินค้า  ซึ่งบริษัทตัวแทน
เป็นบริษัททั่วไปในธุรกิจโฆษณาซึ่งมีอยู่จ�ำนวนมาก บริษัทไม่มีการท�ำสัญญาผูกมัดใดๆ กับบริษัทใดๆ เป็นการเฉพาะ
กรณีพิเศษ
สัดส่วนการจ�ำหน่ายสื่อโฆษณาของบริษัทผ่านช่องทางการจัดจ�ำหน่ายต่างๆ ในปี 2564
ช่องทางการขายโฆษณา		

		

สัดส่วนการจ�ำหน่าย (หน่วย : ร้อยละ)

การขายโฆษณาให้ลูกค้าโดยตรง (Direct Customers)

70

การขายสื่อโฆษณาผ่านบริษัทตัวแทนโฆษณา (Agency)

30

ช่องทางการจัดจ�ำหน่ายหนังสือพิมพ์ มี 2 ช่องทางดังนี้
1) การจัดจ�ำหน่ายและการจัดส่งโดยตรงไปยังผู้อ่านในรูปแบบการขายสมาชิก และ Bulk มีรูปแบบดังนี้
- การขายโดยตัวแทนขายซึง่ มิได้เป็นพนักงานของบริษทั จะได้รบั ค่าตอบแทนจากการขาย (Commission) ตามอัตรา
ที่ตกลงไว้ล่วงหน้าของราคาสมาชิกที่ขายได้
- การบอกรับเป็นสมาชิกโดยตรงกับบริษัท ผ่านทางไปรษณีย์ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อ Online และ E-commerce
- การขายสมาชิกทางโทรศัพท์ (Retention & Telesales) โดยพนักงานบริษัทจะติดต่อสมาชิกซึ่งใกล้ครบระยะเวลา
สิ้นสุดการเป็นสมาชิก หรือสมาชิกที่ยกเลิกการเป็นสมาชิกแล้วระยะหนึ่ง โดยเชิญชวนให้ต่ออายุสมาชิกหรือสมัคร
สมาชิกใหม่
- การจ�ำหน่ายหนังสือพิมพ์ให้แก่ลูกค้าสถาบัน สายการบิน โรงพยาบาล ธนาคาร ฯลฯ เป็นการขายในปริมาณมาก
ตามที่ตกลงกันโดยไม่มีการรับคืน (Bulk)
2) การจัดจ�ำหน่ายผ่านผู้ค้าส่ง-เอเย่นต์ และการจัดจ�ำหน่ายผ่านผู้ค้าปลีก-แผงร้านค้าย่อย
เป็นการจ�ำหน่ายให้แก่ผคู้ า้ ส่งเพือ่ น�ำไปขายต่อให้เอเย่นต์รายย่อยแผงร้านและลูกค้าปลีก กรณีทเี่ ป็นเอเย่นต์รายเดิม
ซึ่งมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจติดต่อกันมานานกว่า  20-30 ปี จะไม่มีการท�ำสัญญาผูกมัดระหว่างกัน แต่ในเอเย่นต์รายใหม่จะ
ท�ำสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรร่วมกัน โดยมีหนังสือค�้ำประกันในวงเงินขั้นต�่ำ 50,000 บาท ปัจจุบันบริษัทมีผู้ค้าส่ง-เอเย่นต์
และซับเอเย่นต์ ทั่วประเทศ จึงถือว่าเป็นฐานการจ�ำหน่ายหนังสือพิมพ์ที่ส�ำคัญ ที่ท�ำให้ผู้อ่านสามารถเข้าถึงสินค้าของบริษัท
ได้อย่างทั่วถึง ทั้งนี้บริษัทจะให้ส่วนลดและรับคืนหนังสือพิมพ์ตามอัตรามาตรฐานทั่วไปของการจัดจ�ำหน่ายหนังสือพิมพ์
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สัดส่วนการจัดจ�ำหน่ายหนังสือพิมพ์ของบริษัทผ่านช่องทางการจัดจ�ำหน่ายต่างๆ ในปี 2564
ช่องทางการจัดจ�ำหน่าย		

สัดส่วนการจ�ำหน่าย (หน่วย : ร้อยละ)

                                            สมาชิก

54

                                เอเย่นต์ + Bulk + อื่นๆ

46

3) ลักษณะของลูกค้า  แบ่งเป็นกลุ่มผู้อ่าน และกลุ่มผู้ลงโฆษณา
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ เป็นลูกค้าระดับกลางถึงระดับสูงที่มีความสนใจในข่าวสาร ส่วน
ใหญ่มีพื้นฐานการศึกษาในระดับอุดมศึกษาขึ้นไป นักธุรกิจ ข้าราชการระดับสูง โดยลูกค้าส่วนใหญ่บอกรับเป็นสมาชิกรายปี
ขณะที่กลุ่มผู้ลงโฆษณาส่วนใหญ่เป็นกลุ่มสินค้าที่มีราคาขายระดับกลางถึงระดับสูง ธุรกิจการเงินการธนาคาร ยานยนต์
อสังหาริมทรัพย์ บ้านจัดสรร ธุรกิจการสื่อสารโทรคมนาคม สินค้าดิจิทัล เป็นต้น
สภาพการแข่งขันของธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์
ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์มีภาระต้นทุนที่ค่อนข้างสูง อีกทั้งได้รับผลกระทบจากรูปแบบการบริโภคสื่อของผู้บริโภคตามแนวโน้ม
และเทคโนโลยีดิจิทัล ที่เข้าถึงการใช้ชีวิตประจ�ำวันของผู้คนมากขึ้น โดย “กรุงเทพธุรกิจ” ยังคงรักษาความเป็นผู้น�ำที่โดดเด่น
ในกลุ่มหนังสือพิมพ์ธุรกิจรายวันและได้ปรับตัวเข้าสู่สื่อออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มอย่างต่อเนื่อง
2. กลุ่มธุรกิจโทรทัศน์
ด�ำเนินการโดยบริษัทย่อย คือ บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน) หรือ NBC เป็นผู้ผลิตและจัดหา
รายการโทรทัศน์ประเภทข่าวและสาระความรู้ โดยมีชอ่ งทางการออกอากาศหลายรูปแบบ เพือ่ ให้เข้าถึงกลุม่ เป้าหมายได้อย่าง
กว้างขวาง โดยมีบริษัทย่อยทางอ้อม คือ บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชั่น จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ NBC เป็นเจ้าของใบอนุญาต
ทีวีดิจิทัล ช่อง Nation TV 22 โดยน�ำเสนอและผลิตรายการด้านข่าวสาร สาระความรู้ ทางทีวีดิจิทัลและสื่อออนไลน์
ทุกแพลตฟอร์ม
ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการแต่ละสายธุรกิจ ของกลุ่มธุรกิจโทรทัศน์ มีดังนี้
สายธุรกิจสื่อโทรทัศน์
NBC เป็นผู้ก่อตั้งและบริหารงานสถานีโทรทัศน์ครบวงจร ทั้งด้านการด�ำเนินการผลิต การจัดหารายการออกอากาศ
การให้เช่าเวลาออกอากาศ และการขายเวลาโฆษณา ซึ่ง NBC มีรายได้จากการขายเวลาโฆษณา การรับจ้างผลิตค่าเช่าเวลา 
โดยบริหารสถานีโทรทัศน์ระบบดิจิทัลช่อง Nation TV 22 อย่างเต็มรูปแบบ
ชื่อสถานี
สถานีข่าว Nation TV 22
เริ่มออกอากาศปี 2557
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แนวคิดหลักของสถานี
สถานีข่าวและสาระความรู้ 24 ชั่วโมง  
น�ำเสนอข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้อง
เป็นกลาง ทันเหตุการณ์ พร้อมบท
วิเคราะห์และข้อมูลเชิงลึกอย่างรอบ
ด้านจากทีมงานข่าวที่มีประสบการณ์

NATION MULTIMEDIA GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

ช่องทางรับชม
- อุปกรณ์ชุดรับสัญญาณดิจิทัล
(Settop Box) ช่อง Nation TV 22
- เคเบิลทีวีท้องถิ่น
- ผ่านออนไลน์ได้ทาง www.
nationtv.tv   Facebook  
YouTube  Twitter  และ Line  
		

นอกจากนี้ NBC  น�ำข้อได้เปรียบที่มีอยู่ทั้งเนื้อหาข้อมูล คุณภาพ บุคลากร เครื่องมืออุปกรณ์ และชื่อเสียงของบริษัทฯ
ขยายธุรกิจไปยังธุรกิจทีเ่ กีย่ วเนือ่ ง ด้วยการน�ำเนือ้ หารายการทีไ่ ด้รบั ความนิยมหรือข่าวเหตุการณ์ทอี่ ยูใ่ นความสนใจของกระแส
สังคม มาสร้างสรรค์เป็นสินค้าหรือกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของผู้บริโภค และเพิ่มศักยภาพใน
การหารายได้ของกลุ่มบริษัทฯ
สายธุรกิจสื่อรูปแบบใหม่
กลุม่ บริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญต่อการน�ำโซเชียลมีเดียในหลากหลายรูปแบบมาใช้ในการสร้างการมีสว่ นร่วมของผูช้ มผ่าน
ทางหน้าจอโทรทัศน์และเว็บไซต์   ทวิตเตอร์ เฟซบุ๊ค Tiktok และแฮชแทก โดยก�ำหนดหัวข้อที่อยู่ในความสนใจและเชิญชวน
ให้ผู้ชมแสดงความคิดเห็นผ่านโซเชียลมีเดียรูปแบบต่างๆ โดยมีกลยุทธ์ ประกอบด้วย
1. Content ส่วนกลาง : พัฒนารูปแบบการน�ำเสนอ การปรับหน้าข่าวในสื่อสิ่งพิมพ์ให้เป็นภาพเคลื่อนไหว การพัฒนา
ช่องทางในการแชร์ลิงค์ข่าว การเข้ากลุ่มเฟซบุ๊ค ต่างๆ รวมถึงเพจพันธมิตร
2. Content ภูมิภาค : การจัดประชุมผู้สื่อข่าวภูมิภาค การจัดการบริหาร Content  ภูมิภาคให้เต็มประสิทธิภาพ และ
การบริหารเพจ เนชั่นทั่วไทย และคมชัดลึกทั่วไทย และการหาพันธมิตรส�ำหรับแชร์ข่าวภูมิภาค
3. การขยายฐานภูมิภาค : ใช้กลยุทธ์สร้างเว็บไซต์สาขาที่กระจายจากเว็บไซต์หลัก โดยฝ่ายดูแลเว็บไซต์จะสร้างเว็บ
เริ่มจากจังหวัดน�ำร่อง และพัฒนาช่องทางการแชร์ การสร้างเพจของจังหวัด เพื่อสร้างเป็นฐานของภูมิภาค
4. การมีส่วนร่วมภาคประชาชน : เพื่อการเข้าถึงข้อมูลของภาคประชาชน โดยมีข้อก�ำหนดและเงื่อนไขระหว่างบริษัท
และยูสเซอร์ ที่มีเงื่อนไขการเป็นสมาชิกที่ชัดเจนและครอบคลุม และจัดหาเพจกลุ่มเป้าหมายในจังหวัด เพื่อสร้าง
พันธมิตรประชาชน
5. ร่วมกับพันธมิตรเปิดตลาดขายตรงแบบกลุม่ : เพือ่ สร้างรายได้ให้เพิม่ ขึน้ จากอัตราการเช่าเวลาออกอากาศ โดยแบ่ง
ช่วงเวลาออกอากาศให้พันธมิตร โดยให้ผู้ประกาศข่าวและพิธีกรของช่อง Nation TV ร่วมเป็นพิธีกรในรายการของ
พันธมิตรด้วย เพื่อสร้างให้ผู้ชมเกิดการจดจ�ำและมีผลต่อการเพิ่มแฟนรายการข่าวมากขึ้น
ส�ำหรับรายการที่ออกอากาศ จะน�ำไปเผยแพร่ในช่องทางสื่อโซเชียลมีเดียร่วมกับพาร์ทเนอร์ ผู้เผยแพร่โฆษณาที่ผ่าน
การรับรอง เช่น เฟซบุ๊ค  ยูทูป  Line เป็นต้น
กลุ่มเป้าหมายทางธุรกิจของธุรกิจโทรทัศน์
มี 2 กลุ่ม ได้แก่
1. บริษัทตัวแทนโฆษณา (Advertising Agency) คือ บริษัทที่ให้บริการวางแผนการโฆษณา และจัดสรรเวลาโฆษณา
ให้กบั ลูกค้าทีเ่ ป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการต่างๆ โดยลูกค้าในกลุม่ นีจ้ ะซือ้ เวลาโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
กับบริษัทฯ ในลักษณะเป็นชุด (Package) หลายรูปแบบในหลายรายการ และหลายช่วงเวลา ซึ่งเป็นการซื้อล่วง
หน้าและมีระยะเวลาการซื้อตั้งแต่ 1 เดือน ถึง 1 ปี
2. กลุม่ ลูกค้าทีเ่ ป็นเจ้าของสินค้าโดยตรง ทีจ่ ะก�ำหนดแนวทางโฆษณาและประชาสัมพันธ์ได้เอง โดยจะติดต่อซือ้ เวลา
โฆษณา หรือร่วมด�ำเนินกิจการทางการตลาดกับกลุ่มบริษัทฯ โดยตรง
การจัดจ�ำหน่ายและช่องทางการจัดจ�ำหน่ายของธุรกิจโทรทัศน์
บริษัทฯ มีฝ่ายขายโฆษณาของตนเอง ท�ำหน้าที่ติดต่อกับบริษัทตัวแทนโฆษณาและหรือบริษัทเจ้าของสินค้าโดยตรง
ในรูปแบบ Branded Content และ Tie in หลากหลายรูปแบบ การผลิตวิดีทัศน์แนะน�ำสินค้าและองค์กร และโฆษณาที่ออก
อากาศในช่วงคั่นต่อรายการ (Loose Spot)
ส�ำหรับธุรกิจเกี่ยวเนื่อง บริษัทฯ เป็นผู้จัดจ�ำหน่ายสินค้าและบริการต่างๆ ด้วยตนเองเป็นส่วนใหญ่ โดยใช้สื่อของบริษัท
และพันธมิตรทางธุรกิจ เป็นช่องทางหลักในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย รวมถึงการใช้สื่อสังคมออนไลน์
ทางสถานีและพิธีกร เพื่อช่วยให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้กว้างขวางมากที่สุด
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3. กลุ่มงานอีเวนท์ หรือการจัดกิจกรรมทางการตลาด (Event Marketing)
การจัดงานอีเวนท์หรือ กิจกรรม เป็นอีกกลุ่มธุรกิจของเนชั่นกรุ๊ป ที่ต่อยอดจากศักยภาพด้านข่าวสารของทุกสื่อในเครือ
เพิ่มบทบาทการเป็น “ตัวกลาง” ที่มีคุณภาพในการเชื่อมโยงทุกภาคส่วนเข้าด้วยกัน เพื่อน�ำสู่การเติบโตที่ยั่งยืนของสังคมไทย
ทั้งในมิติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจต่อประเด็นใหม่ๆ ที่จะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ธุรกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม
รวมไปถึงสุขภาพ และขยายผลเผยแพร่ผ่านสื่อในแพลตฟอร์มต่างๆ ของเครือเนชั่นกรุ๊ป
ปี 2564 แม้ว่าจะเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ต่อเนื่องจากปี 2563 แต่เนชั่นกรุ๊ป
ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานอีเวนท์ต่างๆ เป็นแบบ Visual ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดี
กิจกรรมสัมมนา ในปี 2564 ได้แก่
กิจกรรม ที่จัดโดยกรุงเทพธุรกิจ ได้แก่
- ส่องหุ้นไทย ฝาวิกฤติโควิดระลอกใหม่
- เทรนด์อสังหาฯ ยุคโควิด ปีทองผู้ซื้อ
- EEC Future : ขับเคลื่อนอีอีซี..ฟื้นเศรษฐกิจไทย
- Go Green เมกะเทรนด์เพื่อโลกสีเขียว
- EEC Future : 5G... ดันศักยภาพไทยแข่งขันเวทีโลก
- Thailand Economic Outlook 2022 อนาคตเศรษฐกิจไทย
- ส่องหุ้นไทย 2022 ลงทุนรับเปิดประเทศ
  - หลักสูตร Digital Tranformation For CEO ครั้งที่ 3
กิจกรรมการสัมมนา 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
กิจกรรมสัมมนาที่จัดโดยกลุ่ม Digital Media ได้แก่
- หยุดข่าวปลอม..ประเทศไทย
- Thailand Platform
- THAILAND Startup Post COVID Era
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เป็นผู้ให้บริการการจัดสัมมนาแก่ลูกค้าที่สนใจ เช่น
- กฟผ. Restart เศรษฐกิจไทยฝ่าภัยโควิด
- เปิดตัวแอปพลิเคชั่น “ทางรัฐ”
- Exponebtial Path to Net Zero (บางจาก)
กิจกรรมพิเศษ (Event)
- คมชัดลึกอวอร์ด 2021 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยโดยจัดต่อเนื่อง
เป็นปีที่ 17 เป็นรางวัลที่มอบให้กับบุคคลในสาขาต่างๆ อาทิ เพลงไทยสากล ภาพยนตร์ไทย ละครโทรทัศน์ และ Popular Vote
ที่ผู้อ่านและประชาชนทั่วไปสามารถร่วมโหวตให้คะแนนได้
- เนชั่นทีวี กิจกรรมวิ่งไปด้วยกัน Nation Run Fight for Covid - 19 กับการวิ่งแบบ Virtual Run ช่วงระยะเวลาตั้งแต่
14 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2564 ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19  ซึ่งยังสามารถออกก�ำลังด้วยการวิ่งได้
อย่างสะดวกสบาย อยู่ที่ไหนก็วิ่งได้ เพียงแค่มีนาฬิกาออกก�ำลังกาย หรือแอพพลิเคชั่นในโทรศัพท์มือถือ รายได้ส่วนหนึ่งจาก
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ค่าสมัครได้น�ำไปจัดซื้ออุปกรณ์และเวชภัณฑ์จ�ำเป็นในสถานการณ์โควิด-19 เพื่อมอบให้กับโรงพยาบาล
4. กลุ่มสื่อใหม่ (Digital Platform)
ด�ำเนินงานโดยกลุ่มบริษัทที่ได้ปรับกลยุทธ์ในการเพิ่มช่องทางการหารายได้ เพื่อทดแทนสื่อหลักดั้งเดิม ผ่านสื่อดิจิทัล
โดยการน�ำเสนอข่าวสารและสาระทีเ่ ครือเนชัน่ เป็นผูน้ ำ� ด้าน Content Provider ในทุกแพลตฟอร์ม รวมถึงแอพพลิเคชัน่ ด�ำเนิน
งานภายใต้บริษัทย่อย ประกอบด้วย
4.1 บริษัท เนชั่น ดิจิทัล คอนเทนท์ จ�ำกัด (NDI) บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 ให้บริการหลากหลายรูปแบบ โดยมี
2สายธุรกิจคือ
1. สายธุรกิจ Spring news ผลิตข้อมูล Content ข่าวสาร ผ่านแพลตฟอร์ม ดังนี้
• การผลิตสื่อ (Media Production)
• การกระจายสื่อ (Media Distribiution)  ผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ อาทิ เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค อินสตาแกรม ยูทูป ไลน์
ทวิตเตอร์ Tiktok และสื่อดิจิทัลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในเครือเนชั่น
• การโปรโมทสื่อ (Media Promotion) ท�ำหน้าที่ซื้อและหาสื่อเพิ่มเติมนอกเหนือจากสื่อในเครือเนชั่น
• การใช้สื่อขายสินค้า (Media Commerce) โดยใช้สื่อภายในเครือและนอกเครือในการขายสินค้าให้มีประสิทธิผล
• การขายสื่อโฆษณาผ่านเครือข่าย (Ad Network)
ทั้งนี้บริษัทได้รับโอนทรัพย์สินและธุรกิจ Spring News จาก NDI ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565
2. สายธุรกิจขอบสนาม
   ดำ� เนินธุรกิจการให้บริการโฆษณา ผ่านช่องทาง Website และ Social Media ภายใต้ชอื่ “Khobsanam
หรือ ขอบสนาม” เป็นแหล่งที่รวบรวมเรื่องราววงการกีฬา ที่เน้นไปยังกลุ่มคนที่มีความสนใจในฟุตบอล เพื่อน�ำ
เสนอข่าวและข้อมูลที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศให้บริการข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อดิจิทัล มีเดีย โดยตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นไป
สายธุรกิจขอบสนามจะด�ำเนินการภายใต้บริษัท ขอบสนาม จ�ำกัด  ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99  
4.2 คมชัดลึก Online
     ในปี 2564 ด�ำเนินธุรกิจภายใต้ บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน) หรือ NBC
ผลิตคอนเทนต์เผยแพร่ แพลตฟอร์มข่าวดิจิทัล และโซเชียลมีเดีย ประกอบด้วย เว็บไซต์ข่าวโซเชียลมีเดียด้าน
ข่าว เฟสบุ๊ค แฟนเพจและเว็บไซต์ จัดงานกิจกรรม ที่มีชื่อเสียงและได้รับความสนใจจากประชาชนในวงกว้าง
ภายใต้เครื่องหมายการค้า “คมชัดลึก” เช่น คมชัดลึก อวอร์ด และ คมชัดลึก วิ่งลอยฟ้า มินิมาราธอน
ทั้งนี้บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชั่น  จ�ำกัด (NNV) บริษัทย่อยของ NBC  ได้รับโอนทรัพย์สินและธุรกิจ “คมชัดลึก Online”
จาก NBC ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565
4.3 Nation Online
    ด�ำเนินงานในนามบริษัท เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชั่น จ�ำกัด ในแบรนด์ “เนชั่น ออนไลน์” ที่บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญต่อการปรับ
ตัวให้สอดรับกับเทคโนโลยีสอื่ ใหม่ๆ อย่างต่อเนือ่ ง โดยพัฒนาทัง้ บุคลากร ทักษะ เทคนิค เพือ่ เข้าถึงกลุม่ ผูช้ มข่าวบนโลกออนไลน์
และโซเชียลมีเดียในทุกแพลตฟอร์มที่ก�ำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว  สร้างการมีส่วนร่วมของผู้ชมผ่านทางหน้าจอทีวีและออนไลน์
ทุกแพลตฟอร์ม ทั้ง Website  Tweeter  Facebook  You-tube  Line และ TiKTok เป็นต้น ในรูปแบบการน�ำเสนอที่สอดคล้อง
กับพฤติกรรมผู้ชมในแต่ละแพลตฟอร์ม ทั้งยังสามารถเแสดงความคิดเห็น และร่วมกิจกรรมต่าง ๆ มุ่งเน้นด้านการเข้าถึงกลุ่ม
ผู้ชมใหม่มุ่งเพิ่มรายได้จากช่องทาง New Media ให้เติบโตอย่างมีนัยส�ำคัญในระยะยาว
4.4   บริษัท เนชั่น นิวส์ จ�ำกัด (Nation News)  เป็นบริษัทย่อยที่บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น
จ�ำกัด (มหาชน) (NBC) ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99  โดย Nation News ด�ำเนินธุรกิจ
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1. สื่อ Online ในชื่อ “Thai News”
ด�ำเนินธุรกิจให้บริการข้อมูลข่าวสาร ผ่านโทรศัพท์เคลือ่ นที่ อินเตอร์เน็ต ธุรกิจสือ่ ออนไลน์อนิ เตอร์เน็ต
ซึ่งบริหารภายใต้หน่วยธุรกิจ TNEWS ซึ่งเป็นสื่อออนไลน์ผ่านช่องทาง เช่น Facebook, Website, YouTube, Line, Twitter
2. ธุรกิจ Call Center หรือ ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า เพื่อให้บริการเป็นตัวแทนรับโทรศัพท์ให้กับหน่วยงานที่ใช้บริการ
มี 2 รูปแบบ คือ
1) Inbound หรือ การให้บริการรับสายโทรเข้าเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการ ปัจจุบันให้บริการแก่ธุรกิจ TV
Home shopping ที่มีการออกอากาศบนช่อง Nation TV
2) Outbound หรือ การให้บริการโทรติดต่อลูกค้า เพื่อเสนอขายสินค้าและบริการ โดยอ้างอิงจากข้อมูลฐานลูกค้าเดิม
เพื่อให้เสนอขายสินค้ากับลูกค้าได้ตรงกับความต้องการมากขึ้น
3. สื่อ The People
   ที่เป็นแหล่งที่รวบรวมเรื่องราวของบุคคลส�ำคัญและข้อมูลที่น่าสนใจ ทั้งในและต่างประเทศ โดย
ปัจจุบันมีผู้ติดตามเพจต่างๆ ของ The People ซึ่งเป็นสื่อออนไลน์ผ่านช่องทาง เช่น Facebook, Website, YouTube, Line,
Twitter เป็นต้น
4. Application Support
    ธุรกิจการให้บริการโปรแกรมส�ำหรับการประมวลผลข้อมูลทางสถิติ  สามารถวิเคราะห์ เพจวิวและรายได้ เพื่อให้ผู้รับ
บริการทราบถึงศักยภาพและความสามารถในการหารายได้ของแต่ละทีม Content  โดยมีแผนพัฒนาการให้บริการกับหน่วย
งานหรือองค์กรต่างๆ เพิ่มเติมในอนาคต
ปัจจุบันทุกสื่อในเครือเนชั่นกรุ๊ป ได้เข้าสู่ทุกแพลตฟอร์มของออนไลน์ และโซเชียลมีเดีย ประกอบด้วย Website,
Facebook, YouTube, Line, Twitter, Instragram เพื่อเสริมศักยภาพการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและตอบสนองพฤติกรรมการ
บริโภคข่าวสารในยุคดิจิทัล ที่ต้องการทั้งความรวดเร็วและความถูกต้องแม่นย�ำของข้อมูลข่าวสาร โดยเข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเวลา 
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
ห้องข่าวฉุกเฉิน
คมชัดลึกอวอร์ด
NNA ส�ำนักข่าวเนชั่น
The People

เนชั่นสุดสัปดาห์
กรุงเทพธุรกิจ
รายการคมชัดลึก
ThaiNews-ไทยนิวส์
ขอบสนาม

Nation Weekend
เก็บตกจากเนชั่น
คมชัดลึกทั่วไทย
SpringNews

YouTube :
คมชัดลึกออนไลน์
ThaiNews-ไทยนิวส์
ขอบสนาม (official)

Nation TV
Spring

THE PEOPLE Co Official

Line :
คม ชัด ลึก
Thainews
Khobsanam

กรุงเทพธุรกิจ
SpringNews
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Nationweekend
The People

Twitter :
คม ชัด ลึก
Ent_Komchadluek
The People
Instragram :
Nation TV
Thainews-online

KT News
ThaiNews-ไทยนิวส์

Kom Chad Luek
SpringNews

NNA
SpringNews

กรุงเทพธุรกิจ
Thepeoplecoofficial

Tiktok :				
Kom Chad Luek
Thainewsonline
SpringNews
khobsanam
5. กลุ่ม Business to Consumer (B2C)
     ส่วนงานธุรกิจที่เข้าถึงกลุ่มลูกค้าผู้บริโภคโดยตรง หรือรูปแบบธุรกิจ B2C โดยปัจจุบันกลุ่มบริษัทมีธุรกิจด้านการ
จ�ำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ที่ด�ำเนินงานโดยบริษัท เนชั่น คอฟฟี่ จ�ำกัด (NCOF) ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2564 โดยเป็นการ
ร่วมลงทุนระหว่างบริษทั ฯ ร้อยละ 40 และบริษทั ย่อยทางอ้อมคือ บริษทั เอ็นบีซี เน็กซ์วชิ นั่ จ�ำกัด (NNV)  รอ้ ยละ 60 วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างแบรนด์ของเนชั่นกรุ๊ปให้แข็งแกร่งและเข้าถึงทุกกลุ่ม และเป็นการร่วมช่วยสังคมในการท�ำ CSR เนื่องจากใช้วัตถุดิบ
ผลผลิตเมล็ดกาแฟจากภาคเหนือของประเทศไทย  

1.3. โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ

1.3.1. โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2564
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1.3.2 บุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งถือหุน้ ในบริษทั ย่อยหรือบริษทั ร่วมรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจ�ำนวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียง
ของบริษัทดังกล่าว ให้อธิบายเหตุผลประกอบ
- ไม่มี –
1.3.3  ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่                
    - ไม่มี –
1.3.4  ผู้ถือหุ้น   
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (10 รายแรก) (ข้อมูลปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 22 มีนาคม 2565)
กลุ่มผู้ถือหุ้น

จ�ำนวนหุ้นที่ถือ

ร้อยละ (%)

1. นางสาวอรอร อัครเศรณี

409,995,000

10.08

2. CHIT LOM LIMITED

406,390,000

9.99

3. นางสาว กัญจนารัศม์ วงศ์พันธุ์

392,141,200

9.64

4. นาย สมบัติ พานิชชีวะ

290,000,000

7.13

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

288,737,800

7.10

6. นาย สุทธิชัย แซ่หยุ่น

212,878,542

5.23

7. กองทุน ประกันวินาศภัย

141,400,000

3.48

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

120,000,000

2.95

9. นายศิริธัช โรจนพฤกษ์

117,252,000

2.88

10. นายปราบดา หยุ่น

103,648,200

2.55

1,585,527,620

38.97

4,067,970,362

100.00

อื่นๆ
รวม

1.4. จ�ำนวนทุนจดทะเบียนและทุนช�ำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจ�ำนวน 2,663,572,194.95 บาท เรียกช�ำระแล้วจ�ำนวน
2,156,024,291.86 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ�ำนวน 4,067,970,362 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ  0.53 บาท

1.5. การออกหลักทรัพย์อื่น
-ไม่มี-

1.6. นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทและบริษัทย่อย
บมจ.เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป (NMG) :
ไม่เกินร้อยละ 65 ของก�ำไรสุทธิ (ตามงบการเงินเฉพาะบริษัท)หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักส�ำรอง
ตามกฎหมาย และเงินส�ำรองอื่นๆ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจ�ำเป็น ความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ทั้งนี้ มติ
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ของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่าย
เงินปันผลระหว่างกาลซึง่ คณะกรรมการบริษทั มีอำ� นาจอนุมตั ใิ ห้จา่ ยเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให้ทปี่ ระชุม
ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
บมจ.เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น (NBC) :
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40  ของก�ำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักส�ำรองตามกฎหมาย และเงินส�ำ
รองอื่นๆ ที่จ�ำเป็นและเหมาะสม ทั้งนี้อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว อาจเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับฐานะการเงิน  ผลการ
ด�ำเนินงาน แผนการลงทุน ความจ�ำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือผู้
ถือหุ้นเห็นสมควร ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือ
หุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอ�ำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้
แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2565  
ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 29 เมษายน 2565  พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลส�ำหรับผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี 2564
ในช่วงปี 2560-2564 บริษัทฯ งดจ่ายปันผลแก่ผู้ถือหุ้น เนื่องจากขาดทุนสะสม ดังนี้
ปี
อัตราก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น

2564

2563

2562

2561

2560

(0.029)

(0.036

(0.092)

(0.02)

(0.79)
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2. การบริหารจัดการความเสี่ยง
2.1 นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยงถือเป็นกระบวนการบริหารจัดการที่จ�ำเป็นและมีความส�ำคัญที่จะช่วยให้การด�ำเนินธุรกิจ
สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่ก�ำหนด โดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขัน
ค่อนข้างสูง อีกทั้งยังถือเป็นส่วนหนึ่งของการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ซึ่งจะน�ำไปสู่การสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียของกิจการได้อย่างยั่งยืน  
บริษทั จึงให้ความส�ำคัญในการบริหารความเสีย่ งทีม่ ผี ลกระทบต่อการด�ำเนินงานอย่างต่อเนือ่ ง โดยคณะกรรมการบริหาร
จะประชุมร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของแต่ละส่วนงาน มีการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงต่างๆ พร้อมกับการจัดท�ำแผนด�ำเนินการและ
ติดตามผลการปฏิบัติงานในรูปแบบการจัดท�ำแผนธุรกิจและงบประมาณประจ�ำปี
ทั้งนี้เพือ่ ให้การด�ำเนินการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึ้น บริษัทมีแผนด�ำเนินการให้ครอบคลุมทั้งในระดับ
องค์กรและระดับหน่วยงาน รวมถึงในขัน้ ตอนการประเมินความเสีย่ งจะด�ำเนินการให้ครบตามกระบวนการตัง้ แต่ การระบุความ
เสี่ยง การวิเคราะห์ การประเมินความเสี่ยงโดยพิจารณาจากโอกาสและผลกระทบทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร
การหามาตรการจัดการความเสีย่ ง ตลอดจนการติดตามเพือ่ ให้ทราบถึงผลด�ำเนินงานว่ามีความเหมาะสมและอยูภ่ ายใต้กรอบ
ความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทได้ท�ำการประเมินความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ของบริษัท ซึ่งผลประเมินในภาพ
รวมพบความเสี่ยงอยู่ในระดับต�่ำและมีกระบวนการควบคุมผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นไว้แล้ว แต่อย่างไรก็ตามเพื่อป้องกัน
ความเสี่ยงที่อาจเกิดสูงขึ้น ได้มีการก�ำหนดมาตรการเพิ่มเติมเสนอฝ่ายบริหารพิจารณาเพื่อน�ำไปปฏิบัติต่อไป

2.2 ปัจจัยความเสี่ยงต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท  

2.2.1 ความเสี่ยงต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัท
1) ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงการด�ำเนินธุรกิจรูปแบบใหม่ ที่เข้ามาแทรกแซงการด�ำเนินธุรกิจหลักเดิม
		 (Disruption)
ผลจากนวัตกรรมด้านดิจิทัล ได้ส่งผลกระทบต่อธุรกิจหลักในทุกอุตสาหกรรม ท�ำให้เกิดรูปแบบธุรกิจใหม่ๆ ที่เข้ามา
แทรกแซงผู้น�ำธุรกิจรายเดิม โดยสามารถเข้าถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างรวดเร็ว และสามารถตอบ
สนองความต้องการของผู้บริโภคได้มากกว่าเดิม  ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการสื่อสาร ท�ำให้มีรูปแบบในการน�ำเสนอ
ข่าวสารข้อมูลผ่านสื่อทางออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ต ในหลากหลายแพลตฟอร์ม โดยธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ได้รับ
ผลกระทบมากที่สุดคือ เนื่องจากมีต้นทุนการผลิตสูง ในขณะที่มีรายได้หลักจากค่าโฆษณา ซึ่งได้กระจายไปสู่สื่อโฆษณา
ประเภทอื่นแทน   นอกจากนี้การเติบโตของ “สื่อออนไลน์” ที่มีข้อได้เปรียบในด้านต้นทุน และความรวดเร็วในการน�ำเสนอ
คอนเทนท์  ทผี่ บู้ ริโภคสามารถเข้าถึงได้งา่ ยโดยไม่มคี า่ ใช้จา่ ย ส่งผลต่อการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมการรับรูข้ า่ วสารของผูบ้ ริโภค  
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ที่หันไปอ่านข่าวบนออนไลน์แทน ท�ำให้การใช้จ่ายของด้านโฆษณา ไปยังสื่อออนไลน์ที่สามารถสื่อสารไปถึงผู้บริโภคกลุ่ม
เป้าหมายได้โดยตรง และวัดผลได้จริง รวมทัง้ สามารถได้ขอ้ มูลรวดเร็ว ท�ำให้ผอู้ า่ นสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ทกุ ทีท่ กุ เวลา   
และสามารถพัฒนาเป็นข้อมูลของผู้บริโภคเชิงลึก ที่ลูกค้าโฆษณาสามารถน�ำเสนอสินค้าและบริการได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย
ที่ตอบโจทย์ด้านความคุ้มค่าในการใช้จ่ายสื่อโฆษณาของผู้ประกอบการได้เป็นอย่างดี  
ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโควิด-19 ที่ก่อให้เกิดการท�ำงานที่บ้าน (Work from home)  ที่
ท�ำให้ผู้บริโภคมีความจ�ำเป็นต้องเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ ผ่านออนไลน์มากขึ้น และเป็นตัวเร่งให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2563  
ดังนั้นเพื่อลดความเสี่ยงจากการด�ำเนินธุรกิจรูปแบบใหม่ ที่เข้ามาแทรกแซงการด�ำเนินธุรกิจหลักรูปแบบเดิม อีกทั้ง
ผลกระทบของ COVID-19 ที่ส่งผลต่อภาวะเศรษฐกิจในทุกอุตสาหกรรม และต่อการด�ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท ตั้งแต่
ต้นปี 2563 ผู้บริหารจึงได้ปรับกลยุทธ์อย่างต่อเนื่องในการลดผลกระทบจากความเสี่ยงที่เกิดขึ้น โดยการปรับโครงสร้างการ
ด�ำเนินงานของกลุม่ บริษทั ตัง้ แต่ปี 2563  เพือ่ ให้สอดคล้องกับแนวโน้มพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป  โดยปรับองค์กร
เข้าสู่การเป็นสื่อดิจิทัลเพิ่มขึ้น จัดโครงสร้างการบริหารจัดการภายใน ควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายทุกด้าน และจัดหารายได้
จากกิจกรรมสัมมนาในรูปแบบ Virtual ผ่านช่องทางออนไลน์หรืออินเทอร์เน็ต ทดแทนการจัดกิจกรรม On ground  ซึ่งได้รับ
การตอบรับจากผู้ประกอบการในปีที่ผ่านมาเป็นอย่างดี
นอกจากนีบ้ ริษทั ได้ขยายแพลตฟอร์ม  และวิธกี ารน�ำเสนอคอนเทนต์ในหลากหลายรูปแบบให้สอดคล้องกับคุณลักษณะ
และพฤติกรรมของกลุม่ ผูบ้ ริโภคแต่ละแพลตฟอร์มอย่างต่อเนือ่ งมาโดยตลอด ทัง้ เว็บไซต์  Facebook  YouTube  Twitter  Line  
และ  TikTok และอื่นๆ  โดยได้พัฒนาและปรับเปลี่ยนรูปแบบคอนเทนต์ให้สามารถสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้อ่าน/ผู้ชม
ให้มากที่สุด
โดยเฉพาะ สือ่ กรุงเทพธุรกิจ ซึง่ เป็นสือ่ หลักของบริษทั ซึง่ มีเว็บไซต์ www.bangkokbiznews.com  ทเี่ ป็นเว็บไซต์ประเภท
สื่อและข่าวยอดนิยม 1 ใน 5 ของปี 2564 (ข้อมูลจาก Similar Web ธันวาคม 2564)  ที่มุ่งเน้นการน�ำเสนอข่าวในแวดวงธุรกิจ
เศรษฐกิจ การเงิน น�ำเสนอความเคลือ่ นไหวเกีย่ วกับ ราคาทองค�ำ ราคานาํ้ มัน อัตราแลกเปลีย่ นเงินตรา และได้เพิม่ ข้อมูลความ
เคลื่อนไหวของตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล โดยคัดเลือกข้อมูลของสกุลเงินดิจิทัลที่น่าสนใจ ที่สอดคล้องกับความสนใจของกลุ่ม
นักลงทุนมาน�ำเสนอ โดยสามารถประชาสัมพันธ์งานเสวนาขององค์กรในเครือได้อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง
นอกจากนี้ได้น�ำความแข็งแกร่งของสื่อทั้ง Offline Online On ground ให้บริการลูกค้าเพื่อตอบสนองในทุกๆ
ความต้องการ อีกทั้งได้พัฒนาระบบการบริหารฐานข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การสื่อสารสมัยใหม่มาช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงาน ปรับปรุงคุณภาพกระบวนการผลิตคอนเทนต์ให้มีความคล่องตัว
และผสมผสานสื่อใหม่ๆ เข้าไว้ด้วยกัน เพื่อรองรับความต้องการข่าวสารทุกช่องทาง ทุกแพลตฟอร์ม และสนับสนุนเนื้อหา
ซึ่งกันและกันในแต่ละธุรกิจ อีกทั้งยังคงมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคอนเทนต์ให้ตอบโจทย์ผู้อ่านในทุกกลุ่มเป้าหมาย
พร้อมปรับเปลี่ยนรูปแบบการสร้างสรรค์งานโฆษณาให้หลากหลายโดยเน้นเทคโนโลยีมัลติมีเดีย เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้า
และบริการ ให้ลูกค้าได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าที่สุด  
บริษัทได้เล็งเห็นความส�ำคัญของฐานข้อมูล (Big Data) ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการด�ำเนินธุรกิจสื่อในอนาคต ทั้งการ
สร้างระบบปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI (Artificial Intelligence) ที่จะมีความส�ำคัญอย่างมากในการน�ำเสนอเนื้อหา ไปสู่
กลุม่ เป้าหมายได้อย่างแม่นย�ำ สามารถน�ำข้อมูลมาวิเคราะห์ เพือ่ วางแผนสือ่ สารด้านการตลาด และเป็นประโยชน์ในการเลือก
ใช้ช่องทางสื่อที่เหมาะสมให้กับลูกค้า   
2) ความเสี่ยงจากการด�ำเนินธุรกิจทีวีดิจิทัล
กลุ่มบริษัท มีบริษัทย่อยทางอ้อม คือ บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชั่น จ�ำกัด หรือ NNV (บริษัทย่อย ของ บมจ เนชั่น
บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น หรือ NBC ที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 71.45)  เป็นผู้ถือใบอนุญาต ทีวีดิจิทัลช่อง Nation TV22  สถานี
ข่าว 24 ชั่วโมง ที่มีความโดดเด่นในเรื่องเนื้อหาข่าวที่มีความน่าเชื่อถือ และพัฒนากลยุทธ์การผลิตรายการ และวิธีการ
น�ำเสนอแบบเรียลไทม์ เพื่อขยายฐานผู้ชมให้เพิ่มขึ้น ตอบสนองต่อผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน
จากการแข่งขันที่รุนแรงรวมถึงการเปลี่ยนผ่านของเทคโนโลยีดิสรัปชั่น สู่ยุค 5 จี ท�ำให้มีการแข่งขันของธุรกิจทีวีบน
แพลตฟอร์มที่หลากหลาย ดังนั้นเพื่อลดผลกระทบจากการด�ำเนินธุรกิจทีวีดิจิทัล กลุ่มบริษัทได้ขยายช่องทางการรับชม
ONE REPORT
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ผ่านทุกแพลตฟอร์ม เพือ่ ให้ผชู้ มสามารถรับชมได้ทกุ ช่องทาง โดยน�ำเสนอคอนเทนต์ให้หลากหลายตามโจทย์ของกลุม่ เป้าหมาย
ของแต่ละแพลตฟอร์ม ทั้งเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น และโซเชียล มีเดีย เช่น ยูทูป เฟสบุ๊ค TikTok เพื่อให้ผู้บริโภคเข้าถึงคอนเทนท์
ได้สะดวกทุกที่ทุกเวลา 
รวมทั้งปรับผังรายการให้ตอบโจทก์ผู้บริโภคมากขึ้น  และมีการรายงานข่าวในรูปแบบของเชิงสืบสวนและตรวจสอบ
ซึ่งเป็นประเภทข่าว “เจาะลึก วิเคราะห์ และต่อยอด” ที่จะส่งผลกระทบต่อสังคมในวงกว้าง  
นอกจากนี้ ในปี 2565  กลุ่มบริษัทคาดว่าจะสามารถจัดกิจกรรมเพื่อหารายได้ให้มากขึ้นกว่าปีก่อน เนื่องจากประชาชน
ส่วนใหญ่ได้รับวัคซีน และมาตราการของรัฐที่ผ่อนปรนขึ้นจากปีก่อน ได้แก่ การจัดกิจกรรมปั่นจักรยาน กิจกรรมสัมมนา และ
อื่นๆ ซึ่งแนวทางทั้งหมดนี้ ช่องเนชั่น ทีวี จะสามารถแข่งขันในอุตสาหกรรมทีวีดิจิทัลได้อย่างแข็งแกร่งขึ้น
3) ความเสี่ยงเรื่องความไม่แน่นอนที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงานต่อเนื่อง
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564  กลุ่มบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิตามงบการเงินรวมจ�ำนวน 166.23 ล้านบาท และ
มีก�ำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการจ�ำนวน 331.37 ล้านบาท และ ณ วันเดียวกัน กลุ่มบริษัทและบริษัทมีหนี้สินหมุนเวียน
รวมสูงกว่าสินทรัพย์หมุนเวียนรวมจ�ำนวน 194.37 ล้านบาท และ 219.79  ล้านบาท ตามล�ำดับ และมีขาดทุนสะสมจ�ำนวน
3,476.95  ล้านบาท และ 3,262.13 ล้านบาท ตามล�ำดับ นอกจากนี้ ปัจจัยภายนอก จากสถานการณ์ในปัจจุบันที่ส่งผล
ต่อภาวะเศรษฐกิจโดยรวมและอาจส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินงานของกลุ่มบริษัท แสดงให้เห็นว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระ
ส�ำคัญซึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส�ำคัญเกี่ยวกับความสามารถในการด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่องของกลุ่มบริษัท
และบริษัท
ในปี 2564 ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทได้ปรับปรุงผลการด�ำเนินงาน และสภาพคล่องของกลุ่มบริษัทและบริษัท โดยได้
ทบทวนและปรับปรุงแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างองค์กรที่เปลี่ยนแปลง
ไป และครอบคลุมเหตุการณ์ส�ำคัญ โดยมุ่งเน้นด�ำเนินการในธุรกิจหลักที่กลุ่มบริษัทมีความรู้และความเชี่ยวชาญอย่างแท้จริง
ได้แก่ สือ่ สิง่ พิมพ์ สือ่ โทรทัศน์ดา้ นหมวดหมูข่ า่ วสารและสาระ การผลิตเนือ้ หารายการ (Contents) สือ่ รูปแบบใหม่ (New Media)
มีการปรับปรุงรูปแบบการน�ำเสนอข่าวและรายการในสื่อต่างๆ ของกลุ่มบริษัทเพื่อเพิ่มรายได้ ปรับผังรายการเพื่อให้เหมาะสม
กับผู้ชมกลุ่มเป้าหมาย ท�ำให้สามารถหารายได้เพิ่มขึ้นจากการต่อยอดผ่านช่องทางสื่อรูปแบบอื่นๆ เพื่อเพิ่มความสามารถ
ในการตอบสนองความต้องการผู้บริโภค และพัฒนาบุคคลากรให้มีทักษะการท�ำงานรอบด้าน โดยใช้ข้อได้เปรียบจากการ
ประกอบธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ และโทรทัศน์ในระยะเวลานาน ที่สามารถต่อยอดไปสู่การจัดงานสัมมนาและกิจกรรมต่างๆ ได้
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นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทได้กระจายความเสี่ยงของการลงทุนและลดการพึ่งพิงรายได้หลักจากธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์และ
สื่อโทรทัศน์  ปี 2564  กลุ่มบริษัทได้ซื้อธุรกิจและทรัพย์สินภายใต้ชื่อทางการค้า “The People” เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพด้าน
การด�ำเนินธุรกิจตามแผนยุทธศาสตร์ ต่อยอดโอกาสทางธุรกิจ โดยการสร้างฐานลูกค้ากลุ่มใหม่ สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์
ทางยุทธศาสตร์ระหว่างกลุ่มบริษัทและลูกค้า และลงทุนในธุรกิจจ�ำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม เป็นการสร้างโอกาสในการเพิ่ม
รายได้และส่งเสริมให้กลุ่มบริษัทมีศักยภาพในการสร้างความมั่นคงและเสถียรภาพส�ำหรับการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท
ในระยะยาว ที่สามารถเข้าถึงลูกค้าและผู้บริโภคจากกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย ซึ่งเป็นกลยุทธ์ในการเชื่อมความสัมพันธ์
ระหว่างแบรนด์ของกลุ่มบริษัท  
รวมถึงการลดความเสี่ยงโดยกลุ่มบริษัท โดยการลดค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน มาตรการการบริหารจัดการภายใน  
ในการควบคุมต้นทุน และค่าใช้จ่าย เพื่อบริหารสภาพคล่องไม่ให้ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ ตลอดจนมีแผนในการจัดโครงสร้าง
การจ่ายช�ำระหนี้ที่ผ่อนปรนมากขึ้น การช�ำระเงินกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินและผู้ให้กู้ที่มีต้นทุนทางการเงินที่เหมาะสมกับ
สภาวะตลาด เป็นต้น  
4) การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายที่เกี่ยวกับการด�ำเนินธุรกิจ
ตั้งแต่ปี 2563 บริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยได้
ว่าจ้างทีป่ รึกษากฎหมายให้คำ� แนะน�ำเกีย่ วกับมาตรการทีจ่ ำ� เป็น เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าการใช้และวิเคราะห์ขอ้ มูลส่วนบุคคล เพือ่ เพิม่
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการให้บริการสื่อโฆษณาเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ที่กฎหมายก�ำหนด
ทุกประการ
2.2.2 ความเสี่ยงด้านการผลิต
1) ความเสี่ยงจากการผลิตข่าว (Content)
การบริโภคข่าวผ่าน สื่อใหม่ ทั้งออนไลน์ และโซเชียลมีเดีย ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน เป็นความท้าทาย
ส�ำคัญในการผลิตข่าวของสือ่ สิง่ พิมพ์ และ สื่อโทรทัศน์ ภายใต้การบริหารของเนชั่นกรุป๊   เพราะสือ่ ใหม่มีความได้เปรียบสือ่ เดิม
ที่สามารถแพร่กระจายและเข้าถึงผู้อ่านได้รวดเร็ว สร้างให้เกิดการสื่อสารในรูปแบบท�ำซ�้ำ ส่งต่อ คัดลอก และให้ความเห็น
อย่างไรก็ตามคนข่าวเครือเนชั่น พร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป อีกทั้งความแข็งแกร่งของคนข่าวเครือเนชั่น
ที่น�ำเสนอข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง ให้ผู้อ่าน/ผู้ชม เป็นผู้ตัดสิน ให้การวิเคราะห์ที่เจาะลึกชัดเจนในทุกประเด็น ท�ำให้เครือเนชั่น
ได้รับการยอมรับให้เป็นสถาบันสื่อคุณภาพของประเทศ
ทั้งนี้   เนชั่นกรุ๊ป  ได้มุ่งมั่นพัฒนาสื่อใหม่   ทั้งเว็บไซต์ของสื่อหลักในเครือ ได้แก่ กรุงเทพธุรกิจ The Nation Thailand  
Thai News Spring News ขอบสนาม คมชัดลึก ออนไลน์ และดิจิทัลทีวี สะท้อนให้เห็นว่า  บริษัทให้ความส�ำคัญกับการ
เปลีย่ นแปลงพฤติกรรมการรับสือ่ ของผูบ้ ริโภค โดยแต่ละเว็บไซต์ของเครือเนชัน่ มีจำ� นวนผูเ้ ข้าชมในระดับต้นๆ ของแต่ละหมวด
หมู่ นอกจากนั้น ทีมข่าวเนชั่นกรุ๊ป ยังมีพลังมหาศาล ในโลกของโซเชียลมีเดีย ด้วยจ�ำนวนยอดติดตามของทุกสื่อในเครือรวม
กันสูงที่สุดของอุตสาหกรรม จนถึงวันนี้ เครือเนชั่นกรุ๊ป สามารถเข้าถึงผู้รับสื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านทุกแพลตฟอร์ม
ทั้งหนังสือพิมพ์ ทีวี มือถือ แท็บเล็ต หรือ บนจอเดสก์ท็อป ต่างสามารถรับข่าวสารคุณภาพ ผลผลิตของกระบวนการผลิตข่าว
ที่มีประสิทธิภาพของเครือเนชั่นได้อย่างคล่องตัว
2) ความเสี่ยงด้านการรักษาบุคลากรที่มีประสบการณ์และความสามารถ
เนื่องจากภาพลักษณ์ของกลุ่มบริษัท เป็นองค์กรสื่อสารมวลชนที่ได้รับความยอมรับในความเป็นมืออาชีพของวงการ
สื่อสารมวลชน ซึ่งบุคลากรเป็นปัจจัยหลักในการผลิตเนื้อหาที่มีคุณภาพ บริษัทจึงได้ตระหนักถึงความส�ำคัญในการบริหาร
และพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคล โดยเน้นการพัฒนาความรูค้ วามสามารถของนักข่าวให้มที กั ษะในการเขียนข่าวทีห่ ลากหลาย
ได้ลึก ครอบคลุมทุกด้าน สามารถหาข้อมูลมาประกอบและตรวจสอบข่าวให้มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น  
อย่างไรก็ตาม การด�ำเนินธุรกิจในยุคดิจทิ ลั ทีม่ กี ารแข่งขันสูง ท�ำให้บริษทั ต้องปรับตัวเพือ่ รองรับกับการแข่งขัน และการ
ด�ำเนินธุรกิจสื่อที่เปลี่ยนแปลงไป ด้วยการให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจทางธุรกิจ  ให้มีความ
สามารถปฏิบัติงานที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้ความส�ำคัญต่อผลตอบแทนและสวัสดิการส�ำหรับบุคลากร
เพื่อให้เทียบเคียง กับบริษัทอื่นๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงสร้าง Successor ที่ผู้บริหารระดับสูงจะได้รับการส่งเสริม
และสนับสนุนให้มีส่วนร่วมในการบริหารและการตัดสินใจ อีกทั้งเป็นการกระจายอ�ำนาจ และความรับผิดชอบให้ผู้บริหาร
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ในระดับรองลงมา โดยก�ำหนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ เป็นระเบียบอ�ำนาจการอนุมัติ (Corporate Index) อย่างชัดเจน
ที่ครอบคลุมตั้งแต่ การก�ำหนดนโยบายบริหาร  การบริหารจัดการงบประมาณ การบริหารงานทั่วไป การบริหารด้านทรัพยากร
บุคคล  และระเบียบอ�ำนาจการอนุมัติด้านการเงินและการลงทุน โดยอยู่ภายใต้โครงสร้างที่ให้ความส�ำคัญต่อการกระจาย
ความรับผิดชอบและภาระหน้าที่   เพื่อเพิ่มความคล่องตัว เพิ่มประสิทธิภาพและลดความซ�้ำซ้อน ซึ่งเป็นกลไกส�ำคัญในการ
ขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ และสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยคงไว้ซ่ึงความน่าเชื่อถือ
ความซื่อสัตย์ การร่วมมือที่ประสานงานกันในทุกสื่อ เพื่อสร้าง Synergy ร่วมกันในการบริหารภาพรวมของธุรกิจในเครือเนชั่น
2.2.3 ความเสี่ยงจากการบริหารจัดการ และการก�ำกับดูแลกิจการ
1) การก�ำหนดนโยบายของฝ่ายบริหาร
ธุรกิจสื่อสารมวลชน เป็นสื่อกลางส�ำคัญในการกระจายข่าวสารไปยังประชาชนทั่วไป ซึ่งมีผลต่อการชี้น�ำความเห็น  
ต่อประชาชนในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ดังนั้นธุรกิจสื่อจ�ำเป็นต้องมีผู้บริหารที่มีประสบการณ์เชี่ยวชาญ ในสาขาสื่อสาร
มวลชนโดยเฉพาะ และสามารถด�ำเนินธุรกิจได้อย่างมีจรรยาบรรณ โปร่งใส ผู้บริหารจึงมีส่วนส�ำคัญต่อการก�ำหนดนโยบาย
จุดยืนในการน�ำเสนอข่าวอย่างมีจรรยาบรรณ น�ำเสนอข่าวที่มีความเป็นกลางโดยคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นใหญ่ของ
บริษัทเล็งเห็นความส�ำคัญในการน�ำเสนอข่าว จึงไม่ก้าวก่ายนโยบายการน�ำเสนอข่าว แต่ได้ก�ำหนดแนวทางการน�ำเสนอข่าว
ของกองบรรณาธิการทุกสือ่ ในเครือไว้ ในนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการของบริษทั และก�ำกับดูแลให้การด�ำเนินงานเป็นไปตาม
นโยบายที่ก�ำหนดไว้
2) การควบคุมภายใน
บริษัทให้ความส�ำคัญกับความซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ในการบริหารจัดการคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้เล็งเห็นถึงความส�ำคัญของงานตรวจสอบภายใน ได้ปรับปรุงระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
เพื่อป้องกันมิให้มีเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทอย่างเช่นที่ผ่านมา  และได้แต่งตั้งบริษัท เจอาร์ บิสสิเนส
แอดไวซอรี่ จ�ำกัด ให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ในระหว่างปี 2564 บริษัท เจอาร์ บิสสิเนส แอดไวซอรี่
จ�ำกัด ได้เข้าท�ำการตรวจสอบเรื่องกระบวนการจ่ายเงินและเจ้าหนี้ โดยได้ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะบางประการเพื่อการ
ปรับปรุงระบบงานให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ด�ำเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะดังกล่าวแล้ว
ส�ำหรับการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตามหลักการของ COSO (The Committee of Sponsoring
Organizations of the Treadway Commission) ผู้ตรวจสอบภายในได้ใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายในของส�ำนักงานก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งผลการประเมินอยู่ในระดับน่าพึงพอใจ  และได้รายงานผลของ
การประเมินต่อคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบโดยตรง
นอกจากนี้ บริษทั ได้รบั การพิจารณารับรองการต่ออายุในฐานะการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รปั ชัน่ ของภาคเอกชน
ไทย จากคณะกรรมการแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริต  หรือ CAC โดยต่ออายุออกไปอีก 3 ปี ตั้งแต่ 30 กันยายน 2563 จนถึง
29 กันยายน 2566  ซึ่งเป็นการตระหนักว่าบริษัทด�ำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส มีความรับผิดชอบต่อสังคม และลดความเสี่ยง
ของการทุจริตคอร์รัปชั่น  
2.2.4 ความเสี่ยงด้านการเงิน ได้แก่
1) ความเสี่ยงจากภาระหนี้สิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษทั และบริษทั ย่อยมีภาระเงินกูย้ มื รวมจ�ำนวน 713.67 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 161.56 ล้านบาท
จาก ณ 31 ธันวาคม 2563 ที่เท่ากับ 552.11  ล้านบาท  โดยรายการที่เปลี่ยนแปลงที่เป็นสาระส�ำคัญได้แก่  บริษัทย่อยได้ช�ำระ
ค่าใบอนุญาตดิจิทัลทีวีที่ค้างจ่าย ส�ำนักงาน กสทช 50 ล้านบาท เรียบร้อยแล้ว เมื่อเดือนสิงหาคม 2564  ประกอบกับรายการ
เจ้าหนี้การค้าและค่าใช้จ่ายค้างจ่ายลดลง อย่างไรก็ตามในระหว่างปี 2564 กลุ่มบริษัทได้รับเงินกู้ยืมเพิ่มเติมจากสถาบัน
การเงิน และจากผู้ให้กู้บุคคลที่ไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อลงทุนในการขยายฐานกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ ในธุรกิจผลิต
คอนเทนท์ “ The People “ และตามที่กลุ่มบริษัทได้รับกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19  ท�ำให้รายได้ปรับตัวลดลง
เนื่องจากไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ในระหว่างปี 2564 จึงกู้ยืมเพื่อใช้หมุนเวียนในกิจการ
ส�ำหรับเงินกู้ยืมดังกล่าว บริษัทมีความเสี่ยงหากไม่สามารถช�ำระหนี้ได้ตามก�ำหนด ดังนั้นเพื่อเป็นการลดความเสี่ยง
บริษัทได้ขอขยายอายุสัญญาการช�ำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นที่จะทยอยครบก�ำหนดในช่วงปี 2565 โดยได้รับการต่ออายุจนถึง
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กุมภาพันธ์ 2566  นอกจากนีบ้ ริษทั ได้จดั ท�ำประมาณการทางการเงิน โดยมีสมมุตฐิ านอยูบ่ นหลักความระมัดระวัง เพือ่ ให้ทราบ
ถึงแนวโน้มผลการด�ำเนินงานและกระแสเงินสดอย่างสม�่ำเสมอ  ส�ำหรับส่วนของเงินกู้จากสถาบันการเงิน บริษัทได้เจรจา เพื่อ
ขอการสนับสนุนให้ธุรกิจของบริษัทสามารถด�ำเนินการต่อไปได้ ซึ่งแต่ละสถาบันการเงินยังคงสนับสนุนธุรกิจของกลุ่มบริษัท
ต่อไป ทั้งนี้ บริษัทไม่เคยมีประวัติการผิดนัดช�ำระหนี้เงินต้นหรือดอกเบี้ยแก่สถาบันการเงินและเจ้าหนี้เงินกู้ทุกประเภท
2) ความเสี่ยงจากการจัดหาเงินทุนจากแหล่งภายนอก
ในระหว่างปี 2564 ที่ผ่านมา บริษัทไม่มีปัญหาด้านกระแสเงินสด โดยได้รับเงินสนับสนุนจากผู้ให้กู้ท่ีให้เงินกู้โดยคิด
ดอกเบี้ยในอัตราตลาด  อย่างไรก็ตามในปี 2565  บริษัทได้วางแผนในการพิจารณาความเหมาะสมในการจัดหาแหล่งเงินทุน
ภายนอกอื่น เช่น การจ�ำหน่ายเงินลงทุน และการขายทรัพย์สิน เป็นต้น เพื่อน�ำมาจัดสรรช�ำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้สถาบันการเงิน
และด�ำเนินการต่างๆ ที่จ�ำเป็นต่อไป
โดย บริษัทยังมีเงินลงทุนในบริษัทย่อย ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และห้องชุด ที่ไม่ใช้ในการด�ำเนินงานอีกจ�ำนวนหนึ่ง
ซึ่งหากสามารถจ�ำหน่ายได้ในราคาที่เหมาะสมบริษัทจะน�ำเงินที่ได้รับมาช�ำระหนี้ เพื่อลดภาระดอกเบี้ยจ่ายต่อไป   
นอกจากนี้กลุ่มบริษัทอยู่ระหว่างการขอคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย ซึ่งในระหว่างปี 2564 บริษัทและบริษัทย่อยได้
รับเงินคืนภาษีรวมประมาณ 175 ล้านบาท และคาดว่าในปี 2565 จะได้พิจารณาคืนภาษีอีกประมาณ 100 ล้านบาท ซึ่งจะเป็น
แหล่งเงินภายนอกอีกทางหนึ่งที่บริษัทสามารถน�ำมาจัดสรรช�ำระคืนหนี้ได้ต่อไป
3) ความเสี่ยงจากการด้อยค่าของลูกหนี้การค้า
ในการตั้งส�ำรองหนี้สูญเป็นไปตามนโยบายบัญชีของบริษัทซึ่งระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน คือ บริษัท
มีนโยบายการจัดเก็บหนี้และการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ โดยพิจารณาตามจ�ำนวนหนี้ที่คาดว่าจะไม่สามารถเรียกเก็บจาก
ลูกหนี้ได้โดยประมาณการจากฐานะปัจจุบันของลูกหนี้ควบคู่กับประสบการณ์ในการเรียกเก็บหนี้ในอดีต นอกจากนี้บริษัท
มีนโยบายตั้งส�ำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามสัดส่วนร้อยละของรายได้ไว้ที่ร้อยละ 1  ของรายได้โฆษณา ส่วนรายได้จากการ
ขายสิ่งพิมพ์ผ่านตัวแทนจ�ำหน่าย (Agent) จะตั้งส�ำรองค่าเผื่อสินค้ารับคืนของหนังสือในประเทศที่ร้อยละ 30 และบริษัท
มีนโยบายลดสัดส่วนของลูกหนี้การค้าที่มีอายุเกินกว่า  12 เดือนให้มากที่สุด โดยลูกหนี้ที่มีอายุเกินกว่า  12 เดือน (งบการเงิน
รวม) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีจ�ำนวน 34.53 ล้านบาท และที่มีอายุ 6-12 เดือน จ�ำนวน 1.57 ล้านบาท โดยมีค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ (งบการเงินรวม) ณ วันที่ 31  ธันวาคม 2564 รวม 34.70 ล้านบาท  ซึ่งครอบคลุมลูกหนี้ที่เกินก�ำหนดช�ำระมากกว่า 
6 เดือน นอกจากนี้ฝ่ายติดตามหนี้ได้พิจารณาถึงปัจจัยอื่นๆ ซึ่งอาจส่งผลต่อความเสี่ยงด้านเครดิตของลูกค้า  ซึ่งรวมถึง
ความเสี่ยงของการผิดนัดช�ำระซึ่งเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมที่ลูกค้าด�ำเนินธุรกิจอยู่ โดยได้ด�ำเนินการตามนโยบายด้านเครดิต
เพือ่ วิเคราะห์ความน่าเชือ่ ถือของลูกค้ารายใหม่แต่ละรายก่อนทีก่ ลุม่ บริษทั จะเสนอระยะเวลาและเงือ่ นไขมาตรฐานในการช�ำระ
เงินและการส่งสินค้าหรือให้บริการ  ด้วยการก�ำหนดระยะเวลาการจ่ายช�ำระสูงสุดที่ 3 เดือน ให้เป็นไปตามนโยบายที่ก�ำหนด
และมีผู้อ�ำนวยการฝ่ายเครดิตที่จะประสานงานกับส�ำนักงานกฎหมายภายนอกในการเร่งรัดติดตามหนี้สินที่มีปัญหา
อย่างต่อเนื่อง
2.2.5 ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2564 บริษัทฯ  มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ถือหุ้นเกินร้อยละ 10 เพียง 1 รายคือ นางสาว อรอร อัครเศรณี
ที่ถือหุ้น จ�ำนวน 409,995,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 10.79 ของหุ้นที่ช�ำระแล้วทั้งหมดของบริษัท ซึ่งสัดส่วนการถือหุ้น
ดังกล่าว ไม่สามารถควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องต่าง ๆ ตามข้อบังคับบริษัทหรือตามที่กฏหมายก�ำหนดได้ ดังนั้นบริษัท
จึงไม่มีความเสี่ยงจากการควบคุมเสียงโดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่ นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น สามารถรวบรวมคะแนนเสียง
เพื่อตรวจสอบหรือถ่วงดุลเรื่องที่บริษัทเสนอได้
อย่างไรก็ตาม ด้วยโครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท ที่ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการ
ชุดย่อยต่างๆ  ที่มีการก�ำหนดขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่อย่างชัดเจนตามกฎบัตรของคณะกรรมการแต่ละชุดเพื่อให้การบริหาร
จัดการของบริษทั มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้  นอกจากนี้ บริษทั ได้กำ� หนดนโยบายการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์
โดยกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีส่วนได้เสียในธุรกรรมดังกล่าวต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และหากมีรายการที่เกี่ยวโยง
กัน  จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนของกฏหมายหรือเกณฑ์ต่างๆ ที่หน่วยงานก�ำกับดูแลก�ำหนด  
บริษัทมีความเสี่ยง ด้านการบริหารจัดการในบริษัทย่อย ที่ประกอบธุรกิจหลักจากการถือหุ้นไม่ถึงร้อยละ 75
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โดยบริษัทถือหุ้นในบริษัทย่อย คือ บริษัทเนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน) หรือ NBC ในสัดส่วนร้อยละ 71.45
โดยในปี 2564 NBC   มีสัดส่วนรายได้จากการให้บริการคิดเป็นร้อยละ62 ของรายได้จากการให้บริการของกลุ่มบริษัท
แม้บริษทั ฯ จะมีสทิ ธิในการออกเสียงในการประชุมผูถ้ อื หุน้ เกินกึง่ หนึง่ แต่บริษทั ยังมีความเสีย่ งทีไ่ ม่สามารถควบคุมมติทปี่ ระชุม
ผู้ถือหุ้นบางกรณี ที่ต้องได้รับเสียงสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า  3 ใน 4 เช่น การเพิ่มทุน การซื้อหรือขายกิจการ เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม  NBC เป็นบริษทั ฯ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึง่ มีโครงสร้างการบริหารจัดการตามกรอบนโยบายทีก่ ำ� หนด
เป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี  ที่จะช่วยลดผลกระทบจากความเสี่ยงจากการสูญเสียเงินลงทุนได้
2.2.6 ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม
ความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 (COVID-19) ที่แพร่กระจายอย่างรวดเร็วตั้งแต่
ปลายปี 2562 ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ ส่งผลกระทบทั่วโลก และทุกธุรกิจทุกภาคส่วน ท�ำให้ในระหว่างปี
2564 บริษัทไม่สามารถจัดกิจกรรมหารายได้ได้เต็มที่  อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทได้ปรับตัวตามสถานการณ์  แม้จะไม่สามารถ
จัดกิจกรรมลักษณะ On Ground ได้เช่นเดิม แต่ได้ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การจัดกิจกรรมในลักษณะ Virtual แทน ซึ่งได้รับการ
ตอบรับอย่างดี และคาดว่าในปี 2565 จากการที่ประชาชนได้รับวัคซีนอย่างต่อเนื่อง ความรุนแรงของโรคลดลง และมาตราการ
ผ่อนคลายของภาครัฐ  และการเปิดประเทศ คาดว่าจะท�ำให้กลุ่มบริษัทสามารถจัดกิจกรรม หารายได้ได้มากขึ้น อย่างน้อย
เท่ากับก่อนมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid 19
2.2.7 ความเสี่ยงต่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ
     - ไม่มี -
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3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
3.1 นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะด�ำเนินงานและสร้างการเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนแก่ธุรกิจ ภายใต้ด�ำเนินตามหลักการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่ไปกับการค�ำนึงถึงการมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม ชุนชน และผู้มีส่วนได้
เสียทุกฝ่าย ซึ่งจะท�ำให้บริษัทมั่นใจว่าธุรกิจจะมีรากฐานที่แข็งแรงและสามารถขับเคลื่อนธุรกิจเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและ
ยั่งยืนในระยะยาว โดยมีนโยบายและแนวปฏิบัติในเรื่องต่างๆ ดังนี้
ธรรมาภิบาล
บริษัทมุ่งมั่นด�ำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยยึดมั่นในหลักการ
ก�ำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณที่ดีในการประกอบธุรกิจ ดังนี้
1. ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด ตลอดจนให้ความ
ร่วมมือต่อการปฏิบัติงาน และ/หรือการด�ำเนินการใดๆ ภายใต้การบังคับใช้กฎหมายอย่างถูกต้องของเจ้าหน้าที่
ภาครัฐ
2. ด�ำเนินธุรกิจด้วยความซึ่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมถึงอยู่บนพื้นฐานของการปฏิบัติตาม
พันธะสัญญาที่ได้ตกลงไว้ และการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม
3. ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี บริษัทจะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า  ภายใต้กรอบกติกามารยาทของการ
แข่งขันที่ดีและเป็นธรรม
4. ด�ำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม โดยอยูบ่ นพืน้ ฐานทางจริยธรรมและหลักการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดี เพื่อพัฒนาให้ธุรกิจเติบโตควบคู่ไปกับการสร้างความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
5. หลีกเลี่ยงการด�ำเนินการใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 
ตลอดจนไม่สนับสนุนการกระท�ำในทางทุจริตทุกรูปแบบกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่่าย
สิทธิมนุษยชน
บริษัทให้ความส�ำคัญต่อการเคารพสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นสิทธิพื้นฐานที่ทุกคนมีโดยเสมอภาคกัน บริษัทจะไม่กระท�ำ
การใดๆ ทีเ่ ป็นการละเมิดสิทธิ เสรีภาพของผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงดูแลมิให้ธรุ กิจของบริษทั มีสว่ นเกีย่ วข้อง หรือสนับสนุน
ให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน ตลอดจนจะส่งเสริมให้ คู่คา 
้ ผูม้ สี ว่ นได้เสีย ปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล
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สิ่งแวดล้อม
บริษทั ให้ความส�ำคัญต่อความรับผิดชอบด้านสิง่ แวดล้อม มีความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะด�ำเนินธุรกิจตามเกณฑ์กฎหมาย ข้อก�ำหนด
และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมรณรงค์ลดภาวะโลกร้อนด้วยการปรับเปลี่ยนพถติกรรมการลดใช้พลังงาน และจะท�ำหน้าที่ส่ือกลางให้กับทุก
ภาคส่วน สร้างความตระหนักและสร้างจิตส�ำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลดการใช้ทรัพยากรและ
พลังงาน ตลอดจนลดการปล่อยของเสีย และก๊าซเรือนกระจก เพื่อกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด
สังคมและชุมชน
บริษัทให้ความส�ำคัญกับการด�ำเนินงานเพื่อประโยชน์ต่อสังคม มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม ชุมชน เพื่อความเป็นอยู่
ที่ดีขึ้น และในฐานะที่บริษัทท�ำธุรกิจด้านสื่อ ท�ำให้มีกิจกรรมส่งเสริมเพื่อช่วยเหลือและพัฒนาสังคมในด้านต่างๆอย่างต่อเนื่อง
เช่น ด้านศาสนา วัฒนธรรม การศึกษา และคุณภาพชีวติ   และยังสนับสนุนการมีสว่ นร่วมของชุมชนท้องถิ่นทีม่ ีความขาดแคลน
ด้านต่างๆ รวมถึงการเปิดรับฟังความเห็น ข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังให้ความส�ำคัญใน
การดูแลรับผิดชอบต่อพนักงาน มีการพัฒนาบุคลากร จัดสวัสดิการให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆ การดูแลสุขอนามัยและความ
ปลอดภัยในการท�ำงาน และให้ความเป็นธรรมต่อพนักงานทุกคน

3.2 การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

3.2.1 ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ
ลักษณะการด�ำเนินธุรกิจหลักของบริษัท คือ การให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร (Content  Provider) ผ่านช่องทาง
แพลตฟอร์มที่หลากหลายทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโทรทัศน์ และสื่อออนไลน์ ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ ประกอบด้วย
ลูกค้าซึ่งเป็นกลุ่มผู้อ่าน ผู้รับชม และบริษัท ห้างร้านที่เป็นผู้ลงโฆษณา ซึ่งบริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าของงานอย่างมืออาชีพ
ที่มีความน่าเชื่อถือ โดยแบ่งห่วงโซ่ของธุรกิจออกเป็น
กิจกรรมหลัก (Primary Activities) คือ การเชื่อมโยงกันอย่างต่อเนื่องของ 5 กิจกรรมหลัก ดังนี้
ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจในกิจกรรมหลักของบริษัท
การบริหารปัจจัยการผลิต

การปฏิบัติการ

- ควบคุมการหาข่าว หรือการได้รับข่าวจากแหล่ง
ข่าวที่เชื่อถือได้
- มีจิตส�ำนึกในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อประโยชน์
สาธารณะและรู้ถึงผลกระทบและความเสียหาย
จากการรายงานข่าว
- ผนึกก�ำลังกับสื่อทุกแพลตฟอร์มในเครือ เพื่อให้
เข้าถึงและตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคดิจิทัลได้อย่าง
เท่าทัน
การกระจายการให้บริการ
- มีชอ่ งทางรับชมทีห่ ลากหลาย เพือ่ ความ
สะดวกและสามารถเข้าถึงได้ง่าย
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- พัฒนา ปรับปรุงระบบงานให้ทันสมัยและตอบสนอง
ต่อเทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลา
- พนักงานได้รบั การอบรมพัฒนาสม�ำ่ เสมอ และปฏิบตั ิ
หน้าที่ตามกฎระเบียบ และจริยธรรมในวิชาชีพที่
เกีย่ วข้องอย่างเคร่งครัด และมีความรูค้ วามเชีย่ วชาญ
ในงานที่รับผิดชอบเป็นอย่างดี

การตลาดและการขาย
- มีการก�ำหนดราคาอย่างเหมาะ
สมและโปร่งใส

NATION MULTIMEDIA GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

การบริการหลังการขาย
- มีหน่วยงานรับเรือ่ งร้องเรียน รับฟัง
ความคิดเห็น เพื่อน�ำไปพิจารณา
ด�ำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมสนับสนุน (Support Activities)
คือ กิจกรรมทีส่ นับสนุนเพือ่ ขับเคลือ่ นให้กจิ กรรมหลักของบริษทั ด�ำเนินไปได้อย่างต่อเนือ่ งมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย
- การบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resources Management) ซึ่งถือได้ว่าในธุรกิจของบริษัท ทรัพยากรบุคคล
เป็นหัวใจส�ำคัญในการขับเคลื่อนของบริษัท ดังนั้นบริษัทจึงได้ให้ความส�ำคัญ ตั้งแต่การจัดจ้างพนักงานที่มีความรู้ ความ
สามารถ การบริหารค่าตอบแทนที่สามารถแข่งขัน สามารถจูงใจพนักงานได้ การส่งเสริมให้พนักงานได้รับการอบรมพัฒนา
อย่างสม�่ำเสมอ รวมทั้งให้โอกาสในการเติบโตก้าวหน้าในสายอาชีพ การดูแลเอาใจใส่ และการสร้างขวัญก�ำลังใจ เป็นอย่าง
ดี เพื่อให้พนักงานเกิดความรัก ความผูกพันกับบริษัท และทุ่มเทสร้างสรรค์พัฒนางานที่มีประสิทธิภาพ
- การจัดซื้อจัดหา (Procurement) จัดหาอุปกรณ์เครื่องมือในการท�ำงานที่มคี ุณภาพ มีประสิทธิภาพ ด้วยความโปร่งใส  
และทันต่อความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
- การพัฒนาเทคโนโลยี (Technology Development) ปรับปรุงกระบวนการท�ำงานโดยน�ำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้
เพื่อตอบสนองต่อความต้องการและโลกธุรกิจที่เปลี่ยนไป
3.2.2 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ
บริษัทมีการแบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่
1. ผู้มีส่วนได้เสียภายในองค์กร ได้แก่ พนักงาน ผู้ถือหุ้น
2. ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ สังคมและชุมชน
ผู้มีส่วนได้เสียภายในองค์กร
ผู้มีส่วนได้เสีย

ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย

พนักงาน

- ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ดี
- ความก้าวหน้าในอาชีพ
- โอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
- รับฟังความคิดเห็นของพนักงาน
- สภาพแวดล้อมในการท�ำงานที่ดีและ
ปลอดภัย
- การปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและไม่เลือก
ปฏิบัติ

- บริหารจัดการผลตอบแทนและสวัสดิการให้เป็น
ที่พึงพอใจของพนักงานและสามารถแข่งขันใน
ระดับอุตสาหกรรมเดียวกัน
- ท�ำแผนพัฒนาบุคคลเพื่อพัฒนาศักยภาพและ
รักษาบุคลากรที่ดีไว้กับองค์กร
- เปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็น
- มีระบบความปลอดภัยในการท�ำงานและสร้าง
สภาพแวดล้อมที่น่าอยู่
- ปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกันและ
เป็นธรรม

ผู้ถือหุ้น

- ผลประกอบการที่ดีและเติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง
- ความมั่นคงทางธุรกิจ
- ความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
- การเปิดเผยข้อมูลที่รวดเร็ว ถูกต้องและ
ครบถ้วน ทันต่อการตัดสินใจ

- จัดท�ำแผนธุรกิจ เพื่อผลประกอบการที่ยั่งยืน
- พัฒนาและขยายฐานธุรกิจให้เติบโตอย่าง
ต่อเนื่องและมีศักยภาพเป็นที่ยอมรับ
- จัดช่องทางการติดต่อกับผู้ถือหุ้นที่หลากหลาย
เช่น การสื่อสารผลการด�ำเนินงานผ่านช่องทาง
ของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษทั การ
รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะผ่านช่องทาง
เช่น อีเมล หรือเว็บไซต์ของบริษัท
- จ่ายเงินปันผลตามนโยบายของบริษัท
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ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร
ผู้มีส่วนได้เสีย

ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย

ลูกค้า

- คุณภาพงานที่ดี ถูกต้อง รวดเร็ว แม่นย�ำ
- ราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรม
- แก้ไขปัญหาที่เกิดจากกระบวนการขาย
และบริหารได้อย่างรอบคอบและรวดเร็ว
- ความโปร่งใสตลอดกระบวนการท�ำงาน
- ส่งมอบงานตรงตามเวลา
- ปฏิบัติตามกฎหมายและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ
- บริการอย่างต่อเนื่องหลังจบงาน

- ด�ำเนินงานอย่างมืออาชีพ ด้วยบุคลากรที่มาก
ประสบการณ์
- การบริการที่มุ่งเน้นให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดกับ
ลูกค้า  มีความซึ่อสัตย์ให้ลูกค้ามีความวางใจและ
เชื่อมั่นในการด�ำเนินงานของบริษัท
- พัฒนากระบวนการท�ำงานให้มปี ระสิทธิภาพสูงสุด
ด้วยการพัฒนานวัตกรรมเข้ามาเสริมกระบวนการ
ท�ำงาน
- ปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขและข้อสัญญาต่างๆ อย่างเคร่งครัด
และเป็นธรรม
- ด�ำเนินงานภายใต้นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น
- รับฟังความคิดเห็นและข้อร้องเรียนผ่านช่องการ
สื่อสารต่างๆ เพื่อน�ำมาปรับปรุงและพัฒนางาน
บริการ

คู่ค้า

- การสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือ
ที่ดีต่อกันในระยะยาว
- การด�ำเนินการที่เป็นธรรมและโปร่งใส
ตรวจสอบได้
- รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ต่าง ๆ

- สร้างความเชื่อมั่นให้กับคู่ค้าผ่านการด�ำเนินงานที่
มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน และมีกระบวนการคัด
เลือกคู่ค้าที่สามารถด�ำเนินการตามมาตรฐานที่
บริษทั ก�ำหนดเพือ่ ให้ได้คณ
ุ ภาพตามความต้องการ
ของบริษทั และมีมาตรฐานตามกฏหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
- ให้ความส�ำคัญต่อการสร้างและรักษาความสัมพันธ์
ที่ดีต่อคู่ค้าอย่างยั่งยืน
- มีความซือ่ สัตย์สจุ ริต และอยูบ่ นพืน้ ฐานของการได้
รับผลตอบแทนอย่างเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย รวมทั้ง
ปฏิบตั ติ ามสัญญาและ/หรือเงือ่ นไขต่างๆ ทีไ่ ด้ตกลง
กันไว้กับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด
- ปฏิบตั ติ อ่ คูค่ า้ ทุกรายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม
- มีขอ้ ห้ามในการเรียกรับ และ/หรือยอมรับทรัพย์สนิ
หรือประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตจากคู่ค้า
- ด�ำเนินงานภายใต้นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น
- รับฟังความคิดเห็นและข้อร้องเรียนผ่านช่องการ
สื่อสารต่างๆ เพื่อน�ำมาปรับปรุงและพัฒนางาน
บริการ

คู่แข่งทางการค้า - การแข่งขันทางธุรกิจอย่างเสรี
- ด�ำเนินการทางธุรกิจอย่างเป็นธรรม

38

การตอบสนองต่อความคาดหวัง

- ปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันที่ดี
- ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่ง
- ไม่กล่าวหาในทางร้ายหรือมุ่งท�ำลายชื่อเสียงแก่
คู่แข่งทางการค้า
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ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร
ผู้มีส่วนได้เสีย

ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย

เจ้าหนี้

- การมีวินัยทางการเงินและความสามารถ
ในการช�ำระหนี้

- ช�ำระหนี้ต่อเจ้าหนี้ตรงตามเงื่อนไขที่ก�ำหนด
- ช�ำระหนี้เงินกู้ยืม ดอกเบี้ยและมีความรับผิดชอบ
ในหลักประกันหรือการค�้ำประกันต่างๆ โดยยึดมั่น
ตามเงือ่ นไขในสัญญาทีไ่ ด้ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด
- เมื่อมีเหตุการณ์ที่ส�ำคัญที่ส่งผลกระทบต่อสถานะ
ทางการเงินและอาจกระทบต่อหนีท้ ตี่ อ้ งช�ำระ บริษทั
จะแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบเพื่อร่วมหาวิธีป้องกันหรือ
แก้ไขเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย
- ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่เจ้าหนี้ก�ำหนด

สังคมและชุมชน - การบริหารจัดการด้านพลังงานและสิ่ง
แวดล้อม
- การได้รบั ข้อมูลทีเ่ ป็นประโยชน์และสามารถ
น�ำไปประยุกต์ใช้กบั สถานการณ์ตา่ ง ๆ ได้
- การได้รับการช่วยเหลือ สนับสนุนและส่ง
เสริมด้านต่าง ๆ
- การบริหารจัดการข้อร้องเรียนอย่างรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ

- บริหารจัดการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่าง
เป็นระบบและเกิดประโยชน์สูงสุด
- ส�ำรวจความต้องการหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นกับ
ชุมชน
- สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคนในชุมชนและ
องค์กร
- จัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ความรู้คืนสู่สังคม เช่น
หลักสูตรออนไลน์ เรียนง่าย เรียนฟรี ของกรุงเทพ
ธุรกิจ ในยุคโควิด
- สนับสนุนและช่วยเหลือผ่านโครงการต่างๆ ตาม
เหตุการณ์และสถานการณ์ปัจจุบัน เช่น โครงการ
รวมน�้ำใจสู้ภัยน�้ำท่วม
- รับฟังความคิดและข้อเสนอแนะต่างๆ ผ่านช่องทาง
การสื่อสารขององค์กร
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3.3 การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม

3.3.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัทให้ความส�ำคัญต่อความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อม และมุ่งมั่นที่จะด�ำเนินธุรกิจตามเกณฑ์กฎหมาย ข้อก�ำหนด
และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมรณรงค์ลดภาวะโลกร้อนด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดใช้พลังงาน และจะท�ำหน้าที่สื่อกลางให้กับทุก
ภาคส่วน สร้างความตระหนักและสร้างจิตส�ำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลดการใช้ทรัพยากรและ
พลังงาน ตลอดจนลดการปล่อยของเสีย และก๊าซเรือนกระจก เพื่อกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้
1. ปฏิบตั ติ ามกฎหมายด้านสิง่ แวดล้อม ตลอดจนให้ความร่วมมือและปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ข้อก�ำหนดและกฏระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
2. ด�ำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม โดยมุ่งเน้นให้กระบวนการปฏิบัติงานและกิจกรรม
กรรมทางธุรกิจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนน้อยที่สุด
3. สนับสนุนการสร้างความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่พนักงาน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และความส�ำคัญในการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทได้ให้ความส�ำคัญต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงมีการปฏิบัติตามข้อก�ำหนดกฎหมายมาโดย
ตลอด ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการจัดท�ำนโยบายอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
3.3.2 ผลการด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
ในปี 2564 บริษัทส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและมีประสิทธิภาพ
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงมีการสื่อสารให้ความรู้ สนับสนุนและสร้างจิตส�ำนึกแก่พนักงานในการบริหารการใช้ทรัพยากรที่
มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร
- ลดการใช้กระดาษ โดยการส่งข้อมูลผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ เช่น อีเมลล์ , การอนุมตั งิ านผ่านระบบการอนุมตั อิ ตั โนมัติ
(Work flow Automation), ออกใบแจ้งหนี้,ใบเสร็จรับเงิน/ใบก�ำกับภาษีด้วยระบบ E- WitholdingTax E-Invoice
& E-Receipt , การใช้ช่องทางการรับจ่ายโดยผ่านระบบธนาคาร (ลดการใช้เช็ค)
- รณรงค์ลดการใช้ลฟิ ท์ โดยให้ใช้บนั ไดแทนส�ำหรับการขึน้ -ลง 1-3 ชัน้ เพือ่ ช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าและถือเป็นการ
ส่งเสริมสุขภาพให้กับพนักงานด้วยการเดินออกก�ำลังกาย
การใช้พลังงาน(ไฟฟ้า)
บริษัทใช้พลังงานจากไฟฟ้าในการด�ำเนินธุรกิจเป็นหลัก จึงมุ่งมั่นที่จะลดการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ
ก�ำหนดแนวทางและมีการรณรงค์ให้พนักงานเพือ่ สร้างจิตส�ำนึกและสร้างความตระหนักในการให้ความร่วมมือในการใช้ไฟฟ้า
อย่างประหยัด โดยการปิดไฟห้องประชุมเมือ่ ไม่ได้ใช้งาน , ปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์ช่วงเวลาพักกลางวัน, ก�ำหนดเปิด-ปิดเครือ่ ง
ปรับอากาศ (แอร์) ก่อนและหลังเลิกงาน 30 นาที และให้ใช้การเดินขึ้น-ลงบันไดแทนการใช้ลิฟท์ส�ำหรับการขึ้น-ลง 1-3 ชั้น ซึ่ง
บริษัทได้ด�ำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง
การใช้ทรัพยากร (น�้ำ)
บริษัทตระหนักถึงความส�ำคัญของการบริหารจัดการน�้ำ ซึ่งถือว่าเป็นทรัพยากรที่ส�ำคัญต่อการด�ำรงชีวิตและเป็นปัจจัย
ส�ำคัญของภาคเศรษฐกิจ เนื่องจากน�้ำเป็นทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไปยังไม่มีการผลิตขึ้นมาทดแทนได้ บริษัทมีแนวทางในการ
ใช้น�้ำภายในองค์กรให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด โดยมีการรณรงค์และติดป้ายเพื่อย�้ำเตือนเมื่อเปิดใช้น�้ำ
แล้วให้ปดิ ก๊อกน�ำ้ ทุกครั้งหลังใช้งาน ให้มกี ารบ�ำรุงรักษาและตรวจสอบการรั่วไหลของระบบน�ำ้ ประปา ให้มีประสิทธิภาพอยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ  
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การจัดการขยะ ของเสีย และมลพิษ
บริษัทมีการจัดการขยะและของเสียอย่างเหมาะสม โดยมีการแยกจุดทิ้งขยะที่เป็นกระดาษถ่ายเอกสารที่ใช้แล้วเพื่อ
สามารถน�ำเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลน�ำไปผลิตเป็นกระดาษใช้ใหม่ ส่วนขยะทั่วไปก�ำหนดจุดทิ้งไว้ในแต่ละพื้นที่ โดยทุกสิ้นวัน
จะมีการรวบรวมไปทิง้ บริเวณภายนอกอาคารในพื้นที่ที่ผู้ดูแลได้จัดเตรียมไว้ นอกจากนีเ้ พื่อสุขอนามัยและความปลอดภัยของ
พนักงาน บริษัทได้ก�ำหนดจุดทิ้งขยะติดเชื้อไว้โดยเฉพาะ เช่น หน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว เป็นต้น
การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก
บริษัทยังไม่มีข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก แต่อย่างไรก็ตามบริษัทได้ค�ำนึงถึงความส�ำคัญในการจัดการเพื่อลด
ปัญหาการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยบริษัทอยู่ระหว่างการศึกษาและท�ำความเข้าใจในขั้นตอนด�ำเนินงานต่างๆ ซึ่งมีแนวทาง
จะรายงานผลด�ำเนินงานและเปิดเผยข้อมูลในปีต่อไป

3.4 การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม

3.4.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม
บริษัทให้ความส�ำคัญกับการด�ำเนินงานเพื่อประโยชน์ต่อสังคม มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม ชุมชน เพื่อความเป็นอยู่
ที่ดีขึ้น และในฐานะที่บริษัทท�ำธุรกิจด้านสื่อ ซึ่งสังคมจะมีความคาดหวังต่อมาตรฐานจริยธรรมสูงกว่าในหลายอาชีพอยู่แล้ว
บริษัทยังเป็นสื่อกลางเชื่อมประชาชนกับสังคมโลก ท�ำให้มีกิจกรรมส่งเสริมเพื่อช่วยเหลือและพัฒนาสังคมในด้านต่างๆ
อย่างต่อเนื่อง เช่น ด้านศาสนา วัฒนธรรม การศึกษา และคุณภาพชีวิต และยังสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น
ที่มีความขาดแคลนด้านต่างๆ รวมถึงการเปิดรับฟังความเห็น ข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ อย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง
ยังให้ความส�ำคัญในการดูแลรับผิดชอบต่อพนักงาน มีการพัฒนาบุคลากร จัดสวัสดิการให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆ การดูแล
สุขอนามัยและความปลอดภัยในการท�ำงาน และให้ความเป็นธรรมต่อพนักงานทุกคน
นอกจากนี้ กรุงเทพธุรกิจซึ่งเป็นสื่อในเครือเนชั่น กรุ๊ป ได้ก�ำหนดแผนงานการน�ำเสนอคอนเทนต์ในปี 2565 นอกเหนือ
จากคอนเทนต์ด้านข่าว ซึ่งรวมถึงคอนเทนต์ด้านภาวะโลกร้อน ได้แก่ ZERO Carbon, EV ยานยนต์ไฟฟ้า,ไฟฟ้าจากพลังงาน
ทดแทน, Bio Circular Green เศรษฐกิจสีเขียว และนวัตกรรมเพือ่ โลกสีเขียว ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้ทกุ ภาคส่วนในสังคมเกิดความตระหนัก
และให้ความร่วมมือในการลดปัญหาภาวะโลกร้อนอย่างจริงจังมากขึ้น
ความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน
- สนับสนุนให้พนักงานมีความรับผิดชอบต่อสังคมและปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของกฎหมายอย่างเคร่งครัด รวมถึง
เสริมสร้างค่านิยมของการมีคุณธรรมและจริยธรรมในการท�ำงาน
- บริษทั ได้ประกาศเจตนารมณ์และได้รบั การรับรองเป็นสมาชิกในโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รปั ชัน่ ของภาคเอกชน
ไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption : CAC) ซึ่งแสดงถึงความตระหนักและเห็น
ความส�ำคัญของการวางระบบป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น และพร้อมที่จะด�ำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส
- ยึดมั่นในความถูกต้อง ความเป็นกลางและความเที่ยงธรรม อันจะน�ำพาสังคมไปสู่ความสามัคคีและสงบสุข
- เป็นสื่อกลางในการรณรงค์ให้ประชาชน ได้ให้ความส�ำคัญต่อการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น ซึ่งเป็นมรดกตกทอดจากบรรพบุรุษ ให้ด�ำรงอยู่เจริญรุ่งเรืองเพื่อสืบสาน
ให้แก่เยาวชนในรุ่นต่อๆไป
- มุ่งเน้นการสร้างกิจกรรมทั้งภายในบริษัท และกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อการพัฒนาสังคมในด้านต่างๆ
ส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างเกิดประโยชน์ เพื่อเสริมสร้างพลานามัยและห่างไกลยาเสพติด สนับสนุนและส่งเสริม
กิจกรรมเพื่อแสดงออกและการประกวดความสามารถด้านต่างๆ ของเยาวชนและประชาชน ส่งเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมทางศาสนา ทั้งที่ด�ำเนินการเองและร่วมมือกับรัฐและชุมชน โดยมีรายละเอียดกิจกรรมอยู่ในหัวข้อ 3.4.2
ผลการด�ำเนินงาน/กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
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การเคารพสิทธิมนุษยชน
- ให้ความส�ำคัญต่อการเคารพสิทธิมนุษยชน ด้วยการค�ำนึงถึงความเสมอภาคและความเท่าเทียมกัน ไม่แบ่งแยก
เชื้อชาติ ศาสนา เพศ สถานภาพสมรส สมรรถภาพทางร่างกาย ฐานะหรือสถานะอื่นใดที่มิได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติ
งาน รวมทั้งให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
- ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ ให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน และยึดมั่นในการปฏิบัติตามหลัก
สิทธิมนุษยชนบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
- ให้ผลตอบแทนทีเ่ ป็นธรรม เหมาะสม และสอดคล้องกับผลการด�ำเนินงานของบริษทั ทัง้ ในระยะสัน้ และในระยะยาว
ตลอดจนจัดสวัสดิการที่พอเพียงและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นจริง
- ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการท�ำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ
- ให้ความส�ำคัญต่อการพัฒนาความรู้ศักยภาพของพนักงาน โดยจัดอบรมสัมมนาอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อพัฒนาความ
รูแ้ ละทักษะในการท�ำงานของพนักงาน ให้ความส�ำคัญต่อการพัฒนาการถ่ายทอดความรูค้ วามสามารถของพนักงาน
โดยให้โอกาสพนักงานอย่างทั่วถึงและสม�่ำเสมอ
- เปิดโอกาสและสนับสนุนให้พนักงานได้จัดตั้ง ”สหภาพแรงงานเครือเนชั่น” ตามพรบ.แรงงานสัมพันธ์ 2518 เพื่อ
คุ้มครองผลประโยชน์เกี่ยวกับสภาพการจ้างงาน ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างและระหว่าง
ลูกจ้างด้วยกัน
- รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค
3.4.2 ผลการด�ำเนินงานด้านสังคม
ลูกค้า
บริษัทค�ำนึงถึงความพึงพอใจของลูกค้าเป็นส�ำคัญ บริษัทมีความมุ่งมั่นในการด�ำเนินงานตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าโดยบริการด้วยคุณภาพ ราคาที่เป็นธรรม และมีความรับผิดชอบต่อลูกค้า   ซึ่งบุคลากรในองค์กรจะมีการพัฒนาความรู้
ที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่อง มีการพัฒนาด้านเทคโนโลยี ปรับตัวให้องค์กรมีความรู้เท่าทันกับเทคโนโลยีสมัย
ใหม่ ที่สามารถน�ำมาปรับใช้ในการให้บริการแก่ลูกค้าให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น ให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของลูกค้า  และ
ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มเข้ามา และสร้างความพึงพอใจในงานบริการของบริษัท
โดยในปี 2564 บริษัทได้รับความพึงพอใจจากลูกค้าในระดับดีและไม่มีข้อร้องเรียนจากลูกค้าในเรื่องส�ำคัญ
พนักงาน
การพัฒนาฝึกอบรมพนักงาน
ในปี 2564 บริษัทได้จัดการฝึกอบรมให้กับพนักงานทั้งหลักสูตรการอบรมภายใน(Training In House) และส่งพนักงาน
ไปฝึกอบรมกับสถาบันภายนอก จ�ำนวน 191 คน คิดเป็นร้อยละ 62 ของทั้งหมด 306 คน (จ�ำนวนพนักงานเฉลี่ย 12 เดือน)
จ�ำนวนชั่วโมงฝึกอบรมทั้งปี 1,194 ชั่วโมง คิดเป็นชั่วโมงเฉลี่ยการฝึกอบรมพนักงาน 4 ชั่วโมง/คน/ปี
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
ในปี 2564 บริษทั ให้ความส�ำคัญต่อบุคลากรโดยมีความห่วงใยต่อสุขภาพ อนามัยของพนักงานจากการแพร่ระบาดของ
โควิด-19 บริษัทได้จัดหาหน้ากากอนามัยแจกให้กับพนักงาน จัดหาชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ส�ำหรับตรวจผู้ที่มีความ
เสี่ยงสูงก่อนเข้าท�ำงาน ประสานงานและติดตามให้พนักงานทุกคนฉีดวัคซีนให้ครบโดสตามมาตรการของภาครัฐ อีกทั้งบริษัท
ได้จดั หาวัคซีน mRNA (Moderna) เพือ่ เป็นวัคซีนเข็มกระตุน้ ภูมิคมุ้ กันหรือบูสเตอร์ (Booster Dose) ให้กบั พนักงานทุกคน เพือ่
ป้องกันและลดความรุนแรงหากติดเชื้อดังกล่าว
สถานทีท่ ำ� งาน บริษทั มีมาตรการดูแลอย่างเข้มงวด โดยจัดให้ทำ� ความสะอาดในพืน้ ทีส่ ำ� นักงานด้วยการพ่นน�ำ้ ยาฆ่าเชือ้
อย่างสม�่ำเสมอ ท�ำความสะอาดอุปกรณ์ส�ำนักงาน จัดเจลแอลกอฮอล์ส�ำหรับล้างมือ มีเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าพื้นที่
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ส�ำหรับพนักงานและผู้มาติดต่อ ก�ำหนดให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาการท�ำงาน และบริษัทยังได้ให้พนักงานบางส่วน
ปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home) เพื่อลดความแออัดของการท�ำงานในพื้นที่ส�ำนักงานและหลีกเลี่ยงการเดินทางของ
พนักงาน
การเกิดอุบตั เิ หตุและการลาเจ็บป่วยจากการท�ำงาน โดยในรอบปีทผี่ า่ นมาไม่มกี ารเกิดอุบตั เิ หตุและการลาเจ็บป่วยจาก
การท�ำงาน  เนื่องจากลักษณะการท�ำงานของบริษัทฯ เป็นการปฏิบัติงานในส�ำนักงานเป็นส่วนใหญ่ และทางบริษัทฯ ได้ให้
ความส�ำคัญกับสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน มีการดูแลอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้รวมถึงสถานประกอบการให้อยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งานและมีความปลอดภัยอยู่เสมอ
กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
บริษัทด�ำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) ควบคู่กับจริยธรรมทาง
วิชาชีพสือ่ มวลชน ทัง้ ด้านสังคม ชุมชนสิง่ แวดล้อม เพือ่ พัฒนาสังคมอย่างยัง่ ยืน ผ่านกิจกรรมและโครงการต่างๆ ทีจ่ ดั ขึน้ ตลอด
ปี 2564 ดังนี้  
1) กิจกรรมท�ำนุบ�ำรุงพระพุทธศาสนา
เนชั่นเป็นเจ้าภาพท�ำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีประจ�ำปี 2564 โดยมีผู้มีจิต
ศรัทธาร่วมบริจาคเป็นเจ้าภาพร่วม เพื่อสมทบทุนก่อสร้างโกเมศไตรรัตนเจดีย์
ณ วัดโกเมศรัตนาราม อ�ำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี เพือ่ ใช้เป็นสถานทีศ่ กึ ษา
และปฎิบัติธรรมตามค�ำสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าส�ำหรับพระภิกษุสงฆ์
สามเณรและประชาชนทัว่ ไป รวมถึงใช้เผยแพร่พระพุทธศาสนาให้เกิดประโยชน์
ต่อสังคมสืบไป
2) กิจกรรมการช่วยเหลือในสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด 19
- มอบถุงยังชีพ  ชมุ ชนริมคลองหัวหมากน้อย เขตบางกะปิ  , ชุมชนคลอง
มะนาว จรัญสนิทวงศ์ 79 เขตบางพลัด , ชุมชนภาวนาลาดพร้าว , ชุมชนโรงหมู
เขตคลองเตย

- เปิดโรงครัว ‘เนชัน่ ปันน�ำ้ ใจ’  นำ� น�ำ้ ใจทีไ่ ด้รบั บริจาคผ่านทางมูลนิธเิ นชัน่
มาท�ำเป็นอาหารแจกจ่ายให้กบั ประชาชน เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกให้กบั ประชาชน
ได้กักตัวอย่างสะดวกสบาย ไม่ต้องกังวลเรื่องอาหารการกิน ได้แก่ 7 ชุมชน
คลองเตย, พื้นที่เขตราชเทวี-พญาไท-จตุจักร รวม 13 ชุมชน, ชุมชนในพื้นที่
วังทองหลาง
- “ปันน�้ำใจ...ให้ถึงบ้าน”  พันธมิตรทางธุรกิจตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาร่วม
มอบสิ่งของและความช่วยเหลือ พร้อมส่งมอบกล่องยังชีพให้กับทางไปรษณีย์
ไทย ที่ร่วมสนับสนุนในการกระจายกล่องสิ่งของอุปโภคบริโภคและของจ�ำเป็น
ในการด�ำรงชีพ กว่า 3,000 กล่อง ส่งตรงถึงหน้าบ้าน ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและ
เข้มงวด “สีแดงเข้ม” รวม 10 จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี
สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม สงขลา ยะลา ปัตตานี และ นราธิวาส  
เพื่อความปลอดภัยและหลีกเลี่ยงการสัมผัส
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- มอบอาหารและถุงมือแก่บคุ ลากร
ทางการแพทย์ ให้เจ้าหน้าทีแ่ ละบุคลากร
ทางการแพทย์ศนู ย์ราชวิทยาลัย จุฬาภรณ์

3) กิจกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน�้ำท่วม
“เนชัน่ ปันน�ำ้ ใจ...ช่วยภัยน�ำ้ ท่วม”  มลู นิธเิ นชัน่ ผนึกก�ำลังพันธมิตรส่งมอบ
ถุงยังชีพ เพื่อส่งต่อธารน�้ำใจในการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นแก่ผู้ประสบ
อุทกภัย ได้แก่ ผู้ประสบภัยพื้นที่บ้านกุ่ม หมู่ที่ 1, 2, 6 และ 9 อ�ำเภอบางบาล
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, พื้นที่อ�ำเภอบางปลาม้า  บ้านหมู่ 4 และ 7 จังหวัด
สุพรรณบุรี, พื้นที่ต�ำบลบางไทรป่า  อ�ำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม, อ�ำเภอ
บ้านหมี่ อ�ำเภอชัยบาดาล และอ�ำเภอล�ำสนธิ ในจังหวัดลพบุรี , พืน้ ทีห่ มู่ 2 ต.ดอน
ทอง อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา, พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

4) กิจกรรมส่งเสริมด้านการกีฬา
แสดงความยินดีกับเพื่อนพนักงาน "ขวัญสุดา พวงกิจจา" และ "อ�ำนวย
เวชวิฐาน" 2 นักกีฬาเหรียญทองแดง พาราลิมปิกเกมส์ โตเกียว 2020
จากการแข่งขันเทควันโดหญิง ในคลาส K 44 รุ่นน�้ำหนักไม่เกิน 49 กก. และ
จากรายการแข่งขันแบดมินตันประเภทหญิงคู่ คลาส WH พร้อมมอบเงิน
สนับสนุน 200,000 บาท จากผลงานอันยอดเยี่ยมสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ
และองค์กร
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4. การวิเคราะห์และค�ำอธิบายของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis
: MD&A)
ค�ำอธิบายและการวิเคราะห์ผลการด�ำเนินงานและฐานะทางการเงิน

สรุปภาพรวมผลการด�ำเนินงานที่ผ่านมา
การประกอบธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทสามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ
1. ธุรกิจสิ่งพิมพ์และโฆษณา สื่อสมัยใหม่และงานกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
2. ธุรกิจสื่อกระจายภาพและเสียง สื่อสมัยใหม่และงานกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน
3. ธุรกิจอื่น ๆ
   ซึ่งสร้างรายได้รวมของกลุ่มบริษัทคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 42 ร้อยละ 57 และร้อยละ 1 ของรายได้รวมของกลุ่มบริษัท
ในปี 2564 ตามล�ำดับ
สรุปผลการด�ำเนินงานรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
งบการเงินรวมของบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
แสดงผลขาดทุนจากการด�ำเนินงานต่อเนื่อง จ�ำนวน 128.86 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2563 ซึ่งมีผลขาดทุน
จ�ำนวน 127.43 ล้านบาท และหากรวมผลขาดทุนจากการด�ำเนินงานที่ยกเลิกของปี 2564 จ�ำนวน 37.36  ล้านบาท กลุ่มบริษัท
แสดงผลขาดทุนส่วนทีเ่ ป็นของบริษทั ใหญ่จำ� นวน 118.07 ล้านบาท เมือ่ เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2563 ซึง่ มีผลขาดทุนจ�ำนวน
147.77 ล้านบาท คิดเป็นการเปลี่ยนแปลงขาดทุนลดลงร้อยละ 20 ทั้งนี้ บริษัทขอชี้แจงผลการด�ำเนินงานของกลุ่มบริษัท
ที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระส�ำคัญ สรุปได้ดังนี้
• รายได้รวมส�ำหรับปี 2564 ลดลงร้อยละ 22 เมือ่ เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2563 สาเหตุหลักมาจากผลกระทบ
จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รอบใหม่ในปี 2564 ส่งผลให้กลุ่มบริษัท
ไม่สามารถจัดกิจกรรมตามที่วางแผนไว้ได้ ส่งผลให้รายได้การจัดกิจกรรม รายได้ค่าโฆษณา และรายได้จากการ
จ�ำหน่ายสื่อสิ่งพิมพ์ลดลงจากปีก่อน
• ต้นทุนและค่าใช้จ่ายส�ำหรับปี 2564 ลดลงร้อยละ 21 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2563 ซึ่งสอดคล้องกับ
รายได้จากการขายและบริการที่ลดลง นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทมีนโยบายควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื่อง
กล่าวโดยสรุป
ผลการด�ำเนินงานรวมส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีผลขาดทุนส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จ�ำนวน
118.07 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2563 ซึ่งมีผลขาดทุนจ�ำนวน 147.77 ล้านบาท
ONE REPORT

45

หน่วย : พันบาท
งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

2562

รายได้
  รายได้จากการขายและบริการ
  ส่วนต่างค่าชดเชยจากการคืนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่โทรทัศน์ฯ
  ก�ำไรจากการสูญเสียอ�ำนาจควบคุมบริษัทย่อยทางอ้อม/บริษัทร่วม
  รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
  ต้นทุนขายและบริการ
  ค่าใช้จ่ายในการขาย
  ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
  (กลับรายการ)ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
  ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่าใช้จ่าย
ส่วนแบ่งก�ำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
ก�ำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
ก�ำไร(ขาดทุน)จากการด�ำเนินงานต่อเนื่องสุทธิ
ขาดทุนจากการด�ำเนินงานที่ยกเลิก
ก�ำไร(ขาดทุน)สุทธิ
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
ก�ำไร(ขาดทุน)สุทธิ ส่วนของบริษัทใหญ่
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก�ำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
ก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม ส่วนของบริษัทใหญ่

%

2563

%

2564

%

1,198,935 66%
331,354 18%
180,362 10%
102,228
6%
1,812,879 100%

957,251
2,235
96,406
1,055,892

91%
9%
100%

702,577
13,930
106,098
822,605

85%
2%
13%
100%

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

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)

68%
13%
28%
3%
112%
-12%
-12%
-2%
-14%
-14%

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)

77%
12%
22%
5%
116%
-16%
-16%
-4%
-20%
-6%
-14%

57%
11%
23%
2%
5%
98%
-2%
-1%
1%

(18,093)
(20,189)
(24,769)
4,580

14,630
(133,297)
988
(134,285)

13,392
(152,835)
(48,153)
(104,682)

ผลการด�ำเนินงานของกลุ่มบริษัทในแต่ละสายธุรกิจ
ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์และโฆษณา (Printing and Publishing Business)
ประกอบด้วย 3 สายธุรกิจ  ได้แก่
• สายธุรกิจด้านข่าวธุรกิจภาษาไทย ได้แก่ บริษัท กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย  จ�ำกัด (NMG ถือหุ้นร้อยละ 99.99) ตั้งแต่ เดือน
เมษายน 2562 ด�ำเนินการผลิตและจ�ำหน่ายภายใต้ NMG
• สายธุรกิจด้านข่าวภาษาอังกฤษ ด�ำเนินการภายใต้บริษัทย่อยชื่อ บริษัท สเวน คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (NMG ถือหุ้น
ร้อยละ 99.99) โดยยุติการประกอบธุรกิจหนังสือพิมพ์ “The Nation” เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2562 แต่ยังคงให้บริการ
สื่อโฆษณาผ่านสื่อใหม่ (New Media) ภายใต้ NMG ในชื่อ “The Nation Thailand”
• สายธุรกิจด้านข่าวทั่วไปภาษาไทย ด�ำเนินการภายใต้บริษัทย่อยชื่อ บริษัท คมชัดลึก มีเดีย  จ�ำกัด (NMG ถือหุ้น
ร้อยละ 99.99) โดยยุติการประกอบธุรกิจหนังสือพิมพ์ “คมชัดลึก” เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2563 แต่ยังคงให้บริการ
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สื่อโฆษณาผ่านสื่อใหม่   (New Media) โดยเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 NMG ได้จ�ำหน่ายเครื่องหมายการค้า 
“คมชัดลึก” ให้แก่ NBC  และต่อมาเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2564 NMG ได้จ�ำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท คมชัดลึก มีเดีย  
จ�ำกัด ให้แก่บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน ท�ำให้สิ้นสุดการเป็นบริษัทย่อย
หน่วย : พันบาท
รายการ
รายได้จากการขายโฆษณาในสื่อสิ่งพิมพ์
รายได้จากการขายโฆษณาในสื่อใหม่
รายได้จากการจัดกิจกรรมพิเศษ
รายได้จากการจ�ำหน่ายสื่อสิ่งพิมพ์
รวมรายได้จากการขายและให้บริการ
รายได้จากการลงทุน
ก�ำไรจากการจ�ำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย/บริษัทร่วม
รายได้อื่น
รวมรายได้
ต้นทุนขายและการให้บริการ
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
(กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
รวมค่าใช้จ่าย
ก�ำไร(ขาดทุน)จากการด�ำเนินงานก่อนดอกเบี้ยและภาษี
ต้นทุนทางการเงิน
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
ก�ำไร(ขาดทุน)ก่อนส่วนแบ่งขาดทุนเงินลงทุน
ส่วนแบ่งขาดทุนในเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
ก�ำไร(ขาดทุน)สุทธิ

2562

%

2563

%

2564

  230,703 46%   131,916 40%        95,892
90,690 28%
149,390
72,220 14%
46,488 14%        24,059
  77,618 15%
   57,364 18%
28,630
       122,437 24%
326,458 100%
297,971
502,978 100%
            24
       22
             71
        2,235
   5,699
      180,362
      31,016
       25,440
      23,094
359,733
329,132
706,505
     210,327
  142,344
       342,851
     226,234
    124,376
       470,610
     (163)
     (5,647)
      (19,157)
436,398
261,073
794,304
(76,665)
68,059
(87,799)
(22,328)
    (32,066)
(61,726)
       -   
   1,663
(98,993)
35,993
(147,862)
      (3,957)
(499)
     (31,221)
(102,950)
35,494
(179,083)

%
32%
50%
8%
10%
100%

รายได้ :รายได้จากธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์และโฆษณาในปี 2564 ประกอบด้วยรายได้จากการขายพื้นที่โฆษณาสิ่งพิมพ์และสื่อใหม่
การจัดกิจกรรมพิเศษ และการจัดจ�ำหน่ายหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ซึ่งในปี 2564 มีมูลค่าเท่ากับ 298 ล้านบาท ลดลงร้อยละ
9 จากปีก่อนที่เท่ากับ 326 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจาก ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) นอกจากนี้ ในปัจจุบันพฤติกรรมของผู้บริโภคในยุคดิจิทัลได้เปลี่ยนแปลงไป ท�ำให้คนส่วนใหญ่หันมาอ่าน
หนังสือพิมพ์น้อยลง   ดังนั้น กลุ่มบริษัทจึงต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการน�ำเสนอข่าวและรายการในสื่อต่างๆเพื่อเพิ่มรายได้
ค่าโฆษณา พัฒนาบุคคลากรให้มีทักษะการท�ำงานรอบด้าน เพื่อเพิ่มรายได้โดยการต่อยอดผ่านช่องทางสื่อรูปแบบอื่นๆ
เพื่อเพิ่มความสามารถในการตอบสนองความต้องการผู้บริโภค และใช้ข้อได้เปรียบจากการประกอบธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ ในการ
ต่อยอดไปสู่รายการโทรทัศน์ สื่อใหม่ และการจัดงานสัมมนาและกิจกรรมต่างๆ เป็นต้น
รายได้โฆษณาจากสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อใหม่และกิจกรรมพิเศษ
ปี 2564 รายได้โฆษณาจากสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อใหม่และกิจกรรมพิเศษมีมูลค่าเท่ากับ 269.34 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.1
จากปีก่อนที่เท่ากับ 269.09 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเล็กน้อย เนื่องจากบริษัทมีการปรับปรุงรูปแบบการน�ำเสนอข่าวและ
รายการในสื่อรูปแบบใหม่เพิ่มมากขึ้นจึงท�ำให้รายได้เพิ่มขึ้น
ONE REPORT
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ปี 2563 รายได้โฆษณาจากสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อใหม่และกิจกรรมพิเศษมีมูลค่าเท่ากับ 269 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 29                  
จากปีก่อนที่เท่ากับ 381 ล้านบาท สาเหตุมาจากบริษัทได้ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019
(COVID-19) บริษัทได้ยุติการประกอบธุรกิจหนังสือพิมพ์ “คมชัดลึก” เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2563 จึงท�ำให้รายได้ลดลงจากปี
ก่อนแต่ยังคงให้บริการสื่อโฆษณาผ่านสื่อใหม่ (New Media) โดยเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 NMG ได้จ�ำหน่าย
เครื่องหมายการค้า “คมชัดลึก” ให้แก่ NBC และต่อมาเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2564 NMG ได้จ�ำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท คมชัด
ลึก มีเดีย  จ�ำกัด ให้แก่บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน ท�ำให้สิ้นสุดการเป็นบริษัทย่อย
รายได้จากการจ�ำหน่ายสื่อสิ่งพิมพ์
ปี 2564 รายได้จากการจ�ำหน่ายสื่อสิ่งพิมพ์มีมูลค่าเท่ากับ 29 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 50 จากปีก่อนที่เท่ากับ 57 ล้าน
บาท โดยมาจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 (COVID-19) รอบใหม่ในปี 2564 ส่งผล
ต่อการจัดจ�ำหน่ายสิ่งพิมพ์ไปยังลูกค้าที่ได้รับผลกระทบโดยตรง เช่น ธุรกิจสายการบิน โรงแรม สถาบันการเงินและเอเย่น
ต์จัดจ�ำหน่าย ท�ำให้รายได้จากการจ�ำหน่ายสื่อสิ่งพิมพ์ลดลง
ปี 2563 รายได้จากการจ�ำหน่ายสื่อสิ่งพิมพ์มีมูลค่าเท่ากับ 57 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 53 จากปีก่อนที่เท่ากับ 122  
ล้านบาท โดยมาจากบริษัทได้ยุติการประกอบธุรกิจหนังสือพิมพ์ “คมชัดลึก” เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2563 จึงท�ำให้รายได้
จากการจ�ำหน่ายสื่อสิ่งพิมพ์ลดลง
ค่าใช้จ่าย:ต้นทุนขายและการให้บริการของธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์และโฆษณา
ปี 2564 ต้นทุนขายและการให้บริการของธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์และโฆษณามีมูลค่าเท่ากับ 142 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 32
เมือ่ เทียบกับปีกอ่ นทีเ่ ท่ากับ 210 ล้านบาทโดยมาจากมีการปรับลดต้นทุนการผลิตและค่าใช้จา่ ยให้สอดคล้องกับรายได้ทลี่ ดลง
ปี 2563 ต้นทุนขายและการให้บริการของธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์และโฆษณามีมูลค่าเท่ากับ 210 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 39    
เมือ่ เทียบกับปีกอ่ นทีเ่ ท่ากับ 343 ล้านบาทโดยมาจากบริษทั ได้ยตุ กิ ารประกอบธุรกิจหนังสือพิมพ์ “คมชัดลึก” เมือ่ วันที่ 9 เมษายน
2563 ท�ำให้ค่ากระดาษ ค่าพิมพ์ ลดลงสอดคล้องกับรายได้ที่ลดลง
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์และโฆษณา
ปี 2564 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์และโฆษณามีมูลค่าเท่ากับ 124 ล้านบาท ลดลงร้อยละ
45  เมื่อเทียบกับปีก่อนที่เท่ากับ 226 ล้านบาท โดยมาจากบริษัทมีการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื่อง
ปี 2563 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์และโฆษณามีมูลค่าเท่ากับ 226 ล้านบาท ลดลงร้อยละ
52  เมื่อเทียบกับปีก่อนที่เท่ากับ 471 ล้านบาท โดยมาจากบริษัทได้ยุติการประกอบธุรกิจหนังสือพิมพ์ “คมชัดลึก” เมื่อวันที่  9
เมษายน 2563 ท�ำให้ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลงและมีการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื่อง
ผลการด�ำเนินงาน:ก�ำไรขั้นต้นส�ำหรับธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์และโฆษณา
ปี 2564 มีก�ำไรขั้นต้นเท่ากับ 155 ล้านบาท  เพิ่มขึ้นร้อยละ 34 เมื่อเทียบกับก�ำไรขั้นต้นของปีก่อนจ�ำนวน 116 ล้านบาท
เนื่องมาจากบริษัทมีการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื่อง
ปี 2563 มีก�ำไรขั้นต้นเท่ากับ 116 ล้านบาท  ลดลงร้อยละ 28 เมื่อเทียบกับก�ำไรขั้นต้นของปีก่อนจ�ำนวน 160 ล้านบาท
เนื่องมาจากบริษัทได้ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทได้ยุติการประกอบ
ธุรกิจหนังสือพิมพ์ “คมชัดลึก” เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2563 จึงท�ำให้รายได้ลดลง
ก�ำไรสุทธิส�ำหรับธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์
ปี 2564 มีผลการด�ำเนินงานเป็นก�ำไรสุทธิ 35 ล้านบาท ก�ำไรเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 134 เมือ่ เทียบกับปีกอ่ นทีข่ าดทุนสุทธิเท่ากับ
103 ล้านบาท เนื่องมาจากต้นทุนและค่าใช้จ่ายลดลง 175 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 40 มาจากบริษัทมีการควบคุมต้นทุนและ
ค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื่อง
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ปี 2563 มีผลการด�ำเนินงานเป็นขาดทุนสุทธิ 103 ล้านบาท ขาดทุนลดลงร้อยละ 42 เมื่อเทียบกับปีก่อนที่ขาดทุนสุทธิ
เท่ากับ 179 ล้านบาท  เนือ่ งมาจากต้นทุนและค่าใช้จา่ ยลดลง 358 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 45 มาจากบริษทั มีการควบคุมต้นทุน
และค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื่อง
ธุรกิจสื่อกระจายภาพและเสียงและสื่อใหม่ (Broadcasting and New Media Business)
ภายใต้การด�ำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อม รวม 4 บริษัท ดังนี้
• บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน) (“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)   
หน่วย : พันบาท
รายการ

2562

รายได้จากบริการสื่อโฆษณาทางโทรทัศน์
รายได้จากบริการสื่อโฆษณาทางสื่อใหม่
รายได้จากการจัดกิจกรรมพิเศษ
รวมรายได้จากการขายและให้บริการ
รายได้จากการลงทุน
ส่วนต่างค่าชดเชยจากการคืนใบอนญาต
ให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์
ก�ำไรจากการสูญเสียอ�ำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
รายได้อื่น
รวมรายได้
ต้นทุนขายและการให้บริการ
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
(กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
รวมค่าใช้จ่าย
ก�ำไร(ขาดทุน)จากการด�ำเนินงานก่อนดอกเบี้ยและภาษี
ต้นทุนทางการเงิน
ก�ำไร(ขาดทุน)สุทธิ

%

599,571 86%
53,380
8%
43,006
6%
695,957 100%
342
331,354
78,720
1,106,373
667,804
216,404
24,115
908,323
198,050
(20,652)
177,398

2563
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)

%

2564

%

74%
21%
5%
100%

275,787
102,660
25,552
403,999
40

68%
25%
6%
100%

13,930
74,928
492,897
452,783
189,164
1,828
643,775
(150,878)
(11,229)
(162,107)

รายได้ :
รายได้จากสายธุรกิจสื่อกระจายภาพและเสียงและสื่อสมัยใหม่ ในปี 2564 มีมูลค่าเท่ากับ 493 ล้านบาท ลดลงร้อยละ
25 เมื่อเทียบกับปีก่อนที่เท่ากับ 658 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจาก ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) รอบใหม่ส่งผลให้กลุ่มบริษัทไม่สามารถจัดกิจกรรมตามที่วางแผนไว้ได้ ส่งผลให้รายได้ค่าโฆษณา 
รายได้การจัดกิจกรรมลดลงจากปีก่อน
รายได้โฆษณาทางทีวีและกิจกรรมพิเศษ
ปี 2564 บริษัทมีรายได้จากบริการสื่อโฆษณาทางทีวีและกิจกรรมพิเศษ มูลค่าเท่ากับ 301 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 36
เมือ่ เทียบกับปีกอ่ นทีเ่ ท่ากับ 471 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) รอบใหม่ส่งผลให้กลุ่มบริษัทไม่สามารถจัดกิจกรรมตามที่วางแผนไว้ได้ ส่งผลให้รายได้ค่าโฆษณา รายได้
การจัดกิจกรรมลดลงจากปีก่อน  ส่งผลกระทบท�ำให้รายได้ลดลงจากปีก่อน
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ปี 2563 บริษัทมีรายได้จากบริการสื่อโฆษณาทางทีวีมีและกิจกรรมพิเศษ มูลค่าเท่ากับ 471 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 27
เมือ่ เทียบกับปีกอ่ นทีเ่ ท่ากับ 643 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจากช่อง Spring 26 ได้คนื ใบอนุญาตให้ใช้คลืน่ ความถีเ่ พือ่ ให้บริการ
โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ช่อง 26 แก่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ(“กสทช.”) และมีมติให้ยุติการออกอากาศในวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ส่งผลกระทบท�ำให้รายได้ลดลงจากปีก่อน
รายได้โฆษณาทางสื่อใหม่ (New Media)
ปี 2564 บริษัทมีรายได้จากบริการสื่อโฆษณาทางสื่อใหม่มีมูลค่าเท่ากับ 103 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 16 เมื่อเทียบกับ
ปีกอ่ นทีเ่ ท่ากับ 122 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
รอบใหม่ส่งผลให้รายได้ค่าโฆษณาลดลงจากปีก่อน
ปี 2563 บริษัทมีรายได้จากบริการสื่อโฆษณาทางสื่อใหม่มีมูลค่าเท่ากับ 110 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 108 เมื่อเทียบ
กับปีก่อนที่เท่ากับ 53 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากบริษัทมีการน�ำเสนอข่าวผ่านสื่อออนไลน์หลากหลายช่องทาง (Platform)
มากขึ้น โดยมุ่งเน้นการน�ำเสนอเนื้อหารายการ (Content)  ที่รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ และเข้าถึงผู้บริโภคให้มากขึ้น แต่ยังคง
ข่าวสารสาระที่เต็มเปี่ยม
ต้นทุนการให้บริการของกลุ่มธุรกิจสื่อกระจายภาพและเสียงและสื่อใหม่
ปี 2564 บริษัทมีต้นทุนการให้บริการมูลค่าเท่ากับ 453 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปีก่อนที่เท่ากับ 477
ล้านบาท โดยมาจากบริษัทมีการควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื่อง
ปี 2563 บริษัทมีต้นทุนการให้บริการมูลค่าเท่ากับ 477 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 29 เมื่อเทียบกับปีก่อนที่เท่ากับ 668
ล้านบาท โดยมาจากช่อง Spring 26 ได้คืนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล
ช่อง 26 แก่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(“กสทช.”) และมีมติให้ยุติ
การออกอากาศในวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ส่งผลท�ำให้ต้นทุนลดลงจากปีก่อน
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของกลุ่มธุรกิจสื่อกระจายภาพและเสียง และสื่อใหม่
ปี 2563 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของกลุ่มธุรกิจสื่อกระจายภาพและเสียงและสื่อใหม่มีมูลค่าเท่ากับ 189
ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2 เมื่อเทียบกับปีก่อนเท่ากับ 193 ล้านบาท โดยมาจากบริษัทมีการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื่อง
ปี 2563 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของกลุ่มธุรกิจสื่อกระจายภาพและเสียงและสื่อใหม่มีมูลค่าเท่ากับ 193  
ล้านบาท ลดลงร้อยละ 11 เมื่อเทียบกับปีก่อนเท่ากับ 216 ล้านบาท โดยมาจากช่อง Spring 26 ได้คืนใบอนุญาตให้ใช้คลื่น
ความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ช่อง 26 แก่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(“กสทช.”) และมีมติให้ยุติการออกอากาศในวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ส่งผลท�ำให้ค่าใช้จ่าย
ในการขายและบริหารลดลงจากปีก่อน
ผลการด�ำเนินงาน:ก�ำไรขั้นต้นของกลุ่มธุรกิจสื่อกระจายภาพและเสียง และสื่อสมัยใหม่
ปี 2564 มีก�ำไรขั้นต้นเท่ากับ 49 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 58 เมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีก�ำไขั้นต้นเท่ากับ 116 ล้านบาท
สาเหตุหลักมาจาก ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รอบใหม่ส่งผลให้กลุ่มบริษัท
ไม่สามารถจัดกิจกรรมตามที่วางแผนไว้ได้ จึงท�ำให้ก�ำไรขั้นต้นลดลง
ปี 2563 มีก�ำไรขั้นต้นเท่ากับ 116 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 314 เมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีก�ำไขั้นต้นเท่ากับ 28 ล้านบาท
เนือ่ งมาจากบริษทั มีการปรับรูปแบบการน�ำเสนอข่าวและรูปแบบของรายการเพือ่ เพิม่ จ�ำนวนผูช้ มรายการ และเพิม่ การน�ำเสนอ
เนือ้ หารายการ (Content) ผ่านสือ่ ออนไลน์ในหลากหลายช่องทาง (Platform) นอกจากนี้ มีการปรับขัน้ ตอนการด�ำเนินงานและ
ควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื่อง
ก�ำไรสุทธิของของกลุ่มธุรกิจสื่อกระจายภาพและเสียง และสื่อสมัยใหม่
ปี 2564 มีผลการด�ำเนินงานขาดทุนสุทธิเท่ากับ 162 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 852 เมื่อเทียบกับปีก่อนที่ขาดทุน
สุทธิเท่ากับ 17 ล้านบาท เกิดจากกลุ่มบริษัทไม่สามารถจัดกิจกรรมตามที่วางแผนไว้ได้ ท�ำให้ผลการด�ำเนินงานลดลง
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เมื่อเทียบกับปีก่อน
ปี 2563 มีผลการด�ำเนินงานขาดทุนสุทธิเท่ากับ 17 ล้านบาท ก�ำไรลดลงร้อยละ 110 เมื่อเทียบกับปีก่อนที่ก�ำไรสุทธิ
เท่ากับ 177 ล้านบาท เกิดจากปี 2562 บริษัทมีรายได้ส่วนต่างค่าชดเชยจากการคืนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบ
กิจการโทรทัศน์ ช่อง Spring 26 จ�ำนวน 331.35 ล้านบาท ท�ำให้ผลการด�ำเนินงานลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน
ธุรกิจอื่นๆ
ภายใต้การด�ำเนินงานของบริษัทย่อยทางอ้อม ได้แก่
• บริษัท อะราวด์ เดอะเวิลด์ จ�ำกัด (“ARW”) (NNV ถือหุ้นร้อยละ 49)  ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 NNV ลงทุนในธุรกิจ
บริการน�ำเที่ยว และได้จ�ำหน่ายเงินลงทุนโดยสิ้นสุดการเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563
• บริษัท เนชั่น คอฟฟี่ (“NCOF”) (NMG ถือหุ้นร้อยละ 40)   
หน่วย : พันบาท
รายการ

2563

รายได้จากการจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์
รายได้จากการจ�ำหน่ายทัวร์
รายได้จากการจ�ำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
รวมรายได้จากการขายและให้บริการ
รายได้จากการลงทุน
รายได้อื่น
รวมรายได้
ต้นทุนขายและการให้บริการ
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
รวมค่าใช้จ่าย
ก�ำไร(ขาดทุน)จากการด�ำเนินงานก่อนดอกเบี้ย
ต้นทุนทางการเงิน
ก�ำไร(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%

2564
607
607
1
31
639
1,521
869
2,390
(1,751)
(2)
(1,753)

%

100%
100%

  ปี 2564 บริษัทมีรายได้จากการจ�ำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม มีมูลค่าเท่ากับ 0.6 ล้านบาท โดยมีต้นทุนและค่าใช้จ่าย
รวม 2.4 ล้านบาท ขาดทุนสุทธิจ�ำนวน 1.8 ล้านบาท
ปี 2563 บริษัทมีรายได้จากบริการน�ำเที่ยว มีมูลค่าเท่ากับ 38 ล้านบาท โดยมีต้นทุนและค่าใช้จ่ายรวม 45 ล้านบาท
ขาดทุนสุทธิจ�ำนวน 7 ล้านบาท  
การด�ำเนินงานที่ยกเลิก
ในปี 2563 บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชั่น จ�ำกัด (NNV) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50 ใน บริษัท แฮปปี้ โปรดักส์ แอนด์ เซอร์วิส
จ�ำกัด (HPS) ซึ่งด�ำเนินธุรกิจในส่วนงานจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ ต่อมาเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 กลุ่มบริษัทสูญเสียอ�ำนาจ
ควบคุมใน HPS โดย NNV ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 16.67 ส่วนงานนี้ไม่ได้เป็นการด�ำเนินงานที่ยกเลิกหรือถูกจัดประเภท
เป็นถือไว้เพื่อขาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในปี 2563 ที่แสดงเปรียบเทียบได้ถูกจัดประเภทใหม่
เพื่อน�ำเสนอการด�ำเนินงานที่ยกเลิกเป็นรายการแยกต่างหากจากการด�ำเนินงานต่อเนื่อง         

ONE REPORT
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งบแสดงฐานะการเงินรวม
ตารางแสดงรายการงบการเงินดังต่อไปนี้ เป็นงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ปี 2562 – 2564
หน่วย : พันบาท
31 ธันวาคม
งบแสดงฐานะทางการเงินรวม
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
รายได้ค้างรับ
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากที่มีข้อจ�ำกัดในการใช้
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
เงินลงทุนระยะยาวในบริษัทอื่น
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์สิทธิการใช้
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบ
กิจการโทรทัศน์
ค่าความนิยม
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

52

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

2562

%

2563

%

48,291
210,882
59,096
437
85,461
404,167

4%
16%
4%
6%
30%

184,885
148,982
35,947
22,375
68,515
460,704

12%
10%
2%
1%
5%
30%

29,766
185,917
60,304
200
76,419
352,606

2%
14%
5%
6%
27%

1,300
21,092
2,263
28,292
175,519
20,525

2%
2%
13%
2%

1,350
3,489
2,261
164,404
17,332
222,615
45,746
22,250

11%
1%
14%
3%
2%

1,400
2,261
18,880
208,103
26,541
78,179

1%
16%
2%
6%

337,172
358,727
944,890
1,349,057

25%
26%
70%
100%

300,909
21,690
291,660
1,093,706
1,554,410

19%
1%
19%
70%
100%

264,744
210,648
148,066
958,822
1,311,428

20%
16%
11%
73%
100%
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2564

%

หน่วย : พันบาท
31 ธันวาคม
งบแสดงฐานะทางการเงินรวม

2562

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
ส่วนของค่าใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการ
โทรทัศน์ค้างจ่ายที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงก�ำหนดช�ำระ
ภายในหนึ่งปี
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
เงินกู้ยืมระยะสั้น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินกู้ยืมระยะยาว
หนี้สินตามสัญญาเช่า
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ประมาณการหนี้สินส�ำหรับผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้น             
ในบริษัทย่อย
ก�ำไร (ขาดทุน) สะสม
  จัดสรรแล้ว – ส�ำรองตามกฎหมาย
  ขาดทุนสะสม
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมส่วนของบริษัทใหญ่
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

31 ธันวาคม
%

31 ธันวาคม

2563

%

2564

%

191,115
179,214

14%
13%

193,463
189,071

12%
12%

192,889
166,890

15%
13%

49,899

4%

49,899

3%

-

-

17,400
30,000
275,380
743,008

1%
2%
21%
55%

33,050
14,009
298,000
238,664
1,016,156

2%
1%
19%
16%
65%

47,600
11,914
50,685
76,997
546,975

4%
1%
4%
6%
43%

27,600
6,388
158,842
43,072
235,902
978,910

2%
12%
3%
17%
72%

27,600
26,218
6,388
110,980
39,100
210,286
1,226,442

20,000
2%
- 402,500
11,566
2%
9,736
7% 122,977
246
3%
14% 567,025
79% 1,114,000

2%
31%
9%
42%
85%

2,156,024
1,169,752

160%
87%

80,722

6%

2%
32,700
(3,224,099) -239%
2%
25,548
240,647 18%
129,500 10%
370,147 28%
1,349,057 100%
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2,156,024 139% 2,156,024 164%
1,169,752 75% 1,169,752 89%
80,722

5%

80,722

6%

32,700 2%
32,700
3%
(3,358,874) -216% (3,476,948) -265%
25,546 2%
38,938
3%
105,870 7%
1,188
0%
222,098 14% 196,240 15%
327,968 21% 197,428 15%
1,554,410 100% 1,311,428 100%
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ตารางแสดงรายการในงบกระแสเงินสด
หน่วย : พันบาท
งบแสดงฐานะทางการเงินรวม

เงินสดใช้ไปในกิจกรรมด�ำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์
และหนี้สินด�ำเนินงาน
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมด�ำเนินงาน
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น ( ลดลง ) สุทธิ

2562

2563

2564

(195,213)

5,131

(47,451)

(340,866)
1,148,904
(928,642)
(120,604)

55,923
(242,639)
323,310
136,594

(77,352)
(114,829)
38,527
(153,654)

ตารางสรุปอัตราส่วนทางการเงินที่ส�ำคัญ
งบแสดงฐานะทางการเงินรวม

2562

1. อัตราส่วนสภาพคล่อง
1.1 อัตราส่วนสภาพคล่อง
1.2 อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
1.3 อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลง
       เงินทุนหมุนเวียน
1.4 อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า
1.5 ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย
1.6 อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ
1.7 ระยะเวลาขายสินค้าคงเหลือ
1.8 อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้
1.9 ระยะเวลาช�ำระหนี้
1.10 Cash Cycle
2. อัตราส่วนความสามารถในการท�ำก�ำไร
2.1 อัตราก�ำไรขั้นต้น
2.2 อัตราก�ำไรจากการด�ำเนินงาน
2.3 อัตราส่วนเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงเงินทุนหมุนเวียนต่อการท�ำก�ำไร
2.4อัตราก�ำไรสุทธิ
2.5 อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
3. อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน
3.1อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์
3.2 อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ถาวร
3.3 อัตราหมุนของสินทรัพย์
4. อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
4.1 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
4.2 อัตราส่วนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
4.3 อัตราส่วนความสามารถช�ำระดอกเบี้ย
4.4 อัตราส่วนก�ำไรก่อนดอกเบี้ยก่อนภาษีต่อดอกเบี้ยจ่าย
4.5 อัตราส่วนความสามารถช�ำระภาระผูกพัน cash basis
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2563

2564

เท่า
เท่า
เท่า

0.54
0.29
-0.16

0.45
0.29
0.01

0.64
0.40
-0.06

เท่า
วัน
เท่า
วัน
เท่า
วัน
วัน

6.48
56
610.30
1
7.05
51
5

7.09
51
1859
1
8.59
42
9

5.99
60
2365
1
8.23
44
17

%
%
%
%
เท่า

13.50%
-42.05%
-10.77%
-0.12%
-0.56%

25.10%
-19.96%
0.49%
-12.07%
-36.13%

10.15%
-29.19%
-5.77%
-15.67%
-48.39%

%
%
เท่า

-0.08%
15.09%
1.34

-8.95%
-35.47%
0.70

-9.17%
-33.43%
0.63

เท่า
เท่า
เท่า
เท่า
เท่า

2.64
0.85
-3.16
0.95
7.12

3.74
1.96
2.78
-3.11
0.01

5.64
3.73
-0.78
-1.98
-0.18
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ฐานะการเงินรวมของกลุ่มบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เปรียบเทียบกับปี 2563 มีการเปลี่ยนแปลงที่เป็น
สาระส�ำคัญ ดังนี้
สินทรัพย์รวม
สินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2564 มีมูลค่าคงเหลือเท่ากับ 1,311 ล้านบาท ลดลง 243 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 16 เมื่อ
เทียบกับปีก่อนที่มีมูลค่าคงเหลือเท่ากับ 1,554 ล้านบาท โดยมีรายการที่เปลี่ยนแปลงที่เป็นสาระส�ำคัญดังนี้
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลดลงจ�ำนวน 155 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 84 โดยสาเหตุหลักส่วนใหญ่มา
จากการใช้ไปในการซื้อธุรกิจ ลงทุนในตราสารทุนและช�ำระค่าใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่รวมมูลค่า  100 ล้านบาท และใช้
หมุนเวียนในกลุ่มบริษัท
ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีห้ มุนเวียนอืน่ - สุทธิ เพิม่ ขึน้ จ�ำนวน 36 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 25 เนือ่ งจากกลุม่ บริษทั
สูญเสียอ�ำนาจการควบคุมในบริษัท แฮปปี้ โปรดักส์ แอนด์ เซอร์วิส จ�ำกัด ท�ำให้เปลี่ยนสถานะจากบริษัทย่อยทางอ้อม
เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งท�ำให้ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 28.9 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทมีระยะเวลา
เก็บหนี้เฉลี่ยของปีเท่ากับ 60 วัน ซึ่งเพิ่มขึ้นกว่าปีก่อนที่มีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยเท่ากับ 51 วัน
รายได้ค้างรับ เพิ่มขึ้นจ�ำนวน 24 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 68 ซึ่งรายได้ค้างรับส่วนใหญ่เกิดจากธุรกิจโทรทัศน์
และ สือ่ สมัยใหม่ โดยเป็นโฆษณาทีใ่ ห้บริการแล้วและยังไม่ออกใบแจ้งหนี้ ทัง้ นีส้ ว่ นใหญ่เป็นลูกค้ากลุม่ ราชการและรัฐวิสาหกิจ
ที่มีขั้นตอนและระยะเวลาในการตรวจเอกสารก่อนส่งมอบงาน
สินค้าคงเหลือ ลดลงจ�ำนวน 22 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 99 โดยสาเหตุหลักมาจากกลุ่มบริษัทสูญเสียอ�ำนาจ
การควบคุมในบริษัท แฮปปี้ โปรดักส์ แอนด์ เซอร์วิส จ�ำกัด ซึ่งด�ำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการจัดจ�ำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภคและ
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ท�ำให้สินค้าคงเหลือลดลง
เงินลงทุนในการร่วมค้า ลดลงจ�ำนวน 3 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 100 โดยสาเหตุหลักมาจาก เมื่อวันที่ 30 กันยายน
2564 บริษัทย่อยได้มีการจ�ำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท แนท บิสสิเนส คอนเน็คท์ จ�ำกัด (การร่วมค้า)
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อธุรกิจ ลดลง 164 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 100 โดยมาจาก บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง
คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน) (บริษัทย่อย) ได้รับมอบหุ้นสามัญของบริษัท เนชั่น นิวส์ จ�ำกัด เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2565
จากการจ่ายช�ำระค่าซื้อหุ้นล่วงหน้าจากบริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทในเดือน
ธันวาคม 2563
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ ลดลงจ�ำนวน 15 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 7 ส่วนใหญ่มาจากการตัด
ค่าเสื่อมราคาในระหว่างปี 41 ล้านบาท บริษัทมีการประเมินมูลค่ายุติธรรมของที่ดิน ท�ำให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น 17 ล้านบาท
กลุ่มบริษัทมีซื้อทรัพย์สินเพิ่มในระหว่างปี 2564 โดยส่วนใหญ่เป็นการซื้ออุปกรณ์ทางด้านเทคนิคของบริษัทย่อยและ
เครื่องตกแต่งของกลุ่มบริษัทรวมมีมูลค่าประมาณ 17 ล้านบาท ทรัพย์สินที่ได้มาจากการซื้อธุรกิจ 2 ล้านบาท โอนออกจากการ
สูญเสียอ�ำนาจการควบคุมในบริษัทย่อยทางอ้อม 5 ล้านบาท และมีการตัดจ�ำหน่ายทรัพย์สิน 4 ล้านบาท
สินทรัพย์สิทธิการใช้ ลดลงจ�ำนวน 19 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 42 มาจากกลุ่มบริษัทตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์สิทธิ
การใช้ในระหว่างปี 16 ล้านบาท และลดลงจากการสูญเสียอ�ำนาจการควบคุมในบริษัทย่อยทางอ้อม 3 ล้านบาท
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน เพิม่ ขึน้ จ�ำนวน 56 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 251 มาจากกลุม่ บริษทั ซือ้ ธุรกิจท�ำให้เครือ่ งหมาย
การค้าเพิ่มขึ้นรวมมูลค่า 55 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้นจ�ำนวน 11 ล้านบาท และมีค่าตัดจ�ำหน่ายในระหว่างปี
10 ล้านบาท
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ ลดลงจ�ำนวน 36 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 12
มาจากการตัดจ�ำหน่ายใบอนุญาตฯในระหว่างปี 36 ล้านบาท
ค่าความนิยม เพิ่มขึ้นจ�ำนวน 189 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 871 จากการการซื้อธุรกิจ ได้แก่ การซื้อบริษัทย่อยทาง
อ้อม บริษัท เนชั่น นิวส์ จ�ำกัด จ�ำนวน 197 ล้านบาท และลดลงจากการสูญเสียอ�ำนาจการควบคุมในบริษัท แฮปปี้ โปรดักส์
แอนด์ เซอร์วิส จ�ำกัด จ�ำนวน 8 ล้านบาท
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ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน  ลดลงจ�ำนวน 121 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 100 เนื่องจากบริษัทย่อยได้รับการคืนภาษี
มูลค่าเพิ่มจากกรมสรรพากรในระหว่างปี 2564
หนี้สินรวม
หนี้สินรวม ณ สิ้นปี 2564 มีมูลค่าคงเหลือเท่ากับ 1,114 ล้านบาท ลดลง 112 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 9 เมื่อเทียบ
กับปีก่อนที่มีมูลค่าคงเหลือเท่ากับ 1,226 ล้านบาท โดยสรุปรายการที่เปลี่ยนแปลงที่มีสาระส�ำคัญดังนี้
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น ลดลงจ�ำนวน 22 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 12 สาเหตุหลักมาจากการ
สูญเสียอ�ำนาจการควบคุมในบริษัทย่อยทางอ้อม ท�ำให้เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นลดลง 35 ล้านบาท และเพิ่มขึ้น
จากการซื้อธุรกิจจ�ำนวน 13 ล้านบาท  เมื่อค�ำนวณระยะเวลาช�ำระหนี้ในปี 2564 เฉลี่ยเท่ากับ 44 วัน  ซึ่งเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ
ปีก่อนที่เท่ากับ 42 วัน จากการที่กลุ่มบริษัทช�ำระหนี้กับเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นช้าลง
เงินกู้ยืมระยะสั้น ลดลงจ�ำนวน 247 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 83 มาจากการที่กลุ่มบริษัทได้ขอขยายระยะเวลา
การช�ำระเงินกู้ยมื เงินระยะสั้นกับบุคคลหลายสัญญา 290 ล้านบาท เป็นครบก�ำหนดช�ำระเงินในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 และ
มีการกู้เพิ่มในระหว่างปี 43 ล้านบาท
หนี้สินหมุนเวียนอื่น ลดลงจ�ำนวน 162 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 68 เนื่องจากมีการเคลียร์ช�ำระหนี้สินระหว่างกัน
ในกลุ่มบริษัท ท�ำให้ภาษีขายที่ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระลดลง 51 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายค้างจ่ายลดลง 102 ล้านบาท เนื่องจาก
มีปรับปรุงประมาณการค่าใช้จ่าย และมีการจ่ายช�ำระหนี้ในระหว่างปี 2564
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินรวม เพิ่มขึ้นจ�ำนวน 7 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 11 เนื่องจากบริษัทย่อย
ได้ท�ำสัญญากู้ยืมเงินระยะยาวกับสถาบันการเงินในประเทศเป็นจ�ำนวน 20 ล้านบาท จากรัฐบาลอนุมัติสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-2019) และในระหว่างปีมีการช�ำระ
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ครบก�ำหนดในหนึ่งปี จ�ำนวน 13 ล้านบาท
เงินกู้ยืมระยะยาว เพิ่มขึ้นจ�ำนวน 403 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 100 เนื่องจากกลุ่มบริษัทได้ขอขยายระยะเวลา
การช�ำระเงินกู้ยืมเงินระยะสั้นกับบุคคลหลายสัญญามูลค่า 290 ล้านบาท และเพิ่มขึ้นจากการซื้อธุรกิจ 63 ล้านบาท และมีการ
กู้ยืมเงินกับบุคคลเพิ่มขึ้นในระหว่างปี 50 ล้านบาท เพื่อน�ำไปเป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท
หนี้สินตามสัญญาเช่า ลดลงจ�ำนวน 17 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 42 กลุ่มบริษัทมีการจ่ายช�ำระหนี้สินตามสัญญา
เช่าส�ำหรับสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะยาวในระหว่างปี 15 ล้านบาท และลดลงจากการสูญเสียอ�ำนาจการควบคุมใน
บริษัทย่อยทางอ้อม 3 ล้านบาท
ประมาณการหนี้สินส�ำหรับผลประโยชน์พนักงาน เพิ่มขึ้นจ�ำนวน 12 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 11 โดยมาจาก
การบันทึกผลประโยชน์พนักงานเพิ่มในระหว่างปี 14 ล้านบาท และลดลงจากการสูญเสียอ�ำนาจการควบคุมในบริษัทย่อยทาง
อ้อม 4 ล้านบาท และเพิ่มขึ้นจากการซื้อธุรกิจจ�ำนวน 2 ล้านบาท
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น ลดลงจ�ำนวน 39 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 99 เนื่องจากเงินรับล่วงหน้าค่าโฆษณาจ�ำนวน
39 ล้านบาท สัญญาครบก�ำหนดในปี 2565 จึงถูกจัดประเภทเป็นรายได้รับล่วงหน้าในหนี้สินหมุนเวียน
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ สิ้นปี 2564 มีมูลค่าคงเหลือเท่ากับ 197 ล้านบาท ลดลง 131 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 40
เมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีมูลค่าคงเหลือเท่ากับ 328 ล้านบาท โดยสรุปรายการที่เปลี่ยนแปลงที่มีสาระส�ำคัญดังนี้
ขาดทุนสุทธิของปี 2564 ในส่วนของบริษัทใหญ่เท่ากับ 118 ล้านบาท และขาดทุนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจ
ควบคุมจ�ำนวน 48 ล้านบาท รวมเป็นขาดทุนสุทธิทั้งปีจ�ำนวน 166 ล้านบาท
ขาดทุนสะสม เพิ่มขึ้นจ�ำนวน 118 ล้านบาท เนื่องจาก กลุ่มบริษัทมีผลการด�ำเนินงานขาดทุนสุทธิในปี 2564 จ�ำนวน
118 ล้านบาท โครงสร้างส่วนของผู้ถือหุ้นจ�ำนวน 197 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญที่เรียกช�ำระแล้วเป็นจ�ำนวน 2,156          
ล้านบาท  (จ�ำนวนหุ้น 4,068 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 0.53 บาท) ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญจ�ำนวน 1,169 ล้านบาท และส่วน  
เกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย รวมเป็นจ�ำนวน 81 ล้านบาท ทุนส�ำรองตามกฎหมายจ�ำนวน 33
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ล้านบาท องค์ประกอบอื่นของส่วนผู้ถือหุ้นจ�ำนวน 39 ล้านบาท ขาดทุนสะสมเป็นจ�ำนวน 3,477 ล้านบาท และส่วนได้เสียที่
ไม่มีอ�ำนาจควบคุม เป็นจ�ำนวน 196 ล้านบาท
ภาระผูกพัน มีมูลค่าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าระยะสั้น สัญญาเช่า
สินทรัพย์ที่มีมูลค่าต�่ำ และสัญญาบริการรวมเป็นจ�ำนวน 61 ล้านบาท ประกอบด้วยสัญญาเช่าพื้นที่และบริการระยะสั้นใน
ระยะเวลา    2-3 ปี สิ้นสุดในเวลาที่แตกต่างกันจนถึงเดือนมกราคม 2568 โดยมีเงื่อนไขสามารถต่ออายุสัญญาได้ บริษัทย่อย
ทางอ้อมได้ท�ำสัญญาซื้อข่าวต่างประเทศเป็นระยะเวลา 2 ปี ถึง 3 ปี 2 เดือน สิ้นสุดสัญญาในเวลาที่แตกต่างกันจนถึงวันที่ 31
พฤษภาคม 2567 และนอกจากนี้ ได้ท�ำสัญญารับบริการเกี่ยวกับการรวมสัญญาณโทรทัศน์ทั้งสัญญาณภาพและเสียง โดยมี
ระยะเวลาสิ้นสุดสัญญาแตกต่างกันจนถึงวันที่ 15 กันยายน 2565
งบกระแสเงินสดรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
งบกระแสเงินสดรวมส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุม่ บริษทั มีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมด�ำเนินงาน
ก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด�ำเนินงานเท่ากับ 47 ล้านบาท ใช้ไปเพิ่มขึ้นเป็นจ�ำนวน 52 ล้านบาท  เมื่อเปรียบ
เทียบกับปีก่อนที่เป็นกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�ำเนินงานเท่ากับ 5 ล้านบาท
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�ำเนินงาน ในปี 2564 มาจากขาดทุนสุทธิส�ำหรับปีจ�ำนวน 166 ล้านบาท กระทบ
รายการที่ไม่ใช่เงินสด และรายการที่ไม่ใช่กิจกรรมด�ำเนินงานจ�ำนวน 119 ล้านบาท เมื่อปรับปรุงรายการดังกล่าวแล้ว
กลุม่ บริษทั มี เงินสดใช้ไปในการด�ำเนินงานก่อนการเปลีย่ นแปลงในสินทรัพย์และหนีส้ นิ ด�ำเนินงานรวม 47 ล้านบาท ซึง่ กิจกรรม
ด�ำเนินงานมีกระแสเงินสดเปลีย่ นแปลงหลักๆ ดังนี้ รายการเปลีย่ นแปลงเพิม่ ขึน้ ได้แก่ สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่ 43 ล้านบาท และ
รายการเปลี่ยนแปลงลดลง ได้แก่ ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น 19 ล้านบาท รายได้ค้างรับ 19 ล้านบาท ค่าใช้จ่าย
ค้างจ่าย 97 ล้านบาท และหนี้สินหมุนเวียนอื่น 65 ล้านบาท เมื่อกระทบกับรายการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน
ด�ำเนินงานที่เป็นรายการเงินสดใช้ไปรวมเป็นจ�ำนวน 166 ล้านบาท จะท�ำให้มีเงินสดใช้ไปในกิจกรรมด�ำเนินงานก่อนจ่ายภาษี
เงินได้เท่ากับ 214 ล้านบาท เมื่อหักรายการจ่ายภาษีเงินได้รวม 31 ล้านบาท และรับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายและภาษี
มูลค่าเพิ่ม ในระหว่างปี 168 ล้านบาท จะมีกระแสเงินสดสุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรมด�ำเนินงานเท่ากับ 77 ล้านบาท
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน ในปี 2564 กลุ่มบริษัทมีเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนสุทธิเท่ากับ 115
ล้านบาท โดยรายการหลักเป็นเงินสดจ่ายค่าซื้อธุรกิจ 20 ล้านบาท เงินสดจ่ายค่าซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนรวม 29
ล้านบาท เงินสดจ่ายลงทุนในตราสารทุน 30 ล้านบาท และเงินสดจ่ายช�ำระค่าใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 50 ล้านบาท และ
มีเงินสดรับจากการจ�ำหน่ายเงินลงทุน 9 ล้านบาท  และจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์ 4 ล้านบาท    
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการจัดหาเงิน ในปี 2564  กลุม่ บริษทั มีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินเท่ากับ
39 ล้านบาท โดยในระหว่างปีได้รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลสุทธิ 43 ล้านบาท เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลสุทธิ 50
ล้านบาท และมีการรับเงินกู้ยืมระยะยาวตามข้อตกลงกับสถาบันการเงินสุทธิ 7 ล้านบาท จ่ายดอกเบี้ยรวม 46 ล้านบาท และ
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า 15 ล้านบาท
รวมกระแสเงินสดที่ได้มาจากกิจกรรมด�ำเนินงาน กิจกรรมลงทุน และกิจกรรมการจัดหาเงิน
ส�ำหรับปี 2564 ลดลงเป็นจ�ำนวน 154 ล้านบาท เมื่อรวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี 2564 จ�ำนวน
185  ล้านบาท และหักผลกระทบจากการด�ำเนินงานที่ยกเลิกจ�ำนวน 1 ล้านบาท ท�ำให้มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับ 30 ล้านบาท
การเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนทางการเงินที่ส�ำคัญ
ส�ำหรับผลการด�ำเนินงานตามงบการเงินรวมส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
1. อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง ส�ำหรับปี 2564 เท่ากับ 0.64 เท่า  เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่เท่ากับ 0.45 เท่า  เนื่องจากหนี้สิน
หมุนเวียนลดลงโดยหนี้สินหมุนเวียนที่ลดลงส่วนใหญ่มาจากเงินกู้ยืมระยะสั้นที่มีการช�ำระคืนในระหว่างปี
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อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว ส�ำหรับปี 2564 เท่ากับ 0.40 เท่า เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่เท่ากับ 0.29 เท่า โดยมีหนี้
สินหมุนเวียนที่ลดลงส่วนใหญ่มาจากเงินกู้ยืมระยะสั้นท�ำให้อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วดีขึ้น
Cash Cycle ส�ำหรับปี 2564 กลุ่มบริษัทมีระยะเวลาหมุนเวียนของเงินสดเท่ากับ 17 วัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่เท่ากับ
9 วัน ประกอบด้วยระยะเวลาในการเก็บหนี้ 60 วัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่เท่ากับ 51 วัน ส่วนระยะเวลาในการขาย
สินค้าเท่ากับ 1 วัน ที่เท่ากับปีก่อนเท่ากับ 1 วัน ในขณะที่ระยะเวลาช�ำระหนี้ เท่ากับ 44 วัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่
เท่ากับ 42
2. อัตราส่วนความสามารถในการท�ำก�ำไร
อัตราก�ำไรขั้นต้น ส�ำหรับปี 2564 เท่ากับร้อยละ 10.15 ในขณะที่ปีก่อนเท่ากับร้อยละ 25.10 เนื่องจากรายได้จาก
การขายและบริการ ลดลง 254 ล้านบาทเมื่อเทียบจากปีก่อนส่งผลให้อัตราก�ำไรขั้นต้นลดลง
อัตราก�ำไรจากการด�ำเนินงาน ส�ำหรับปี 2564 เท่ากับร้อยละ -29.19 ในขณะที่ปีก่อนเท่ากับร้อยละ -19.96
มีอัตราก�ำไรที่ลดลงร้อยละ 9.23
อัตราก�ำไรสุทธิ ส�ำหรับปี 2564 เท่ากับร้อยละ -15.67 ในขณะที่ปีก่อนเท่ากับร้อยละ -12.07 ซึ่งมีอัตราก�ำไร
ที่ลดลงร้อยละ 3.60 เนื่องจาก ปี 2564 บริษัทมีรายได้รวมลดลง จ�ำนวน 233 ล้านบาท ท�ำให้ผลการด�ำเนินงาน
ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน จึงส่งผลให้อัตราก�ำไรสุทธิลดลง
อัตราผลผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ส�ำหรับปี 2564 เท่ากับร้อยละ -48.39 ในขณะที่ปีก่อนเท่ากับ
ร้อยละ -36.13 ซึง่ มีอตั ราทีล่ ดลงร้อยละ 12.26 เนือ่ งจากผลการด�ำเนินงานขาดทุนในปีปจั จุบนั และขาดทุนมากกว่า
ปีก่อน ส่งผลให้สัดส่วนผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นลดลง
3. อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ ส�ำหรับปี 2564 เท่ากับร้อยละ -9.17 ในขณะที่ปีก่อนเท่ากับร้อยละ -8.95
ซึ่งมีอัตราที่ลดลงร้อยละ 0.22 ในขณะเดียวกัน อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ถาวร ในปี 2564 เท่ากับ
ร้อยละ -33.43 ในขณะทีป่ กี อ่ นเท่ากับร้อยละ -35.47 ซึง่ มีอตั ราทีล่ ดลงเท่ากับร้อยละ 2.04 เนือ่ งจากผลการด�ำเนิน
งานในปีปัจจุบันขาดทุนเพิ่มขึ้น อัตราหมุนของสินทรัพย์ ในปี 2564 เท่ากับ 0.63 เท่า  ในขณะที่ปีก่อนเท่ากับ
0.70 เท่า มีรอบการหมุนลดลง 0.07 เท่า
4. อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Total Liabilities to Equity Ratio) ส�ำหรับปี 2564 เท่ากับ 5.64 เท่า 
ในขณะที่ปีก่อนเท่ากับ 3.74 เท่า ซึ่งเพิ่มขึ้น 1.90 เท่า โดยมาจากในระหว่างปี 2564 บริษัทมีการกู้ยืมเงินกับบุคคล
และบริษทั แห่งหนึง่ และผลการด�ำเนินงานขาดทุนในปีปจั จุบนั ท�ำให้สว่ นของผูถ้ อื หุน้ ลดลง ซึง่ การกูย้ มื เงินดังกล่าว
เป็นผลให้อัตราส่วนดังกล่าวเพิ่มขึ้นจากปีก่อน
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debts to Equity Ratio) ส�ำหรับปี 2564 เท่ากับ 3.73
เท่า ในขณะที่   ปีก่อนเท่ากับ 1.96 เท่า ซึ่งเพิ่มขึ้น 1.77 เท่า เนื่องมาจากมีการกู้ยืมเงินเพิ่มขึ้น และมีผลการด�ำเนิน
งานขาดทุนในปีปัจจุบัน ท�ำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง ซึ่งการกู้ยืมเงินดังกล่าวเป็นผลให้อัตราส่วนดังกล่าว
เพิ่มขึ้นจากปีก่อน
อัตราส่วนความสามารถในการช�ำระดอกเบี้ย ส�ำหรับปี 2564 มีอัตราเท่ากับ -0.78 เท่า ในขณะที่ปีก่อนเท่ากับ
2.78 เท่า ลดลง 3.56 เท่า กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 12 ล้านบาท และด้วยเหตุผลเดียวกัน
ท�ำให้ อัตราส่วนก�ำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษีต่อดอกเบี้ยจ่าย ในปี 2564 มีอัตราเท่ากับ -1.98 เท่า  โดยลดลง
จากปีก่อนที่เท่ากับ-3.11 เท่า และอัตราส่วนความสามารถในการช�ำระภาระผูกพัน เท่ากับ -0.18 เท่า ลดลง
0.19 เท่า จากปีก่อนที่เท่ากับ 0.01 เท่า เนื่องจาก บริษัทมีความสามารถในการจ่ายช�ำระภาระผูกพันลดลง
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ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลต่อการด�ำเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต
• สภาพเศรษฐกิจโดยรวม
ส�ำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์ฯ) รายงานภาพรวมเศรษฐกิจไทย ปี 2564 เศรษฐกิจ
ไทยขยายตัวร้อยละ 1.6 ปรับตัวดีขึ้นจากที่เคยติดลบร้อยละ 6.2 ในปี  2563  ปัจจัยส�ำคัญในการกระตุ้นให้เศรษฐกิจไทยในปี
ที่ผ่านมากลับมาเป็นบวก มาจากด้านการใช้จ่าย ซึ่งประกอบด้วย มูลค่าการส่งออกสินค้าเพิ่มขึ้น 18.8% การอุปโภคบริโภค
ภาคเอกชนเพิ่มขึ้น 0.3% และการลงทุนรวม เพิ่มขึ้น 3.4% แต่ในส่วนสาขาที่พักโรงแรมและบริการด้านอาหาร และสาขา
การขนส่งฯ ลดลง 14.4% และ 2.9% ตามล�ำดับ
แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2565  คาดว่าจะขยายตัวในช่วงร้อยละ 3.5 - 4.5 โดยมีปัจจัยสนับสนุนส�ำคัญจากการ
ปรับตัวดีขนึ้ ของอุปสงค์ภายในประเทศ การฟืน้ ตัวของภาคการท่องเทีย่ ว รวมทัง้ การขยายตัวอย่างต่อเนือ่ งของการส่งออก และ
แรงขับเคลื่อนจากการลงทุนภาครัฐ อย่างไรก็ตามแม้ว่าสภาพรวมเศรษฐกิจจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้น แต่ยังมีปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่า
จะส่งผลกระทบต่อการเติบโตและเป็นอุปสรรคต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยดังนี้
- ความไม่แน่นอนของสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ท่ามกลางการกลายพันธุ์ของไวรัสที่จะมีผลต่อ
ประสิทธิภาพของวัคซีน
- การเพิ่มขึ้นของแรงกดดันด้านเงินเฟ้อตามการเพิ่มขึ้นของราคาพลังงานและราคาสินค้าโภคภัณฑ์ในตลาดโลก
- ภาระหนี้สินครัวเรือนและธุรกิจที่ยังอยู่ในระดับสูงจะเป็นอุปสรรคต่อการฟื้นตัวของอุปสงค์หรือความต้องการ
ในประเทศ รวมทั้งความสามารถในการช�ำระหนี้ ในขณะเดียวกันแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยยังอยู่ในช่วงขาขึ้น
ประกอบกับตลาดแรงงานที่ยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่
- ปัญหาชะงักงันของห่วงโซ่การผลิตที่มีแนวโน้มยืดเยื้อ  ส่งผลให้ต้นทุนการขนส่งสินค้าทางทะเลยังสูง
-   ความผันผวนของเศรษฐกิจและการเงินของโลก จากการระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ นโยบายทางการเงิน
ของประเทศที่เป็นตลาดหลักของไทย รวมถึงความขัดแย้งระหว่างชาติมหาอ�ำนาจ
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• ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์
สื่อสิ่งพิมพ์ ยังคงได้รับผลกระทบจาก Technology Disruption  ตามพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป ส่งผลให้การ
ใช้เม็ดเงินโฆษณาผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ ยังคงถดถอยอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังต้องเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ ไวรัส
โคโรนาสายพันธุใ์ หม่ (COVID 19)   ท�ำให้ธรุ กิจสือ่ สิง่ พิมพ์ จ�ำเป็นต้องปรับตัวสูก่ ารเป็นสือ่ แบบมัลติมเี ดีย และต่อยอดคอนเทนต์
ของตนเองไปยังแพลตฟอร์ม   Online โดยบางสื่อมีทั้งแพลตฟอร์ม Offline (หนังสือพิมพ์ฉบับกระดาษ) และ Online
(ฉบับ Digital Version) เว็บไซต์ และ Social Media เช่น แฟนเพจ Facebook , LINE , Youtube , Tiktok  และ อื่นๆ รวมถึง
การหารายได้เพิม่ เติมจากการจัดงานอีเวนท์ หรืองานสัมมนา  ในรูปแบบ Virtual ผ่านช่องทางออนไลน์หรืออินเทอร์เน็ต ทดแทน
การจัดกิจกรรม On ground ในช่วงสถานะการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าหาก “เนื้อหา”
(Content)  และ “แบรนด์” ที่มีความแข็งแรงจะสามารถอยู่ได้ในทุกแพลตฟอร์ม  
• ธุรกิจสื่อโทรทัศน์
ปี 2564  ถงึ แม้วา่ ธุรกิจสือ่ โทรทัศน์ เป็นสือ่ ทีม่ กี ารใช้เม็ดเงินโฆษณาสูงสุด  แต่การเติบโตยังคงมีแนวโน้มลดลง เนือ่ งจาก
เม็ดเงินโฆษณาถูกแบ่งไปยังสือ่ ออนไลน์  ซงึ่ เป็นผลมาจากความนิยมและพฤติกรรมการรับชม ของผูบ้ ริโภคยุคใหม่ทเี่ ปลีย่ นแปลง
ไป ส่งผลกระทบต่อรายได้ของผู้ประกอบกิจการธุรกิจสื่อโทรทัศน์  ต้องปรับตัวด้วยการขยายสู่แพลตฟอร์ม Online ที่สามารถ
รับชมผ่านอุปกรณ์ได้หลากหลาย อาทิ สมาร์ทโฟน แท๊บเลต ทั้งแบบชมสด (Real Time) และเลือกชมย้อนหลัง (On Demand)    
โดยน�ำเสนอคอนเทนต์ให้หลากหลายตามโจทย์ของกลุ่มเป้าหมายของแต่ละแพลตฟอร์ม ทั้งเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น และ
โซเชียล มีเดีย เช่น  ยูทูป  เฟสบุ๊ค TikTok  เพื่อให้ผู้บริโภคเข้าถึงคอนเทนท์ได้สะดวกทุกที่ทุกเวลา 
• ธุรกิจสื่อดิจิทัล
ปี 2564 เม็ดเงินโฆษณาในสือ่ ดิจทิ ลั เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 11 จากปีทผี่ า่ นมา ในขณะทีส่ อื่ ดัง้ เดิมเติบโตลดลง แม้วา่ ประเทศไทย
ได้รับผลกระทบวงกว้างในธุรกิจและเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของ COVID 19 ระลอก 3 ในช่วงต้นปี 2564 ซึ่งสอดคล้อง
กับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ work form home มากขึ้น ท�ำให้เข้าถึงช่องทางดิจิทัลในทุกแพลตฟอร์ม รวมไปถึงการซื้อสินค้า
ผ่านช่องทาง online หรือสัง่ อาหารผ่านทาง Online  เนือ่ งจาก เป็นสือ่ ทีส่ ามารถเข้าถึงได้ทกุ ที่ ทุกเวลา ทัง้ นีห้ ากภาวะเศรษฐกิจ
กลับมาขยายตัว สื่อดิจิทัลยังคงมีแนวโน้มเติบโตต่ออย่างต่อเนื่อง       
เหตุการณ์ส�ำคัญเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจโลก ได้แก่
- เศรษฐกิจโลก ปี 2565  คาดว่าจะชะลอตัวลงมาอยู่ที่ 4.1% และ 3.2% ในปี 2566 เนื่องจากหลายประเทศเริ่มลด
นโยบายสนับสนุนด้านการเงินการคลัง เพื่อรับมือความเสียหายจากการระบาด COVID-19  ผสานกับปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ ที่มีมา
แต่เดิมจากปี 2564 ทัง้ แนวโน้มภาวะเงินเฟ้อทีข่ ยับสูงขึน้ การปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้ ในสหรัฐอเมริกา ความขัดแย้งทางการเมือง
ระหว่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น รัสเซียกับยูเครน ส่งผลต่อราคาน�้ำมัน และราคาแก๊ส ปรับตัวสูงขึ้น และเสี่ยงต่อการขาดแคลน   
- ราคาน�้ำมัน  ตลาดน�้ำมันดิบโลกปี 2565 มีแนวโน้มทรงตัวในระดับสูง จากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย
และยูเครน ทวีความรุนแรงขึ้น ส่งผลให้ในหลายประเทศได้มีการกักตุนน�้ำมันไว้เพื่อชดเชยการขาดแคลน
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5. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�ำคัญอื่น
5.1 ข้อมูลทั่วไป
ชื่อบริษัท
ชื่อย่อหลักทรัพย์
หมวดอุตสาหกรรม
ประเภทธุรกิจ
เลขทะเบียนบริษัท
ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนและช�ำระแล้ว

ส�ำนักงานใหญ่

เลขานุการบริษัท
ข้อมูลอ้างอิงอื่นๆ

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
NMG
บริการ
สื่อและสิ่งพิมพ์
บมจ. เลขที่ 0107536001524
2,663,572,194.95  บาท แบ่งเป็นหุ้นจดทะเบียน จ�ำนวน 5,025,607,915 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 0.53 บาท
2,156,024,291.86 บาท  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)
ประกอบด้วยหุ้นสามัญจ�ำนวน 4,067,970,362 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 0.53 บาท
เลขที่ 1854 ชั้น 9,10,11 ถนนเทพรัตน  แขวงบางนาใต้  เขตบางนา  
กรุงเทพมหานคร  10260
โทรศัพท์ :  02-338-3333
Website :  http://www.nationgroup.com  
โทรศัพท์ :  02-338-3290
Email : Corporate_Secretary@nationgroup.com
-ไม่มี-

นายทะเบียน
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (TSD)
ที่อยู่ 93 ชั้น 14  อาคารตลาดหลักทรัพย์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง  
กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-009-9000
โทรสาร : 02-009-9991
เว็บไซต์ : www.set.or.th/tsd  
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ผู้สอบบัญชี

ที่ปรึกษาทางกฎหมาย

บริษัทย่อย

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ำกัด
เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 50  ถนนสาทรใต้  แขวงยานนาวา  
เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร  10120
โทรศัพท์ : (66) 2677-2000
โทรสาร : (66) 2677-2222
ผู้สอบบัญชี		
1. นางศศิธร  พงศ์อดิศักดิ์  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  8802 หรือ
2. นางสาวมาริษา  ธราธรบรรพกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  5752 หรือ
3. นางสาวพรทิพย์  ริมดุสิต       ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  5565
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี  (audit fee)
บริษัทและบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีในปี 2564
เป็นจ�ำนวนเงินรวม 4,000,000 บาท
2. ค่าตอบแทนอื่น (non-audit fee) -ไม่มีบริษัท ฮันตัน แอนดรูส์ เคิร์ท (ไทยแลนด์) จ�ำกัด
เลขที่ 1 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้น 34 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ :  02-645-8800
Website :  https://www.huntonak.com  
1. บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1854 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้  เขตบางนา  กรุงเทพมหานคร 10260
ประเภทธุรกิจ : บริการข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อดิจิทัล
ทุนจดทะเบียน : 1,124,417,300 บาท
ทุนช�ำระแล้ว : 1,124,417,300 บาท
สัดส่วนการถือหุ้น : 71.45 %
โทรศัพท์ :  02-338-3333
2. บริษัท เนชั่น ดิจิทัล คอนเทนท์ จ�ำกัด
เลขที่ 1854 ชัน้ 7 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้  เขตบางนา  กรุงเทพมหานคร 10260
ประเภทธุรกิจ: บริการข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อดิจิทัล
ทุนจดทะเบียน : 1,500,000,000 บาท
ทุนช�ำระแล้ว  : 1,500,000,000 บาท
สัดส่วนการถือหุ้น : 99.99 %
โทรศัพท์ :  02-338-3333
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บริษัทย่อย

3. บริษัท สเวน คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
เลขที่ 1854 ชัน้ 7 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้  เขตบางนา  กรุงเทพมหานคร  10260
ประเภทธุรกิจ : สื่อดิจิทัล
ทุนจดทะเบียน : 102,465,800 บาท
ทุนช�ำระแล้ว : 102,465,800 บาท
สัดส่วนการถือหุ้น : 99.99 %
โทรศัพท์ :  02-338-3333
4. บริษัท กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จ�ำกัด
เลขที่ 1854 ชัน้ 8 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้  เขตบางนา  กรุงเทพมหานคร  10260
ประเภทธุรกิจ : สื่อสิ่งพิมพ์
ทุนจดทะเบียน : 53,481,600 บาท
ทุนช�ำระแล้ว : 53,481,600 บาท
สัดส่วนการถือหุ้น : 99.99 %
โทรศัพท์ :  02-338-3333
5. บริษัท ขอบสนาม จ�ำกัด
เลขที่  388/72  หมู่บ้านบิซแกลเลอเรีย  ถนนนวลจันทร์  แขวงนวลจันทร์  
เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240   
   ประเภทธุรกิจ: สื่อดิจิทัล
ทุนจดทะเบียน : 1,000,000 บาท
ทุนช�ำระแล้ว : 1,000,000 บาท
   สัดส่วนการถือหุ้น : 99.99%
   โทรศัพท์ : 02-338-3333

บริษัทร่วม

บริษัท เนชั่น คอฟฟี่ จ�ำกัด
เลขที่ 1854 ถนนเทพรัตน แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
ประเภทธุรกิจ : อาหารและเครื่องดื่ม
ทุนจดทะเบียน : 10,000,000 บาท
ทุนช�ำระแล้ว : 2,500,000 บาท
สัดส่วนการถือหุ้น : 40.00%
โทรศัพท์ :  02-338-3333

5.2 ข้อมูลส�ำคัญอื่น
-ไม่มี-

5.3 ข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ ไม่มีคดีพิพาทที่มีความเสี่ยงที่เป็นสาระส�ำคัญ ซึ่งจะมีผลกระทบในทางลบอย่างมี
นัยส�ำคัญต่อผลประกอบหรือสถานะทางการเงินของบริษัทฯ ที่มีจ�ำนวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงิน
รวมฉบับตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

5.4 ตลาดรอง
-ไม่มี-

5.5 สถาบันการเงินที่ติดต่อประจ�ำ ส�ำหรับบริษัทที่ออกตราสารหนี้
-ไม่มี-
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ส่วนที่ 2

6. นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการก�ำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) เชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี จะท�ำให้
บริษัทมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ สร้างความเชื่อมั่น และความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น   ผู้ลงทุน
ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย น�ำไปสู่ความยั่งยืนและเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทได้
ก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ และประกาศนโยบายฯ ให้พนักงานทุกระดับทราบและถือปฏิบัติ
6.1.1 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ
การสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
การสรรหากรรมการบริษัท
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้ท�ำหน้าที่สรรหากรรมการ และกรรมการชุดย่อย โดยจะพิจารณา
สรรหาและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมมีความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ โดยเสนอชื่อให้คณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาแต่งตั้ง และ/หรือ น�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งต่อไป (แล้วแต่กรณี) รวมทั้งพิจารณาประวัติ
บุคคลดังกล่าวแล้วว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก�ำหนดไว้ในกฎบัตรต่างๆ ของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมทั้งไม่ขัด
หรือแย้งกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท และจะด�ำเนินการให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอเกี่ยวกับ
บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อประกอบการตัดสินใจ
การสรรหาผู้บริหารระดับสูง
การสรรหาผู้มาด�ำรงต�ำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณาสรรหาและคัดเลือก
บุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ ก�ำหนด และต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์
ความเหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร
การก�ำหนดค่าตอบแทน
บริษัทฯ ก�ำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้ท�ำหน้าที่ก�ำหนดค่าตอบแทน โดยพิจารณา
ก�ำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น ไม่ว่าจะอยู่ในรูปเงินสด หลักทรัพย์ หรืออื่นใด (ถ้ามี) ของคณะกรรมการบริษัท และ
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คณะกรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติต่อไป ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการควรอยู่ในลักษณะ
ที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม และพิจารณาหลักเกณฑ์ในการประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัท
และคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อพิจารณาผลตอบแทนประจ�ำปีและน�ำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริหารก�ำหนด ระดับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน
สวัสดิการ และผลตอบแทนจูงใจในระยะยาว บริษทั ฯ จะพิจารณาให้สอดคล้องกับผลงานของบริษทั และผลการปฏิบตั งิ านของ
ผู้บริหารแต่ละคน
ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ
การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ
บริษัทได้ก�ำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดังนี้
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ
1. เป็นประธานทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ควบคุม ดูแล จัดสรรเวลาในแต่ละวาระ ส�ำหรับให้กรรมการทีจ่ ะอภิปราย
แสดงความเห็นในประเด็นที่ส�ำคัญอย่างเพียงพอ
2. เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง 2 ฝ่าย
เท่ากัน
3. รับผิดชอบในฐานะผู้น�ำของคณะกรรมการในการวางกรอบ และติดตามดูแลการก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแล
กิจการขององค์กร
4. เป็นประธานการประชุมผู้ถือหุ้นประจ�ำปีของบริษัท
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
1. ควบคุมดูแลการด�ำเนินกิจการ และ/หรือบริหารงานประจ�ำวันของบริษัท
2. บริหารงานให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย แผนการด�ำเนินงาน และงบประมาณทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการ
บริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร
3. เป็นผู้รับมอบอ�ำนาจของบริษัทในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ
ข้อก�ำหนด ค�ำสั่ง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการบริหารของบริษัท
ทุกประการ
4. มีอ�ำนาจแต่งตั้งและบริหารงานคณะท�ำงานชุดต่างๆ เพื่อประโยชน์และประสิทธิภาพการจัดการที่ดี และโปร่งใส
และให้มีอ�ำนาจในการมอบอ�ำนาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยให้อยู่
ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอ�ำนาจตามหนังสือมอบอ�ำนาจ และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบอ�ำนาจอนุมัติและสั่ง
การที่คณะกรรมการของบริษัทอนุมัติแล้ว
5. ก�ำหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของบริษัท รวมถึงการสั่งการและก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานโดยรวม
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารงาน
6. ติดตามและประเมินผลการด�ำเนินงานของบริษทั อย่างสม�ำ่ เสมอ และรายงานผลการด�ำเนินงาน  การบริหารจัดการ
ความคืบหน้าในการด�ำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท
7. มีอำ� นาจพิจารณาอนุมตั กิ ารใช้จา่ ยเงินในการด�ำเนินการตามปกติธรุ กิจของบริษทั ตามทีก่ ำ� หนดไว้ในระเบียบอ�ำนาจ
การอนุมัติที่อนุมัติโดยคณะกรรมการของบริษัท
8. พิจารณาอนุมตั กิ ารเข้าท�ำสัญญาเกีย่ วกับการด�ำเนินธุรกิจปกติของบริษทั ตามทีก่ ำ� หนดไว้ในระเบียบอ�ำนาจอนุมตั ิ
ที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติแล้ว
9. มีอ�ำนาจพิจารณาว่าจ้างพนักงาน และบรรจุแต่งตั้ง ตลอดจนการโอน โยกย้ายข้ามสายงาน/ฝ่าย/แผนก  หรือการ
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พ้นจากการเป็นพนักงาน ก�ำหนดอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินเดือนโบนัส รวมถึงสวัสดิการ เกี่ยวกับพนักงานของ
บริษัท ตามกรอบนโยบายที่คณะกรรมการบริหารก�ำหนด
10. มีอำ� นาจ ออกค�ำสัง่ ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพือ่ ให้การปฏิบตั งิ านเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ ของบริษทั
เพื่อรักษาระเบียบ วินัย การท�ำงานภายในองค์กร
11. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารเป็นคราวๆ ไป
ทัง้ นีก้ ารมอบหมายอ�ำนาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร จะไม่มลี กั ษณะเป็นการมอบอ�ำนาจ
หรือมอบอ�ำนาจช่วงทีท่ ำ� ให้ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร หรือผูร้ บั มอบอ�ำนาจจากประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร สามารถอนุมตั ริ ายการ
ทีต่ นหรือบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก�ำหนด) มีสว่ นได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามปกติธุรกิจที่มีการก�ำหนดขอบเขตชัดเจน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ อาจได้รับการแต่งตั้งหรือถอดถอนโดยที่ประชุมคณะกรรมการ หรือที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
ทุกครั้งที่มีการแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ฝ่ายจัดการจะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ โดยการแนะน�ำบริษัทและบริษัทย่อย ลักษณะธุรกิจ และแนวทางการด�ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทให้แก่กรรมการ
และผู้บริหารระดับสูงที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ดังกล่าว
คณะกรรมการจะได้รบั ส่งเสริมและพัฒนา โดยคณะกรรมการสรรหาฯ มีหน้าทีใ่ นการพิจารณารูปแบบและจัดท�ำแผนการ
พัฒนากรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อพัฒนาความรู้ของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยให้เข้าใจธุรกิจ
ของกลุ่มบริษัท บทบาทหน้าที่และพัฒนาการต่างๆที่ส�ำคัญ เช่น สภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม กฎเกณฑ์หรือกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท เป็นต้น
ส�ำหรับคณะกรรมการบริหารจะส่งเสริมให้มกี ารจัดท�ำแผนการพัฒนาผูบ้ ริหารและแผนการสืบทอดงานและให้ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารรายงานต่อคณะกรรมการบริหารเป็นประจ�ำ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท
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การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาหลักเกณฑ์ในการประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษทั
และคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อพิจารณาผลตอบแทนประจ�ำปีและน�ำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคในการด�ำเนินงานในปีที่ผ่านมา  
เพื่อน�ำมาปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานต่อไป
โดยให้มีการประเมินผลงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะ พร้อมทั้งเปิดเผยหลักเกณฑ์
ขั้นตอน และผลการประเมินในภาพรวมไว้ใน หัวข้อ 8.1 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา
6.1.2 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญในการปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี โดยครอบคลุมเนื้อหาที่ส�ำคัญตามหลักการ
ก�ำกับดูแลกิจการใน 5 หมวด ดังนี้
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ ตระหนักดีว่า ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในความเป็นเจ้าของ โดยควบคุมบริษัทผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการให้ท�ำหน้าที่
แทนตนและมีสทิ ธิในการตัดสินใจเกีย่ วกับการเปลีย่ นแปลงทีส่ ำ� คัญของบริษทั ฯ โดยก�ำหนดไว้ในนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
บริษัทฯ ได้ให้ความส�ำคัญและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก�ำหนด
บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยตระหนักถึงสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ  อย่างเพียง
พอและทันเวลา  มีเลขานุการบริษัทท�ำหน้าที่จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ของบริษัทฯ ไว้ที่เว็บไซต์ www.
nationgroup.com เพื่อให้ข้อมูลบริษัทต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป ได้แก่ ข้อมูลส�ำคัญล่าสุด ข่าวสาร  รวมทั้งเปิดโอกาสให้
ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็น สอบถามได้อย่างเท่าเทียมกัน
การประชุมผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษัทให้ความส�ำคัญกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี เพื่อรายงานให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบผลการ
ด�ำเนินงานของบริษทั และร่วมตัดสินใจในเรือ่ งส�ำคัญของบริษทั รวมทัง้ ซักถามข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ เกีย่ วกับการบริหาร
งานและกิจการของบริษัทจากคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการ  
การจัดประชุมผูถ้ อื หุน้ ภายในปี 2564 ทีผ่ า่ นมา บริษทั ไม่เพียงแต่ปฏิบตั ใิ ห้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน แต่ยังมุ่งเน้นให้การด�ำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดถือ
ปฏิบัติตามแนวทางในคู่มือ AGM Checklist ซึ่งจัดท�ำขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียน และ
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
บริษทั ฯ  มนี โยบายส่งเสริมและอ�ำนวยความสะดวกให้แก่ผถู้ อื หุน้ โดยเปิดเผยข้อมูลเกีย่ วกับก�ำหนดวัน เวลาและสถาน
ที่จัดการประชุมล่วงหน้า  พร้อมระบุแผนที่ชัดเจนในหนังสือเชิญประชุมและใช้ระบบบาร์โค้ด  (Barcode) ในการลงทะเบียน
การนับคะแนน และการแสดงผลมติที่ประชุม
ในปี 2564 บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2564 ในวันที่ 9 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 9
(ห้อง B) อาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร เวลา 15.30 น. โดยเริ่ม
ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 14.30 น.
มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 8 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน โดยกรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมอีก 1 ท่าน มีความ
เสี่ยงจากการแพร่ระบาดของ Covid -19 ณ ขณะนั้น จึงจ�ำเป็นต้องขอกักตัวเอง 14 วัน เพื่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบ
ต่อสังคม จึงไม่ได้เข้าประชุม
ส�ำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2564 มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเป็นจ�ำนวน 58 ราย รวมจ�ำนวน
หุ้น 2,432,335,703 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 59.79 ของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ายได้ทั้งหมดจ�ำนวน 4,067,970,362 หุ้น ซึ่งการด�ำเนิน
การประชุมเป็นไปตามแนวทางการประชุมผู้ถือหุ้นที่ดีและตามกฎหมายก�ำหนด ดังนี้  
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ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ ได้น�ำข้อมูลหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ที่มีรายละเอียดครบถ้วนเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ก่อน
ล่วงหน้าการประชุมไม่น้อยกว่า  21 วัน   โดยบริษัทฯ มอบหมายให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
นายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยหนังสือ
เชิญประชุมมีรายละเอียดวาระการประชุม ข้อเท็จจริงและเหตุผล ความเห็นของคณะกรรมการ ในแต่ละวาระอย่างครบถ้วน
และเพียงพอส�ำหรับการพิจารณาตัดสินใจของผูถ้ อื หุน้ พร้อมจัดส่งข้อมูลเพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ สามารถดาวน์โหลด รายงานการประชุม
ผู้ถือหุ้นครั้งก่อน รายงานประจ�ำปี เอกสารประกอบการพิจารณาแต่ละวาระ ค�ำชี้แจงวิธีการต่างๆ ข้อมูลกรรมการอิสระ
ขัน้ ตอนการเข้าร่วมประชุม ข้อบังคับบริษทั เฉพาะทีเ่ กีย่ วกับการประชุมผูถ้ อื หุน้ แผนทีส่ ถานทีจ่ ดั ประชุม และหนังสือมอบฉันทะ
ตามแบบทีก่ ระทรวงพาณิชย์กำ� หนด รวมถึงได้ประกาศลงโฆษณารายละเอียดเกีย่ วกับการจัดประชุมและระเบียบวาระทีเ่ สนอ
ในหนังสือพิมพ์รายวันติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุม การเสนอชื่อบุคคลเพือ่ เข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ ในช่วง
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ถึง 29 มกราคม 2564 และส่งค�ำถามเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในช่วงวันที่
23 มีนาคม 2564 ถึง วันที่ 29 มีนาคม 2564 โดยผ่านเว็บไซต์ www.set.or.th หรือ www.nationgroup.com ปรากฏว่าไม่มี
ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ และไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติม และไม่มีผู้ถือหุ้นส่งค�ำถามเป็นการ
ล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ในการพิจารณาก�ำหนดวัน เวลาการประชุม และสถานที่จัดประชุม บริษัทค�ำนึงถึงความสะดวกในการเดินทางเข้าร่วม
ประชุม โดยบริษัทเปิดให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้าก่อนเวลาประชุมอย่างน้อย
1 ชั่วโมง และได้เชิญผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ำกัด และที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท เข้าร่วม
ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น เตรียมตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง และในการประชุมผู้ถือหุ้น
2564 ประธานกรรมการบริษัทท�ำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม
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ก่อนเริ่มการประชุม
บริษัทฯ ชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติท่ีใช้ในการประชุม วิธีลงคะแนน การนับคะแนน การใช้บัตรลงคะแนน ให้ที่
ประชุมรับทราบโดยละเอียด โดยประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นภายในระยะเวลา
ที่เหมาะสม พร้อมให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการบริหารบางท่านเป็นผู้ชี้แจงตอบค�ำถามของผู้ถือหุ้น และจัดให้มี
การจดบันทึกสาระส�ำคัญของค�ำถามค�ำตอบ และข้อสรุปเรื่องนั้นๆ ในรายงานการประชุมแล้ว
บริษัทฯ ได้น�ำระบบสารสนเทศแบบบาร์โค้ด มาใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม นับคะแนนเสียง และการแสดง
ผลการลงมติในการประชุมแต่ละวาระ และในวาระการเลือกตั้งกรรมการ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการเป็น
รายบุคคล และได้บันทึกวิธีลงคะแนน วิธีนับคะแนน มติที่ประชุม โดยแยกเป็นคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
ในรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน ทั้งนี้ส�ำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการจะด�ำเนินการลงมติเป็นรายบุคคล การลงมติใน
แต่ละวาระจะใช้บัตรลงคะแนนเสียง เพื่อสามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง พร้อมทั้งได้บันทึกการออกเสียงในแต่ละวาระอย่าง
ละเอียดครบถ้วน ไว้ในรายงานการประชุม
บริษทั ฯ ได้นำ� เสนอวาระพิจารณาก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้ทปี่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปีเป็นผูพ้ จิ ารณาอนุมตั ิ
เป็นประจ�ำทุกปี   โดยน�ำเสนอข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเปรียบเทียบกับปีก่อน รวมถึงนโยบายและหลักเกณฑ์ที่
ชัดเจนเกี่ยวกับการก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น
ส�ำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ เสนอทางเลือกในการมอบอ�ำนาจให้แก่กรรมการอิสระ
ของบริษัทอย่างน้อย 1 ท่าน ซึ่งไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องที่ต้องพิจารณา เป็นผู้รับมอบอ�ำนาจเพื่อเข้าประชุมและลงคะแนน
เสียงแทนผู้ถือหุ้นของบริษัท พร้อมแนบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.) (แบบ ข.) และ (แบบ ค.) โดยแบบ ข. เป็นแบบที่ผู้ถือหุ้น
สามารถก�ำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้เองในแต่ละวาระ และแบบ ค. กรณีผู้มอบฉันทะเป็นคัสโตเดียน (Custodian)
ไปพร้อมหนังสือนัดเชิญประชุม
ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากเป็นการประชุมในช่วงการเริม่ ต้นของการแพร่ระบาดของเชือ้ โควิด 19 ในระลอกเดือนเมษายน 2564 บริษทั
จึงให้ผเู้ ข้าร่วมประชุมทุกท่านปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทีส่ อดคล้อง
กับค�ำแนะน�ำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และแนวปฏิบตั ติ ามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั ฯ เกีย่ ว
กับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านต้องผ่านการคัดกรองอุณหภูมิ
ร่างกายก่อนเข้าร่วมการประชุม นั่งเว้นระยะห่างตามที่บริษัทฯ ก�ำหนดไว้  สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา  ไม่ทานอาหารและ
เครื่องดื่มในห้องประชุมฯ  และหากผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามขอให้เขียนลงในกระดาษค�ำถาม (แทนการสอบถามโดยใช้ไมโครโฟน
ร่วมกัน)
หลังวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี
บริษัทฯ ได้เปิดเผยผลการลงมติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ให้ผู้ถือหุ้นและบุคคลทั่วไปได้รับทราบ โดยส่งผ่านระบบ
Set Community Portal ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายหลังการประชุมหรือไม่เกิน 9.00 น. ของวันท�ำการถัดไปนับจากวันที่จัด
ประชุม ซึ่งเป็นไปโดยถูกต้องตามหลักเกณฑ์การเปิดเผยสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
คณะกรรมการดูแลและสอบทานกรอบโครงสร้างของการก�ำกับดูแลกิจการ เพือ่ ให้สามารถสร้างความมัน่ ใจแก่ผถู้ อื หุน้
ของบริษัทว่าจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม โดยหลีกเลี่ยงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น หรือการด�ำเนินการใดๆ
ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดความยุ่งยาก ซับซ้อน หรือมีต้นทุนสูงโดยไม่จ�ำเป็น โดยในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2564 ที่ผ่านมา 
บริษัทด�ำเนินการตามแนวทางเพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับทราบข้อมูลที่มีนัยส�ำคัญ และ มีสิทธิในกระบวนการตัดสินใจ
และได้รับทราบถึงผลของการตัดสินใจของบริษัทฯ ส�ำหรับเหตุการณ์ที่ส�ำคัญตามที่ก�ำหนดไว้ในกฎหมายหรือข้อบังคับของ
บริษัทฯ ดังนี้
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- บริษัทฯ มีนโยบายที่จะไม่ด�ำเนินการไปในทางที่อาจกระทบสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย และไม่เพิ่มระเบียบวาระในที่
ประชุมหรือเปลีย่ นแปลงข้อมูลส�ำคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ทราบล่วงหน้า รวมถึงไม่แจกเอกสารทีม่ ขี อ้ มูลส�ำคัญ
เพิ่มเติมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างกระทันหัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลตามระเบียบวาระการประชุม
ก่อนลงมติ
- ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทุกรายมีสิทธิออกเสียงตามจ�ำนวนหุ้นที่ถืออยู่โดยหุ้นแต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง
เท่ากัน และไม่มีหุ้นใดมีสิทธิพิเศษ
- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยการมอบฉันทะให้กับ
กรรมการอิสระ ซึ่งไม่มีประเด็นเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะให้กับ
ผู้ถือหุ้น และอ�ำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะผ่านเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ ได้
- ไม่มีการท�ำรายการระหว่างกันกับบริษัทย่อย  บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทที่
อาจท�ำให้เกิดประเด็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเป็นสาระส�ำคัญ
หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
คณะกรรมการมีนโยบายที่จะดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม นอกจากเรื่องที่มีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจ
โดยตรงแล้ว ยังขยายไปสูเ่ รือ่ งทีค่ ณะกรรมการเห็นว่าเป็นหน้าทีท่ คี่ วรท�ำต่อสังคมส่วนรวมด้วย ผูม้ สี ว่ นได้เสียจะได้รบั การดูแล
ปฏิบัติจากบริษัทฯ ตามสิทธิที่พึงมีและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการได้พิจารณาให้มีกระบวนการส่งเสริมให้
เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสีย ในการสร้างความยั่งยืนของกิจการ
ผู้มีส่วนได้เสียที่ส�ำคัญของบริษัทมีหลายกลุ่ม ประกอบด้วย พนักงาน ลูกค้า ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งทางการ
ค้า สังคม ภาครัฐ ชุมชนที่ส�ำนักงานของบริษัทฯ ตั้งอยู่ เป็นต้น คณะกรรมการมีนโยบายให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละ
กลุ่มดังนี้
1. ผู้ถือหุ้น
บริษทั ฯ มุง่ มัน่ ทีจ่ ะรับผิดชอบและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กบั ผูถ้ อื หุน้ โดยค�ำนึงถึงการเติบโตขององค์กรอย่างยัง่ ยืน
และพยายามที่จะให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม รวมทั้งจะด�ำเนินการอย่างโปร่งใส ยึดมั่นในคุณธรรม มีระบบบัญชีที่เชื่อถือได้
และอยู่ในกรอบของกฎหมาย กรอบนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
2. ลูกค้า
บริษทั ฯ มุง่ มัน่ ในการสร้างความพึงพอใจและความมัน่ ใจให้กบั ลูกค้าและสังคม ทีจ่ ะได้รบั บริการทีด่ ี มีคณ
ุ ภาพ ในระดับ
ราคาที่เหมาะสม โดยยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและจริงจังรวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืน
3. พนักงาน
บริษัทฯ ตระหนักดีว่าทรัพยากรบุคคลเป็นสิ่งที่มีคุณค่าที่สุด และเป็นปัจจัยส�ำคัญที่น�ำองค์กรไปสู่ความส�ำเร็จ จึงส่ง
เสริมให้พนักงานพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมสุขภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจ สร้างบรรยากาศการท�ำงานที่ดี ส่งเสริม
การท�ำงานเป็นทีม เปิดโอกาสและสนับสนุนให้พนักงานได้จัดตั้ง “สหภาพแรงงานเครือเนชั่น”  เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์เกี่ยว
กับสภาพการจ้างงาน ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างและระหว่างลูกจ้างด้วยกัน
ให้ความส�ำคัญดูแลเรื่องสวัสดิการ ได้จัดสวัสดิการต่างๆ เช่น ช่วยเหลือพนักงานเจ็บป่วยหรือเสียชีวิต สูญเสียบิดา
มารดา คู่ชีวิต หรือ บุตร เงินของขวัญการสมรส เงินของขวัญบุตร เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ เงินยืม
ฉุกเฉิน การตรวจสุขภาพประจ�ำปี การประกันอุบัติเหตุ การประกันสุขภาพ และประกันชีวิตหมู่   
ด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ท�ำงาน โดยดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการท�ำงานให้มีความปลอดภัย
ต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ และจากสถานการณ์การแพร่การกระจายของเชื้อไวรัส COVID-19 บริษัทได้ออก
70

NATION MULTIMEDIA GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

มาตรการการป้องกันและประกาศขอความร่วมมือพนักงานในการปฏิบตั ิตามอย่างเคร่งครัด รวมทั้งประสานงานกับหน่วนงาน
ที่เกี่ยวข้องจัดหาวัคซีนให้พนักงาน
บริษัทให้ความส�ำคัญในเรื่องการพัฒนาศักยภาพของพนักงานในทุกระดับ โดยมีการจัดการอบรมให้กับพนักงาน
ทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้สามารถน�ำความรู้ที่ได้ มาพัฒนารูปแบบการท�ำงานให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น
4. คู่ค้า
บริษัทฯ ค�ำนึงถึงความเสมอภาคและความซื่อสัตย์ในการด�ำเนินธุรกิจและผลประโยชน์ร่วมกันกับคู่ค้า โดยปฏิบัติตาม
กฎหมายอย่างเคร่งครัด และมีจรรยาบรรณที่ดีในการด�ำเนินธุรกิจ จึงได้ก�ำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ ดังนี้
1. ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ รับหรือเรียกร้องผลประโยชน์ หรือเสนอหรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ
ที่ไม่สุจริตในทางการค้ากับคู่ค้า
2. ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
3. มีหลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่ค้า
4. ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัด  กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ จะแจ้งให้คู่ค้าทราบล่วงหน้า เพื่อ
ร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข โดยใช้หลักการของความสมเหตุสมผล
5. ให้ข้อมูลที่เป็นจริงและถูกต้อง
6. สนับสนุนและร่วมมือกับคู่ค้าในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
7. สนับสนุนและร่วมมือกับคู่ค้าในการผลิตสินค้าและบริการใหม่ๆ เพื่อสนองตอบความต้องการของผู้บริโภคที่
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
8. รักษาความลับของคู่ค้าไม่น�ำข้อมูลมาใช้เพื่อประโยชน์ตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
ส�ำหรับเกณฑ์ในการคัดเลือกคู่ค้า มีดังนี้
- มีประวัติทางการเงินที่เชื่อถือได้ และมีศักยภาพที่จะเติบโตไปพร้อมกับบริษัทฯ ได้ในระยะยาว
- ผลิต จ�ำหน่าย หรือให้บริการสินค้าที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการ และสามารถตรวจสอบคุณภาพได้
- ให้การสนับสนุนด้านการส่งเสริมการขายของลูกค้า และการให้บริการหลังการขายแก่ลูกค้า
5. คู่แข่งทางการค้า
บริษัทฯ จะยึดถือแนวทางการปฏิบัติที่ดีและเป็นธรรม ดังนี้
1. ประพฤติปฏิบัติตามกรอบกฎเกณฑ์ของการแข่งขันทางการค้าที่ดีเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน
2. ไม่ท�ำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า ด้วยการกล่าวให้ร้ายโดยปราศจากความจริง หลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริตเพื่อ
ท�ำลายคู่แข่ง
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3. ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม เช่น การจ่ายสินจ้าง
ให้แก่พนักงานของคู่แข่ง เป็นต้น
6. เจ้าหนี้
บริษทั ฯ ค�ำนึงถึงความเสมอภาค และความซือ่ สัตย์ตอ่ เจ้าหนี้ การช�ำระค่าสินค้าบริการ และการปฏิบตั ติ ามพันธะสัญญา
กับธนาคาร สถาบันการเงิน การช�ำระเงินต้นและดอกเบี้ย โดยก�ำหนดแนวปฏิบัติที่ดีและเป็นธรรม ดังนี้
1. รักษาดูแลและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้โดยเคร่งครัด ทั้งในแง่การช�ำระคืน การดูแลหลักทรัพย์ค�้ำประกัน
และเงื่อนไขอื่นๆ รวมทั้งไม่ใช้เงินทุนที่ได้จากการกู้ยืมเงินไปในทางที่ขัดกับวัตถุประสงค์ในข้อตกลงที่ท�ำไว้
2. รายงานฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ที่เป็นจริงและถูกต้อง แก่เจ้าหนี้ด้วยความซื่อสัตย์
3. รายงานเจ้าหนีล้ ว่ งหน้า หากไม่สามารถปฏิบตั ติ ามข้อผูกพันในสัญญาและร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว
บริษัทได้รับการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อจากหลายธนาคารซึ่งมีสัมพันธ์ทางการค้ากับบริษัทมายาวนาน และจัดชั้นให้
บริษัทฯ เป็นลูกค้าชั้นดี ซึ่งบริษัทฯได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อก�ำหนดตามสัญญาอย่างครบถ้วน
7. สังคมและสิ่งแวดล้อม
บริษทั ฯ ส่งเสริมให้มกี ารให้ความรูแ้ ก่พนักงาน เพื่อปลูกฝังจิตส�ำนึกเกีย่ วกับการรักษาสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากร
อย่างรูค้ ณ
ุ ค่าและมีประสิทธิภาพ ผ่านกระบวนการสือ่ สารภายในบริษทั ฯ และส่งเสริมให้พนักงานมีสว่ นร่วมในกิจกรรมรณรงค์
ลดภาวะโลกร้อนด้วยการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมลดการใช้พลังงาน กิจกรรม 5 ส. พร้อมทัง้ สนับสนุนให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรม
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานที่บริษัทฯ จัดขึ้น
บริษัทฯ ในฐานะของผู้ผลิตข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อทุกช่องทาง มีความห่วงใยถึงคุณภาพชีวิตและการบริโภคข่าวสารของ
คนไทย จึงให้ความส�ำคัญอย่างยิง่ ต่อการเสนอข่าวสารทีม่ คี ณ
ุ ภาพและมีประโยชน์ตอ่ สังคมและส่วนรวม รวมถึงการมีสว่ นร่วม
ในการพัฒนาสังคมไทยเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
ในฐานะที่บริษัทฯ ท�ำธุรกิจด้านสื่อ ท�ำให้มีกิจกรรมทางธุรกิจและสังคมของบริษัท ต้องติดต่อกับประชาชนหลากหลาย
กลุ่ม จึงมีโอกาสรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งกลุ่มบริษัทฯ มีระบบ
Call Center ในการรับเรื่องร้องเรียนพร้อมประสานแก้ไขปัญหาด้านบริการ และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน
บริษัทเป็นประจ�ำ และได้ปรับปรุงเรื่องที่ได้รับตามข้อร้องเรียนที่เป็นจริงและสร้างความเสียหาย (ถ้ามี) อย่างสม�่ำเสมอ
บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มและพนักงานของบริษัท สามารถร้องเรียน แสดงความเห็น และแจ้งเบาะแส
เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ โดยส่งถึงคณะกรรมการตรวจสอบ และฝ่ายตรวจสอบภายใน ผ่าน  E-mail : audit_nmg@nationgroup.
com หรือ ส่งไปรษณีย์มายังที่อยู่ของบริษัท หรือยื่นหนังสือโดยตรงที่ บริษัท เนชั่น มัลติมีเดียกรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) เลขที่ 1854
ชั้น 9,10,11 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
กระบวนการด�ำเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน
- ฝ่ายตรวจสอบภายในจะรวบรวมข้อร้องเรียนและตรวจสอบข้อมูลเบือ้ งต้น หากข้อร้องเรียนมีมลู ความผิด จะรวบรวม
หลักฐานส่งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง โดยมีฝ่ายทรัพยากรบุคคล
เป็นเลขาคณะกรรมการสอบสวน และรายงานผลพร้อมทัง้ มาตรการด�ำเนินการกับผูก้ ระท�ำผิดเพือ่ เสนอต่อประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบทราบ
- มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน คณะกรรมการตรวจสอบ จะพิจารณาให้ความเป็นธรรมและปกป้องผู้ร้องเรียน ผู้รับ
เรื่องร้องเรียน ผู้ถูกร้องเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการด�ำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง รวมทั้งต้องเก็บข้อมูลที่
เกี่ยวข้องเป็นความลับ จะเปิดเผยเท่าทีจ่ �ำเป็น โดยค�ำนึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
คณะกรรมการได้ดแู ลให้บริษทั ฯ เปิดเผยข้อมูลส�ำคัญทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั ฯ ทัง้ ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทีม่ ใิ ช่ขอ้ มูล
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ทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย เช่น เว็บไซต์ของบริษัท ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น
บริษัทฯ ก�ำหนดไว้ในนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการว่าทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ให้กรรมการ
และผูบ้ ริหารต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ตอ่ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และส�ำเนา
ให้เลขานุการบริษัทเก็บรักษา และ ในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี กรรมการและผู้บริหารจะรายงานข้อมูลการถือครองหลัก
ทรัพย์ของตน และ รายงานต่อคณะกรรมการอย่างน้อยปีละครั้ง  
บริษัทฯ เล็งเห็นความส�ำคัญของการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับและ/หรือข้อมูลภายในกลุ่มบริษัท จึงได้ออกนโยบาย
“การใช้ขอ้ มูลภายในของบริษัทฯ” ก�ำหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร เจ้าหน้าที่ และพนักงานของกลุม่ บริษทั ต้องรักษาข้อมูลภายใน
กลุ่มบริษัทฯ เป็นความลับ เว้นแต่การเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ ในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ห้าม ขาย ซื้อ
โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยข้อมูลที่เป็นความลับ และ/หรือข้อมูล ภายในของกลุ่มบริษัทฯ และ/หรือการเข้าท�ำ
รายการใดๆ ในทางที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกลุ่มบริษัทฯ ไม่ว่าทางตรง หรือ ทางอ้อม
ในรอบปีทผี่ า่ นมา บริษทั ฯ ได้เปิดเผยข้อมูลทางการเงินของบริษทั อย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และเป็นไปตามเกณฑ์
ที่ส�ำนักงานก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์ฯ ก�ำหนด ผ่านช่องทางการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ และผ่านเว็บไซต์
ของบริษัทฯ
งานนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทฯ มีส�ำนักงานเลขานุการบริษัท ท�ำหน้าที่ประสานงานติดต่อสื่อสารกับ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน อย่างเท่าเทียมและ
เป็นธรรม และประสานงานการตอบค�ำถามเกีย่ วกับบริษทั และการด�ำเนินงานของบริษทั แก่นกั ลงทุนตามทีส่ ง่ ค�ำถามผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษัท หรือโทรศัพท์ หรือช่องทางอื่นๆ เพื่อสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน นักวิเคราะห์
หลักทรัพย์ และภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้องอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญกับการเผยแพร่ขอ้ มูลทีส่ ำ� คัญของบริษทั ฯ ในปี
2564 ผ่านทางเว็บไซต์ www.nationgroup.com
โดยสามารถติดต่อ ส�ำนักงานเลขานุการบริษัท ดังนี้
บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
ที่อยู่             :
1854 ชั้น 9,10,11 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้  เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ :
02-338-3290
E-mail :
corporate_secretary@nationgroup.com
Website :
www.nationgroup.com
ทั้งนี้ส�ำนักงานเลขานุการบริษัท ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ให้ความส�ำคัญกับการปฏิบัติตาม
ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ส�ำนักงาน ก.ล.ต. และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง โดยผ่านการพิจารณาตรวจสอบตามขัน้ ตอน
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง นางสาว มัธยา โอสถานนท์ เป็นเลขานุการบริษัท เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 มีหน้าที่ในการ
ช่วยเหลือประธานกรรมการ ในการก�ำกับดูแลให้การด�ำเนินงานของคณะกรรมการบริษทั กรรมการชุดย่อย และกรรมการบริษทั
ทุกท่าน เป็นไปตามกรอบของบทบาทหน้าที่ตามที่กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องก�ำหนดไว้ ตลอดจนมีหน้าที่ใน
การจัดเตรียมเอกสารประกอบวาระการประชุมให้เพียงพอต่อการพิจารณาและตัดสินใจของคณะกรรมการ บันทึกรายงานการ
ประชุมอย่างรัดกุม ถูกต้อง เพื่อแสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่น�ำเสนอ อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง
ซื่อสัตย์สุจริตและมีความรับผิดชอบโดยใช้วิจารณญาณเยี่ยงวิญญูชนที่ประกอบธุรกิจนั้นพึงกระท�ำในสถานการณ์เดียวกัน
อีกทั้งมีหน้าที่ในการเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือเชิญประชุม รายงานการประชุมของคณะกรรมการและการ
ประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการมีส่วนได้เสีย และรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารตลอดจนดูแลกิจกรรม
ของคณะกรรมการ ประสานงานกับฝ่ายบริหารให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการ ซึ่งเลขานุการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่
ตามกรอบอย่างครบถ้วน
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หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการมีบทบาทส�ำคัญในการก�ำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น และให้เป็นไปตาม
นโยบาย กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ
ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริตเยี่ยงวิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจเช่นนั้น จะพึงกระท�ำภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกันด้วยอ�ำนาจ
ต่อรองทางการค้า ที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการบริษัท
(รายละเอียดเพิม่ เติมในหัวข้อ 7 โครงสร้างการก�ำกับดูแลกิจการ และข้อมูลส�ำคัญเกีย่ วกับคณะกรรมการ คณะกรรมการ
ชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ และ ในเอกสารแนบ 5 นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ)

6.2 จรรยาบรรณธุรกิจ

ตั้งแต่บริษัทฯ ก่อตั้งขึ้นมา ได้ยึดหลักจริยธรรมแห่งวิชาชีพของสื่อมวลชนเป็นประเพณีปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ซึ่งเป็น
เหตุผลส�ำคัญที่ท�ำให้สื่อและผู้ปฏิบัติงานของสื่อต่างๆ ในเครือฯ ได้รับความเชื่อถือและศรัทธาจากสังคมมาอย่างต่อเนื่อง
แม้ในยามคับขันหรือในช่วงที่มีแรงกดดันทางการเมือง บริษัทก็สามารถท�ำหน้าที่ของสื่ออย่างแน่วแน่โดยไม่ละทิ้งหลักการ
หลักจริยธรรมของคนข่าวเครือเนชัน่ (Nation Way) จัดท�ำขึน้ มาเพือ่ ก�ำหนดหลักจริยธรรมแห่งวิชาชีพให้เป็นแนวปฏิบตั ิ
ที่เป็นรูปธรรมร่วมกัน ส�ำหรับพนักงานทุกระดับ โดยมีเนื้อหาครอบคลุมทั้งจรรยาบรรณเบื้องต้น ตลอดจนการวางตัวในสังคม
และความประพฤติทั้งระหว่างปฏิบัติหน้าที่และนอกเวลางาน
พนักงานของบริษัททุกสื่อในเครือฯ ต้องยึดหลักปฏิบัติต่อไปนี้อย่างเคร่งครัดโดยไม่มีข้อยกเว้นเพื่อที่เราจะได้ช่วยกัน
ธ�ำรงไว้ซึ่งความน่าเชื่อถือและศรัทธาที่สังคมมีต่อสื่อในเครือเนชั่นฯ ต่อไป
หลักจริยธรรมของคนข่าวเครือเนชั่น (Nation Way) แบ่งออกเป็น 13 หมวด ดังนี้
หมวด 1 ข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชน
หมวด 2 จริยธรรมของสื่อในเครือเนชั่น
หมวด 3 ความรับผิดชอบต่อผู้อ่าน ผู้ฟังและผู้ชม
หมวด 4 ภาระผูกพันธ์ที่มีต่อวิชาชีพสื่อมวลชนและองค์กร
หมวด 5 หลักการท�ำข่าวและการปฏิบัติตนต่อแหล่งข่าว
หมวด 6 สิทธิพิเศษและผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest)
หมวด 7 แนวทางปฏิบัติในเรื่องการมีส่วนร่วมทางการเมืองและกิจกรรมชุมชน
หมวด 8 การปฏิบัติต่อฝ่ายโฆษณา ฝ่ายการตลาดและฝ่ายขาย
หมวด 9 แนวทางปฏิบัติเรื่องลิขสิทธิ์ในชิ้นงาน และการรับงานนอก
หมวด 10 แนวปฏิบัติส�ำหรับผู้สื่อข่าวด้านต่างๆ
หมวด 11 การแก้ไขข้อผิดพลาด
หมวด 12 การรายงานข่าวเกี่ยวกับกิจกรรมของบริษัท
หมวด 13 หลักปฎิบัติและจรรยาบรรณ Nation Social Media
บริษัทฯ มีมาตรการในทางปฏิบัติเพื่อป้องกันปัญหาการละเมิดและหมิ่นประมาทจากการน�ำเสนอข่าว โดยการอบรม
ฝ่ายข่าว ให้ทราบถึงแนวทางการน�ำเสนอข่าว ข้อความและรูปภาพที่ควรกระท�ำและสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง พร้อมก�ำชับพนักงาน
ผู้เกี่ยวข้องทุกคนปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
บริษทั ฯ ได้จดั ท�ำคูม่ อื จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบตั ใิ นการท�ำงาน (Code of Conduct) ส�ำหรับคณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร
พนักงานของบริษัทฯ เพื่อยึดถือเป็นแนวทางในการปฎิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมีมาตรฐาน มีคุณภาพ มีคุณธรรม
ครอบคลุมในการดูแลผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ และการปฏิบัติตามกฎหมาย โดยคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ
ทุกคน มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด  
ส�ำหรับรายละเอียดคูม่ อื จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบตั ใิ นการท�ำงาน (ฉบับเต็ม) บริษทั ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษทั
(www.nationgroup.com ในหัวข้อการก�ำกับดูแลกิจการ)
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6.3 การเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการทีส่ ำ� คัญของนโยบาย แนวปฏิบตั ิ และระบบการก�ำกับดูแลกิจการในรอบปี
ทีผ่ า่ นมา

6.3.1 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�ำคัญเกี่ยวกับการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการก�ำกับ
ดูแลกิจการ หรือกฎบัตรคณะกรรมการในรอบปีท่ผ่านมา
บริษทั ยังคงให้ความเชือ่ มัน่ และยึดนโยบายและแนวปฏิบตั กิ ารก�ำกับดูแลกิจการดังเช่นทีผ่ า่ นมา อย่างไรก็ตามเพือ่ เพิม่
ประสิทธิภาพและให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน จึงได้จัดท�ำและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและกฏบัตร
คณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ กฏบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ
กฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยกฏบัตรดังกล่าวได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั และได้นำ� เปิดเผยในเว็บไซต์
บริษัทและใช้ถือปฏิบัติต่อไป
6.3.2 การปฏิบัติในเรื่องอื่นๆ ตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
จากความมุ่งมั่นในการด�ำเนินงานด้วยความโปร่งใสเป็นธรรม และค�ำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และการปฏิบัติตาม
หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง ท�ำให้บริษัทได้รับการประเมินผลเกี่ยวกับการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้
1) ผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุน้ สามัญประจ�ำปี 2564 ซึง่ จัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคม
บริษัทจดทะเบียนและส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
บริษัทได้ 100 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ดีมาก
2) ผลการประเมินการต่ออายุสมาชิกโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) บริษัทได้รับการ
ต่ออายุสมาชิกไปอีก 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 เป็นการยืนยันได้ว่า บริษัทฯ
ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความส�ำคัญของการวางระบบป้องกันการทุจริต คอร์รัปชัน และพร้อมที่จะด�ำเนินธุรกิจ
อย่างโปร่งใส
คณะกรรมการบริษัท เชื่อมั่นว่าการด�ำเนินงานตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และหลักจริยธรรมในการด�ำเนิน
ธุรกิและการต่อต้านคอร์รัปชัน นั้น จะส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับความยอมรับจากทั้งลูกค้า คู่ค้า และส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
ตัวของพนักงานเอง ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทก้าวหน้าและเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับสังคมและประเทศชาติสืบไป
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7. โครงสร้างการก�ำกับดูแลกิจการ และข้อมูลส�ำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ
คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ
7.1 โครงสร้างการก�ำกับดูแลกิจการ ส�ำหรับปี 2564

โครงสร้างการจัดการปี 2564
บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
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อธิบายเพิ่มเติมของโครงสร้างการจัดการ

ประธานคณะกรรมการบริษัทคือ นายมารุต อรรถไกวัลที มีคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ  
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร
กลุ่มบริษัทประกอบด้วย 5 สายธุรกิจ ประกอบด้วย ธุรกิจสิ่งพิมพ์ ธุรกิจโทรทัศน์ ธุรกิจงานอีเวนท์ ธุรกิจสื่อดิจิทัล และ
ธุรกิจ Business to Consumer (B2C) โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer) เป็นผู้บริหารสูงสุดที่รายงาน
ตรงต่อคณะกรรมการบริหาร

7.2 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท จัดตั้งขึ้นเพื่อท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น และให้เป็นไป
ตามนโยบาย กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความ
รับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริตเยี่ยงวิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจเช่นนั้น จะพึงกระท�ำภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกัน
ด้วยอ�ำนาจต่อรองทางการค้า ที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการบริษัท
7.2.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในหลากหลายด้าน ทั้งภาค
ธุรกิจและสาขาอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และมีจ�ำนวนกรรมการเพียงพอที่จะก�ำกับดูแลธุรกิจ
ของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คือ ไม่น้อยกว่า  5 คน และอย่างน้อยจ�ำนวนกรรมการ 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด
เป็นกรรมการอิสระ และต้องมีกรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหารอย่างน้อย 1 ท่าน ที่มีประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน
และจ�ำนวนกรรมการไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีสัญชาติไทย และจ�ำนวนกรรมการบริษัทไม่น้อย
กว่ากึง่ หนึง่ ต้องมีถนิ่ ทีอ่ ยูใ่ นราชอาณาจักร  ทัง้ นีก้ ารเลือกตัง้ กรรมการต้องเป็นบุคคลทีไ่ ม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายและ
ข้อบังคับของบริษัท  และมีความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น ตามที่
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศก�ำหนด
โดยคณะกรรมการบริษทั ท�ำหน้าทีก่ ำ� หนดนโยบายภาพรวมของกิจการ ตลอดจนท�ำหน้าทีก่ ำ� กับดูแลกิจการเพือ่ ประโยชน์
สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น และให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท
และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริตเยี่ยงวิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจเช่นนั้น จะพึงกระท�ำ
ภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกันด้วยอ�ำนาจต่อรองทางการค้า ที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการบริษัท
การเลือกตั้งกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท และข้อก�ำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ต้องมีความโปร่งใส
และชัดเจน ในการสรรหากรรมการบริษัทให้ด�ำเนินการผ่านกระบวนการของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
โดยมีรายละเอียดที่เพียงพอเพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทและ/หรือผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบริษัทฯ มีจ�ำนวน 9 คน ประกอบด้วย กรรมการอิสระจ�ำนวน 3 คน (คิดเป็น
ร้อยละ 33.3 ของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมด 9 คน กรรมการบริษัทที่ไม่ใช่ผู้บริหารของบริษัท จ�ำนวน 4 คน (คิดเป็นร้อยละ 44.5)
และมีกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท จ�ำนวน 2 คน (คิดเป็นร้อยละ 22.2) ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของส�ำนักงาน ก.ล.ต.
ที่ก�ำหนดให้ บริษัทฯ จดทะเบียนต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 หรือร้อยละ 33.3 ของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมด
เพื่อท�ำหน้าที่ถ่วงดุลในการออกเสียงพิจารณาเรื่องต่างๆ และมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นต่อการด�ำเนินงานภายใต้
นโยบายที่ก�ำหนดไว้ รวมถึงสอบทานการบริหารงานของฝ่ายบริหารเพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น
โดยรวม รายละเอียดประวัติกรรมการเปิดเผยตามเอกสารแนบ 1
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7.2.2 ข้อมูลคณะกรรมการบริษัทและผู้มีอ�ำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล
         คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31  ธันวาคม 2564  บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริษัท จ�ำนวน 9 ท่าน ดังนี้
ล�ำดับ			

ชื่อ-นามสกุล					

ต�ำแหน่ง

1

นายมารุต  อรรถไกวัลวที

ประธานกรรมการบริษัท

2

นายฉาย  บุนนาค

รองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

3

นายอภิวุฒิ  ทองค�ำ

กรรมการอิสระ

4

นายชัยสิทธิ์  ภูวภิรมย์ขวัญ

กรรมการอิสระ

5

นายธนะชัย  สันติชัยกูล

กรรมการอิสระ

6

นายสมชาย  มีเสน

กรรมการบริษัท และรองประธานกรรมการบริหาร

7

Mr. Ka Ming Jacky Lam

กรรมการบริษัท

8

นายสมบูรณ์   ม่วงกล�่ำ

กรรมการบริษัท

9

นายเจษฎา  บูรณพันธุ์ศรี

กรรมการบริษัท

โดยมี นางสาวมัธยา โอสถานนท์ ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท
กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพันของบริษัท
กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพันของบริษัท ประกอบด้วย นายมารุต อรรถไกวัลวที หรือนายฉาย บุนนาค หรือ
นายสมชาย มีเสน ลงนามร่วมกันสองคน พร้อมประทับตราส�ำคัญของบริษัท
คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัท
คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัท เป็นไปตามข้อก�ำหนดของคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน ดังต่อไปนี้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาด้านอื่นใดที่ได้รับผลตอบแทน
ประจ�ำ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ของผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
ทั้งนี้   ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท
3. กรรมการอิสระจะต้องไม่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางการค้า ทางธุรกิจ ส่วนได้เสียทางการเงินหรือผลประโยชน์อนื่ ๆ
ในการบริหารจัดการ ทั้งในทางตรงหรือทางอ้อมกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจ
ควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน หรือไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่
มีนยั หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุมของผูท้ มี่ คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือ
ผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
4. กรรมการอิสระจะต้องไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา 
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มารดา คู่สมรส พี่ น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือบุคคลที่ได้รับการ
เสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
5. กรรมการอิสระจะต้องไม่ท�ำการเป็นตัวแทนอย่างเปิดเผยหรืออย่างไม่เปิดเผยของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้ถือหุ้นใดซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่คนใดหรือกลุ่มผู้ถือหุ้นใดของบริษัท
6. กรรมการอิสระจะต้องท�ำหน้าที่และใช้วิจารณญาณของตน โดยไม่ได้รับอิทธิพลจากกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือญาติ
7. กรรมการอิสระจะต้องไม่เป็นหรือเคยเป็น ผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั ผูม้ อี ำ� นาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การของนิตบิ คุ คลทีเ่ ป็นส�ำนักงาน
สอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท
สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
8. กรรมการอิสระจะต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย
ที่ปรึกษาทางการเงิน หรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า  2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล
ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้น
จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
9. กรรมการอิสระ ต้องไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการเข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือ
บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา
ที่รับเงินเดือนประจ�ำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มี
สภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
10. กรรมการอิสระจะต้องไม่มลี กั ษณะอืน่ ใดทีท่ ำ� ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกีย่ วกับการด�ำเนินงานของ
บริษัท
7.2.3 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษทั ฯ มีหน้าทีพ่ จิ ารณา และให้ความเห็นชอบในเรือ่ งส�ำคัญเกีย่ วกับการด�ำเนินงาน เช่น วิสยั ทัศน์ และ
พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน ความเสี่ยง แผนงาน และงบประมาณ รวมทั้งก�ำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการด�ำเนินงานตาม
นโยบายและแผนงานทีก่ ำ� หนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใต้ขอ้ ก�ำหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ
โดยคณะกรรมการบริษทั ฯ จะใช้วจิ ารณญาณ และความรอบคอบในการตัดสินใจ ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความรับผิดชอบ และความ
ซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์ในระยะยาวของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทฯ และ
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
อ�ำนาจด�ำเนินการของคณะกรรมการบริษัท
ตามที่ก�ำหนดในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทที่ได้ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2564
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ดังนี้
1. แต่งตั้ง ถอดถอน มอบอ�ำนาจหน้าที่ ให้แก่ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการชุดย่อยไปปฏิบัติ
2. คณะกรรมการมีอ�ำนาจแต่งตั้งกรรมการจ�ำนวนหนึ่งให้เป็นคณะกรรมการบริหารเพื่อด�ำเนินกิจการอย่างหนึ่ง
อย่างใดหรือหลายอย่าง โดยจะก�ำหนดเงื่อนไขอย่างใดก็ได้
3. อนุมัติการให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ในฐานะผู้ถือหุ้น หรือบริษัทที่มีการประกอบ
ธุรกิจทางการค้าต่อกัน หรือบริษัทอื่น ในวงเงินส่วนที่เกินอ�ำนาจคณะกรรมการบริหาร
4. อนุมัติการให้บริษัทเข้าค�้ำประกันวงเงินสินเชื่อแก่บริษัทย่อยในฐานะผู้ถือหุ้น ตามสัดส่วนการถือหุ้นในวงเงิน
ส่วนที่เกินอ�ำนาจคณะกรรมการบริหาร
ONE REPORT

79

5. อนุมัติการเข้าท�ำนิติกรรมที่มิใช่ธุรกรรมทางการเงิน ในวงเงินส่วนที่เกินอ�ำนาจคณะกรรมการบริหาร
6. อนุมัติการได้รับวงเงินสินเชื่อ ในวงเงินส่วนที่เกินอ�ำนาจคณะกรรมการบริหาร
7. อนุมัติการลงทุน ขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญและ/หรือหลักทรัพย์อื่นใด ในวงเงินส่วนที่เกินอ�ำนาจคณะกรรมการ
บริหาร
8. อนุมัติการจัดหาและลงทุนในสินทรัพย์ถาวร การจ�ำหน่าย จ่ายโอน ในสินทรัพย์ถาวร ในวงเงินส่วนที่เกินอ�ำนาจ
คณะกรรมการบริหาร
9. เสนอการเพิ่มทุน หรือลดทุน หรือการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น การแก้ไข เปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ
และ/หรือวัตถุประสงค์ของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น
10. อนุมัติการก่อตั้ง รวบรวม หรือเลิกบริษัทย่อยในวงเงินส่วนที่เกินอ�ำนาจคณะกรรมการบริหาร
11. มอบอ�ำนาจให้แก่ฝ่ายจัดการ พนักงานระดับบริหารของบริษัท หรือบุคคลอื่นใดท�ำการแทนได้ ภายใต้กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการบริษัทได้ก�ำหนดไว้
12. มีอ�ำนาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็นร่วมประชุม หรือส่ง
เอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจ�ำเป็น
13. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญภายนอกในกรณีจ�ำเป็นด้วย
ค่าใช้จ่ายของบริษัท
14. แต่งตั้งและถอดถอนเลขานุการบริษัท

7.3 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

7.3.1 โครงสร้างคณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร โดยก�ำหนดอ�ำนาจหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน

7.3.2 รายชื่อคณะกรรมการชุดย่อย มีดังนี้
คณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระ และต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้น สามารถใช้
ดุลพินิจของตนเองอย่างเป็นอิสระ รวมถึงกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน ต้องมีความรู้ความช�ำนาญทางการบัญชีหรือ
การจัดการด้านการเงินที่เกี่ยวข้อง ตามข้อก�ำหนดตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่สามารถอ่านและเข้าใจพื้นฐานของงบการเงินได้  
คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�ำนวน 3 ท่าน ดังนี้
ล�ำดับ

ชื่อ-สกุล		

ต�ำแหน่ง		

ประเภทกรรมการ / ความเชี่ยวชาญ

1

นายอภิวุฒิ  ทองค�ำ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ
และมีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย

2

นายชัยสิทธิ์  ภูวภิรมย์ขวัญ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ
และมีความเชี่ยวชาญด้านบริหารธุรกิจ

3

นายธนะชัย  สันติชัยกูล

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ
และมีความเชี่ยวชาญด้านบัญชีและการเงิน

โดยมี นางสาวมัธยา โอสถานนท์ ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
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ทัง้ นี้ นายนายธนะชัย สันติชยั กูล ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบทีเ่ ป็นผูม้ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์ทางด้านบัญชี
เพียงพอที่จะท�ำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
ขอบเขตอ�ำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
เป็นไปตามที่ก�ำหนดในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ได้รับการทบทวนและอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท ครั้งที่ 5/2564  เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ดังนี้
1 สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงิน (รายไตรมาสและประจ�ำปี) ที่ถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องของ
บริษัทอย่างเพียงพอก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
2 สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายในและระบบตรวจสอบภายในที่เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ  
รวมทัง้ พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้   
โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน/หน่วยงานอื่นใดหรือหน่วยงานภายนอก (Outsource)
ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3 สอบทานให้บริษัทมีระบบการประเมินความเสี่ยงการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ
4 สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์   ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
5 พิจารณาคัดเลือกเพือ่ เสนอแต่งตัง้ บุคคลซึง่ มีความเป็นอิสระเป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั พร้อมทัง้ ก�ำหนดค่าตอบแทน  
ประสานงานกับผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการด�ำเนินการตรวจสอบ ขอบเขต แนวทาง แผนงาน และ
ปัญหาที่พบระหว่างการตรวจสอบ และประเด็นที่ผู้สอบบัญชีเห็นว่าเป็นสาระส�ำคัญ รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับ
ผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง     
6 พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลในการเข้าท�ำรายการดังกล่าว
อย่างถูกต้องครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
7 สอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิงและแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของ
กิจการตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต   
8 จัดท�ำรายงานผลการก�ำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปีของบริษัท
ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
• ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท     
• ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
• ความเห็นเกี่ยวกับระบบบริหารความเสี่ยงของบริษัท
• ความเห็นเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
• ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
• ความเห็นเกี่ยวกับรายงานที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
• จ�ำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
• ความเห็นชอบหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
• รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
9 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
ในการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามขอบเขตหน้าทีด่ งั กล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีอำ� นาจเรียก สัง่ การให้ฝา่ ยจัดการ
หัวหน้าหน่วยงานหรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้อง มาให้ความเห็นร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่า
เกี่ยวข้องจ�ำเป็น รวมทั้งแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใด เมื่อเห็นว่าจ�ำเป็นด้วย
ค่าใช้จ่ายของบริษัท
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คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
คณะกรรมการสรรหาฯ ท�ำหน้าทีส่ รรหาบุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสม เพือ่ ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อย
รวมทั้งพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อยเพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ
น�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติต่อไป (แล้วแต่กรณี)
โดยที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ได้ทบทวนกฎบัตรส�ำหรับปี 2565 ซึ่ง     
กฎบัตรมีการทบทวนเป็นประจ�ำทุกปี
องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาฯ ประกอบด้วยสมาชิกจ�ำนวนอย่างน้อย 3 คน กรรมการสรรหาฯ ไม่จ�ำเป็นต้อง
เป็นกรรมการบริษัท ส่วนประธานกรรมการสรรหาเป็นกรรมการอิสระของบริษัท
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ดังนี้
				

ล�ำดับ

รายชื่อ

ต�ำแหน่ง

ประเภทกรรมการ

1

นายธนะชัย  สันติชัยกูล

2

Mr. Ka Ming Jacky Lam กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
ของบริษัท

3

นายสมชาย มีเสน

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน   กรรมการอิสระ

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

โดยมี นางสาวมัธยา โอสถานนท์ ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ขอบเขตอ�ำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ตามที่ก�ำหนดในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ที่ได้รับการทบทวนและอนุมัติจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ดังนี้
การสรรหา
1. การสรรหากรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยจะต้องพิจารณาความเหมาะสมของจ�ำนวน โครงสร้าง และ
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งความเหมาะสมของขนาด ประเภท และความซับซ้อนของธุรกิจ
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)
2. พิจารณาสรรหาและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมมีความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ เพื่อให้
บุคคลดังกล่าวด�ำรงต�ำแหน่ง กรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย โดยเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
แต่งตั้ง และ/หรือ น�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งต่อไป (แล้วแต่กรณี) รวมทั้งพิจารณาประวัติบุคคล
ดังกล่าวแล้วว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก�ำหนดไว้ในกฎบัตรต่างๆ ของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมทั้ง
ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท จะด�ำเนินการให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลอย่าง
เพียงพอเกี่ยวกับบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อประกอบการตัดสินใจ
3. พิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการอิสระแต่ละท่านเพื่อให้แน่ใจว่ากรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน
4. ในกรณีที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอชื่อกรรมการที่พ้นวาระกลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่ง คณะ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการรายดังกล่าว และควรน�ำ
เสนอ ผลการปฏิบัติหน้าที่ ผลงาน (Contribution) รวมทั้งประวัติการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและการประชุม
ผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการพิจารณาด้วย
5. พิจารณารูปแบบและจัดท�ำแผนการพัฒนากรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อพัฒนาความรู้ของ
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ทัง้ กรรมการบริษทั และกรรมการชุดย่อยให้เข้าใจธุรกิจของบริษทั บทบาทหน้าทีแ่ ละพัฒนาการต่างๆ ทีส่ ำ� คัญ เช่น
สภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม กฎเกณฑ์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทเป็นต้น
6. ด�ำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาฯ
การก�ำหนดค่าตอบแทน
1. พิจารณาก�ำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น (ไม่ว่าจะอยู่ในรูปเงินสด หลักทรัพย์ หรืออื่นใด) ของ
คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติต่อไป ทั้งนี้
ค่าตอบแทนกรรมการควรอยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม
2. พิจารณาหลักเกณฑ์ในการประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อพิจารณา
ผลตอบแทนประจ�ำปีและน�ำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ
3. เปิดเผยหลักเกณฑ์ในการก�ำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นและจัดท�ำรายงานการก�ำหนดค่าตอบแทน
ดังกล่าวไว้ในรายงานประจ�ำปีของบริษัท
4. ด�ำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาฯ
ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ มีหน้าที่ทบทวนและเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแก้ไขขอบเขตอ�ำนาจ หน้าที่
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาฯ ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์
การสรรหากรรมการบริษัท
เมื่อคณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาสรรหาบุคคลที่จะด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการแล้วจะเสนอต่อกรรมการบริษัทซึ่ง
ประกอบด้วยกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และการแต่งตั้งกรรมการจะเป็นไปตามเกณฑ์ข้อบังคับบริษัท ในกรณีที่ต้อง
ผ่านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ก�ำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
(ก)  ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
(ข)  ผู้ถือหุ้นแต่ละคนต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
(ค)  บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการที่จะ
พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวนกรรม
การที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
ในการประชุมสามัญประจําปีผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ให้กรรมการจํานวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการบริษัททั้งหมด ต้องออก
จากต�ำแหน่ง โดยให้กรรมการทีอ่ ยูใ่ นตําแหน่งนานทีส่ ดุ เป็นผูอ้ อกจากตําแหน่งก่อน อย่างไรก็ตามกรรมการทีอ่ อกจากต�ำแหน่ง
แล้วอาจได้รับเลือกเข้าด�ำรงต�ำแหน่งอีกก็ได้
คณะกรรมการบริหาร
จัดตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท เพื่อช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการบริหารจัดการและควบคุมกิจการของ
บริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน ข้อบังคับ และค�ำสั่งใดๆ รวมทั้งเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ ภายใต้กรอบที่ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย และเพื่อให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน
คณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ประกอบด้วย
				

ล�ำดับ

รายชื่อ

ต�ำแหน่ง

ประเภทกรรมการ

1

นายฉาย   บุนนาค

ประธานกรรมการบริหาร

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

2

นายสมชาย  มีเสน

รองประธานกรรมการบริหาร

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

โดยมี นายมารุต อรรถไกวัลวที เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
นางสาวเสาวลักษณ์ โชติรุ่งโรจน์ ด�ำรงต�ำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
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ขอบเขตอ�ำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
ตามที่ก�ำหนดในกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร ที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2562
เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 ดังนี้
1. จัดท�ำวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ทิศทางในการด�ำเนินธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนการด�ำเนินธุรกิจ งบประมาณ
โครงสร้างองค์กร และอ�ำนาจอนุมัติของบริษัท (Corporate Index) เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
อนุมัติ และด�ำเนินการตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงตรวจสอบและติดตามผล
การด�ำเนินงานดังกล่าวให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. พิจารณาก�ำหนดโครงสร้างการบริหารจัดการเพื่อให้การด�ำเนินธุรกิจของบริษัทมีความเหมาะสม สอดคล้องกับ
สถานการณ์
3. มีอ�ำนาจก�ำหนดการบริหารจัดการ โครงสร้างเงินเดือนของพนักงาน รวมถึงการคัดเลือก การฝึกอบรม การแต่งตั้ง
การว่าจ้าง การโยกย้าย การก�ำหนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัสพนักงานระดับผูบ้ ริหาร และการเลิกจ้างพนักงาน
ของบริษัท
4. พิจารณากลั่นกรองข้อเสนอของฝ่ายจัดการในการก�ำหนดนโยบายการลงทุน การขยายกิจการ การประชาสัมพันธ์
การก�ำหนดแผนการเงิน งบประมาณประจ�ำปี การบริหารทรัพยากรบุคคล และการลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
5. มีอ�ำนาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท�ำงานเพื่อการด�ำเนินกิจการหรือการบริหารงานของบริษัทและการ
ก�ำหนดอ�ำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะท�ำงาน รวมถึงควบคุมก�ำกับดูแลให้การด�ำเนินงานของ
คณะอนุกรรมการหรือคณะท�ำงานที่แต่งตั้งบรรลุตามนโยบายและเป้าหมายที่ก�ำหนด
6. มีอำ� นาจด�ำเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการบริษทั ทีเ่ กีย่ วกับการด�ำเนินงานตามธุรกิจ ซึง่ อยูภ่ ายใต้กฎหมาย
เงื่อนไข กฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัท เว้นแต่รายการที่คณะกรรมการบริหาร อาจมีความขัดแย้งหรือมี
ส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทหรือบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม
7. ติดตามผลการด�ำเนินงานของบริษทั ให้เป็นไปตามกรอบนโยบาย และเป้าหมายทีไ่ ด้รบั การอนุมตั จิ ากคณะกรรมการ
บริษัทและก�ำกับดูแลให้การด�ำเนินงานมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
8. พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจ�ำปีตามที่ฝ่ายจัดการเสนอ ก่อนที่จะน�ำเสนอให้คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาและอนุมัติ
84

NATION MULTIMEDIA GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

9. ศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโครงการใหม่ และมีอ�ำนาจในการพิจารณาและอนุมัติให้บริษัทเข้าลงทุนหรือ
ร่วมลงทุนกับบุคคล นิตบิ คุ คล องค์กรทางธุรกิจอืน่ ใด หรือเข้าร่วมประมูลงานต่างๆ ตลอดจนเข้าด�ำเนินงานโครงการ
ต่างๆ ในรูปแบบทีค่ ณะกรรรมการบริษทั เห็นสมควร รวมถึงการท�ำนิตกิ รรมทีเ่ กีย่ วข้องกับเรือ่ งดังกล่าวจนเสร็จการ
ตามอ�ำนาจอนุมัติ (Corporate Index) และ/หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทก�ำหนด และ/หรือ ตามกฎหมายและ
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ตามข้อบังคับของบริษัท
10. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่ส�ำคัญที่ได้ก�ำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีตามอ�ำนาจอนุมัติ (Corporate
Index) และ/หรือ ตามที่จะได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือตามที่คณะกรรมการบริษัท
ได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
11. อนุมัติการเข้าท�ำสัญญา และ/หรือธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวกับการด�ำเนินธุรกิจปกติของบริษัท (เช่น การซื้อขาย การให้
หรือรับบริการ การลงทุนหรือร่วมทุนกับบุคคลอื่นเพื่อการท�ำธุรกรรมตามปกติของบริษัท และเป็นไปเพื่อประโยชน์
ในการด�ำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของบริษัท) ภายในวงเงินตามตารางอ�ำนาจอนุมัติ (Corporate Index) ที่ผ่าน
การอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ตามที่คณะกรรมการบริษัทก�ำหนด ในกรณีที่วงเงินเกินงบประมาณ
ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ต้องน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติในการประชุมครั้งถัดไป
12. พิจารณาและอนุมัติ การเข้าท�ำธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารหรือสถาบันการเงินส�ำหรับสนับสนุนการท�ำธุรกิจ
ตามปกติ เช่น การเปิดบัญชีธนาคาร การปิดบัญชีธนาคาร การกู้ยืมเงิน การขอวงเงินสินเชื่อ การจ�ำน�ำ จ�ำนอง
ค�้ำประกัน รวมถึงการซื้อขายและจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินใดๆ ตามวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในการด�ำเนิน
กิจการของบริษทั รวมถึงการท�ำนิตกิ รรมทีเ่ กีย่ วข้องกับเรือ่ งดังกล่าวจนเสร็จการตามตารางอ�ำนาจอนุมตั ิ (Corporate
Index) ที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ตามที่คณะกรรมการบริษัทก�ำหนด และ/หรือ
ตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ตามข้อบังคับของบริษัท ในกรณีที่วงเงินเกินงบประมาณที่ได้รับ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ต้องน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติในการประชุมครั้งถัดไป และ
กรณีที่ต้องใช้ทรัพย์สินของบริษัทเป็นหลักประกันต้องน�ำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท
13. พิจารณาผลก�ำไรขาดทุนของบริษัท และการเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือเงินปันผลประจ�ำปี เพื่อน�ำเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษัท
14. พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ หรือที่ปรึกษาของคณะกรรมการบริหาร หรือที่ปรึกษาของคณะ
อนุกรรมการหรือคณะท�ำงานที่จ�ำเป็นต่อการด�ำเนินงานของบริษัทได้ตามความเหมาะสมและมีอ�ำนาจก�ำหนด
ค่าตอบแทน ค่าเบี้ยเลีย้ ง สวัสดิการ สิง่ อ�ำนวยความสะดวกและค่าใช้จา่ ยอื่นๆ ของประธานทีป่ รึกษาหรือทีป่ รึกษา 
หรือคณะที่ปรึกษาดังกล่าวได้ โดยอยู่ภายใต้กรอบงบประมาณที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
ในแต่ละปี
15. ทบทวนและเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแก้ไขขอบเขตอ�ำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริหารให้สอดคล้องกับสภาวการณ์
16. ด�ำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก�ำหนด
17. มอบอ�ำนาจให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริหารทั้งนี้
การมอบอ�ำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้นจะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ�ำนาจหรือ
มอบอ�ำนาจช่วงทีท่ ำ� ให้คณะกรรมการบริหาร หรือผูร้ บั มอบอ�ำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมตั ริ ายการ
ทีต่ นหรือบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง (ตามทีน่ ยิ ามไว้ในประกาศคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หรือประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์
ที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้
ทั้งนี้ กรรมการบริหารของบริษัทอาจได้รับการแต่งตั้งหรือถอดถอนโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นของบริษัท (กรณีกรรมการบริหารด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทด้วย)
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7.4 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

7.4.1 รายชื่อและต�ำแหน่งของผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีรายชื่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารใน 4 ล�ำดับแรกรองจากประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร และผู้บริหารฝ่ายบัญชีการเงิน รวม 8 ท่าน ดังนี้
ล�ำดับ

รายชื่อ

ต�ำแหน่ง

1

นายฉาย บุนนาค

ประธานกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2

นายสมชาย มีเสน

รองประธานกรรมการบริหาร

3

นางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ

ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

4

นายประกิต ชมภูค�ำ

ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – Event Marketing

5

นายวีระศักดิ์ พงศ์อักษร

บรรณาธิการอ�ำนวยการเครือเนชั่น

6

นางสาวอรอร อัครเศรณี

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

7

นางสาวเนตรนภา ภูษิตตานนท์

ผู้อ�ำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชี

8

นางสาวมัธยา โอสถานนท์

ผู้อ�ำนวยการอาวุโสฝ่ายการเงิน และเลขานุการบริษัท

7.4.2 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
บริษทั ฯ มีนโยบายกําหนดให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผูท้ ําหน้าทีพ่ จิ ารณาก�ำหนดค่าตอบแทน
และผลประโยชน์อื่น  (ไม่วา่ จะอยูใ่ นรูปเงินสด หลักทรัพย์ หรืออืน่ ใด) ของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อ
พิจารณาผลตอบแทนประจ�ำปีและน�ำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาและอนุมัติต่อไป รวมถึงให้เปิดเผยหลักเกณฑ์ในการก�ำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นและจัดท�ำรายงานการ
ก�ำหนดค่าตอบแทนดังกล่าวไว้ในรายงานประจ�ำปีของบริษัท
ทั้งนี้ ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย อยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ใน
อุตสาหกรรม และค่าตอบแทนถัวเฉลี่ยตามขนาดธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ ความเหมาะ
สม  และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหาร ตามประสบการณ์ ภาระหน้าที่ สภาพแวดล้อม สภาวะเศรษฐกิจ
ส่วนค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการก�ำหนด โดยจ่ายค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน
สวัสดิการ และผลตอบแทนจูงใจในระยะยาว บริษัทฯ จะพิจารณาให้สอดคล้องกับผลงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงาน
ตาม KPI  ของผู้บริหารแต่ละคน
ค่าตอบแทนกรรมการ ส�ำหรับปี 2564
(1) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทที่เป็นตัวเงิน
บริษัทฯ มีนโยบายก�ำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้ท�ำหน้าที่พิจารณากลั่นกรองการ
พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งมีเกณฑ์การพิจารณากลั่นกรองถึงความเหมาะสมประการต่างๆ โดยเปรียบเทียบจาก
อุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และค่าตอบแทนถัวเฉลี่ยตามขนาดธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทาง
ธุรกิจ โดยน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ให้น�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป
คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณากลั่นกรองในการก�ำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย
ส�ำหรับปี 2564 รวม 2,400,000 บาท ก�ำหนดจ่ายเป็นรายไตรมาส  ส่วนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนก�ำหนด
แบบเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง  ดังนี้
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ต�ำแหน่ง

อัตราค่าตอบแทน

หน่วย

ประธานกรรมการ

400,000

บาท/ท่าน/ปี

ประธานกรรมการตรวจสอบ

400,000

บาท/ท่าน/ปี

กรรมการตรวจสอบ

300,000

บาท/ท่าน/ปี

กรรมการอิสระ

200,000

บาท/ท่าน/ปี

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

200,000

บาท/ท่าน/ปี

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร  

200,000

บาท/ท่าน/ปี

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน*  

20,000

บาท/ท่าน/ครั้ง

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน*

10,000

บาท/ท่าน/ครั้ง

หมายเหตุ : * ก�ำหนดจ่ายแบบเบี้ยประชุมต่อครั้ง
(2) ค่าตอบแทนอื่นๆ
- ไม่มี ค่าตอบแทนกรรมการในฐานะพนักงานและผู้บริหารระดับสูง ส�ำหรับปี 2564 ประกอบด้วย
(ก) ค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือน โบนัส และค่าพาหนะ
    กรรมการในฐานะพนักงานบริษทั และผูบ้ ริหารระดับสูง รวม 8 ท่าน ได้คา่ ตอบแทนเป็นเงินเดือน โบนัสและค่าพาหนะ
ในปี 2564 เป็นจ�ำนวนรวม 30.62 ล้านบาท    
    ส�ำหรับหลักเกณฑ์ในการพิจารณาผลการด�ำเนินงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นไปตามหลักการและนโยบาย
ที่คณะกรรมการบริษัทก�ำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับการด�ำเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงาน
(ข) ค่าตอบแทนอื่นๆ
     เนื่องจากปี 2564 บริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 19 จึงเข้าโครงการหยุดส่งเงิน
สมทบกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพแก่พนักงานทุกระดับ จึงไม่มคี า่ ตอบแทนอืน่ ในปี 2564 ให้แก่กรรมการและพนักงานทีเ่ ป็นผูบ้ ริหาร
การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
กรรมการเข้าใหม่จะได้รับการปฐมนิเทศเบื้องต้นจากประธานกรรมการ เกี่ยวกับลักษณะการด�ำเนินธุรกิจ ประวัติ และ
ความเป็นมาของบริษทั ฯ วัฒนธรรมองค์กร โดยประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารหรือเลขานุการบริษทั เป็นผูใ้ ห้ขอ้ มูลเกีย่ วกับโครงสร้าง
องค์กร นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ ระบบการควบคุมภายใน พร้อมเอกสารประกอบ
คณะกรรมการบริษทั สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาความรูใ้ ห้กบั กรรมการทุกคน เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิ
หน้าที่ของคณะกรรมการ บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการเข้าร่วมสัมมนาและเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ ของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือสถาบันอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาในส่วน
ของหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ หรือแนวทางการบริหารจัดการแนวใหม่ เพื่อให้กรรมการทุกคนมีการพัฒนาและ
ปรับปรุงการปฏิบตั งิ านอย่างต่อเนือ่ ง รวมถึงการน�ำความรูต้ า่ งๆ มาปรับใช้อย่างเหมาะสม เพือ่ ให้มกี ารปรับปรุงการปฏิบตั งิ าน
อย่างต่อเนื่อง และน�ำความรู้มาใช้ประโยชน์กับบริษัทฯ ต่อไป
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7.5 ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัท มีจ�ำนวนบุคลากรที่เป็นพนักงานประจ�ำในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมาแบ่งตามบริษัท ดังนี้
จ�ำนวนพนักงาน (ราย)

ชื่อบริษัท

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

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

ค่าตอบแทนพนักงาน
กลุ่มบริษัทฯ มีรายละเอียดค่าตอบแทนพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ ในปี 2562 – 2564  
รายละเอียดค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนพนักงาน ได้แก่ เงินเดือนและค่าแรง โครงการสมทบ
เงินที่ก�ำหนดไว้* และอื่นๆ **

ค่าตอบแทน (ล้านบาท)
ปี 2562

ปี 2563

57.99

61.27

ปี 2564
78.34

หมายเหตุ
 โครงการสมทบเงินที่ก�ำหนดไว้ของกลุ่มบริษัทฯ ได้แก่ เงินสมทบประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
 บริษัทหยุดส่งเงินกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพตั้งแต่เดือนพ.ค.63 - ธ.ค.64 ตามประกาศกระทรวงการคลัง
 ค่าตอบแทนพนักงานอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก และค่าโทรศัพท์
ข้อพิพาทแรงงาน
วันที่ 18 กันยายน 2561 อดีตพนักงานบริษัทเป็นโจทก์ยื่นฟ้องบริษัทและกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพต่อศาลแรงงานกลาง
โดยเรียกให้บริษัทช�ำระเงินประมาณ 47.8 ล้านบาท เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 ศาลมีค�ำพิพากษายกฟ้อง โจทก์ไม่มีสิทธิ
เรียกร้องให้บริษทั และกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพช�ำระเงินดังกล่าว เมือ่ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ศาลอุทธรณ์พพิ ากษาไม่รบั วินจิ ฉัย
ค�ำอุทธรณ์ของโจทก์ และต่อมาเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ศาลฎีกามีค�ำสั่งไม่อนุญาตให้โจทก์ฎีกา ส่งผลให้ค�ำพิพากษาของ
ศาลอุทธรณ์เป็นที่สิ้นสุด ดังนั้นบริษัทจึงไม่ต้องจ่ายเงินชดเชยใดๆ ให้กับอดีตพนักงานดังกล่าว
นโยบายในการบริหารทรัพยากรบุคคล
1. ด้านการจ้างงานและบรรจุพนักงาน
     บริษัทมีนโยบายจ้างงานและบรรจุพนักงานตามความจ�ำเป็นและความเหมาะสมของงาน โดยพนักงานที่ได้รับการ
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ว่าจ้างและบรรจุต้องมีคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความสามารถเหมาะสมกับต�ำแหน่งงาน และมีคุณสมบัติตามระเบียบ
ข้อบังคับของบริษัทฯ กรณีที่ต�ำแหน่งงานว่าง บริษัทจะให้โอกาส และพิจารณาคัดเลือกพนักงานของบริษัทที่มีอยู่ให้ด�ำรง
ต�ำแหน่งที่ว่างนั้นก่อน หากไม่สามารถสรรหาพนักงานจากภายในบริษัทได้แล้ว จึงจะด�ำเนินการตามกระบวนการสรรหาและ
ว่าจ้างบรรจุบุคคลภายนอก
2. ด้านโครงสร้างสายการบังคับบัญชาและการแบ่งส่วนงาน
     บริษัทก�ำหนดโครงสร้างสายการบังคับบัญชา และการแบ่งส่วนงานของบริษัท โดยมีขอบข่ายความรับผิดชอบของ
ส่วนงาน และต�ำแหน่งงานอย่างชัดเจน เหมาะสมกับประเภทหรือลักษณะการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท และมีการทบทวนเป็น
ระยะเพื่อความเหมาะสมกับสถานการณ์
3. ด้านการบริหารค่าตอบแทน
3.1   เงินเดือนและค่าจ้าง บริษัทบริหารเงินเดือนและค่าจ้างให้เป็นไปอย่างยุติธรรม โดยค�ำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ได้แก่
คุณวุฒิ ประสบการณ์ ระดับ ต�ำแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ เทียบเคียงกับอัตราเงินเดือนของบริษัทอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียง
กับบริษัท ตามอัตราค่าจ้างแรงงานของตลาดในประเทศ และตามสถานการณ์ความจ�ำเป็นของบริษัท
3.2   ค่าตอบแทนอื่น บริษัทจะให้เงินตอบแทนพิเศษส�ำหรับการปฏิบัติงานที่นอกเหนือจากการท�ำงานปกติ เช่นค่าล่วง
เวลา ค่าท�ำงานวันหยุด เงินช่วยเหลือการปฏิบัติงานตามกะ เงินช่วยเหลือปฏิบัติงานเข้าเวร เข้าเวรกรณีฉุกเฉิน ค่าเขียนเรื่อง
ค่าท�ำรายการทีวี เพื่อชดเชยการเสียโอกาสหยุดพักในวันหยุดปกติ ตามความเหมาะสมกับกรณี รวมทั้งเงินช่วยเหลือเพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานนอกเขตงานประจ�ำทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในรูปเบี้ยเลี้ยงเดินทาง และค่าที่พัก
4. ด้านสวัสดิการ
    บริษัทมีนโยบายที่จะดูแลให้พนักงานมีสุขภาพอนามัยที่ดี เพื่อที่จะปฏิบัติงานให้บริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งมีนโยบายแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของพนักงาน โดยจัดให้มีสวัสดิการรักษาพยาบาลส�ำหรับพนักงาน และครอบครัว
พนักงานบางส่วน มีประกันสุขภาพให้กับพนักงาน รวมทั้งสวัสดิการอื่นๆ ทั้งนี้ สวัสดิการที่พนักงานได้รับจะเทียบเคียงกับ
อุตสาหกรรมในลักษณะเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน หรือตามที่กฎหมายก�ำหนด
บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ตามที่กฎหมายก�ำหนด ซึ่งเป็นลักษณะแนวทางการปฏิบัติ
ของเครือเนชั่นทั้งกลุ่ม เช่น การจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ เนชั่นมัลติมีเดีย กรุ๊ป จ�ำกัด การจัดตั้งชมรมกีฬา และสันทนาการด้าน
ต่างๆ  การมีคณะกรรมการลูกจ้าง ซึง่ จะเป็นตัวแทนของพนักงานเข้ามาช่วยกลัน่ กรองความต้องการและข้อแนะน�ำของพนักงาน
ในเรื่องการจัดสวัสดิการ และสถานประกอบการ และน�ำเข้าหารือในที่ประชุมกับผู้บริหารของบริษัทเป็นประจ�ำ
นอกจากนี้ ในช่วงภาวการณ์แพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรนา 19 บริษทั ฯ เล็งเห็นถึงคุณภาพชีวติ ของพนักงานเป็นส�ำคัญ
จึงประสานกับส�ำนักงานประกันสังคม หรือช่องทางอื่นๆ จัดหาวัคซีนเข็ม 1-2 ให้พนักงานได้รับวัคซีนโดยเร็ว รวมถึงวัคซีน
กระตุ้นเข็มที่ 3 ที่บริษัทจองวัคซีนโมเดอร์นา (Moderna) ให้พนักงานทุกคน
5. ด้านสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
    บริษัทมีนโยบายให้พนักงานท�ำงานในบริษัทอย่างมีความสุข ปลอดภัย ดังนั้นจึงได้จัดสถานที่ท�ำงาน อุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้ ให้เหมาะสมกับลักษณะงาน อีกทั้งจัดหาสิ่งอ�ำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น ที่จอดรถ ห้องพยาบาล เป็นต้น
และจากช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา19 บริษัทได้ป้องกันความรุนแรงของสถานการณ์และปฏิบัติตาม
มาตรการ ล็อกดาวน์เพื่อควบคุมการระบาด ในช่วงปี 2564  โดยออกมาตรการดังต่อไปนี้
1.   ให้พนักงานงดการเดินทางโดยไม่จ�ำเป็น ยกเว้น การเดินทางไปซื้ออาหาร โรงพยาบาล และฉีดวัคซีน
2. หลีกเลี่ยงการเดินทางข้ามจังหวัด
3. ลดการรวมกลุ่มกัน เกิน 5 คน หลีกเสี่ยงการประชุมหรือจัดกิจกรรมใดๆ ทั้งภายในและภายนอกที่ท�ำการของ
บริษัทฯ หลีกเลี่ยงการรับนัดหมาย และพบปะโดยตรงกับลูกค้าหรือบุคคลภายนอก โดยให้ใช้ช่องทางอื่นแทน เช่น       
Teleconference, VDO Call เป็นต้น บุคคลภายนอกที่ประสงค์จะเข้าส�ำนักงาน เพื่อภารกิจต่าง ๆ เช่น บันทึกเทป
รายการ หรือร่วมรายการ ขอให้แสดงหลักฐานการฉีดวัคชีนครบโดส อย่างน้อย 1 เข็ม
4.   ให้พนักงานทุกท่านเคร่งครัดในการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันสุขอนามัยส่วนบุคคล สวมหน้ากากอนามัย งดการ
ใกล้ชิด หรือรับประทานอาหารร่วมกัน
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5.   ส�ำหรับพนักงานที่เข้ามาปฏิบัติงานภายในส�ำนักงาน
- พนักงานทุกคน ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในส�ำนักงาน
- ในการเข้าออกส�ำนักงานทุกครัง้ พนักงานต้องตรวจวัดอุณหภูมิ กดแอลกอฮอล์ลา้ งมือ และรับการฉีดพ่นแอลกอฮอล์        
ก่อนเข้าส�ำนักงานทุกครั้ง
- หากพนักงานท่านใดมีอาการบ่งชี้ของโรค COVID-19 ให้แจ้งต่อหัวหน้างานและฝ่ายทรัพยากรบุคคล เพื่อกักตัว
หรือไปพบแพทย์ หากจงใจปกปิดข้อมูลถือว่ามีความผิดตาม พ.ร.บ. โรคติดต่อ และมีโทษทางวินยั ตามทีเ่ ห็นสมควร
- การปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) ให้พิจารณาตามความเหมาะสมและจ�ำเป็นของลักษณะงาน และ
ประสิทธิภาพการท�ำงานของแต่ละฝาย
6. ด้านการพัฒนาพนักงาน
บริษัทมีนโยบายส่งเสริมพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ ทักษะ และทัศนคติเกี่ยวกับงาน เป็นไปตามความสามารถของ
ต�ำแหน่งงาน โดยมีแนวทางในการพัฒนาที่หลากหลาย ได้แก่ ส่งเสริมให้พนักงานเพิ่มพูนความรู้ให้ตัวเองโดยผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ การจัดอบรมสัมมนาโดยวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถจากภายนอกองค์กร การฝึกอบรมจากผู้มี
ประสบการณ์ในองค์กร การสอนงานโดยหัวหน้างาน (Coaching) การเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง (On the Job Training)
การศึกษาดูงาน การถ่ายทอดความรู้ระหว่างเพื่อนร่วมงาน และการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้บริหารและพนักงานตามแนวทาง
Learning Organization
นอกจากนีบ้ ริษทั ได้พยายามปรับกระบวนการท�ำงานของแต่ละส่วนงาน เพือ่ ให้การท�ำงานมีความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ  
และจัดสรรพนักงานให้มีโอกาสปฏิบัติงานในส่วนงานที่พนักงานมีความรู้ ความช�ำนาญในงานนั้นๆ  เป็นอย่างดี สอดคล้องกับ
แผนการสืบทอดงานในทุกส่วนงาน

7.6 ข้อมูลส�ำคัญอื่นๆ

7.6.1 รายชื่อบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดผิดชอบในการดูแลงานด้านต่างๆ ได้แก่
เลขานุการบริษัท
เลขานุการบริษัท ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ เพื่อท�ำหน้าที่ดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการ และช่วยให้
คณะกรรมการและบริษัทฯ ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติแต่งตั้ง นางสาวมัธยา โอสถานนท์ ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 15
กุมภาพันธ์ 2556 ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่ก�ำหนดใน พ.ร.บ. ก�ำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ฯ และท�ำหน้าที่
สรุปสาระส�ำคัญเกี่ยวกับแนวปฏิบัติ และข้อบังคับที่ปรับปรุงใหม่ ของส�ำนักงาน กลต.และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามที่ก�ำหนดใน
มาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับ
ในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม
กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษทั มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทัง้ นี้ หน้าทีต่ ามกฎหมายของเลขานุการ
บริษัท มีดังนี้
1)  จัดท�ำและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้
ก.  ทะเบียนกรรมการ
ข.  หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจ�ำปีของบริษัท
ค.  หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2)  เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งส�ำเนารายงานการมีส่วนได้เสีย
ตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันท�ำการนับแต่วันที่บริษัทได้
รับรายงาน นั้น
3)  ด�ำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนประกาศก�ำหนด
รวมถึงสรุปสาระส�ำคัญของกฎหมายที่เพิ่งตราขึ้นใหม่ ที่คณะกรรมการต้องทราบในการท�ำหน้าที่กรรมการของบริษัทฯ
ช่วยเหลือประธานกรรมการ ในการก�ำกับดูแลให้การด�ำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย เป็นไปตาม
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กรอบของบทบาทหน้าที่ตามที่กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องก�ำหนดไว้ ตลอดจนมีหน้าที่ในการจัดเตรียมเอกสาร
ประกอบวาระการประชุมให้เพียงพอต่อการพิจารณาและตัดสินใจของคณะกรรมการ บันทึกรายงานการประชุมอย่างรัดกุม
ถูกต้อง เพือ่ แสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการได้พจิ ารณาเรือ่ งต่างๆ ทีน่ ำ� เสนอ อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ซือ่ สัตย์สจุ ริตและมีความ
รับผิดชอบโดยใช้วิจารณญาณเยี่ยงวิญญูชนที่ประกอบธุรกิจนั้น พึงกระท�ำในสถานการณ์เดียวกัน อีกทั้งมีหน้าที่ในการเก็บ
รักษาทะเบียนกรรมการ จดหมายเชิญประชุม รายงานการประชุมของการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผูถ้ อื หุน้ รายงาน
การมีส่วนได้เสีย และรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารตลอดจนดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ
ประสานงานกับฝ่ายบริหารให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการซึ่งเลขานุการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบอย่าง
ครบถ้วน โดยคุณสมบัติของผู้ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ปรากฎในเอกสารแนบ 1
ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน
นางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2561
ซึง่ เป็นผูร้ บั ผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงินของบริษทั ซึง่ เป็นบุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตติ ามเกณฑ์ของส�ำนักงานก.ล.ต.และ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ คือ ผ่านการอบรมต่อเนื่องด้านบัญชีไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมงต่อปีปฏิทิน โดยเนื้อหาการอบรมว่าด้วยหลักการ
และผลกระทบของมาตรฐานการบัญ  ชีที่มีในปัจจุบันหรือมาตรฐานการบัญชีใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับลักษณะธุรกิจหรือคาดว่า
จะมีผลกระทบต่อการจัดท�ำงบการเงินของบริษัท (ข้อมูลประวัติตามเอกสารแนบ 1)
ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท�ำบัญชี (สมุห์บัญชี)
นางสาวเนตรนภา ภูษิตตานนท์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อ�ำนวยการอาวุโสฝ่ายการบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562
รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท�ำบัญชีของบริษทั มีคณ
ุ สมบัตติ ามเกณฑ์ของส�ำนักงานก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์ฯ
คือ ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ท�ำบัญชีตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  และได้เข้าอบรมเพื่อพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง
ด้านบัญชีไม่น้อยกว่า  6 ชั่วโมงต่อปี ตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  (ข้อมูลประวัติตามเอกสาร
แนบ 1)
ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท
บริษัทฯ ได้แต่งตั้งบริษัท เจอาร์ บิสสิเนส แอดไวซอรี่ จ�ำกัด ให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทซึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากเป็นผู้มีความอิสระ มีความรู้และ
ประสบการณ์ในการท�ำงานด้านการตรวจสอบ โดยการเข้าตรวจสอบของบริษัท เจอาร์ บิสสิเนส แอดไวซอรี่ จ�ำกัด จะประสาน
งานกับนางสาวกาญจนา ฤทธิรงค์ขจร ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท เพื่อ
นัดหมายวันเวลาเข้าตรวจและขอข้อมูลที่ต้องใช้ในการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงติดตามให้มีการตอบกลับ
ในประเด็นที่มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบ ทั้งนี้กรณีที่มีการแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ด�ำรงต�ำแหน่ง
หัวหน้างานตรวจสอบภายใน ต้องได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ (ข้อมูลประวัติตามเอกสารแนบ 3)  
งานก�ำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance)
บริษทั ฯ มีหน่วยงานรับผิดชอบดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบข้อบังคับของบริษทั และจากหน่วยงานภายนอก ดังนี้
- เลขานุการบริษัท  :  ดูแลติดตามและสนับสนุนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามข้อบังคับ/ข้อกฎหมายและระเบียบอื่นๆ
ของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการด�ำเนินธุรกิจ เช่น  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต., กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นต้น  
- ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  :  ดูแลติดตามและสนับสนุนให้มีการปฏิบัติงานเป็นไปตาม นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ,
คู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการท�ำงาน (Code of Conduct) และประกาศ/ระเบียบข้อบังคับบริษัท รวมถึงข้อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน
- ฝายตรวจสอบภายใน : สนับสนุนและให้ข้อเสนอแนะและค�ำปรึกษาให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
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ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล รวมถึงตรวจสอบการปฏิบตั งิ าน และการพัฒนาปรับปรุงเกีย่ วกับการควบคุมภายในของระบบ
งานต่างๆ ที่ส�ำคัญตามแนวทาง COSO (The Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission)
- รวมทั้งบริษัทฯ ได้ว่าจ้างที่ปรึกษากฎหมายที่มีความเชี่ยวชาญ ได้แก่ บริษัท ฮันตัน แอนดรูส์ เคิร์ท (ประเทศไทย)
จ�ำกัด เพื่อเป็นที่ปรึกษาในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ    
7.6.2 รายชื่อหัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์
- ไม่มี –  
ทั้งนี้ นักลงทุนที่ต้องการสอบถามข้อมูล สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ E-mail : investor@nationgroup.com
โดยส่วนงานที่เกี่ยวข้องจะประสานงานและให้ข้อมูลต่อไป

ถ้วน)

7.6.3 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)
บริษัทฯ และบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในปี 2564 เป็นจ�ำนวนเงินรวม 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาท

2. ค่าบริการอื่น (non-audit fee)
บริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่มีการรับบริการอื่นจากส�ำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้อง
กับผู้สอบบัญชีและส�ำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
ส�ำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์และ ไม่มีส่วนได้เสีย กับบริษัท /บริษัทย่อย /ผู้บริหาร /ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
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8. รายงานผลการด�ำเนินงานส�ำคัญด้านการก�ำกับดูแลกิจการ
8.1 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

8.1.1 การสรรหา พัฒนา และประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
(1) กรรมการอิสระ
คณะกรรมการชุดปัจจุบนั ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�ำนวน 3 ท่าน จากจ�ำนวนกรรมการทัง้ หมด 9 ท่าน โดยคุณสมบัติ
และหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกเป็นไปตามหัวข้อ 6.1.1 นโยบายและแนวปฏิบตั ทิ เี่ กีย่ วกับคณะกรรมการ และหัวข้อ 7.2.2 ข้อมูล
คณะกรรมการบริษัทและผู้มีอ�ำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล
(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จ�ำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 1 ท่าน กรรมการที่ไม่ใช่
ผูบ้ ริหาร 1 ท่าน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน มีหน้าทีร่ ับผิดชอบในการพิจารณาสรรหาและเสนอชือ่ บุคคลที่มีคุณสมบัติ
ที่เหมาะสม มีความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ เพื่อให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย โดยเสนอ
ชื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้ง และ/ หรือน�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งต่อไป (แล้วแต่กรณี)
รวมทัง้ พิจารณาประวัตบิ คุ คลดังกล่าวแล้วว่ามีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วนตามทีก่ ำ� หนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการและคณะกรรมการ
ชุดย่อยของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งไม่ขัดแย้งกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท โดยจะ
ด�ำเนินการให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอเกี่ยวกับบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อประกอบการตัดสินใจ
คณะกรรมการบริหารจะเป็นผูพ้ จิ ารณาสรรหาและคัดเลือกผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ทีม่ คี ณ
ุ สมบัตติ าม
หลักเกณฑ์ที่บริษัทก�ำหนด และต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ ความเหมาะสมกับวัฒนธรรม
องค์กร เพื่อน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะพิจารณาหลักเกณฑ์ในการประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษทั
และคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อพิจารณาผลตอบแทนประจ�ำปีและน�ำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคในการด�ำเนินงานในปีที่ผ่านมา 
เพื่อน�ำมาปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานต่อไป
ในปี 2564 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะ
ซึ่งอ้างอิงจากแบบประเมินของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ระดับคะแนนในการประเมินผลแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่
ระดับคะแนน

ความหมาย

0

ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง หรือไม่มีการด�ำเนินการในเรื่องนั้น

1

ไม่เห็นด้วย หรือมีการด�ำเนินการในเรื่องนั้นเล็กน้อย

2

เห็นด้วย หรือมีการด�ำเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร

3

เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือมีการด�ำเนินการในเรื่องนั้นดี

4

เห็นด้วยอย่างมาก หรือมีการด�ำเนินการในเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม
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กระบวนการประเมินเริ่มในเดือนพฤศจิกายน 2564  โดยเลขานุการบริษัทจัดส่งแบบประเมินให้กับคณะกรรมการ และ
ก�ำหนดส่งคืนแบบประเมินภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2564 เพื่อน�ำมาสรุปผลคะแนนและรายงานผลให้คณะกรรมการทราบใน
ที่ประชุมภายในไม่เกินเดือนกุมภาพันธ์ 2565
หลักเกณฑ์การประเมินผลงานและสรุปผลการประเมินได้ ดังนี้
- การประเมินของคณะกรรมการทั้งคณะ แบ่งตามหัวข้อ ได้แก่ โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ บทบาท
หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การประชุม  การท�ำหน้าทีข่ องกรรมการ ความสัมพันธ์กบั ฝ่ายจัดการ  การพัฒนา
ตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร  โดยสรุปผลการประเมินมีคะแนนส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์เห็นด้วยค่อนข้างมากถึง
เห็นด้วยอย่างมาก รวมร้อยละ 99
- การประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบ แบ่งตามหัวข้อ ได้แก่ โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
การประชุม บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยสรุปผลการประเมินมีคะแนนส่วนใหญ่อยู่ใน
เกณฑ์เห็นด้วยค่อนข้างมากถึงเห็นด้วยอย่างมาก รวมร้อยละ 99
8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล
การเข้าร่วมประชุม
ในปี 2564 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาฯ และการประชุมผู้ถือหุ้นดังนี้
ล�ำดับ

ชื่อ-นามสกุล

จ�ำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จ�ำนวนครั้งที่ประชุม
คณะกรรมการ
บริษัท

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
สรรหาฯ

สามัญ
ผู้ถือหุ้น

1

นายมารุต  อรรถไกวัลวที

5/5

N/A

N/A

1/1

2

นายฉาย  บุนนาค

5/5

N/A

N/A

1/1

3

นายอภิวุฒิ  ทองค�ำ

5/5

5/5

N/A

1/1

4

นายธนะชัย  สันติชัยกูล

5/5

5/5

1/1

1/1

5

นายชัยสิทธิ์  ภูวภิรมย์ขวัญ

5/5

5/5

N/A

1/1

6

นายสมชาย  มีเสน

5/5

N/A

1/1

1/1

7

Mr. Ka Ming Jacky Lam

5/5

N/A

1/1

1/1

8

นายสมบูรณ์ ม่วงกล�่ำ  

4/5

N/A

N/A

1/1

9

นายเจษฎา บูรณพันธุ์ศรี  

5/5

N/A

N/A

1/1

หมายเหตุ  :   ในปี 2564 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมด 5 ครั้ง  การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทั้งหมด 5 ครั้ง
  
และการประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ มีทั้งหมด 1 ครั้ง
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้จดบันทึกและจัดเก็บรายงานการประชุมทีผ่ า่ นการรับรองจากคณะกรรมการบริษทั หรือกรณีหากเป็นการ
ประชุมคณะกรรมการชุดย่อย จะผ่านการรับรองจากคณะกรรมการชุดย่อยนั้นๆ พร้อมให้กรรมการและผู้เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบได้
94

NATION MULTIMEDIA GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
ตารางค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ส�ำหรับปี 2564 ดังนี้
รายชื่อกรรมการ

ต�ำแหน่ง

ค่าตอบแทนปี 2564 (บาท)
ค่าตอบแทน เบี้ยประชุม

รวม

นายมารุต  อรรถไกวัลวที

ประธานกรรมการและที่ปรึกษา
คณะกรรมการบริหาร

400,000

-

400,000

นายฉาย  บุนนาค

กรรมการ รองประธานกรรมการ  
ประธานกรรมการบริหาร และประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร

200,000

-

200,000

นายอภิวุฒิ  ทองค�ำ

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
ตรวจสอบ

400,000

-

400,000

นายชัยสิทธิ์  ภูวภิรมย์ขวัญ

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

300,000

-

300,000

นายธนะชัย  สันติชัยกูล

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และประธานคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

300,000

20,000

320,000

นายสมชาย  มีเสน

กรรมการ กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน และรองประธาน
กรรมการบริหาร

200,000

10,000

210,000

Mr. Ka Ming Jacky Lam

กรรมการ และกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

200,000

10,000

210,000

นายสมบรูณ์  ม่วงกล�่ำ

กรรมการ
กรรมการ

200,000

-

200,000

200,000

-

200,000

2,400,000

40,000

2,440,000

นายเจษฎา  บูรณพันธุ์ศรี
รวม

หมายเหตุ :
การจ่ายค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการเป็นไปตามอัตราค่าตอบแทนประจ�ำปี 2564 ที่ได้รับอนุมัติจากมติ
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2564 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 ที่อนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการทุกคน
โดยแบ่งจ่ายเป็นรายไตรมาส  สว่ นค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน อนุมตั กิ ารจ่ายแบบเบีย้ ประชุม  
โดยประธานกรรมการสรรหาฯ จ�ำนวน 20,000 บาทต่อครั้ง และต�ำแหน่งกรรมการสรรหาฯ จ�ำนวน 10,000 บาทต่อครั้ง
ต่อท่าน โดยในปี 2564 มีการประชุมฯ 1 ครั้ง
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8.1.3 การก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทย่อย
บริษัทฯ มีนโยบายการท�ำรายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
มีสว่ นได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต โดยก�ำหนดการปฏิบตั ใิ นการท�ำรายการให้เป็นไปตามลักษณะ
การด�ำเนินการค้าปกติซึ่งเกิดกับบุคคลภายนอกและกระท�ำอย่างยุติธรรมตามราคาตลาด  ในกรณีที่ไม่สามารถเปรียบเทียบ
ราคากับบุคคลภายนอกได้ ทั้ง 2 ฝ่ายจะร่วมกันพิจารณาเพื่อก�ำหนดอัตราค่าสินค้าและบริการที่เหมาะสมต่อไป โดยมี
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจ�ำเป็นในการเข้าท�ำรายการและความเหมาะสมทางด้านราคา
ในปี 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีการท�ำรายการระหว่างกันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีเงื่อนไขตามราคาตลาด
โดยฝ่ายบริหารได้รายงานรายการที่เกิดขึ้นถึงความเหมาะสมและมูลค่าของการท�ำรายการต่อคณะกรรมการตรวจสอบให้
รับทราบแล้วทุกไตรมาส
8.1.4 การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการก�ำกับดูแลกิจการ
(1) การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษัทฯ เห็นความส�ำคัญ โดยประกาศใช้นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานของบริษทั ฯ ประกอบธุรกิจทีแ่ ข่งขันกับบริษทั ฯ หลีกเลีย่ งการท�ำรายการทีเ่ กีย่ วโยงกับตนเองทีอ่ าจก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ หากมีความจ�ำเป็นต้องท�ำรายการดังกล่าวคณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการบริษัท
(ตามอ�ำนาจวงเงิน) จะดูแลให้การท�ำรายการนั้นมีความโปร่งใส เที่ยงธรรม พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ เสมือนกับ
การท�ำรายการกับบุคคลภายนอก
ทั้งนี้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ในรายการนั้นจะไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ โดยงด
ออกเสียง รวมทั้งจัดให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างเคร่งครัด ส�ำหรับรายการระหว่างกันของบริ
ษัทฯ และบริษัทย่อย ในระหว่างปี 2564 ได้รายงานในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในแต่ละไตรมาสแล้ว และบริษัทฯ
ได้เปิดเผยรายละเอียดของรายการคู่สัญญา  เหตุผล/ความจ�ำเป็น ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี/รายงานประจ�ำปี
(แบบ 56-1 One Report) แล้ว
(2) การใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์
การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทฯ ก�ำหนดนโยบายการป้องกันไม่ให้กรรมการและผู้บริหารใช้ต�ำแหน่งหน้าที่เพื่อประโยชน์แก่ตนเองในทาง
ที่มิชอบซึ่งเป็นการเอาเปรียบผู้ถือหุ้นรายอื่น หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา 241
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ดังนี้
1. ห้ามกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในไปเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลภายนอก
หรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
2. ให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั ฯ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดท�ำรายงานทางการเงิน หรือ ข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อง
อื่น ระมัดระวังเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลาก่อนประกาศงบการเงิน และหากมีการ
ซื้อขายในช่วงระยะเวลาดังกล่าวต้องแจ้งต่อคณะกรรมการบริษัททันที
การเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสีย
คณะกรรมการบริษัทก�ำหนดแนวปฏิบัติให้กรรมการของบริษัท บริษัทย่อย และผู้บริหาร เปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียของ
ตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2551 และตาม
ประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนที่ ทจ. 2/2552 โดยก�ำหนดให้คณะกรรมการและผูบ้ ริหารรายงานส่วนได้เสียของตนและ
บุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทได้ประกาศให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2552 ดังนี้
1. ก�ำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร จัดท�ำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง
อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ จัดส่งให้เลขานุการบริษทั เพือ่ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนได้เสียของกรรมการ ผูบ้ ริหารและบุคคล
96

NATION MULTIMEDIA GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

ที่มีความเกี่ยวข้อง พร้อมส�ำหรับการเปิดเผยต่อคณะกรรมการเมื่อคณะกรรมการต้องพิจารณาธุรกรรมระหว่าง
บริษัทกับกรรมการและหรือผูบ้ ริหารทีม่ สี ว่ นได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง โดยเลขานุการบริษัทจะรายงานส่วนได้เสีย
ของกรรมการและผู้บริหารต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบปีละครั้ง
2. ในกรณีทมี่ กี ารเปลีย่ นแปลงข้อมูลส่วนได้เสีย ให้กรรมการและผูบ้ ริหารส่งรายงานการมีสว่ นได้เสียของตนเองและ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง ให้เลขานุการบริษัท เพื่อรายงานคณะกรรมการบริษัทภายใน 7 วันนับจากที่มีการเปลี่ยนแปลง
ส�ำหรับรายการที่เปลี่ยนแปลงในปี 2564 เลขานุการบริษัทได้สรุปรายการการมีส่วนได้เสียต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ทั้งนี้ ในระหว่างปี 2564 มีรายการที่บริษัทท�ำกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน 1 รายการ คือ บริษัท
กู้ยืมเงินจาก นางสาวอรอร อัครเศรณี ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงตามประกาศกรรมการตลาดทุนที่
ทจ. 21/2551 (ประกาศรายการเกีย่ วโยงฯ) โดยกูย้ มื เงินจ�ำนวน 20 ล้านบาท เพือ่ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน อัตราดอกเบีย้ ร้อยละ
6.00 ต่อปี ระยะเวลาตัง้ แต่วนั ที่ 22 กันยายน 2564 จนถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 รวมเป็นดอกเบีย้ จ่ายเท่ากับ 230,836 บาท
การรายงานการถือครองหลักทรัพย์
บริษัทฯ มีหนังสือแจ้งให้คณะกรรมการและคณะผูบ้ ริหารทราบถึงภาระหน้าทีใ่ นการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ตอ่
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยต้องจัดส่งรายงานต่อส�ำนักงาน ก.ล.ต. ทุกครั้งที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับหลักทรัพย์ภายใน
3 วันท�ำการนับแต่วนั ทีม่ กี ารซือ้ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์นนั้ และเลขานุการบริษทั จะสรุปรายงานการถือครองหลักทรัพย์
เสนอให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบปีละครั้ง
ในปี 2564 บริษทั ฯ ได้กำ� หนดให้คณะกรรมการและผู้บริหาร รายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
ทั้งนี้ ในระหว่างปี 2564 ได้รายงานการถือครองหลักทรัพย์ โดยเปรียบเทียบการเพิ่มขึ้น (ลดลง) ระหว่างวันที่ 16 มี.ค.
2564 และ วันที่ 22 มี.ค 2565 ดังนี้
รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของคณะกรรมการบริษัท
ชื่อ-นามสกุล

จ�ำนวนหุ้นตามรายงานปิดสมุดทะเบียน

สัดส่วนการ
จ�ำนวนหุ้น ถือครองหุ้น
เพิ่ม (ลด)

ณ 22 มี.ค. 2565

ณ 16 มี.ค. 2564

1. นายมารุต  อรรถไกวัลวที

-

-

-

-

2. นายฉาย  บุนนาค

-

-

-

-

3. นายอภิวุฒิ  ทองค�ำ

1,000

1,000

--

--

4. นายชัยสิทธิ์  ภูวภิรมย์ขวัญ

-

-

-

-

5. นายธนะชัย  สันติชัยกูล

-

-

-

-

6. นายสมชาย  มีเสน

-

-

-

-

7. Mr. Ka Ming Jacky Lam

-

-

-

-

8. นายสมบรูณ์  ม่วงกล�่ำ

-

-

-

-

9. นายเจษฎา  บูรณพันธุ์ศรี

-

-

-

-

หมายเหตุ :  1.หุ้นที่เรียกช�ำระแล้ว ณ วันที่ 22 มี.ค 2565  ของ NMG เท่ากับ 4,067,970,362  หุ้น
                    2.จ�ำนวนหุ้นกรรมการที่แสดง รวมคู่สมรส (ถ้ามี)
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รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของผู้บริหารระดับสูง
ชื่อ-นามสกุล

จ�ำนวนหุ้นตามรายงานปิดสมุดทะเบียน
ณ 22 มี.ค. 2565 ณ 16 มี.ค. 2564

จ�ำนวนหุ้น
เพิ่ม (ลด)

สัดส่วนการ
ถือครองหุ้น

2,760

2,760

-

-

2. นายประกิต  ชมภูค�ำ

-

-

-

-

3. นายวีระศักดิ์  พงศ์อักษร

-

-

-

-

4. นางสาวอรอร  อัครเศรณี

409,995,000

10,000

409,985,000

10.08

5. นางสาวมัธยา  โอสถานนท์

100,000

100,000

-

-

6. นางสาวเนตรนภา  ภูษิตตานนท์

10,000

10,000

-

-

1. นางวรางคณา  กัลยาณประดิษฐ

หมายเหตุ :  1. หุ้นที่เรียกช�ำระแล้ว ณ วันที่ 22 มี.ค. 2565 ของ NMG เท่ากับ 4,067,970,362  หุ้น
                  2. จ�ำนวนหุ้นของผู้บริหารที่แสดง รวมคู่สมรส (ถ้ามี)
(3) การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชั่นของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector
Collective Action against Corruption - CAC) เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 และได้รับการต่ออายุสมาชิกโครงการฯ ครั้ง
ที่ 1 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 ซึ่งการรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี โดยจะครบอายุการรับรองในวันที่ 30 กันยายน 2566
นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน
บริษัทฯ มีอุดมการณ์ในการด�ำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและ
ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และคู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการท�ำงาน (Code of
Conduct) บริษัทฯ จึงได้จัดท�ำ “นโยบายและคู่มือมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น” เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น เพื่อเป็นแนวทาง
การปฏิบัติที่ชัดเจนในการด�ำเนินธุรกิจและพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน ดังนี้
1. ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ ด�ำเนินการหรือยอมรับ การคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงหรือ
ทางอ้อม ได้แก่ การให้ มอบหรือรับสิ่งของ ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง เงินเรี่ยไร เงินบริจาคและผลประโยชน์อื่นใด
ให้แก่ตนเอง และครอบครัว จากบุคคลที่ท�ำธุรกิจกับบริษัทฯ
2. ครอบคลุมถึงพนักงาน คู่ค้า ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งในประเทศและต่างประเทศ และก�ำหนดให้มีการ
ประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดคอร์รัปชั่นทั่วทั้งองค์กรเป็นประจ�ำทุกปี ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และ
ข้อก�ำหนดในการด�ำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อก�ำหนดของ
กฎหมาย
3. การด�ำเนินการใดๆ ตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ให้ใช้แนวทางปฏิบัติที่ก�ำหนดไว้ รวมถึงการปฏิบัติตาม
นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ และคู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการท�ำงาน (Code of Conduct) และ
ระเบียบ คู่มือการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติอืนที่บริษัทฯจะก�ำหนดขึ้นต่อไป
4. เพือ่ ให้เกิดความชัดเจนในการด�ำเนินการในเรือ่ งทีม่ คี วามเสีย่ งสูงกับการเกิดคอร์รปั ชัน่ กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน
ของบริษัทฯ ต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวังในเรื่องดังต่อไปนี้
4.1 การเลี้ยงรับรอง ของก�ำนัล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
การให้ มอบ หรือรับ ของก�ำนัล การเลี้ยงรับรอง ให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเลี้ยงรับรอง ของก�ำนัล
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และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
4.2 เงินบริจาคเพื่อการกุศล เงินเรี่ยไร หรือเงินสนับสนุน
การให้ หรือรับ เงินบริจาค เงินเรี่ยไร หรือเงินสนับสนุน ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และต้องถูกต้องตามกฎหมาย โดย
ต้องมั่นใจว่า เงินบริจาค เงินเรี่ยไร หรือเงินสนับสนุน ไม่ได้ถูกน�ำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน
4.3 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซื้อจัดจ้าง
ห้ามให้หรือรับสินบนในการด�ำเนินธุรกิจทุกชนิดกับคู่ค้า คู่สัญญา หน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานที่ด�ำเนินธุรกิจ
กับบริษัทฯ ต้องด�ำเนินการให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและก�ำหนดไว้
5. ผู้ที่กระท�ำการคอร์รัปชั่น ถือว่าเป็นการกระท�ำผิดคู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการท�ำงาน (Code of
Conduct) ของบริษัท ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทก�ำหนดไว้ นอกจากนี้อาจได้
รับโทษตามกฏหมายหากการกระท�ำนั้นผิดกฏหมาย
บริษทั ฯ เผยแพร่นโยบายและคูม่ อื มาตรการต่อต้านการคอร์รปั ชัน่ ให้พนักงานและผูม้ สี ว่ นได้เสียกับบริษทั ฯ ได้รบั ทราบ
ทั้งทางระบบ Intranet , จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และ Website (www.nationgroup.com)
(4) การแจ้งเบาะแส (Whistleblowing)
บริษทั ฯ ส่งเสริมให้ผบู้ ริหารและพนักงานของบริษทั ฯ ด�ำเนินธุรกิจด้วยความถูกต้อง โปร่งใส ยุตธิ รรม และสามารถตรวจ
สอบได้ โดยสอดคล้องกับการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี และคูม่ อื จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบตั ใิ นการท�ำงาน (Code of Conduct)
ของบริษัท
คณะกรรมการบริษัท เปิดโอกาสให้พนักงานบริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย ได้มีช่องทางในการร้องเรียน การแสดงความคิด
เห็น และแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการกระท�ำผิดกฎหมาย โดยก�ำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในท�ำหน้าที่เป็นหน่วยงานรับข้อมูล
เรื่องร้องเรียนด้านการก�ำกับดูแลกิจการและคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ
ช่องทางการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน
1. E-mail :  audit_nmg@nationgroup.com ถึงคณะกรรมการตรวจสอบ และผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน
2. จดหมาย หรือยื่นส่งโดยตรงที่คณะกรรมการตรวจสอบ หรือ ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน
บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1854  ชั้น 9,10,11 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้  เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
3. โทรศัพท์ หมายเลข 02-338-3333
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มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแส
1. ผู้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส จะได้รับความคุ้มครองสิทธิอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นพนักงานของบริษัท หรือ
ผู้มีส่วนได้เสีย
2. ผู้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส สามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลของตนเองได้ เว้นแต่ผู้ร้องเรียนเห็นว่า การเปิดเผย
ข้อมูลจะท�ำให้บริษัทฯ สามารถรายงานความคืบหน้า  หรือสอบถามข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติม หรือชี้แจง
ข้อเท็จจริงให้ทราบ หรือบรรเทาความเสียหายได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น
3. คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาให้ความเป็นธรรมและปกป้องผู้ร้องเรียน ผู้รับเรื่องร้องเรียน ผู้ถูกร้องเรียน
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการด�ำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง รวมทั้งต้องเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นความลับ
จะเปิดเผยเท่าที่จ�ำเป็น โดยค�ำนึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้ร้องเรียน ผู้รับเรื่องร้องเรียน ผู้ถูก
ร้องเรียน หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการด�ำเนินงานตรวจสอบข้อเท็จจริง

8.2 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

8.2.1 จ�ำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ
ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุม รวม 5 ครั้ง และได้รายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการ
บริษัทรับทราบทุกครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมดังนี้

ประธานกรรมการตรวจสอบ

จ�ำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/
จ�ำนวนครั้งที่ประชุม
5/5

2. นายชัยสิทธิ์  ภูวภิรมย์ขวัญ

กรรมการตรวจสอบ

5/5

3. นายธนะชัย  สันติชัยกูล

กรรมการตรวจสอบ

5/5

ชื่อ-นามสกุล
1. นายอภิวุฒิ  ทองค�ำ

ต�ำแหน่ง

ในการประชุมทุกครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบได้เชิญกรรมการที่เป็นผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อให้
ข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็นส�ำคัญ เพื่อให้การตรวจสอบและการสอบทานมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น นอกจากนี้
ได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าประชุมจ�ำนวน 1 ครั้ง โดยมีวัตถุประสงค์เน้นไปที่การสอบทานความ
เพียงพอและความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน ประสิทธิผลของการด�ำเนินงานและบริหารความเสี่ยง ความ
น่าเชือ่ ถือของรายงานทางการเงินและการบริหาร การปฏิบตั ติ ามกฏหมายและกฏระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องและการดูแลรักษาทรัพย์สนิ
ของบริษัทและบริษัทย่อย
8.2.2 ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระตามขอบเขตหน้าที่ที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
ในปี 2564 ได้จัดให้มีการประชุมรวม 5 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องส�ำคัญต่างๆ ของบริษัทตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยครอบคลุมเรื่องต่อไปนี้
- สอบทานรายงานทางการเงิน
- สอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
- สอบทานให้การด�ำเนินงานของบริษัทมีการปฏิบัติตามกฏเกณฑ์ กฏหมายหรือข้อก�ำหนดอื่นที่เกี่ยวข้อง   
- พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- พิจารณาความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี รวมทั้งพิจารณาการคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
- ให้ความเห็นและข้อสังเกตโดยรวมจากการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบประจ�ำปี 2564 สามารถดูรายละเอียดได้ใน เอกสารแนบ
6 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
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8.3 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

8.3.1 จ�ำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ชื่อ-นามสกุล

ต�ำแหน่ง

จ�ำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/
จ�ำนวนครั้งที่ประชุม
คณะกรรมการ คณะกรรมการ
บริหาร
สรรหาฯ

นายฉาย  บุนนาค

ประธานกรรมการบริหาร
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

N/A

17/17

นายธนะชัย  สันติชัยกูล

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน

1/1

N/A

นายสมชาย  มีเสน

รองประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

1/1

17/17

Mr.Ka Ming Jacky Lam

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

1/1

N/A

8.3.2 ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ
ในภาพรวมปี 2564 คณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการ
บริหาร ได้ปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ ที่ได้รับอนุมัติ
จากคณะกรรมการบริษัท โดยใช้ความรู้ความสามารถและความระมัดระวังรอบคอบ มีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ เพื่อ
ประโยชน์ตอ่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน สอดคล้องตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี ตลอดจนการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
ข้อก�ำหนดและข้อผูกพันต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัท ในการบริหาร
จัดการและควบคุมกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน ข้อบังคับและค�ำสั่งใดๆ รวมทั้งเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้
ภายใต้กรอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย และเพื่อให้บริษัท
เติบโตอย่างยั่งยืน   
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9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน
9.1 การควบคุมภายใน

9.1.1 ความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริษัทให้ความส�ำคัญต่อระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง จึงจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่
ครอบคลุมทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติงาน การด�ำเนินการให้เป็นไปตามกฏหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ได้จัดให้มี
กลไกในการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพอย่างเพียงพอ ในการปกป้องรักษาและดูแลทรัพย์สินของบริษัทฯ โดยมี
หน่วยงานตรวจสอบภายในท�ำหน้าทีต่ รวจสอบการปฏิบตั งิ านของทุกหน่วยงานให้เป็นไปอย่างถูกต้อง และเป็นไปตามทีร่ ะเบียบ
ก�ำหนด รวมทัง้ มีคณะกรรมการตรวจสอบ เพือ่ ดูแลและก�ำกับระบบการควบคุมภายในของบริษทั ฯ ให้ปฏิบตั ติ ามนโยบายและ
แผนงานตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
9.1.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุม
ภายใน
ในปี 2564 คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับการสอบทานและตรวจสอบ
งบการเงินและรายงานทางการเงิน รวมทั้งผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า
ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจ สามารถให้ความมั่นใจอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อมั่น
ได้ของงบการเงิน มีการดูแลป้องกันทรัพย์สินมิให้ผู้บริหารและพนักงานน�ำไปใช้โดยมิชอบ รวมถึงการท�ำธุรกรรมกับบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้งและบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ทตี่ ลาดหลักทรัพย์ฯก�ำหนด การปฏิบตั งิ านเป็นไปตามขัน้
ตอนและมีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุมเพียงพอและเหมาะสมในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ การควบคุมภายในองค์กร
การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม โดยสรุป
สาระส�ำคัญดังนี้
องค์กรและสภาพแวดล้อม :
บริษทั ฯ มีการก�ำหนดเป้าหมายการด�ำเนินธุรกิจทีช่ ดั เจนและวัดผลได้ โดยมีการทบทวนพิจารณาถึงความเป็นไปได้ของ
เป้าหมายที่ก�ำหนดไว้เป็นระยะๆ มีการก�ำหนดค่าตอบแทนให้กับพนักงานตามผลการปฏิบัติงานของพนักงานในแต่ละปีอย่าง
สมเหตุสมผล การจัดโครงสร้างองค์กรมีการแบ่งแยกอ�ำนาจหน้าทีต่ ามสายงานอย่างชัดเจน รวมทัง้ จัดให้มคี มู่ อื จริยธรรมธุรกิจ
และข้อพึงปฏิบัติในการท�ำงาน (Code of Conduct) เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนยึดถือเป็นแนวทางในการท�ำงาน
ด้วยความซื่อสัตย์และเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน คุณภาพ คุณธรรม รวมทั้งครอบคลุมในเรื่องการดูแลผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ
และการปฏิบัติตามกฏหมายอย่างเคร่งครัด
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การบริหารความเสี่ยง :
บริษัทฯ มีการประเมินความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อการด�ำเนินงาน โดยคณะกรรมการบริหารประชุมร่วมกับผู้บริหาร
ระดับสูงของแต่ละส่วนงาน ซึ่งประกอบด้วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้อ�ำนวยการฝ่ายอาวุโส และผู้อ�ำนวยการฝ่าย
ในสายงานที่เกี่ยวข้อง มีการประเมินวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งการก�ำหนดแผนด�ำเนินการและ
ติดตามผลการปฏิบัติงาน ในรูปแบบการจัดท�ำแผนธุรกิจ และงบประมาณประจ�ำปี
การควบคุมการปฏิบัติงาน :
บริษัทฯ จัดท�ำนโยบายและระเบียบปฏิบัติงานในด้านต่างๆ รวมถึงการท�ำธุรกรรมด้านการเงิน จัดซื้อจัดจ้าง และ
การบริหารทั่วไป มีการก�ำหนดอ�ำนาจหน้าที่และก�ำหนดวงเงินอนุมัติของฝ่ายบริหารแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนและเป็น
ลายลักษณ์อักษร มีการแบ่งแยกหน้าที่การบันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ การดูแลจัดเก็บทรัพย์สินออกจากกัน
และในการอนุมัติท�ำธุรกรรมของบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหารหรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว บริษัทฯ
จะค�ำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นส�ำคัญ และพิจารณาเสมือนเป็นรายการที่กระท�ำกับบุคคลภายนอก
ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล :
บริษัทฯ จัดให้มีระบบสารสนเทศและช่องทางการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเหมาะสม เพื่อให้
ทุกฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้องได้รบั ข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และมีขอ้ มูลทีส่ ำ� คัญในเรือ่ งต่างๆ อย่างเพียงพอส�ำหรับใช้ประกอบ
การตัดสินใจ
ระบบการติดตาม :
บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในของแต่ละส่วนงานอย่างสม�่ำเสมอ ตามแผน
งานการตรวจสอบ ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยหากจพบข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�ำคัญ เมื่อรายงานผลการตรวจสอบ
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหาร จะสั่งการให้แก้ไขและติดตามผลภายในระยะเวลาอันสมควร
9.1.3 ข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน
ในปี 2564 บริษัทไม่พบข้อบกพร่องที่มีสาระส�ำคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน
9.1.4 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อความเหมาะสมของการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ดำ� รงต�ำแหน่ง
		
หัวหน้างาน ตรวจสอบภายใน
ในปี 2564 บริษทั ฯ ได้แต่งตัง้ บริษทั เจอาร์ บิสสิเนส แอดไวซอรี่ จ�ำกัด ให้ปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็นผูต้ รวจสอบภายในของบริษทั
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากเป็นผู้มีความอิสระ มีความรู้และ
ประสบการณ์ในการท�ำงานด้านการตรวจสอบ โดยการเข้าตรวจสอบของบริษัท เจอาร์ บิสสิเนส แอดไวซอรี่ จ�ำกัด จะประสาน
งานกับนางสาวกาญจนา ฤทธิรงค์ขจร ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท เพื่อ
นัดหมายวันเวลาเข้าตรวจและขอข้อมูลที่ต้องใช้ในการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงติดตามให้มีการตอบกลับ
ในประเด็นที่มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบ
9.1.5 การแต่งตั้ง ถอดถอนและโยกย้ายผู้ด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
กรณีที่มีการแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน จะต้องได้รับการเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ  
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9.2. รายการระหว่างกัน

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันในกลุ่มบริษัทเฉพาะกรณีที่มีความจ�ำเป็น อันเนื่อง
มาจากการด�ำเนินธุรกิจตามปกติทางการค้า โดยรายการที่เปิดเผยดังต่อไปนี้ เป็นรายการระหว่างกันระหว่างบริษัทและบริษัท
ย่อยที่มีกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกัน และบุคคลที่เกี่ยวข้องกันที่ถือหุ้นในบริษัทย่อย กิจการที่ควบคุมร่วมกัน บริษัทร่วม
และกิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่นรวมกันแล้วเกินกว่าร้อยละ 10
ลักษณะความสัมพันธ์ของการถือหุ้น และการเป็นกรรมการร่วมกัน แสดงอยู่ในหัวข้อความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ
ผู้บริหาร กับบุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
นโยบายรายการระหว่างกันของบริษทั กับบริษทั ย่อย บริษทั ร่วม และบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกันในระดับเดียวกัน ประกอบด้วย
9.2.1 มาตรการและขั้นตอนในการอนุมัติการท�ำรายการระหว่างกัน
บริษัทได้ก�ำหนดมาตรการควบคุมการท�ำรายการระหว่างกันของบริษัทกับบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง
กันในระดับเดียวกัน กับบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีสว่ นได้สว่ นเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ในอนาคตตามประกาศของคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจ�ำเป็นในการเข้าท�ำรายการและความเหมาะสมทาง
ด้านราคาของรายการ โดยพิจารณาจากเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการด�ำเนินการค้าปกติในตลาด และมีการเปรียบ
เทียบราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก  ในกรณีที่ไม่สามารถเปรียบเทียบราคากับบุคคลภายนอกได้ ทั้ง 2 ฝ่าย จะร่วมกัน
พิจารณา เพื่อก�ำหนดอัตราค่าสินค้า และบริการที่เหมาะสมต่อไป
ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช�ำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น บริษัทจะจัดให้มีผู้
เชีย่ วชาญอิสระหรือผูส้ อบบัญชีของบริษัทเป็นผูใ้ ห้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพือ่ น�ำไปประกอบการตัดสิน
ใจของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ ผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณี ซึ่งผู้ที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียในการท�ำรายการระหว่างกันจะไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติการท�ำรายการระหว่างกัน
ดังกล่าว
นอกจากนั้น บริษัทจะด�ำเนินการเปิดเผยข้อมูลในการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือจ�ำหน่ายไปของ
สินทรัพย์ที่ส�ำคัญของบริษัทและบริษัทย่อย ตามข้อก�ำหนดของคณะกรรมการ กลต.  และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนถึง
มาตรฐานบัญชีที่ก�ำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
9.2.2 นโยบายหรือแนวโน้มการท�ำรายการระหว่างกันในอนาคต
บริษัท กับ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องกันในระดับเดียวกัน อาจมีการเข้าท�ำรายการระหว่างกันกับ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต
โดยหากเป็นรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซงึ่ มีเงือ่ นไขทางการค้าโดยทัว่ ไปกับบุคคลทีอ่ าจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยเฉพาะในกลุ่มบริษัทในเครือบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) เช่น การซื้อโฆษณาใน
สื่อต่างๆ และการเรียกเก็บค่าบริการระหว่างกัน เป็นต้น  บริษัทได้ก�ำหนดนโยบายในการท�ำรายการระหว่างกันให้มีเงื่อนไข
ต่างๆ เป็นไปตามลักษณะการด�ำเนินการค้าปกติในราคาตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก
ซึ่งเป็นไปตามหลักการทีค่ ณะกรรมการบริษัทอนุมัติไว้แล้วตามที่ก�ำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และให้ปฏิบัติตามสัญญาที่ตกลงร่วมกันอย่างเคร่งครัดพร้อมทั้งก�ำหนดราคาและเงื่อนไขรายการต่างๆ ให้ชัดเจน เป็นธรรม
และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์
ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการเข้าท�ำรายการใหม่ หรือมีการเปลี่ยนแปลงของราคาและเงื่อนไขที่แตกต่างจากเดิม ฝ่ายตรวจสอบ
ภายในจะท�ำหน้าทีต่ รวจสอบข้อมูลและจัดท�ำรายงานเพือ่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและให้ความเห็นถึงความเหมาะ
สมของราคาและความสมเหตุสมผลของการท�ำรายการดังกล่าวอย่างน้อยปีละครั้ง
ในกรณีรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่งไม่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป และรายการระหว่างกัน
อืน่ ๆ บริษทั จะด�ำเนินการตามมาตรการและขัน้ ตอนในการอนุมตั กิ ารท�ำรายการระหว่างกันทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้น ก่อนการท�ำรายการ
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รายงานความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบต่อรายการที่เกี่ยวโยงกัน ที่มีความเห็นแตกต่างจากมติกรรมการ
-ไม่มีความจ�ำเป็นและความสมเหตุสมผลของการท�ำรายการระหว่างกัน
ธุรกิจและการด�ำเนินงานส่วนใหญ่ของบริษัทและบริษัทย่อยมีความเกี่ยวพัน และ/หรือ สนับสนุนธุรกิจของบริษัทย่อย
บริษทั ร่วมและบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน สินทรัพย์ หนีส้ นิ รายได้ และค่าใช้จา่ ยส่วนหนึง่ ของบริษทั และบริษทั ย่อยเป็นรายการทีเ่ กิด
ขึ้นกับบริษัทย่อย บริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทเหล่านี้เกี่ยวข้องกันโดยการมีผู้ถือหุ้น และ/หรือ  การเป็นกรรมการ
ร่วมกันและผู้บริหารที่ส�ำคัญ กรรมการและพนักงานซึ่งมีอ�ำนาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบในการวางแผน สั่งการและควบคุม
การด�ำเนินงานของบริษัท บริษัทย่อย  บริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยบริษัทและบริษัทย่อยก�ำหนดนโยบายการคิด
ราคาโดยก�ำหนดหลักเกณฑ์ดังนี้
นโยบายการก�ำหนดราคา
รายได้จากการขายและการให้บริการ
ต้นทุนขายและการให้บริการ
ขายอุปกรณ์
ซื้ออุปกรณ์
เงินปันผลรับ
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ดอกเบี้ยจ่าย

ราคาซื้อขายทางการค้าปกติและตามอัตราที่ตกลงร่วมกัน
อัตราต้นทุนปันส่วนตามราคาทุนที่เกิดขึ้นจริงและตามอัตราที่ตกลงร่วมกัน
ราคาตามบัญชีบวกส่วนเพิ่ม
ราคาตามบัญชีบวกส่วนเพิ่ม
ตามที่ประกาศจ่ายในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
ตามอัตราที่ตกลงร่วมกัน
ตามอัตราที่ตกลงร่วมกัน                
อัตราที่ตกลงกันตามสัญญา

รายการระหว่างกันข้างต้นเป็นรายการระหว่างบริษัทหรือบริษัทย่อย กับ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกัน เป็นรายการ
ปกติทางการค้า  ส�ำหรับขั้นตอนการอนุมัติการท�ำรายการระหว่างกันจะเป็นไปตามนโยบายบริษัท ซึ่งมีการก�ำหนดล�ำดับขั้น
ในการอนุมัติตามขนาดของรายการ และไม่ขัดต่อข้อบังคับของบริษัท  
ส�ำหรับนโยบายที่เกี่ยวกับรายการระหว่างกัน บริษัทจะให้มีเฉพาะรายการทางการค้าที่มีความจ�ำเป็นและเป็นรายการ
ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักคือด้านสื่อสิ่งพิมพ์ โทรทัศน์ และสื่อใหม่ นอกจากนี้หากมีรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นและรายการ
ดังกล่าวเกิดขึน้ กับบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทางบริษทั จะจัดให้มขี นั้ ตอนการพิจารณาตามทีต่ ลาดหลักทรัพย์ฯ
และคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ก�ำหนด เพื่อเป็นมาตรการในการคุ้มครองผู้ลงทุน
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ส่วนที่ 3

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย
งบการเงินส�ำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
และ
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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ส่วนที่ 4

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
บริษัทฯ ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปีและรายงานประจ�ำปี 2564 ฉบับนี้แล้ว ด้วยความ
ระมัดระวังของบริษัทฯ ขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท�ำให้ผู้อื่นส�ำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควร
ต้องแจ้งในสาระส�ำคัญ นอกจากนี้ บริษัทฯ ขอรับรองว่า
(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินทีส่ รุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน
ในสาระส�ำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน  ผลการด�ำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว
(2) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระส�ำคัญ
ทั้งของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
(3) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทฯ
ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของ
บริษทั ฯ แล้ว ซึง่ ครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลีย่ นแปลงทีส่ ำ� คัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทัง้ การกระท�ำทีม่ ชิ อบ
ที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดท�ำรายงานทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทฯ ได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทฯ
ได้มอบหมายให้ นางสาวมัธยา โอสถานนท์   ต�ำแหน่ง เลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้ลงลายมือชื่อก�ำกับเอกสารนี้   ไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มลี ายมือชือ่ ของ นางสาวมัธยา โอสถานนท์ ต�ำแหน่ง เลขานุการบริษทั ฯ ก�ำกับไว้ บริษทั ฯ จะถือว่าไม่ใช่ขอ้ มูล
ที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น
ชื่อ-นามสกุล			

ต�ำแหน่ง				

นายฉาย  บุนนาค

กรรมการบริษัท                              

นายสมชาย มีเสน

กรรมการบริษัท                              

ลายมือชื่อ

ผู้รับมอบอ�ำนาจ
นางสาวมัธยา โอสถานนท์

เลขานุการบริษัท                              
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เอกสารแนบ 1

เอกสารแนบ
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ�ำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน
ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท�ำบัญชี
เลขานุการบริษัทและตัวแทนติดต่อประสานงานกรณีเป็นบริษัทต่างประเทศ

204

NATION MULTIMEDIA GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

กรรมการบริษัท

นายสมชาย มีเสน

กรรมการ กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
และรองประธานกรรมการบริหาร

นายมารุต อรรถไกวัลวที

ประธานกรรมการ และที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร

นายฉาย บุนนาค

กรรมการ รองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายธนะชัย สันติชัยกูล

นายอภิวุฒิ ทองค�ำ

นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ

นายเจษฎา บูรณพันธุ์ศรี

นายสมบูรณ์ ม่วงกล�่ำ

Mr. Ka Ming Jacky Lam

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และประธานคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการ

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการ

ONE REPORT

กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ

กรรมการ และกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
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ผู้บริหารระดับสูง

นางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ
ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายฉาย บุนนาค

ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายวีระศักดิ์ พงศ์อักษร

นายประกิต ชมภูค�ำ

ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - Event Marketing

บรรณาธิการอ�ำนวยการเครือเนชั่น

นางสาวเนตรนภา ภูษิตตานนท์

ผู้อ�ำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชี
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นายสมชาย มีเสน

กรรมการบริหาร
และรองประธานกรรมการบริหาร

นางสาวอรอร อัครเศรณี

นางสาวมัธยา โอสถานนท์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

ผู้อ�ำนวยการอาวุโสฝ่ายการเงิน
และเลขานุการบริษัท

NATION MULTIMEDIA GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

คณะกรรมการตรวจสอบ

นายอภิวุฒิ ทองค�ำ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ
กรรมการตรวจสอบ

นายธนะชัย สันติชัยกูล
กรรมการตรวจสอบ
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คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นายธนะชัย สันติชัยกูล

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นายสมชาย มีเสน

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

Mr. Ka Ming Jacky Lam

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
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ชื่อ –นามสกุล
ต�ำแหน่ง
อายุ
ที่อยู่

นายมารุต อรรถไกวัลวที
ประธานกรรมการ และที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
67  ปี
60/12 ซอยโชคชัยร่วมมิตร แขวงจอมพล เขตจัตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน
2561 – ปัจจุบัน
กรรมการ
บจก.แอดซ์ เจ้าพระยา
2561 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บจก. ซูพรีโม มีเดีย
2560 - ปัจจุบัน
กรรมการ
วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย (Malaysia)
SDN BHD
2560 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บจก. ดิ ไอคอน วี จี ไอ
2559 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการบริหารและกรรมการ
บจก. แอโร มีเดีย กรุ๊ป
2552 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บจก. พอยท์ ออฟ วิว (พีโอวี) มีเดีย กรุ๊ป
2550 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บจก. วี จี ไอ แอดเวอร์ไทซิ่ง มีเดีย

การศึกษา
ปริญญาโท :  สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี :  นิเทศศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) ปี 2552
- หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP)
ปี  2557
สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- หลักสูตร Academy of Business Creativity (ABC) รุ่นที่ 2
ปี 2557
Digital Transformation for CEO
- หลักสูตร Digital Transformation for CEO รุ่นที่ 1 ปี 2562
จ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 22 มีนาคม 2565
-  นายมารุต อรรถไกวัลวที
หุ้น
-  คู่สมรส  
หุ้น
-  บุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ
หุ้น

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของบริษัท
หรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน
- ไม่มี –

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
- ไม่มี –

จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท
ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อ 28 กันยายน 2560

ประวัติการท�ำงาน
28 ก.ย. 2560 – ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ และที่ปรึกษา
คณะกรรมการบริหาร
                                          บมจ.เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป

การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด ในปี 2564 (ครั้ง)
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
5/5
การประชุมสามัญประจ�ำปีผู้ถือหุ้น
1/1

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์
2559 - ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการบมจ. วีจีไอ
2558 - ปัจจุบัน
กรรมการบรรษัทภิบาลบมจ. วีจีไอ  
2555 – ปัจจุบัน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บมจ. วีจีไอ  
2550 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บมจ. วีจีไอ
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ชื่อ –นามสกุล
ต�ำแหน่ง
อายุ
ที่อยู่

นายฉาย   บุนนาค
กรรมการบริษัท รองประธานกรรมการ  ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
41  ปี
88/88 ซอยสุขุมวิท 39 (พร้อมพงษ์) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

การศึกษา
ปริญญาโท :   บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิต
บริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี   : The London School of Economics and Political
Science (LSE)
การอบรม
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Accreditation Program  (DAP) รุ่นที่ 78/2552
จ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 22 มีนาคม 2565
-  นายฉาย  บุนนาค
-        หุ้น
-  คู่สมรส  
                     -        หุ้น
-  บุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ
หุ้น
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
- ไม่มี –
ประวัติการท�ำงาน
24 มี.ค. 2563 - ปัจจุบัน      ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
                                           บมจ.เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
11 ม.ค. 2562 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท รองประธานกรรมการ
และประธานกรรมการบริหาร
บมจ.เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์
1 ก.ค. 2563 - ปัจจุบัน รักษาการ กรรมการผู้จัดการใหญ่
บมจ. อควา คอร์ปอเรชั่น
1 มิ.ย. 2563 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท
บมจ.  เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น
14 พ.ค. 2563 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท และ กรรมการบริหาร
บมจ. อควา คอร์ปอเรชั่น
1 ต.ค. 2562 - ปัจจุบัน    ประธานกรรมการบริหาร
บมจ.  เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น
26 ก.พ. 2562 - ปัจจุบัน      กรรมการบริษัท
บมจ.  เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น
26 ก.พ. 2562 - 31 พ.ค. 2563 รองประธานกรรมการบริษัท
บมจ.  เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น
26 ก.พ. 2562 - 1 ต.ค. 2562 กรรมการบริหาร
บมจ.  เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น
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การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน
23 ธ.ค.64 – ปัจจุบัน
กรรมการบริษัท
                                       บจก. ขอบสนาม
15 พ.ย.64 – ปัจจุบัน
กรรมการบริษัท
บจก. เอ็นบีซี   เน็กซ์ วิชั่น
27 ส.ค. 2562 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
บจก. สเวน คอร์ปอเรชั่น
6 ก.ค. 2560 - 17 ธ.ค. 2561 กรรมการบริษัท
ประธานกรรมการบริษัท
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บจก. ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย
22 มิ.ย. 2560 - 17 ธ.ค. 2561 กรรมการบริษัท
ประธานกรรมการบริษัท
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บจก. นิวส์ เน็ตเวิร์ค มัลติมีเดีย
5 มิ.ย. 2560 - 17 ธ.ค. 2561 กรรมการบริษัท
ประธานกรรมการบริษัท
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บจก. สปริงนิวส์ คอร์ปอเรชั่น
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของบริษัท
หรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน
- ไม่มี –
จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท
ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่  11 มกราคม 2562
การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด ในปี 2564 (ครั้ง)
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
5/5
การประชุมสามัญประจ�ำปีผู้ถือหุ้น
1/1

NATION MULTIMEDIA GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

นายสมชาย   มีเสน
กรรมการบริษัท  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  กรรมการบริหาร
และรองประธานกรรมการบริหาร
อายุ				 54  ปี
ที่อยู่				 2552/149 ไอดีโอ โมบิ สุขมุ วิท 66 ถนนสุขมุ วิท แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
ชื่อ –นามสกุล
ต�ำแหน่ง

การศึกษา
ปริญญาโท : รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต (การเมืองการปกครอง)  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี  : ศิลปศาสตร์บณ
ั ฑิต (ประวัตศิ าสตร์)  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การอบรม
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 161
ปี 2562
จ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 22 มีนาคม 2565
-  นายสมชาย  มีเสน
-        หุ้น
-  คู่สมรส                       -           หุ้น
-  บุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ
หุ้น
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
- ไม่มี –
ประวัติการท�ำงาน
26 มิ.ย. 2563 - ปัจจุบัน

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
24 มี.ค. 2563 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริหาร
บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
4  ก.ค. 2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการมูลนิธิเนชั่น
มูลนิธิเนชั่น
3 ม.ค. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร
บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
1 ก.พ. 2561 - 23 มี.ค. 2563 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
                                               บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์
1 เม.ย. 2563 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่
21 มิ.ย. 2559 - 2 ธ.ค. 2562 ประธานกรรมการ
บมจ.  แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น
15 มี.ค. 2561 - 16 ส.ค. 2562 กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร
        บมจ.  เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์
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7 ก.พ. 2561- 14 ม.ค. 2562

รองประธานกรรมการ
บมจ.  เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น
13 ม.ค. 2560 - 21 มิ.ย. 2561 กรรมการบริษัท
บมจ.  เอคิว เอสเตท
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน
15 มิ.ย.2562 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
บจก. เนชั่น ดิจิทัล คอนเทนท์
21 ต.ค. 2562 - 15 ก.ย. 2563 กรรมการบริษัท
บจก. แนท บิสสิเนส คอนเน็คท์
ม.ค. 2560 - มิ.ย. 2561       กรรมการบริษัท
                               
บจก. เอคิว วิลเลจ
ม.ค. 2560 - มิ.ย. 2561       กรรมการบริษัท
                             
บจก. อควาเรียส เอสเตท
ม.ค. 2560 - มิ.ย. 2561      กรรมการบริษัท
                                       บจก. บ้านชิดธารา
มี.ค. 2560 - มิ.ย. 2561       กรรมการบริษัท
                               
บจก. อควาเรียส โฮเท็ล แอนด์ รีสอร์ท
ม.ค. 2560 - ธ.ค. 2560       กรรมการบริษัท
                               
บจก. สปริงนิวส์ คอร์ปอเรชั่น
1 มิ.ย. 2559 - 27 ธ.ค. 2560      กรรมการผู้จัดการ
                               
บจก.  ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของบริษัท
หรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน
- ไม่มี –
จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท
ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2561
การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด ในปี 2564 (ครั้ง)
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
5/5
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1/1
การประชุมสามัญประจ�ำปีผู้ถือหุ้น
1/1

211

ชื่อ –นามสกุล
ต�ำแหน่ง
อายุ				
ที่อยู่

นายอภิวุฒิ  ทองค�ำ
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
60  ปี
27 ซอยอินทามระ 37 แยก 2 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

การศึกษา
ปริญญาโท : กฎหมายระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยอเมริกัน
สหรัฐอเมริกา
กฎหมายเปรียบเทียบ มหาวิทยาลัยฮาเวิร์ดสหรัฐอเมริกา
เนติบัณฑิตไทย : ส�ำนักอบรมศึกษากฎหมาย
แห่งเนติบัณฑิตสภา
ปริญญาตรี : นิตศิ าสตร์บณ
ั ฑิต  มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
การอบรม
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (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
องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก  สวิตเซอร์แลนด์
- ประกาศนียบัตรทางทรัพย์สินทางปัญญา จากโรงเรียนกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา มหาวิทยาลัยมิชิแกน
- ประกาศนียบัตรเกี่ยวกับแนวโน้มและปัญหาอาชญากรรม
คอมพิวเตอร์
สมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร นักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม”
(นมธ.) รุ่นที่ 7
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร นักบริหารระดับสูง “นักบริหารระดับสูง
กอล์ฟ ธรรมศาสตร์” รุ่นที่ 2
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
- วุฒิบัตรหลักสูตรบริหารจัดการด้านความมั่นคงชั้นสูง “รุ่นที่ 6”
- ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ-ร่วมเอกชน
รุ่นที่ 24  ประจ�ำปีการศึกษา 2554-2555
(วปอ.รุ่น 54 (ปรอ.รุ่นที่ 24)) กระทรวงยุติธรรม
- อบรมเทคนิคการเจรจาต่อรองระงับข้อพิพาทและแก้ไขวิกฤตการณ์
รุ่นที่ 1
บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จ�ำกัด
- การสัมมนาบัญชีภาษีอากรชั้นสูงส�ำหรับนักกฎหมายและนักธุรกิจ
รุ่นที่ 1 ศาลภาษีอากรกลาง
กรุงเดนปาซ่า ประเทศอินโดนีเซีย
- ประกาศนียบัตรการอบรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่และการบังคับ
ใช้กฎหมายลิขสิทธิ์
Lead Business Institute of Cornell University
- วุฒิบัตรหลักสูตร โครงการ Global Business Leaders รุ่นที่ 1
(2559)  
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จ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 22 มีนาคม 2565
-  นายอภิวุฒิ  ทองค�ำ
1,000        หุ้น
-  คู่สมรส
-          
หุ้น
-  บุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ หุ้น
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
- ไม่มี –
ประวัติการท�ำงาน
3  ม.ค. 2561 - ปัจจุบัน

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป             

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์
29 ต.ค. 2564 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร
       
บมจ.อควา คอร์ปอเรชั่น
15 ก.พ. 2561 - 29 ส.ค. 2561   รองประธานกรรมการ
บมจ. เอคิว เอสเตท
14 ก.ย. 2559 - 29 ส.ค. 2561    กรรมการบริหาร  กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บมจ. เอคิว เอสเตท
2558 - 2560
รองประธานกรรมการ
บมจ. นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน
6 พ.ย. 2563 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
บจก. ไทย คอนซูมเมอร์ ดิสทริบิวชั่น เซ็นเตอร์
2554 - 2557          
คณะกรรมการอุทธรณ์
                    
ส�ำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของบริษัท
หรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน
- ไม่มี –
จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท
ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อ วันที่ 3 มกราคม 2561
การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด ในปี 2564 (ครั้ง)
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
5/5
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
5/5
การประชุมสามัญประจ�ำปีผู้ถือหุ้น
1/1

NATION MULTIMEDIA GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

ชื่อ –นามสกุล
ต�ำแหน่ง
อายุ				
ที่อยู่				

นายชัยสิทธิ์  ภูวภิรมย์ขวัญ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
80  ปี
1059 ซอยอ่อนนุช 46 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

การศึกษา
ปริญญาโท : รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปริญญาตรี : วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
การอบรม
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Directors Accreditation Program  (DAP) ปี 2558 สถาบันพระปกเกล้า
- ประกาศนียบัตรทรัพย์สินทางปัญญา
จ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 22 มีนาคม 2565
-  นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ -        หุ้น
-  คู่สมรส                  
-           หุ้น
-  บุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ
หุ้น
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
- ไม่มี –
ประวัติการท�ำงาน
28  ก.ย. 2560  - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
บมจ.เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์
2554 - ปัจจุบัน              กรรมการบริษัท
บมจ. มาสเตอร์ แอด
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน
2555 - ปัจจุบัน          
กรรมการตรวจสอบและประเมินผล
                    
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน
- ไม่มี –
จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท
ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อ  วันที่ 28  กันยายน 2560
การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด ในปี 2564 (ครั้ง)
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
5/5
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
5/5
การประชุมสามัญประจ�ำปีผู้ถือหุ้น
1/1
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ชื่อ –นามสกุล
ต�ำแหน่ง
อายุ
ที่อยู่

นายธนะชัย  สันติชัยกูล
กรรมการอิสระ   กรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
68  ปี
46 ถนนพัฒนาการ 65 แยก 1 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

การศึกษา
ปริญญาโท : MBA คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี  : บัญชีบัณฑิต (ต้นทุน) คณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตรชั้นสูงด้านสอบบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 18/2545
สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ส�ำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปปร.รุ่นที่ 11/2550)
สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงวิทยาการตลาดทุน (วตท.รุ่นที่ 1/2548)
บจก. เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี
- การประกาศใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)
- กฎหมายก�ำหนดราคาโอน

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน
2561 - ปัจจุบัน                 ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
                                       บจก.  เอไอเอ็ม เรียลเอสเตท  แมนเนจเม้นท์         
2559 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
                        
บจก.  เอไอเอ็ม รีท  แมนเนจเม้นท์
2559 - ปัจจุบัน            ประธานกรรมการ
บจก.  สยามซินดิเคท เทคโนโลยี
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของบริษัท
หรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน
- ไม่มี –

จ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 22 มีนาคม 2565
-  นายธนะชัย  สันติชัยกูล
-        หุ้น
-  คู่สมรส                       -           หุ้น
-  บุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ
หุ้น

จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท
ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อ  วันที่ 31 ตุลาคม 2561

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
- ไม่มี –
ประวัติการท�ำงาน
24 ธ.ค. 2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
บมจ.  เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
1 พ.ย. 2561 -  ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ
                                         บมจ.  เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
31 ต.ค. 2561 -  ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
                                       บมจ.  เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
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การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์
มิ.ย. 2561 - ปัจจุบัน
กรรมการผู้จัดการ  
บมจ. สาลี่ พริ้นติ้ง
พ.ค. 2561 - ปัจจุบัน    กรรมการบริษัท
บมจ. สาลี่ พริ้นติ้ง
2556 - ปัจจุบัน  
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บมจ. อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุ๊ป
2556 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บมจ. เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์

การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด ในปี 2564 (ครั้ง)
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
5/5
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
5/5
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1/1
การประชุมสามัญประจ�ำปีผู้ถือหุ้น
1/1

NATION MULTIMEDIA GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

ชื่อ –นามสกุล
ต�ำแหน่ง
อายุ
ที่อยู่				

Mr. Ka Ming Jacky Lam
กรรมการ บริษัท และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
63  ปี
เลขที่ห้อง 10/39  บ้านสิริสาทร คอนโดมิเนียม ถนนเย็นอากาศ แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

การศึกษา
The SKH Kai Hau Secondary School in Hong Kong
การอบรม
- ไม่มี จ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 22 มีนาคม 2565
-  Mr. Ka Ming Jacky Lam หุ้น
-  คู่สมรส                        -           หุ้น
-  บุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ
หุ้น
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
- ไม่มี –
ประวัติการท�ำงาน
24 ธ.ค. 2561 - ปัจจุบัน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
                                           บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
1 ต.ค. 2561 - ปัจจุบัน          กรรมการบริษัท
บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
30 เม.ย. 2561- 28 พ.ย. 2561 กรรมการบริษัท
บมจ. เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
- ไม่มี –
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น 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�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน
- ไม่มี –
จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท
ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม  2561
การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด ในปี 2564 (ครั้ง)
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
5/5
การประชุมสามัญประจ�ำปีผู้ถือหุ้น
1/1
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ชื่อ –นามสกุล
ต�ำแหน่ง
อายุ
ที่อยู่

นายสมบูรณ์  ม่วงกล�่ำ
กรรมการบริษัท
70  ปี
104/12 หมู่ที่ 9 ต�ำบลบางกรวย อ�ำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130

การศึกษา
เนติบัณฑิตไทย :  ส�ำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
ปริญญาตรี  :       นิติศาสตร์บัณฑิต  มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
การอบรม
- ไม่มี –
จ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 22 มีนาคม 2565
-  นายสมบูรณ์ ม่วงกล�่ำ
-             หุ้น
-  คู่สมรส  
-           หุ้น
-  บุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ
หุ้น
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
- ไม่มี –
ประวัติการท�ำงาน
19 ส.ค. 2563 - ปัจจุบัน

กรรมการบริษัท
บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์
23 เม.ย 2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ  ประธานกรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทน
บมจ. ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น
29 ต.ค. 2563 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
บมจ. เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น
2554 - 2556   
กรรมการบริษัท
บมจ. อสมท.
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การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน
2557- ปัจจุบัน
สมาชิกสภา                                                
                                          สภากรุงเทพมหานคร
2552 - ปัจจุบัน                 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ - สสวท.
                                         สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (สสวท.)
2560 - ปัจจุบัน            ที่ปรึกษา
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
2557 - 2560
ที่ปรึกษาคณะกรรมการกองทุนประกันสังคม
ส�ำนักงานประกันสังคม
2557 - 2560
กรรมการกองทุนเงินทดแทน
ส�ำนักงานประกันสังคม
2554 - 2556
กรรมการ
การไฟฟ้านครหลวง
2554 - 2555
กรรมการ
องค์การตลาดกระทรวงมหาดไทย
2546 - 2548
กรรมการ
องค์การขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของบริษัท
หรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน
- ไม่มี จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท
ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563
การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด ในปี 2564 (ครั้ง)
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
5/5
การประชุมสามัญประจ�ำปีผู้ถือหุ้น     
1/1
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ชื่อ –นามสกุล นายเจษฎา บูรณพันธุ์ศรี
ต�ำแหน่ง
กรรมการบริษัท
อายุ
46  ปี
ที่อยู่
19/30 ซอยวิภาวดีรังสิต 17 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
การศึกษา
ปริญญาโท : การบริหารการเงิน University Of  Colorado at Boulder, USA
ปริญญาตรี : คณะบริหารธุรกิจ สาขาเอกการเงิน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)
การอบรม
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 191 ปี 2565
จ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 22 มีนาคม 2565
-  นายเจษฎา บูรณพันธุ์ศรี
-             หุ้น
-  คู่สมรส  
-           หุ้น
-  บุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ
หุ้น
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
- ไม่มี –
ประวัติการท�ำงาน
19 ส.ค. 2563 - ปัจจุบัน
                          

กรรมการบริษัท
บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ปัจจุบัน
ที่ปรึกษาการลงทุน (Private Wealth)
บมจ. หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
29 ต.ค. 2563 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
                                   บมจ. เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น
2554 - 2556
ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
บมจ. ธนาคารทหารไทย
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน
2549 - 2552
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายวาณิชธนกิจ
บจก. หลักทรัพย์ นครหลวงไทย
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน
- ไม่มี จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท
ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563
การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด ในปี 2564 (ครั้ง)
การประชุมคณะกรรมการบริษัท            4/5
การประชุมสามัญประจ�ำปีผู้ถือหุ้น     
1/1

ONE REPORT

217

ชื่อ –นามสกุล
ต�ำแหน่ง
อายุ
ที่อยู่

นางวรางคณา  กัลยาณประดิษฐ
ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
62  ปี
1899/161 หมู่บ้านเพอร์เฟค เพลส (วงแหวนฯ- รามค�ำแหง 2) ถนนเคหะร่มเกล้า
แขวงคลองสองต้นนุ่น  เขตลาดกระบัง  กรุงเทพมหานคร 10520

การศึกษา
ปริญญาโท :   ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์)  
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
ปริญญาตรี : บริหารธุรกิจบัณฑิต (บัญชี) มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
การอบรม
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 113 ปี 2552
- หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 1 ปี 2545
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักสูตร แนวโน้ม ทิศทางการท�ำ M&A ประเด็นส�ำคัญทีต่ อ้ งพิจารณา 
และกลยุทธ์การท�ำ M&A ให้ประสบความส�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
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- หลักสูตร CFO Focus on Financial Reporting รุ่นที่ 5 ปี 2561
- หลักสูตร รับมือเกณฑ์การรับรู้รายได้ใหม่ตาม TFRS 15 ส�ำหรับธุรกิจ
ทั่วไป รุ่นที่ 2 ปี 2561
โครงการแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)
- หลักสูตร Road to Certify ครั้งที่ 3/2562
ส�ำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) 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�ำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 22 มีนาคม 2565
-  นางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ
2,760 หุ้น
-  คู่สมรส  
         
หุน้
-  บุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ
       
หุน้
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
- ไม่มี –
ประวัติการท�ำงาน
9  ต.ค. 2561 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
                                        บมจ.เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
17 ม.ค. 2561 – 9 ต.ค. 2561 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บมจ.เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
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การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์
11 ม.ค. 2565 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ
บมจ.อควา คอร์เปอเรชั่น
14 ส.ค. 2563 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
บมจ.อควา คอร์เปอเรชั่น
1 มิ.ย. 2563 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร
บมจ.เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น  
2557 – ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บมจ.สาลี่ พริ้นติ้ง  
11 ม.ค. 2565 – 28 ก.พ. 2565 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บมจ.อควา คอร์เปอเรชั่น
2560 – มี.ค. 2562
ที่ปรึกษา
บมจ.สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน
23 ธ.ค.2564 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
บจก. ขอบสนาม
15 พ.ย. 2564 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
บจก. เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชั่น
29 ม.ค.2564 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
บจก. เนชั่น นิวส์
25 ม.ค.2564 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
บจก.เนชั่น คอฟฟี่
12 พ.ย. 2563 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
บจก.กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย
1 มิ.ย. 2563 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
บจก.สเวน คอร์ปอเรชั่น
6 ม.ค. 2563 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
บจก.แฮปปี้ โปรดักส์ แอนด์ เซอร์วิส
16 พ.ย. 2561 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
บจก.เนชั่น ดิจิทัล คอนเทนท์
13 ก.พ. 2563 – 9 ธ.ค. 2563 กรรมการบริษัท
บจก.อะราวด์เดอะเวิลด์
16 พ.ย. 2563 – 20 ธ.ค. 2564 กรรมการบริษัท
บจก.คมชัดลึก มีเดีย
12 พ.ย. 2563 – 17 ธ.ค. 2564 กรรมการบริษัท
บจก.แนท บิสสิเนส คอนเน็คท์
2559 – 2562
กรรมการบริษัท
กลุ่ม บจก.เฉลิมภัทร ทรานสปอร์ต

NATION MULTIMEDIA GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

ชื่อ –นามสกุล
ต�ำแหน่ง
อายุ
ที่อยู่

นายประกิต  ชมภูค�ำ
ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – Event Marketing
57  ปี
210/1 หมู่ 10 ต�ำบลส�ำโรงเหนือ อ�ำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

การศึกษา
ปริญญาตรี : สาขานิเทศศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
การอบรม
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่นที่ 25/2562
จ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 22 มีนาคม 2565
-  นายประกิต ชมภูค�ำ     
หุ้น
-  คู่สมรส  
-           หุ้น
-  บุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ
หุ้น
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
- ไม่มี –
ประวัติการท�ำงาน
ปัจจุบัน

ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร-Event Marketing
บมจ.เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
1 มิ.ย. 2560 - 2561             ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
บจก.ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย
1 พ.ย. 2559 - 2560             ผู้อ�ำนวยการอาวุโส นิวมีเดีย
เครือสปริงนิวส์ กรุ๊ป
1 มิ.ย. 51 - 2556              บรรณาธิการบริหาร หนังสือพิมพ์ คมชัดลึก
บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
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ชื่อ –นามสกุล
ต�ำแหน่ง
อายุ
ที่อยู่

นายวีระศักดิ์  พงศ์อักษร
บรรณาธิการอ�ำนวยการเครือเนชั่น
57   ปี
19/749 หมู่ที่ 13 ซอยนวมินทร์ 50 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
แขวงคลองสองต้นนุ่น  เขตลาดกระบัง  กรุงเทพมหานคร 10520

การศึกษา
ปริญญาตรี :   รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
การอบรม
- ไม่มี จ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 22 มีนาคม 2565
-  นายวีระศักดิ์ พงศ์อักษร
-              หุ้น
-  คู่สมรส  
หุ้น
-  บุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ
หุ้น
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
- ไม่มี –
ประวัติการท�ำงาน
ปัจจุบัน
2557 - ปัจจุบัน
2555 - 2556
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บรรณาธิการอ�ำนวยการเครือเนชั่น
บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
บรรณาธิการบริหาร – สายงานข่าวโทรทัศน์
บมจ. เนชั่น บรอดแคสติ้ง  คอร์ปอเรชั่น
บรรณาธิการบริหาร - กรุงเทพธุรกิจทีวี
บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป

NATION MULTIMEDIA GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

ชื่อ –นามสกุล
ต�ำแหน่ง
อายุ
ที่อยู่

นางสาวอรอร  อัครเศรณี
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
45 ปี
88/1  ซอยสุขุมวิท 39  (พร้อมพงษ์) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา  กรุงเทพมหานคร 10110

การศึกษา
ปริญญาโท : สาขาการเงินและการตลาด สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ
ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี : Business in Economics and Finance, Royal
Melbourne Institute of Technology, Australia

ประวัติการท�ำงาน
29 ม.ค. 2564 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
                                        บริษัท เนชั่น นิวส์ จ�ำกัด
(ชื่อเดิม บริษัท ไทย นิวส์ แอนด์
เอ็นเตอร์แทนเมนท์ เวิลด์ จ�ำกัด)
25 ม.ค. 2564 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
การอบรม
บจก.เนชั่น คอฟฟี่
เนชั่น กรุ๊ป และ MFEC
1 มิ.ย. 2563 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
- หลักสูตร  Digital Transformation for CEOs  รุ่นที่ 1 ปี 2562
บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป  
สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ
7 พ.ย. 2562 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
- หลักสูตร Academy of  Business Creativity (ABC) รุ่นที่  7 ปี 2560
บมจ. เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai-IOD)
26 ก.พ. 2562 – ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders
บมจ. เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น
(RCL) รุ่นที่ 6 ปี 2560
2545 – ปัจจุบัน
กรรมการบริษัท
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 119  ปี 2558
บจก.เศรณี แฟคตอริ่ง
สถาบันวิทยาการพลังงาน
2545 – ปัจจุบัน
กรรมการบริษัท
- หลักสูตร วิทยาการพลังงานส�ำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ (วพม.) รุ่นที่ 1
บจก.เศรณี แอนด์ แอสโซซิเอทส์
2545 – ปัจจุบัน
กรรมการบริษัท
จ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 22 มีนาคม 2565
บจก.เศรณี โฮม
-  นางสาวอรอร  อัครเศรณี 409,995,000 หุ้น
2545 – ปัจจุบัน
กรรมการบริษัท
-  คู่สมรส  
-          
หุ้น
บจก.เศรณี โฮลดิ้งส์
-  บุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ
หุ้น
2545 – ปัจจุบัน
กรรมการบริษัท
บจก.ตรรก อินทีเรีย แอนด์ อาร์คิเทค
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
27 ก.พ. 2561 – 6 พ.ย. 2562 กรรมการอิสระ
- ไม่มี –
บมจ. เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น
29 เม.ย.2557 – 2563
ผู้อ�ำนวยการ
บมจ.เงินทุน แอ็ดวานซ์
ส.ค. 2559 – 2563
กรรมการบริษัท
บมจ.อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป

ONE REPORT

221

ชื่อ –นามสกุล
ต�ำแหน่ง
อายุ				
ที่อยู่

นางสาวมัธยา โอสถานนท์
ผู้อ�ำนวยการอาวุโสฝ่ายการเงิน และ เลขานุการบริษัท
53 ปี
12/2 หมู่ที่ 2 ต�ำบลส�ำโรงเหนือ อ�ำเภอสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270

การศึกษา
ปริญญาตรี : สาขาวิชาการบัญชี คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรม
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 150
- หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่นที่ 25/2562
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- หลักสูตร CFO Current Issues
โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)
- หลักสูตร Road to Certify ครั้งที่ 3/2562
จ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 22 มีนาคม 2565
-  นางสาวมัธยา โอสถานนท์ 100,000 หุ้น
-  คู่สมรส  
-           หุ้น
-  บุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ
หุ้น
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
- ไม่มี –
ประวัติการท�ำงาน
2556 - ปัจจุบัน
                           
2556 - ปัจจุบัน             
2554 - 28 พ.ย.2561
2560 - 19 ก.ย.2561
2551 - 26 มี.ค.2561
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เลขานุการบริษัท
บมจ.เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
ผู้อ�ำนวยการอาวุโสฝ่ายการเงิน
บมจ.เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
กรรมการ
บจก.เนชั่น โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท์
กรรมการ
บจก. เอ็นเอ็มแอล
กรรมการ
บจก.เนชั่น นิวส์ เน็ตเวิร์ค
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ชื่อ –นามสกุล
ต�ำแหน่ง
อายุ				
ที่อยู่

นางสาวเนตรนภา  ภูษิตตานนท์
ผู้อ�ำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชี
50  ปี
10/94 ถนนเย็นอากาศ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

การศึกษา
ปริญญาโท   :  บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี   :  บัญชีบัณฑิต (การเงิน) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
การอบรม
- สรุปสาระส�ำคัญ ประเด็นที่ควรทราบของ TFRS for PAEs ที่ต้องใช้และการเปลี่ยนแปลงในปี 2564
- การเสวนา CFO as a Business Partner to CEO
- แนวโน้ม ทิศทางการท�ำ M&A ประเด็นส�ำคัญที่ต้องพิจารณาและกลยุทธ์การท�ำ M&A ให้ประสบความส�ำเร็จ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่นที่ 25/2562
จ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 22 มีนาคม 2565
-  นางสาวเนตรนภา  ภูษิตตานนท์
10,000 หุ้น
-  คู่สมรส  
         
-           หุน้
-  บุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ
         หุ้น
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
- ไม่มี –
ประวัติการท�ำงาน
1 ก.ค.2562 - ปัจจุบัน         ผู้อ�ำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชี
บมจ.เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
2558 - 30 มิ.ย. 2562         ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชี
บมจ.เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
2560 -  ม.ค. 2562
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
มหาวิทยาลัยเนชั่น
2560 - ก.ค. 2561
กรรมการบริษัท
บจก.เนชั่น ยู
2559 - มี.ค. 2561
กรรมการบริษัท
บมจ. เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์
2559 - ม.ค. 2561              กรรมการผู้จัดการ
บมจ.เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์
2557 -  เม.ย. 2561
กรรมกาบริษัท
บจก.เนชั่น โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท์
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2

KTM

บจก.กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย

บมจ. เนชัน บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชัน

บจก.สเวน คอร์ปอเรชัน

บจก.สปริง นิวส์

บจก.เนชัน ดิจิทัล คอนเทนท์

บจก.ขอบสนาม

NBC

SWENN

SPN

NDI

KSN

/

NDI
3

ถือหุ้นโดยตรง

ถือหุ้นโดยตรง

ถือหุ้นโดยตรง

ถือหุ้นโดยตรง

ถือหุ้นโดยตรง

ณ 31 ธ.ค. 64
ถือหุ้นโดยตรง

99.99

99.99

99.99

99.99

71.45

/

KSN
3

Naion new บจก. เนชัน นิวส์

NCOF บจก.เนชัน คอฟฟี่

ถือหุ้นผ่าน NBC

NMG ถือหุ้น

ถือหุ้นผ่าน NBC

ณ. 31 ธ.ค. 64
ถือหุ้นผ่าน NBC

NCOF
4

บริษัทย่อยทางอ้อม

สัดส่วนการถือหุ้น

/

2

NNV

/ = กรรมการ
3 = ธุรกิจให้บริการข้อมูลข่าวสารผ่านสือดิจิทัล

SPN
3

บริษัทย่อยทางอ้อม
NNV บจก.เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชัน

/

3

SWENN

บริษัทย่อย

%
99.99

สัดส่วนการถือหุ้น

// = กรรมการบริหาร
2 = ธุรกิจกระจายภาพและเสียง

/
/

//, x

1

NBC

4 = จาหน่ายสินค้าและให้บริการผ่านสือดิจิทัลออนไลน์

x = ประธานกรรมการ
1 = ธุรกิจสิงพิมพ์

x
/ , //, v
/, //, v
/
/
/
/
/
/

KTM

บริษัทย่อย

หมายเหตุ:
สายธุรกิจ :

นายมารุต
อรรถไกวัลวที
นายฉาย
บุนนาค
นายสมชาย
มีเสน
นายอภิวุฒิ
ทองคา
นายชัยสิทธิ์
ภูวภิรมย์ขวัญ
นายธนะชัย
สันติชัยกูล
Mr.Ka Ming Jacky Lam
นายสมบูรณ์
ม่วงกลา
นายเจษฎา
บูรณพันธุ์ศรี

สายธุรกิจ

NMG

บริษัท

ข้อมูล ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ ผู้บริหาร กับบุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วม ณ 31 ธันวาคม 2564

เอกสารแนบ 2

99.99

40.00

60.00

%
99.99

Nation New
3

เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย ณ 31 ธันวาคม 2564
รายชื่อบริษัทย่อย
รายชื่อกรรมการ
นายฉาย บุนนาค
นายสุภวัฒน์ สงวนงาม
นางสาวอรอร อัตรเศรณี
นางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ
นายสุธี ผ่องไพบูลย์
นายชัยวัฒน์ อัศวินทรางกูร
นางสาวนริศรา ศรีสันต์
นายชาลี ดิษฐลักษณ
นายเจษฎา บูรณพันธุ์ศรี
นายสมบูรณ์ ม่วงกล่า
นางสาวปิยะดา ปุณณกิติเกษม
พลเอกวัธนชัย ฉายเหมือนวงศ์
นายสแตนเล่ย์ ชุ่น หวัง
นายประกิต ชมภูค่า
นายวีระศักดิ์ พงษ์อักษร
นายระวี ตะวันธรงค์
นายสมชาย มีเสน
นายปกรณ์ พึงเนตร
นายสมเกียรติ บุญศิริ
นายศุทธิชัย บุนนาค

NBC
X, /, //, V
/, //, V
/
/, //, V
/
/
/
/
/
/
/
/
/

เอกสารแนบ 2
KTM

NDI

SWENN

KSN

/

/

/
/

/

/

SPN

NNV

/

/
/
/

/

/
/

NCOF

Nation news

/
/
/

/
/
/

/
/
/
/

นางสาวอภิรวี พิชญเดชะ

นางสาวดวงกมล เกียรติสุขเกษม
นางสาวศิริพรรณ ชินวัฒน์
นายสุรชัย บรรลือ
นายเบลล์ ขอบสนาม

/
/

/

หมายเหตุ 1 / = กรรมการ x = ประธานกรรมการ // = กรรมการบริหาร v = ผู้บริหาร
NBC
KTM
KSN
SPN
SWN

2 ชือบริษัท
บมจ.เนชัน บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชัน
บจก.กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย
บจก.ขอบสนาม
บจก.สปริงนิวส์
บจก.สเวน คอร์ปอเรชัน

NCOF
NDI
NNV
NTN

บจก.เนชัน คอฟฟี่
บจก.เนชัน ดิจิทัล คอนเทนท์
บจก.เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชัน
บจก. เนชัน นิวส์
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เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท
ชื่อ – นามสกุล นางสาว กาญจนา ฤทธิรงค์ขจร
ต�ำแหน่ง
ผู้ช่วยผู้อำ� นวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน
อายุ		
53  ปี
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อบรม/สัมมนา
ส�ำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
หลักสูตร “ธรรมาภิบาลข้อมูลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”
		
		
จ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 22 มีนาคม 2565
- นางสาว กาญจนา ฤทธิรงค์ขจร
หุ้น
- คู่สมรส
หุ้น
- บุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ
หุ้น
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 			
- ไม่มี ประวัติการท�ำงาน
2559 – ปัจจุบัน :
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ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน
บมจ.เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
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เอกสารแนบ 4

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
1. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

1.1 สินทรัพย์หลักของบริษัทและบริษัทย่อย ได้แก่ ที่ดิน ส่วนปรับปรุงสินทรัพย์เช่าและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการ
ด�ำเนินงาน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
มูลค่าทางบัญชีของสินทรัพย์หลักของบริษัทและบริษัทย่อย
มูลค่าทางบัญชีของที่ดิน ส่วนปรับปรุงสินทรัพย์เช่า และอุปกรณ์ของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ประเภททรัพย์สิน

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ ลักษณะกรรมสิทธิ
(ล้านบาท)

ภาระผูกพัน

ที่ดินและส่วนปรับปรุง

77.07

เป็นเจ้าของ

ค�ำ้ ประกันตามสัญญาร่วมให้กู้

ส่วนปรับปรุงสินทรัพย์เช่า

65.74

เป็นเจ้าของ

ไม่มี

อุปกรณ์ที่ใช้ในการด�ำเนินงาน

45.70

เป็นเจ้าของ

ไม่มี

เครื่องตกแต่งติดตั้งและเครื่องใช้ส�ำนักงาน

11.97

เป็นเจ้าของ

ไม่มี

ยานพาหนะ

6.75

เป็นเจ้าของ

ไม่มี

สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง

0.87

เป็นเจ้าของ

ไม่มี

รวมที่ดินอาคารและอุปกรณ์

208.10		

ค�ำอธิบายเพิ่มเติม :
• ที่ดินและส่วนปรับปรุง ที่ดินของกลุ่มบริษัทมีทั้งหมดประมาณ 6 ไร่  ซึ่งเป็นของ NMG ทั้งหมด มีมูลค่าตามบัญชี
28.39 ล้านบาท  ส่วนเกินทุนจากการตีราคา 48.68 ล้านบาท คงเหลือยอดตามบัญชี 77.07 ล้านบาท ซึง่ ทีด่ นิ ของ NMG จ�ำนวน
ประมาณ 6 ไร่ ใช้เป็นหลักประกันวงเงินสินเชื่อบางส่วนจากสถาบันการเงิน
• ส่วนปรับปรุงสินทรัพย์เช่า เป็นของ NMG มูลค่าสุทธิ 5.45 ล้านบาท NBC มูลค่าสุทธิ 58.43 ล้านบาท และบริษัท
ย่อยอื่นมูลค่าสุทธิ 1.86 ล้านบาท
บริษัทย่อย (NBC) ได้เช่าพื้นที่ส�ำนักงานจาก บริษัท ที.ซี.ซี. คอมเมอร์เชียล พร๊อพเพอร์ตี้ แมนเนจเม้นท์ จ�ำกัด ซึ่งบริษัท
ย่อยได้ทำ� เป็นสัญญา โดยวัตถุประสงค์ของการเช่าพืน้ ทีส่ ำ� นักงานเพือ่ ประโยชน์ในการประกอบกิจการของกลุม่ บริษทั    สญ
ั ญา
จะหมดอายุในเดือนพฤศจิกายน 2566
• อุปกรณ์ที่ใช้ในการด�ำเนินงาน อุปกรณ์ได้รวมถึง อุปกรณ์ตา่ งๆในสตูดิโอ ซึ่งเป็นของ NBC มูลค่าสุทธิประมาณ
41.07 ล้านบาท และ NDI มูลค่าสุทธิประมาณ 3.35 ล้านบาท และบริษัทย่อยทางอ้อมอื่น มูลค่าสุทธิ 1.28 ล้านบาท
• เครื่องตกแต่งติดตั้งและเครื่องใช้ส�ำนักงาน เป็นของ NMG มูลค่าสุทธิ 6.18 ล้านบาท และของบริษัทย่อยอื่นรวม
5.79 ล้านบาท
1.2. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนของบริษัทและบริษัทย่อย
ได้แก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ค่าลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า มีมูลค่าตามบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2564 ดังต่อไปนี้
ประเภททรัพย์สิน		

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)

โปรแกรมคอมพิวเตอร์และค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์

19.34

เครื่องหมายการค้า

58.83

รวม			

78.17
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ค�ำอธิบายเพิ่มเติม
• โปรแกรมคอมพิวเตอร์และค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ ส่วนใหญ่เป็นของ NMG มีมูลค่าตามบัญชี 12.27 ล้านบาท NBC         
มีมูลค่าตามบัญชี 4.33 ล้านบาท NNV มีมูลค่าตามบัญชี 1.47 ล้านบาท และ NTN มีมูลค่าตามบัญชี 1.27 ล้านบาท ซึ่ง
ประกอบด้วยลิขสิทธิซ์ อฟแวร์และโปรแกรมต่างๆ ได้แก่ โปรแกรมระบบโฆษณา, ระบบบริหารงานบุคคล ระบบงานสือ่ โทรทัศน์
และระบบสนับสนุนสื่อใหม่ เป็นต้น
• เครื่องหมายการค้า  เป็นของ NDI จ�ำนวน 6.95 ล้านบาท ได้แก่ เครื่องหมายการค้าขอบสนาม และเป็นของ NTN
จ�ำนวน 50.52 ล้านบาท ได้แก่เครื่องหมายการค้า T-News และ The People
1.3. ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์
คือ ใบอนุญาตให้ใช้คลืน่ ความถีแ่ ละประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพืน้ ดินในระบบดิจติ อล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับ
ชาติ ในหมวดหมู่ข่าวสารและสาระแบบความคมชัดปกติ
บริษทั ย่อยทางอ้อมแห่งหนึง่ ได้รบั ใบอนุญาตให้ใช้คลืน่ ความถีแ่ ละประกอบกิจการโทรทัศน์ เพือ่ ให้บริการโทรทัศน์ภาค
พื้นดินในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ ในหมวดหมู่ข่าวสารและสาระแบบความคมชัดปกติ จาก กสทช.
โดยมีระยะเวลา 15 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2557 ถึงวันที่ 24 เมษายน 2572 จากการเป็นผู้ชนะการประมูล ในราคา
ประมูลรวม 1,338 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ต่อมาเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (“คสช.”) ออกค�ำสั่งที่ 4/2562 เรื่อง มาตรการแก้ไข
ปัญหาการประกอบกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม บริษัทย่อยทางอ้อมได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้
คลื่นความถี่สองงวดสุดท้าย (งวดที่ห้าและงวดที่หก) ตามประกาศส�ำนักงาน กสทช.  เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการ
จ่ายค่าชดเชยอันเนือ่ งมาจากการคืนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถีเ่ พือ่ ให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล จ�ำนวน 447 ล้านบาท

2. เงินลงทุนในบริษัทย่อยของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2564 บริษัท มีเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน-สุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่าในบริษัทย่อยในธุรกิจต่างๆ รวม
584.42 ล้านบาท ดังนี้
ประเภทธุรกิจ

จ�ำนวนเงิน (ล้านบาท)

สัดส่วน %

บริษัทย่อย		
ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ และโฆษณา

53.48

9.15%

ธุรกิจสื่อกระจายภาพและเสียงและสื่อใหม่

517.62

88.57%

ธุรกิจให้บริการด้านโฆษณาผ่านสื่อดิจิตอล

12.32

2.11%

ธุรกิจจ�ำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม

1.00

0.17%

รวม

584.42

100.00%

บริษัท มีนโยบายในการลงทุนและเข้าบริหารบริษัทดังกล่าว โดยส่งตัวแทนในฐานะผู้ถือหุ้นเข้าร่วมเป็นกรรมการ

นโยบายการลงทุน
บริษัท ไม่เน้นการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร (Hardware) แต่จะเน้นการให้บริการในฐานะเป็นผู้ให้บริการข้อมูลข่าวสาร
หรือ Content Provider ซึ่งสามารถให้บริการได้ในทุกๆ สื่อ และจะพิจารณาลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักเท่านั้น โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อการลงทุนขยายเครือข่ายธุรกิจหลักให้ครบวงจร
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โดยบริษัทร่วมก�ำหนดนโยบายและเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหาร โดยประกอบไปด้วย 5 สายธุรกิจ ดังนี้
1. สายธุรกิจด้านข่าวธุรกิจภาษาไทย ได้แก่ บริษัท กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จ�ำกัด (KTM) เริ่มด�ำเนินการในไตรมาส 4 ปี 2553
โดย NMG ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ตั้งแต่เดือนเมษายน 2562 หนังสือพิมพ์ “กรุงเทพธุรกิจ” ด�ำเนินการผลิตและจ�ำหน่ายภายใต้
NMG
2. สายธุรกิจด้านข่าวภาษาอังกฤษ ให้บริการสื่อโฆษณาผ่านสื่อใหม่ (New Media) และบริการงานด้านดิจิทัล ด�ำเนินงาน
โดย บริษัท สเวน คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (SWN) โดย NMG ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ตั้งแต่มิถุนายน 2562 หลังจากได้ยุติการประกอบ
ธุรกิจหนังสือพิมพ์ “The Nation” เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2562 แต่ยังคงให้บริการสื่อโฆษณาผ่านสื่อสมัยใหม่ (New Media)
ภายใต้ NMG ในชื่อ “The Nation Thailand”
3. สายธุรกิจด้านข่าวทั่วไปภาษาไทย ได้แก่ บริษัท คมชัดลึก มีเดีย จ�ำกัด (KMM) เริ่มด�ำเนินการในไตรมาส 4 ปี 2553 และ
ได้ยุติการประกอบธุรกิจหนังสือพิมพ์ “คมชัดลึก” เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2563 แต่ยังคงให้บริการสื่อโฆษณาผ่านสื่อใหม่ (New
Media) โดย NMG ถือหุ้นร้อยละ 99.99 โดยเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 NMG ได้จ�ำหน่ายเครื่องหมายการค้า “คมชัดลึก”
ให้แก่ NBC และต่อมาในเดือนธันวาคม 2564 บริษัทได้จ�ำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท คมชัดลึก มีเดีย จ�ำกัด (KMM) ให้แก่บุคคล
ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน  ท�ำให้สิ้นสุดการเป็นบริษัทย่อย
4. ธุรกิจสือ่ กระจายภาพและเสียงและสือ่ สมัยใหม่ ด�ำเนินงานภายใต้บริษทั ย่อย คือ บริษทั เนชัน่ บรอดแคสติง้ คอร์ปอเรชัน่
จ�ำกัด (มหาชน) (NBC)  ประกอบธุรกิจจัดหาและผลิตข้อมูลข่าวสารในรูปแบบต่างๆ เพื่อเผยแพร่ผา่ นสื่อกระจายภาพและ
เสียงทางโทรทัศน์
ในช่วงปลายปี 2555 มีการก่อตั้งบริษัท เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชั่น จ�ำกัด (“NNV”) เพื่อด�ำเนินธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์และ
ให้บริการโฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์ เป็นบริษัทที่บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 99.99  
เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2556 NNV ได้เข้าร่วมการประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ หมวดหมู่ข่าวสารและสาระ และเป็น 1 ใน 7 ของผู้ชนะการประมูลที่เสนอราคาสูงสุด โดย
NNV เสนอราคาใบอนุญาตทีวีดิจิทัลหมวดหมู่ข่าวสารและสาระจ�ำนวน 1,338 ล้านบาท ต่อมาเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (“คสช.”) ออกค�ำสั่งที่ 4/2562 เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาการประกอบกิจการโทรทัศน์และ
กิจการโทรคมนาคม บริษัทย่อยทางอ้อมได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สองงวดสุดท้าย (งวดที่ห้าและ
งวดที่หก) ตามประกาศส�ำนักงาน กสทช.  เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายค่าชดเชยอันเนื่องมาจากการคืนใบ
อนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล จ�ำนวน 447 ล้านบาท ภาพรวมการประกอบธุรกิจ NNV เป็น
ผู้บริหารและด�ำเนินการสถานีโทรทัศน์ฟรีทีวีในระบบดิจิทัล หมวดหมู่ข่าวสารและสาระ ภายใต้ชื่อช่องรายการ “Nation TV”
โดยออกอากาศภายใต้ช่องหมายเลข 22 ภายใต้แนวคิดสถานีข่าวและสาระความรู้ 24 ชั่วโมง ซึ่งมุ่งน�ำเสนอข้อมูลข่าวสาร
อย่างถูกต้อง เป็นกลาง ทันเหตุการณ์ พร้อมบทวิเคราะห์และข้อมูลเชิงลึกอย่างรอบด้านจากทีมงานข่าวที่มีประสบการณ์ ใน
เดือนมิถุนายน 2557 NNV ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1 ล้านบาท เป็น 300 ล้านบาท ต่อมาในเดือนกันยายน 2558 NNV ได้
เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 300 ล้านบาท เป็น 500 ล้านบาท  และในเดือนกันยายน 2559  NNV  ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 500
ล้านบาท เป็น 800 ล้านบาท
นอกจากนี้  ในช่วงปลายปี  2555  มีการก่อตั้งบริษัท  บริษัท  เนชั่น  ดิจิทัล  คอนเทนท์ จ�ำกัด (“NDI”) เพื่อด�ำเนินธุรกิจ
ผลิตรายการโทรทัศน์และให้บริการโฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์ ซึ่งเป็นบริษัทที่บริษัท กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จ�ำกัด ถือหุ้นร้อยละ
99.99 เมือ่ วันที่ 26 ธันวาคม 2556 NDI ได้เข้าร่วมการประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลืน่ ความถีเ่ พือ่ ให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจทิ ลั
ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติหมวดหมูท่ วั่ ไปแบบความคมชัดปกติ และเป็น 1 ใน 7 ของผูช้ นะการประมูลเสนอราคาสูงสุด
โดย NDI เสนอราคาใบอนุญาตทีวดี จิ ทิ ลั หมวดหมูท่ วั่ ไปแบบความคมชัดปกติ จ�ำนวน 2,200 ล้านบาท  ในเดือนมิถนุ ายน 2557
NDI ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1 ล้านบาท เป็น 500 ล้านบาท โดยบริษัทได้ลงทุนเพิ่มเติมอีก 499 ล้านบาท ท�ำให้บริษัท
มีสัดส่วนการลงทุนใน NDI เป็นร้อยละ 99.80 ต่อมาในเดือนกันยายน 2558  NDI ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 500 ล้านบาท
เป็น 1,000 ล้านบาท โดยบริษัทได้ลงทุนเพิ่มเติมเป็นจ�ำนวนเงิน 500 ล้านบาท  ท�ำให้บริษัทมีสัดส่วน  การลงทุนใน  NDI  
เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 99.80 เป็นร้อยละ 99.90 ต่อมาในเดือนธันวาคม 2559  NDI ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1,000 ล้านบาท
เป็น 1,500 ล้านบาท โดยบริษัทได้ลงทุนเพิ่มเติมเป็นจ�ำนวนเงิน 500 ล้านบาท ซึ่งมีสัดส่วนการลงทุนใน NDI ร้อยละ 99.99
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ต่อมาเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ได้มีการเปลี่ยนชื่อช่องจาก NOW เป็น Spring26 และเปลี่ยนชื่อบริษัทจากเดิม บริษัท แบงคอก
บิสสิเนส บรอดแคสติ้ง จ�ำกัด เป็น บริษัท สปริง 26 จ�ำกัด
ต่อมาเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (“คสช.”) ออกค�ำสั่งที่ 4/2562 เรื่องมาตรการแก้ไข
ปัญหาการประกอบกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม และเมือ่ วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ส�ำนักงาน กสทช. ได้ออกประกาศ
เรือ่ ง หลักเกณฑ์ วิธกี ารและเงือ่ นไขการจ่ายค่าชดเชยอันเนือ่ งมาจากการคืนใบอนุญาตให้ใช้คลืน่ ความถีเ่ พือ่ ให้บริการโทรทัศน์
ในระบบดิจิตอล ทาง NDI ได้ยื่นความประสงค์ขอคืนใบอนุญาตแก่ส�ำนักงาน กสทช. และได้รับอนุมัติเห็นชอบการคืนช่อง
ดังกล่าว ในวันที่ 27 มิถุนายน 2562 โดยส�ำนักงาน กสทช.มีมติให้ยุติการออกอากาศในวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ทาง NDI
จึงปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจจากธุรกิจกระจายภาพและเสียงไปสูธ่ ุรกิจสื่อใหม่ (New Media) ต่อมาเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562
บริษัทได้มีการเปลี่ยนชื่อบริษัทจากเดิม บริษัท สปริง 26 จ�ำกัด เป็นบริษัท เนชั่น ดิจิทัล  คอนเทนท์ จ�ำกัด
5. ธุรกิจจ�ำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ด�ำเนินงานภายใต้บริษัทย่อยทางอ้อม คือ บริษัท เนชั่น คอฟฟี่ จ�ำกัด ซึ่งประกอบ
ธุรกิจจ�ำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม โดยเป็นการลงทุนร่วมกันของบริษัท NMG และบริษัทย่อยทางอ้อม (NNV) คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 40 และร้อยละ 60 ตามล�ำดับ
การควบคุมดูแลบริษัทย่อย
บริษทั จะควบคุมและก�ำหนดนโยบายของบริษทั ย่อยโดยจะส่งกรรมการของ NMG ไปเป็นกรรมการในบริษทั ย่อยจ�ำนวน    
2-3 ท่าน และหากบริษัทย่อยมีการด�ำเนินธุรกิจที่กระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยส�ำคัญ บริษัทย่อยจะต้องเสนอเรื่อง และขออนุมัติ
ความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทก่อน ส�ำหรับกรณีที่เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทจะส่งกรรมการเข้าไป
เป็นตัวแทนเฉลี่ย 1-2 คน ตามสัดส่วนการถือหุ้น
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เอกสารแนบ 5

นโยบายและแนวปฏิบัติการก�ำกับดูแลกิจการฉบับเต็ม
และจริยธรรมธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการท�ำงาน (Code of Conduct) ฉบับเต็ม
อ้างอิงข้อมูล  :  ส่วนที่ 2
• ข้อ 6 นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
• ข้อ 7 โครงสร้างการก�ำกับดูแลกิจการและข้อมูลส�ำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ
คณะกรรมการชุดย่อยผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ
• ข้อ 8 รายงานผลการด�ำเนินงานส�ำคัญด้านการก�ำกับดูแลกิจการ
โดยสามารถอ่านข้อมูลได้ที่ เว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่  https://www.nationgroup.com/?page=corporate
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เอกสารแนบ 6

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
ประจ�ำปี 2564
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน โดยมี
นายอภิวุฒิ ทองค�ำ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ และ นายธนะชัย  สันติชัยกูล เป็นกรรมการ
ตรวจสอบ
ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกัน 5 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรของ
คณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะและแสดงความเห็นในฐานะกรรมการตรวจสอบของบริษัท นอกจากนี้
คณะกรรมการตรวจสอบยังได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีและประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน ตลอดจนได้ประชุมร่วมกับผู้
บริหารระดับสูงของบริษัทในวาระที่เกี่ยวข้อง จากการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้มีความเห็น
ดังนี้
1. งบการเงินประจ�ำปี 2564 มีความเหมาะสม เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลการด�ำเนินงานที่ครบถ้วนเพียงพอและถูกต้อง
ตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปตามที่ผู้สอบบัญชีได้เปิดเผยและแสดงความเห็นในรายงานของ
ผู้สอบบัญชี และได้จัดท�ำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานรายงานทางการเงิน ตลอดจนข้อก�ำหนดของกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง
2. ระบบการควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยงของบริษัท เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ  ข้อสังเกตของผู้สอบ
บัญชีและผู้ตรวจสอบภายในได้รับการปรับปรุงแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งท�ำให้คณะกรรมการบริษัทสามารถก�ำกับดูแลการ
ด�ำเนินงานของบริษัทให้ปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพและแผนธุรกิจได้อย่างมีระบบ
3. คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบและสอบทานรายการระหว่างกัน ที่ปรากฏในงบการเงินปี 2564 ว่าเป็นรายการ
ธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป สมเหตุสมผล และไม่พบรายการใดที่ผิดปกติ
4. บริษัทได้ปฏิบัติอยู่ในกรอบของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนข้อก�ำหนดและกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
5. ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ�ำปี 2564 ได้แก่ นางศศิธร พงศ์อดิศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8802 เป็นผู้สอบ
บัญชีของบริษัทเป็นปีที่สี่ และเป็นบุคคลที่เหมาะสม เพราะมีความรู้และมีความเป็นอิสระ ตลอดจนมีประสบการณ์ในการ
สอบบัญชีมาเป็นเวลายาวนาน
ส�ำหรับการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีเพื่อสอบบัญชีของบริษัทประจ�ำปี 2565 คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ
ให้แต่งตั้งนางศศิธร พงศ์อดิศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8802 เป็นผู้ลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทเป็นปีที่ห้า 
หรือนางสาวมาริษา ธราธรบรรพกุล  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5752 หรือนางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 5565 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ�ำปี 2565 ต่อเนื่องอีกวาระหนึ่ง
เนื่องจากเป็นบุคคลที่เหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ มีความเป็นอิสระ และมีประสบการณ์ในการสอบบัญชีมาเป็น
เวลานาน  
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นายอภิวุฒิ ทองค�ำ

        ประธานกรรมการตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ในรอบปี 2564 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) จ�ำนวน
3 ท่าน ได้มีการประชุมร่วมกัน 1 ครั้ง เพื่อท�ำหน้าที่กลั่นกรองเรื่องการสรรหากรรมการและพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ
บริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ดังนี้
				

ต�ำแหน่ง

จ�ำนวนครั้งที่เข้า
ประชุม ปี 2564

ล�ำดับ

ชื่อ-นามสกุล

1

นายธนะชัย สันติชัยกูล

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

1/1

2

นายสมชาย  มีเสน

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

1/1

3

Mr. Ka Ming Jacky Lam

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

1/1

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและ
ก�ำหนดไว้ในกฎบัตรด้วยความรอบคอบและเป็นอิสระ โดยค�ำนึงหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท
และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเป็นส�ำคัญ สรุปการปฏิบัติหน้าที่ส�ำคัญที่ด�ำเนินการในรอบปี 2564 ดังนี้
1. พิจารณาก�ำหนดคุณสมบัติและความเหมาะสมของผู้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ และกรรมการบริษัทที่ครบวาระการ
ด�ำรงต�ำแหน่งทุกปี โดยค�ำนึงถึง การมีคณ
ุ สมบัตทิ เี่ หมาะสม มีความรู  ้ ประสบการณ์ และความเชีย่ วชาญ ทักษะ ทีเ่ ป็นประโยชน์
ต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ   โดยการการเสนอแต่งตั้งกรรมการบริษัทและ
กรรมการชุดย่อยอีกวาระหนึ่ง และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ
บริษัทก่อนการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ซึ่งในปี 2564 ไม่พบว่ามีการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด  
เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564  ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2564 ได้พิจารณาสรรหา
กรรมการแทนกรรมการทีค่ รบวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ เสนออนุมตั ติ อ่ วาระการด�ำรงต�ำแหน่ง
คณะกรรมการ ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2564 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 มีจ�ำนวน 3 ท่าน จากจ�ำนวนกรรมการ
ทั้งหมด 9 ท่าน  โดยเป็นไปตามมาตรา  71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 15 ซึ่งก�ำหนดให้
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปีทุกครั้ง ให้กรรมการ 1 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมดขณะนั้นพ้นจากต�ำแหน่งตาม
ประกอบด้วย
1. นายธนะชัย สันติชัยกูล
2. Mr. Ka Ming Jacky Lam
3. นายเจษฎา บูรณพันธุ์ศรี

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ

หมายเหตุ : เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีส�ำหรับวาระนี้ เนื่องจากกรรมการที่ถูกเสนอชื่อ กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่อ
อีกวาระหนึ่ง มีจ�ำนวน 2 ท่าน เป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ คือ คือ นายธนะชัย สันติชัยกูล และ Mr. Ka Ming Jacky Lam ไม่ได้อยู่ร่วมในที่ประชุม
และงดเว้นการลงคะแนน เพื่อเสนอตนเองกลับเข้าเป็นกรรมการในวาระนี้
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2. พิจารณาก�ำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ส�ำหรับปี 2564  เพื่อเสนอคณะ
กรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบและน�ำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ  โดยพิจารณาเทียบเคียงกับ
ระดับที่ปฏิบัติงานอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
3. พิจารณาทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประจ�ำปีให้สอดคล้องตามหลักการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

									 นายธนะชัย สันติชัยกูล
            ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
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