new normal
new reform
One Report 2021

แบบแสดงรายการขอมูลประจําปและรายงานประจําป 2564
สําหรับรอบป สิ�นสุด 31 ธันวาคม 2564

One Report
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปีและรายงานประจ�ำปี 2564
ส�ำหรับรอบปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564

บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)

2

One
Report 2564

สารบัญ
o ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการด�ำเนินงาน
1. โครงสร้างและการด�ำเนินงานของกลุ่มบริษัท
2. การบริหารจัดการความเสี่ยง
3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
4. การวิเคราะห์และค�ำอธิบายของฝ่ายจัดการ
5. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�ำคัญอื่น

หน้า
4
5
24
29
39
52

o ส่วนที่ 2  การก�ำกับดูแลกิจการ
6. นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
7. โครงสร้างการก�ำกับดูแลกิจการ และข้อมูลส�ำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ
คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่น ๆ
8. รายงานผลการด�ำเนินงานส�ำคัญด้านการก�ำกับดูแลกิจการ
9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน
			
o ส่วนที่ 3  งบการเงิน

55
56

o ส่วนที่ 4  การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

189

o เอกสารแนบ  
		 เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ�ำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ
โดยตรงในการควบคุมดูแลการท�ำบัญชี  และเลขานุการบริษัท
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานก�ำกับดูแล
การปฏิบัติงานของบริษัท (compliance)
เอกสารแนบ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
เอกสารแนบ 5 นโยบายและแนวปฏิบัติการก�ำกับดูแลกิจการ ฉบับเต็ม และจรรยาบรรณธุรกิจ
ฉบับเต็มที่บริษัทได้จัดท�ำ
เอกสารแนบ 6 - รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ�ำปี 2564
                   
- รายงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประจ�ำปี 2564

194

66
85
95
103

195
214
217
219
222
223

One
Report 2564

3

ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจและผลการด�ำเนินงาน

4

One
Report 2564

ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจและผลการด�ำเนินงาน
1. โครงสร้างและการด�ำเนินงานของกลุ่มบริษัท
1.1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อปี 2536 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ
ประกอบธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์ในเชิงข่าวสารและสาระความรู้ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาและยืนหยัดเคียงข้างสังคมไทย
ท�ำหน้าทีส่ อื่ มวลชนทีเ่ ป็นกลาง เชือ่ ถือได้ และเป็นส่วนหนึง่ ของชีวติ คนไทย มุง่ มัน่ ท�ำหน้าทีส่ อื่ มวลชนทีด่ ดี ว้ ยมาตรฐาน
ด้านจริยธรรมแห่งวิชาชีพ และธ�ำรงไว้ซึ่งความน่าเชื่อถือและความรับผิดชอบต่อสังคม ภายใต้การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

		 1.1.1. วิสัยทัศน์และปณิธานในการด�ำเนินงานของบริษัท
		

วิสัยทัศน์
       มุ่งมั่นสู่การเป็นผู้น�ำด้านการผลิตข่าว และรายการที่ทรงคุณค่า เพื่อเป็นสถาบันสื่อ แห่งอนาคต

		

ปณิธาน
“สร้างแรงบันดาลใจ”

เป็นสถาบันผลิตนักข่าว ผู้ประกาศข่าว และผู้ผลิตรายการ

“สร้างสรรค์”

สถานีข่าวโทรทัศน์ 24 ชั่วโมง ให้ยืนยงอย่างมั่นคงใน”ใจ”ของทุกคน
และเป็นผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ที่ดีที่สุด

“ก้าวไปข้างหน้า”

ทุ่มเทพัฒนาให้เข้าถึงทุกนวัตกรรม New Media (สื่อรูปแบบใหม่)
เพื่อสร้างโอกาสใหม่

“ด�ำรงความน่าเชื่อถือ”

ที่เป็นคุณค่าสูงสุดขององค์กรและซื่อสัตย์ต่อจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
สื่อสารมวลชน

		 1.1.2. ประวัติความเป็นมา การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาที่ส�ำคัญ
  
บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน) (“NBC”) ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2536 ภาย
ใต้ชื่อ บริษัท แน็ทค่อนมีเดีย จ�ำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 1.00 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจผลิตรายการข่าวในรูปแบบ
ต่างๆ แพร่ภาพทางสถานี โทรทัศน์ฟรีทีวี และเคเบิลทีวี และร่วมผลิตรายการวิทยุทางคลื่น F.M. 90.5MHz และข่าว
ต้นชั่วโมง ออกอากาศทางสถานีวิทยุคลื่นต่างๆ ผ่านบริษัท เนชั่น เรดิโอ เน็ทเวอร์ค จ�ำกัด (“NRN”) บริษัทย่อยที่
NBC ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 99.98
ปี 2539 NBC เปลี่ยนชื่อบริษัท เป็น “บริษัท เนชั่น เทเลวิชั่น จ�ำกัด และเข้าร่วมเป็นผู้ผลิตรายการข่าวของ
สถานีโทรทัศน์ไอทีวี (ปัจจุบันคือ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส)
ปี 2540 NBC เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น “บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด” หรือ NBC
ปี 2543  จัดตั้ง สถานีขา่ ว 24 ชั่วโมงแห่งแรกของประเทศไทย ภายใต้ชอื่ สถานีโทรทัศน์ “Nation Channel”
แพร่ภาพทางสถานีโทรทัศน์ระบบบอกรับสมาชิก UBC ช่อง 8
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		 ปี 2546 เป็นต้นมา NBC ได้ขยายช่องทางการแพร่ภาพสถานีโทรทัศน์ Nation Channel ให้กว้างขวางมากขึ้น
เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจเคเบิลทีวีและทีวีดาวเทียม โดยส่งสัญญาณภาพและเสียงของ Nation Channel จาก
ดาวเทียม ST-1 ระบบ C-Band เป็นดาวเทียมไทยคม 5 ระบบ C-Band
ปี 2557 บริษทั ย่อยของบริษทั ชนะการประมูลใบอนุญาตทีวดี จิ ติ อล ประเภทข่าวสารและสาระ โดยใช้ชอื่ ช่อง
Nation TV 22 ซึ่งมีระยะเวลาอายุใบอนุญาต 15 ปี ตั้งแต่ ปี 2557 ถึง ปี 2572
NBC ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องในการขยายธุรกิจสู่กลุ่มธุรกิจสื่อรูปแบบใหม่ (New Media) ด้วยการน�ำข้อมูล
ข่าวสารทีผ่ ลิตขึน้ มาพัฒนาเป็นบริการด้านข้อมูลข่าวสารในรูปแบบต่างๆ เผยแพร่ผา่ นช่องทางการสือ่ สารรูปแบบใหม่
เช่น เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ และ อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ พัฒนา Application ในการรับชม
รายการของ Nation TV  ผ่านแพลตฟอร์มในหลายหลายรูปแบบ ทั้ง Smart Phone แท็ปเล็ต นอกจากนั้น NBC ยัง
ได้พัฒนารูปแบบการหารายได้โดยการน�ำเนื้อหาสาระ (Content) และข้อได้เปรียบด้านต่างๆ จากการประกอบธุรกิจ
สื่อโทรทัศน์มาต่อยอดขยายไปสู่ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง เช่น การจัดกิจกรรมพิเศษ การจัดอบรมสัมมนา  การจัดน�ำเที่ยว
เป็นต้น
ปี 2552 NBC แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน และเข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ
ส�ำหรับปี 2559 – 2564  NBC มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาที่ส�ำคัญ ดังนี้
ปี 2559

: บริษทั ฯ ได้รว่ มผลิตรายการโทรทัศน์ประเภทรายการข่าวและสาระความรูก้ บั สถานีโทรทัศน์ฟรีทวี ชี อ่ ง
ต่างๆ ได้แก่ รายการ เรื่องเด่นเย็นนี้ เป็นรายงานข่าวเหตุการณ์ส�ำคัญที่เกิดขึ้นในรอบวันหรือ
ประเด็นข่าวที่อยู่ในความสนใจของสังคม โดยมีรายได้จากส่วนแบ่งการขายเวลาโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการในรายการ

ปี 2560

: บริษัทฯได้พัฒนาการให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารเผยแพร่ผ่านสื่อรูปแบบใหม่อย่างต่อเนื่อง และเป็น
ตัวแทนจ�ำหน่ายพื้นที่โฆษณาในเว็บไซต์ตา่ งๆ ได้แก่ www.pantip.com, www.exteen.com โดย
มีรายได้จากส่วนแบ่งค่าโฆษณาในสัดส่วนทีแ่ ตกต่างกันตามข้อตกลงรวมถึงใน Facebook, Youtube,
Instagram

ปี 2561  

: บริษัทฯ โดยคณะกรรมการและผู้บริหารชุดใหม่ มีนโยบายรับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล โดยการ
พาองค์กรก้าวเข้าสู่เทคโนโลยีในทุกช่องทางการสื่อสารใหม่ๆ และเสริมก�ำลังด้วย “คนข่าวตัวจริง”
ที่มีชื่อเสียง ผนวกกับ “คนข่าวหลัก” ของสถานี   โดยรายงานข่าว พร้อมบทวิเคราะห์เจาะลึกด้วย
สไตล์เฉพาะตัว  ออกอากาศวันละไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมง รายงานข่าวและเหตุการณ์สดจากทุกพื้นที่
เหตุการณ์ส�ำคัญ และเปิดโอกาสให้ผู้ชมรายการเข้าร่วมกิจกรรม เช่น งาน Nation Fan Day,
การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ เพื่อหารายได้มอบให้องค์กรการกุศล และต่อยอดโดยร่วมมือกับ
พันธมิตร เปิดเส้นทางท่องเที่ยวทั่วโลก ร่วมกับผู้ประกาศข่าว เพื่อก้าวสู่ความเป็น “สถาบันสื่อของ
คนไทย” ทีม่ คี วามรับผิดชอบต่อสังคม ทีจ่ ะน�ำพาข่าวสาร สาระ และบทวิเคราะห์อนั แม่นย�ำไปปรากฏ
บนทุกแพลตฟอร์ม เพื่อให้ทุกครัวเรือนเข้าถึงได้ทุกช่องทาง

ปี 2562

: บริษทั ฯ เพิม่ ศักยภาพในการหารายได้ ผ่านกลยุทธ์การสือ่ สารกับแฟนรายการ ในรูปแบบการน�ำเทีย่ ว
ที่เป็นเฉพาะ ร่วมกับผู้ด�ำเนินรายการ เป็นการสร้างการจดจ�ำของ Brand Loyalty
คณะกรรมการขับเคลือ่ นตามยุทธศาสตร์ ประสบความส�ำเร็จในการเพิม่ เรตติง้ ของช่อง Nation TV22
ใน เดือนธันวาคม 2562 มีอันดับเรตติ้งเป็นอันดับที่ 9 จากอันดับที่ 12 ในเดือนกันยายน 2562 และ
เป็นอันดับที่ 1 ของกลุ่มช่องข่าวในสื่อทีวีดิจิทัล

ปี 2563
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: มกราคม  2563
- บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชั่น จ�ำกัด (“NNV”)  บริษัทย่อยฯ เข้าลงทุนในบริษัท แฮปปี้ โปรดักส์ แอนด์
เซอร์วิส จ�ำกัด (“HAPPY”) ซึ่งประกอบธุรกิจ การขายสินค้าและบริการผ่านทางโทรทัศน์และ
สื่อออนไลน์ (TV Home Shopping) ในสัดส่วนร้อยละ 50 เป็นเงิน 15 ล้านบาท ซึ่งเป็นการขยาย
ธุรกิจที่เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคโดยตรง

กุมภาพันธ์ 2563
- บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชั่น จ�ำกัด (“NNV”) บริษัทย่อย เข้าลงทุนในบริษัท อะราวด์เดอะเวิลด์ จ�ำกัด
(“Around the World”) ซึ่งประกอบธุรกิจน�ำเที่ยว ในสัดส่วนร้อยละ 49 เป็นเงิน 2.45 ล้านบาท
เป็นการสร้างโอกาสในการเพิ่มช่องทางการหารายได้และเกิดความร่วมมือในการใช้สื่อของบริษัท
(บริษัทฯ ตัดสินใจก่อนมีสถานการณ์แพ่ระบาดของ COVID-19)
มีนาคม 2563
- บริษัทฯ เพิ่มทุนในหุ้นสามัญ จากการจัดสรรให้สิทธิเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 2 หุ้นเดิม ต่อ 1
หุ้นเพิ่มทุนใหม่ รวมจ�ำนวน   267,718,405 หุ้น ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.53 บาท เป็นเงินรวม
141.89 ล้านบาท ท�ำให้บริษัทมีทุนจดทะเบียนเพิ่มทุนและช�ำระแล้วจ�ำนวน 803.15 ล้านบาท เพื่อ
รองรับแผนการด�ำเนินธุรกิจ การปรับปรุงอุปกรณ์และขยายสตูดิโอเพื่อเพิ่มศักยภาพของช่อง
รวมทั้งต่อยอดและขยายธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
ธันวาคม 2563
- บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชั่น จ�ำกัด (“NNV”) บริษัทย่อย ได้จ�ำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท อะราวด์เดอะ
เวิลด์ จ�ำกัด (“Around the World”) ที่ถือทั้งหมดร้อยละ 49 ให้กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม เป็นเงิน 2.45
ล้านบาท (ราคาเท่าทีไ่ ด้มา) ท�ำให้ Around the World สิน้ สุดความเป็นบริษทั ย่อยในกลุม่ บริษทั ตัง้ แต่
วันที่ 9 ธันวาคม 2563
- บริษัทฯ เพิ่มทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรให้สิทธิเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา  5 หุ้นเดิม ต่อ
2 หุ้นเพิ่มทุนใหม่ รวมจ�ำนวน   321,262,086 หุ้น ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.53 บาท เป็นเงินรวม
170.26 ล้านบาท ท�ำให้บริษัทมีทุนจดทะเบียนช�ำระแล้วจ�ำนวน 1,124.41 ล้านบาท เพื่อขยาย
ส่วนแบ่งทางตลาดและเพิ่มช่องทางในการขยายฐานลูกค้าในธุรกิจหลักและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องของ
บริษัทฯ
- บริษัทฯ ซื้อเครื่องหมายการค้า“คมชัดลึก” จากบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) (NMG)
เพื่อขยายส่วนแบ่งตลาดของการเป็นผู้ผลิตสื่อดิจิทัล (New Media) ชั้นน�ำเต็มรูปแบบ ซึ่ง
คมชัดลึก มีแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย ประกอบด้วย เว็บไซต์ด้านข่าว เฟสบุ๊ค ที่จะช่วยขยายฐาน
ลูกค้าและเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้แก่กลุ่มบริษัท
ปี 2564

: มกราคม  2564
- บริษัทฯ เข้าท�ำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ในบริษัท กรีน เน็ต 1282 จ�ำกัด (GNET) โดยการซื้อ
หุ้นสามัญใน GNET จ�ำนวน 189,997 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.998
ของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ายแล้วทั้งหมดของ GNET จาก  บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
(มหาชน) (NEWS) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิมของ GNET มูลค่ารวม 164.40 ล้านบาท และให้ GNET
รับช�ำระหนี้คงค้างพร้อมดอกเบี้ยตามหนังสือรับสภาพหนี้ มูลค่าไม่เกิน 85.60 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น
250.00 ล้านบาท
ต่อมา บริษัท กรีน เน็ต 1282 จ�ำกัด เปลี่ยนชื่อบริษัท เป็น บริษัท ไทย นิวส์ แอนด์ เอ็นเตอร์เทน
เมนท์ เวิลด์ จ�ำกัด (Thai News) เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564 และ มีสถานะเป็นบริษัทย่อย (NBC
ถือหุ้น 100%) ตั้งแต่วันที่ 29  มกราคม 2564
- บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชั่น จ�ำกัด (“NNV”)  บริษัทย่อย ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 60 ร่วมกับ บริษัท
เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) (“NMG”) ร้อยละ 40 จัดตั้งบริษัท เนชั่น คอฟฟี่ จ�ำกัด
(“NCOF”) ประกอบธุรกิจร้านกาแฟ ภายใต้เครื่องหมายการค้า  ”Nation Coffee” ในจ�ำนวนทุน
จดทะเบียน 10 ล้านบาท เพื่อส่งเสริมธุรกิจหลักของบริษัทฯ และสร้างความแข็งแกร่งให้กับ Brand
ของ Nation และเพื่อส่งเสริมรูปแบบธุรกิจแบบ B2C (Business to Customer) ตลอดจนมีแผน
พัฒนาเป็น Outlet Stores
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กันยายน 2564
- บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชั่น จ�ำกัด (“NNV”) บริษัทย่อย สละสิทธิการเพิ่มทุนในในบริษัท แฮปปี้
โปรดักส์ แอนด์ เซอร์วิส จ�ำกัด (“Happy”) ท�ำให้สัดส่วนการถือหุ้นใน Happy ลดลงจากร้อยละ 50
เหลือร้อยละ 16.67 ท�ำให้ Happy สิ้นสภาพจากการเป็นบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทฯตั้งแต่
วันที่ 20 กันยายน 2564
ตุลาคม 2564
- บริษัท เนชั่น นิวส์ จ�ำกัด (“Nation News”) ชื่อเดิม บริษัท ไทย นิวส์ แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์
เวิลด์ จ�ำกัด บริษัทย่อย ซื้อกิจการที่อยู่ภายใต้ชื่อทางการค้า The People  จากบริษัท ครีเอท อินเทล
ลีเจ้นซ์ จ�ำกัด มูลค่า 30 ล้านบาท เพื่อเสริมแรง (Synergy) กับธุรกิจ Online กับบริษัทในเครือ และ
เพื่อต่อยอดโอกาสทางธุรกิจให้กับกลุ่มบริษัทฯ เช่น สร้างฐานลูกค้ากลุ่มใหม่จากผู้ติดตาม page ของ
The People ขยายฐานลูกค้าให้กว้างมากขึ้น สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ทางยุทธศาสตร์ระหว่าง
กลุ่มบริษัทและลูกค้า ต่อยอดในการจัดกิจกรรมสันทนาการ กิจกรรมสัมมนา ของกลุ่มบริษัท
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โครงสร้างการลงทุนของกลุ่มบริษัท
นิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)
ชื่อนิติบุคคล / ที่อยู่

ประเภทธุรกิจ

สัดส่วน
การถือหุ้น (%)

ทุนจดทะเบียน
(บาท)

ทุนช�ำระแล้ว
(บาท)

บริษัทย่อย
บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ์
วิชั่น จ�ำกัด (NNV)
เลขที่ 1854 ชั้น 5
ถนนเทพรัตน
แขวงบางนาใต้ เขต
บางนา กรุงเทพมหานคร
10260

เจ้าของใบอนุญาตให้ใช้คลืน่
ความถี่และประกอบกิจการ
โทรทัศน์ดจิ ทิ ลั ประเภทช่อง
ข่าว ความคมชัดมาตรฐาน
(SD) /ผลิตรายการโทรทัศน์
และให้บริการโฆษณา 
ผ่านสื่อโทรทัศน์ (ดิจิทัลทีวี)

99.99

800,000,000

800,000,000

99.99

190,000,000

190,000,000

60.00
(ถือหุ้นโดย
NNV)

10,000,000

2,500,000

บริษัท เนชั่น นิวส์ จ�ำกัด
(Nation News)
(ชื่อเดิมบริษัท ไทย นิวส์
แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์
เวิลด์ จ�ำกัด)
เลขที่ 1854 ชั้น 7
ถนนเทพรัตน
แขวงบางนาใต้
เขตบางนา 
กรุงเทพมหานคร 10260

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

บริษัทย่อยทางอ้อม
บริษัท เนชั่น คอฟฟี่
จ�ำกัด (NCOF)
เลขที่ 1854 ถนนเทพรัตน
แขวงบางนาใต้
เขตบางนา 
กรุงเทพมหานคร 10260

อาหารและเครื่องดื่ม
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1.1.3 การใช้เงินระดมทุนตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์
การใช้เงิน

จ�ำนวนเงินที่ใช้
โดยประมาณ
(ล้านบาท)

ระยะเวลา
ที่ใช้เงิน
โดยประมาณ

รายละเอียด /ความคืบหน้าของการใช้
เงิน/เหตุผลและมาตรการด�ำเนินการ
กรณีใช้เงินไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์

1) การเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิม ครั้งที่ 1/2563 ระหว่างวันที่ 20-26 กุมภาพันธ์ 2563 จ�ำนวน 267,718,405 หุ้น  
   ในราคาหุ้นละ 0.53 บาท เป็นเงินรวม 141.89 ล้านบาท โดยได้รับเงินเพิ่มทุนสุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายในการ  
   เสนอขาย หุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว คงเหลือเงินที่ได้รับประมาณ 139.89 ล้านบาท
- ใช้ปรับปรุง ก่อสร้างส่วนเพิม่ เติม ส�ำหรับ
ห้องสตูดิโอ และส�ำนักงานของ บริษัทฯ
รวมถึงการซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือที่
เกี่ยวข้อง

118.00

ภายใน
ปี 2564

- บริษทั ฯ ใช้เงินส่วนนีต้ ามวัตถุประสงค์
ครบแล้วในปี 2564

-  ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการและ
รองรับการด�ำเนินงานปกติในธุรกิจหลัก
ธุรกิจเกีย่ วเนือ่ งและการต่อยอดธุรกิจ ขอ
งบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย

21.89

ภายใน
ปี 2563

- บริษทั ฯ ใช้เงินส่วนนีต้ ามวัตถุประสงค์    
ครบแล้วตั้งแต่ ปี 2563

2) การเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิม ครั้งที่ 2/2563 ระหว่างวันที่ 1 ถึง 4, 8, 9,14 และ15 ธันวาคม 2563
   จ�ำนวน 321,262,086 หุ้น ในราคาหุ้นละ 0.53 บาท เป็นเงิน 170.27 ล้านบาท โดยได้รับเงินเพิ่มทุน สุทธิ
    หลังหักค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว คงเหลือเงินที่ได้รับประมาณ 168.82 ล้านบาท
- เพื่อรองรับการลงทุนเพื่อการขยายตัว
ของธุรกิจหลักของบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นการ
ให้บริการข่าวสารโฆษณาผ่านสือ่ อย่างครบ
วงจร ซึ่งรวมถึงสื่อรูปแบบใหม่ (New
media)รวมไปถึงการลงทุนในธุรกิจทีเ่ กีย่ ว
เนื่อง และการต่อยอดธุรกิจของบริษัทฯ
และ/หรือบริษัทย่อย

168.82

รวมทั้งสิ้น

308.71

ภายใน
ปี 2564

- บริษัทฯ ใช้เงินส่วนนี้ ครบแล้วตาม
วัตถุประสงค์ ในปี 2563-2564 คือใช้
ลงทุนในการซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดใน
บริษัท เนชั่น นิวส์ จ�ำกัด (ชื่อเดิม
บริษัท กรีน เน็ต 1282 จ�ำกัด หรือ
บริษัท ไทยนิวส์ แอนด์  เอ็นเตอร์เทน
เมนท์ เวิลด์ จ�ำกัด) จากผู้ถือหุ้นเดิม
จ�ำนวน 189,997 หุ้น เท่ากับ 164.40
บาท เมื่อ พฤศจิกายน 2563 และอีก
4.42 ล้านบาท ใช้ลงทุนในธุรกิจทีเ่ กีย่ ว
เนื่อง ตามวัตถุประสงค์

		 1.1.4 ข้อผูกพันที่บริษัทให้ค�ำมั่นไว้ ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลัก
ทรัพย์และ/หรือเงื่อนไขการอนุญาตของส�ำนักงาน
- ไม่มี –
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		 1.1.5 ข้อมูลบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
ชื่อบริษัท (ภาษาไทย)

บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)

ชื่อบริษัท (ภาษาอังกฤษ)

Nation Broadcasting Corporation Public Company Limited

ชื่อย่อหลักทรัพย์

NBC

ส�ำนักงานใหญ่

เลขที่ 1854 ถนนเทพรัตน  แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

หมวดอุตสาหกรรม

บริการ

ประเภทธุรกิจ

สื่อดิจิทัลทีวี และออนไลน์ทุกแพลทฟอร์ม

เลขทะเบียนบริษัท

บมจ. เลขที่ 0107552000103

ทุนจะทะเบียน

1,124,417,300 บาท

ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว

1,124,417,300 บาท  

จ�ำนวนหุ้นจดทะเบียน

1,124,417,300 หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ

1.00 บาท

โทรศัพท์

โทรศัพท์  :  02-338-3333

เว็บไซต์ (URL)

https://www.nbc.co.th  
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1.2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
1.2.1. โครงสร้างรายได้
    

โครงสร้างรายได้จากการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย ส�ำหรับปี 2562 - 2564
กลุ่มธุรกิจ

2562

2563

หน่วย : ล้านบาท
2564

มูลค่า

ร้อยละ

มูลค่า

ร้อยละ

มูลค่า

ร้อยละ

รายได้จากธุรกิจสื่อโทรทัศน์

423.93

86.02%

474.59

47.93%

290.91

43.25%

รายได้จากธุรกิจสื่อรูปแบบใหม่

18.48

3.75%

29.72

3.00%

103.30

15.36%

รายได้จากธุรกิจอื่นๆ

14.65

2.97%

40.63

4.10%

0.65

0.10%

รายได้อื่น

35.76

7.26%

50.12

5.06%

103.46

15.38%

100.00% 595.06

60.09%

498.32

74.09%

39.91%

174.28

25.91%

รวมรายได้สว่ นงานด�ำเนินงานต่อเนือ่ ง 492.82
ส่วนงานด�ำเนินงานที่ยกเลิก
รายได้จากธุรกิจจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์
รวมรายได้

-

-

395.17

492.82 100.00% 990.23 100.00% 672.60 100.00%

		1.2.2. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายธุรกิจ

		 1 ธุรกิจสื่อโทรทัศน์
บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน) หรือ NBC เป็นผู้ผลิตและจัดท�ำรายการโทรทัศน์
ประเภทข่าวและสาระความรู้ ผ่านช่องทางการออกอากาศหลายรูปแบบ เพือ่ ให้เข้าถึงกลุม่ เป้าหมายได้อย่างกว้างขวาง
โดยเริ่มออกอากาศครั้งแรกเมื่อ วันที่ 1 มิถุนายน 2543 ทาง สถานีโทรทัศน์ยูบีซี ช่อง 8 ด้วยรายการข่าว “เนชั่นทัน
สถานการณ์”  เป็นรายการเชิงข่าวเป็นหลักแห่งแรกของประเทศไทย
ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2546 เนชั่น ทีวี  ได้ออกอากาศส่งสัญญาณผ่านดาวเทียมที่สถานีโทรทัศน์ไททีวี ช่อง
1 ผ่านทางระบบ MMDS และส่งสัญญาณผ่านดาวเทียมไทยคม 5 ในระบบ C-Band และ ระบบ Ku-Band ให้ผู้ที่
มีจานรับสัญญาณดาวเทียมที่อยู่ในประเทศไทย และภูมิภาคเอเชีย สามารถรับชมได้ฟรีที่ช่องหมายเลข 22 โดยไม่
ต้องเสียค่าบริการ
ในวันที่ 27 ธันวาคม 2556 บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชั่น จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ชนะการประมูลใบอนุญาต
ให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ดิจิทัล ประเภทช่องข่าว ความคมชัดมาตรฐาน ในชื่อช่อง Nation TV
22 น�ำเสนอรายการข่าว มุง่ ความเป็นเอกลักษณ์ของช่องและผลิตรายการด้านข่าวสาร สาระความรู้ และน�ำทรัพยากร
ที่ใช้ในการผลิตรายการโทรทัศน์ เช่น ข้อมูลข่าว ภาพข่าว คุณภาพบุคลากรทีมข่าว มาต่อยอดขยายธุรกิจไปยังธุรกิจ
เกี่ยวเนื่อง การจัดกิจกรรมต่างๆ
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ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการของธุรกิจสื่อโทรทัศน์
บริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นผู้ก่อตั้งและบริหารงานสถานีโทรทัศน์อย่างครบวงจร ทั้งการผลิต การจัดหา
รายการออกอากาศ  การให้เช่าเวลาออกอากาศ และการขายเวลาโฆษณา ซึ่งบริษัทมีรายได้จากการขายเวลาโฆษณา 
การรับจ้างผลิต และค่าเช่าเวลา และบริหารสถานีโทรทัศน์ระบบดิจิทัล ช่อง Nation TV 22 เต็มรูปแบบ
ชื่อสถานี

แนวคิดหลักของสถานี

ช่องทางรับชม

สถานีข่าว Nation TV 22
เริ่มออกอากาศปี 2557

สถานีข่าวและสาระความรู้ 24 ชั่วโมง
ซึง่ มุง่ น�ำเสนอข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้อง
เป็นกลาง ทันเหตุการณ์ พร้อมบทวิเคราะห์
และข้อมูลเชิงลึกอย่างรอบด้านจาก
ทีมงานข่าวที่มีประสบการณ์

- อุปกรณ์ชุดรับสัญญาณดิจิทัล  
  (Settop Box) ช่อง Nation TV 22
- เคเบิลทีวีท้องถิ่น
- เว็บไซต์ www.nationtv.tv
- โทรศัพท์เคลื่อนที่ ผ่าน Application
  ผ่าน ระบบ IOS และ Android

นอกจากนี้ Nation TV มีรายการโทรทัศน์ที่ออกอากาศผ่านสื่อจอดิจทัล บนสถานีและในขบวนรถไฟฟ้าบีที
เอส และสื่อโฆษณานอกบ้าน (Out of Home Media) ในรูปแบบป้ายบิลบอร์ด
ในปี 2564 บริษัทฯ ด�ำเนินนโยบายการต่อยอดธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยน�ำข้อได้เปรียบที่มีอยู่ทั้งด้านเนื้อหา
ข้อมูล ณภาพ บุคลากร ความพร้อมของเครื่องมืออุปกรณ์ และชื่อเสียงของบริษัทฯ ขยายไปยังธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ ทั้งการสร้างสรรค์เป็นสินค้าหรือกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เพื่อสนองตอบต่อ
ความต้องการของผู้บริโภค และเพิ่มศักยภาพในการหารายได้ของบริษัทฯ
ด้านการตลาด
บริษทั ฯ มีกลยุทธ์การด�ำเนินธุรกิจและกลยุทธ์การแข่งขันส�ำหรับธุรกิจสือ่ โทรทัศน์และธุรกิจทีเ่ กีย่ วเนือ่ ง ด้วย
การ “สร้างความเป็นผู้น�ำในการเป็นสถานีข่าวอันดับ 1 ในทุกกลุ่มเป้าหมาย”  ในภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรม
ทีวีดิจิทัลที่มีความรุนแรงอย่างมาก ฝ่ายบริหารจึงได้ปรับแผนการด�ำเนินการใหม่ที่จะสามารถพึ่งพาตัวเองและถึงจุด
คุ้มทุนได้ด้วยยุทธศาสตร์ที่ตั้งไว้ดังนี้
- สร้างความเชื่อมั่นในแบรนด์ของ Nation TV 22
- เน้นการท�ำข่าวแบบเจาะลึกในทุกมิติให้มากกว่าเดิมเพื่อตอกย�้ำความเป็นสถานีข่าวที่น่าเชื่อถือ และได้รับ
การยอมรับทั้งในและต่างประเทศ
- สร้างการจดจ�ำแบรนด์ Nation TV 22 ด้วยการสร้างการมองเห็นและคอนเทนท์ รวมทั้งปรับเนื้อหาให้
สอดรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงทุกวัน
การพัฒนาคุณภาพรายการอย่างต่อเนื่อง
บริษัทฯ มีนโยบายพัฒนาคุณภาพรายการ โดยสร้างรายการรูปแบบใหม่ๆ ในช่อง Nation TV 22 ด้วยการ
ปรับเนื้อหารายการ ผังรายการ ผู้ประกาศใหม่   รวมถึงการบริหารจัดการข่าวอย่างเป็นระบบ ให้มีการกลั่นกรองใน
ทุกๆ คอนเท้นท์ เพื่อมั่นใจในคุณภาพและความน่าเชื่อถือสูงสุด ก่อนน�ำเสนอออกอากาศในทุกช่องทาง ซึ่งเป็นการ
สร้างความแข็งแกร่งด้วยเนื้อหามากกว่าการยึดติดตัวบุคคล
บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นเป็นสถานีข่าวและสาระความรู้ 24 ชั่วโมง น�ำเสนอข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้อง เป็น
กลาง ทันเหตุการณ์ พร้อมบทวิเคราะห์และข้อมูลเชิงลึกอย่างรอบด้านจากทีมข่าวที่มีประสบการณ์ รวมถึงเป้าหมาย
การเข้าถึงกลุ่มคนดูที่หลากหลายและทุกกลุ่มอายุ ด้วยกลยุทธ์ที่ส�ำคัญดังนี้
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1. เพิ่มความรวดเร็ว ด้วยข้อมูลข่าวที่ลึก รอบด้าน คงอัตลักษณ์เป็นสถานีข่าว ด้วยการเพิ่มทีมข่าว
เฉพาะกิจ “เนชั่นทีมล่าข่าว” เพื่อเกาะติดและรายงานเพิ่มช่วง Breaking News เพื่อน�ำเสนอให้ผู้ชม
ไม่พลาดทุกข่าวสารส�ำคัญ สามารถท�ำให้เกาะติดสถานการณ์ที่สถานีข่าวเนชั่น 22 ตลอด 24 ชั่วโมง
2. การน�ำเสนอข่าวผ่านป้าย LED ทั่วประเทศ เพื่อเพิ่มฐานคนดู
3. การปรับเปลี่ยนหน้าจอ โดยน�ำเทคโนโลยีทั้งโฮโลแกรม 3D เพื่อให้น�ำเสนอรูปแบบข่าวให้น่าสนใจ
4. การท�ำกิจกรรมร่วมกับผู้ชมในโอกาสต่างๆ  
งานกิจกรรมในการสร้างรายได้ปี 2564 แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ
			 1. กิจกรรมหลักประจ�ำปี :  เป็นกิจกรรมที่จะจัดทุกปี เช่น
กิจกรรม คมชัดลึกอวอร์ด ของธุรกิจคมชัดลึก ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อมอบรางวัลให้กับบุคคล
ในวงการบันเทิงไทย และเป็นหนึ่งช่องทางในการสร้างรายได้ให้กับบริษัทฯ

			

Nation Bike และกิจกรรม Nation TV and  Golf Charity  เป็นกิจกรรมในการประชาสัมพันธ์ด้วย
การเปลีย่ นมุมมองของ ผูร้ ว่ มกิจกรรม และผูร้ บั ทราบข่าวสาร ให้เห็นคุณค่าและความส�ำคัญและสามารถ
มีส่วนร่วมในทุกๆ  กิจกรรมที่กลุ่มบริษัทฯ จัดขึ้น โดยมีรายได้มาจากผู้สนับสนุนหลักในแต่ละกิจกรรม
2. กิจกรรมเพื่อหารายได้ :  เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID 19 ในปี 2564
ยังคงแพร่ระบาดต่อเนื่องจากปี 2563 ส่งผลให้บริษัทฯ ต้องงดเว้นการจัดกิจกรรมลง ซึ่งส่งผลกระทบ
ต่อรายได้ที่ลดลงของบริษัทฯ ในปี 2564

ก�ำหนดอัตราค่าโฆษณาที่เหมาะสม
			 บริษทั ฯ มีนโยบายก�ำหนดอัตราค่าโฆษณาของช่องรายการ ให้มคี วามเป็นธรรมกับทุกฝ่าย คือ คุม้ ค่าต่อลูกค้า
ผู้ลงโฆษณา เพื่อรักษาความสัมพันธ์อันดีในระยะยาว รวมถึงเป็นอัตราที่บริษัทฯ สามารถด�ำรงอยู่และแข่งขันในธุรกิจ
ได้ ซึ่งการก�ำหนดอัตราค่าโฆษณา จะพิจารณาจากความนิยมของรายการ ช่วงเวลาในการออกอากาศ และเทียบเคียง
กับอัตราค่าโฆษณาของผู้ประกอบการอื่นในธุรกิจเดียวกัน เช่นเดียวกับการก�ำหนดราคาสินค้าหรือบริการของธุรกิจ
เกี่ยวเนื่อง ขณะเดียวกันบริษัทฯ มีทีมขายโฆษณาที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการขายโฆษณาในรูปแบบ
Branded Content หลากหลายรูปบบ และโฆษณาที่ออกอากาศในช่วงคั่นต่อรายการ (Loose Spot)
กลุ่มเป้าหมายทางธุรกิจของธุรกิจสื่อโทรทัศน์
			 มี 2 กลุ่ม ได้แก่
1. กลุ่มตัวแทนโฆษณา (Advertising Agency) คือ บริษัทที่ให้บริการวางแผนการโฆษณาและจัดสรรเวลา
โฆษณาให้กบั ลูกค้าทีเ่ ป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการต่างๆ โดยตัวแทนโฆษณาจะซือ้ เวลาโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
กับบริษัทฯ ในลักษณะเป็นชุด (Package) หลายรูปแบบในหลายรายการ และหลายช่วงเวลา ส่วนใหญ่เป็นการซื้อ
ล่วงหน้าและมีระยะเวลาตั้งแต่ 1 เดือน ถึง 1 ปี
2. กลุ่มลูกค้าที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการต่างๆ ได้แก่ บริษัททั่วไปที่ก�ำหนดแนวทางโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์ได้เอง โดยจะติดต่อซื้อเวลาโฆษณา หรือร่วมด�ำเนินกิจกรรมทางการตลาดกับบริษัทฯโดยตรง
การจัดจ�ำหน่ายและช่องทางการจัดหน่ายของธุรกิจสื่อโทรทัศน์
			 บริษทั ฯ มีฝา่ ยขายโฆษณาของตนเอง ซึง่ ท�ำหน้าทีต่ ดิ ต่อกับบริษทั ตัวแทนโฆษณาและบริษทั เจ้าของผลิตภัณฑ์
หรือบริการโดยตรงในรูปแบบ Branded Content และ Tie in หลากหลายรูปแบบ การผลิตวิดีทัศน์แนะน�ำสินค้า
และองค์กร โดยใช้เทคนิคการถ่ายภาพมุมสูง  ซึ่งก�ำลังเป็นที่นิยมแก่ลูกค้าตรงจ�ำนวนมาก และโฆษณาที่ออกอากาศ
ในช่วงคั่นต่อรายการ (Loose Spot)  
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ส�ำหรับธุรกิจเกี่ยวเนื่อง บริษัทฯ เป็นผู้จัดจ�ำหน่ายสินค้าและบริการต่างๆ ด้วยตนเองเป็นส่วนใหญ่ โดยใช้
สื่อของ บริษัทฯ และพันธมิตรทางธุรกิจ เป็นช่องทางหลักในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย รวม
ถึงการใช้สื่อสังคมออนไลน์ทางสถานีและพิธีกร เพื่อช่วยเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้กว้างขวางมากที่สุด
การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการของธุรกิจสื่อโทรทัศน์
		
มีปัจจัยการผลิตที่ส�ำคัญ ได้แก่ บุคลากร ฐานข้อมูลข่าว สถานที่ และเครื่องมืออุปกรณ์  โดยแบ่งรูปแบบ
การผลิตและจัดหารายการออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
		

รายการที่บริษัทฯ เป็นผู้ผลิต

News Programme : ฝ่ายข่าวท�ำหน้าที่เป็นผู้จัดหาและผลิตข่าวทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ อาชญากรรม
สังคม ศีลปวัฒนธรรม เทคโนโลยี สิง่ แวดล้อม ต่างประเทศ บันเทิง ภูมภิ าค เพือ่ น�ำเสนอในรูปแบบต่างๆ เช่น รายการ
คุยข่าว รายการสัมภาษณ์ข่าว รายการสนทนาและวิเคราะห์ข่าว เป็นต้น ซึ่งจะมีการประชุมกองบรรณาธิการทุกสาย
ข่าวก�ำหนดทิศทางข่าวร่วมกัน ก�ำหนดชิ้นงานข่าวให้ผู้สื่อข่าวไปท�ำข่าว พิจารณาคัดเลือกข่าวที่มีคุณค่าน่าสนใจออก
อากาศและตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาข่าว ก่อนออกอากาศทุกครั้ง
Non-News Programme : บริษัทฯ มีฝ่ายผลิตและสร้างสรรค์รายการ ท�ำหน้าที่เป็นผู้ผลิตรายการโทรทัศน์
ประเภทอืน่ ๆ ทีน่ อกเหนือจากรายการข่าวและรายการทีเ่ กีย่ วข้องกับข่าว ซึง่ ส่วนใหญ่จะเป็นรายการสาระความรู  ้ ไลฟ์
สไตล์ และรายการสารคดีสั้นที่เป็นประโยชน์ (Filler) ซึ่งแต่ละรายการจะมีผู้ควบคุมรายการ (Producer) ท�ำหน้าที่
ควบคุมดูแลให้การผลิตรายการเป็นไปตามแผนงานที่ก�ำหนดไว้
		

รายการที่ร่วมผลิตกับผู้ผลิตภายนอกและพันธมิตรสื่อ

บริษัทฯ มีการตกลงร่วมผลิตรายการกับพันธมิตรทางธุรกิจที่เป็นผู้ผลิตอิสระมืออาชีพ ซึ่งบริษัทฯจะคัดเลือก
บริษัทผู้ผลิตภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในวงการต่างๆ ส่วนใหญ่เป็นรายการ
ประเภทสาระความรู้และวาไรตี้ ไลฟ์สไตล์   โดยบริษัทฯ มีส่วนร่วมในการวางแนวคิดของรายการ เพื่อให้รายการมี
เนือ้ หาและรูปแบบการน�ำเสนอทีส่ อดคล้องกับนโยบายสถานี รวมถึงเป็นผูพ้ จิ ารณาตรวจสอบคุณภาพรายการก่อนน�ำ
แพร่ภาพออกอากาศต่อไป
		

รายการที่ให้ผู้ผลิตภายนอกเช่าเวลาออกอากาศ

บริษัทฯ พิจารณาคัดเลือกประเภทรายการให้หลากหลาย เพื่อให้สถานีมีรายการครบทุกรส ทุกรูปแบบ ซึ่ง
Nation TV 22 ได้จัดแผนพัฒนาคอนเทนต์และบุคลากรควบคู่ไปกับแผนการตลาด เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าในลักษณะ
ของสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการกับทีมขายโฆษณาที่มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ในการขายโฆษณาได้
หลากหลายรูปแบบ

2 ธุรกิจสื่อใหม่
2.1 “เนชั่น ออนไลน์”
ด�ำเนินงานในนามบริษัท เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชั่น จ�ำกัด ในแบรนด์ “เนชั่น ออนไลน์” ที่บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญ
ต่อการปรับตัวให้สอดรับกับเทคโนโลยีสื่อใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยพัฒนาทั้งบุคลากร ทักษะ เทคนิค เพื่อเข้าถึงกลุ่ม
ผูช้ มข่าวบนโลกออนไลน์และโซเชียลมีเดียในทุกแพลตฟอร์มทีก่ ำ� ลังเติบโตอย่างรวดเร็ว สร้างการมีสว่ นร่วมของผูช้ ม
ผ่านทางหน้าจอทีวีและออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม ทั้ง Website  Tweeter  Facebook  You-tube  Line และ TiKTok
เป็นต้น ในรูปแบบการน�ำเสนอทีส่ อดคล้องกับพฤติกรรมผูช้ มในแต่ละแพลตฟอร์ม ทัง้ ยังสามารถเแสดงความคิดเห็น
และร่วมกิจกรรมต่าง ๆ มุ่งเน้นด้านการเข้าถึงกลุ่มผู้ชมใหม่มุ่งเพิ่มรายได้จากช่องทาง New Media ให้เติบโตอย่างมี
นัยส�ำคัญในระยะยาวด้วยการจัดการ Content ดังนี้
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1. TV Content : การถ่ายทอดรายการสดคู่ขนาน และเนื้อหาจากรายการข่าวต่าง ๆ ในรูปแบบข้อมูลข่าว
และคลิปวีดิโอ       
2. NNA Content จากส�ำนักข่าวเนชั่นและสื่อในเครือ : ข่าวสารส่วนงานบรรณาธิการกลาง
3. Social Media Content : ติดตามความเคลื่อนไหวและกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กรรัฐและธุรกิจ รวมถึง
ชุมชนต่าง ๆ บนสังคมโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มในแบบเรียลไทม์ เพื่อน�ำมาต่อยอดในการน�ำเสนอ
4. การมีส่วนร่วมภาคประชาชน
5. ร่วมกับพันธมิตรเปิดตลาดขายตรงแบบกลุม่ : เพือ่ สร้างรายได้ให้เพิม่ ขึน้ จากอัตราการเช่าเวลาออกอากาศ
โดยแบ่งช่วงเวลาออกอากาศให้พันธมิตร
ส�ำหรับรายการที่ออกอากาศ จะน�ำไปเผยแพรในช่องทางสื่อโซเชียลมีเดียร่วมกับพาร์ทเนอร์ ผู้เผยแพร่
โฆษณาที่ผ่านการรับรอง เช่น เฟซบุ๊ค ยูทูป TikTok เป็นตัน ซึ่งบริษัทมีรายได้จากช่องทางดังกล่าว
		

การให้บริการในรูปแบบสื่อดิจิตอลแห่งอนาคต

สื่อ “Nation Online” ซึ่งปัจจุบันเนชั่นกรุ๊ปมีผู้ติดตามบนโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มรวมกันมากถึง 85
ล้านราย ในจ�ำนวนนี้เป็นผู้ติดตามภายใต้แบรนด์ NATION ONLINE กว่า 15 ล้านราย  และเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์
เพื่อพัฒนาแนวทางด�ำเนินธุรกิจใหม่ที่มุ่งสู่ความยั่งยืน โดยมุ่งยกระดับการน�ำเสนอข่าวสารบนสื่อโทรทัศน์ให้เป็นที่
ยอมรับในฐานะสถานีข่าวระดับชาติที่มีความน่าเชื่อถือ มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ พร้อม ๆ กับเชื่อมโยงการให้บริการ
ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อใหม่สู่ยุคของธุรกิจสื่อดิจิตอลเต็มรูปแบบ โดยน�ำประสบการด�ำเนินธุรกิจข่าวของกลุ่มเนชั่นที่
สั่งสมมากว่า 50 ปี และบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ ผนวกเข้ากับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ ๆ ด้านการสื่อสาร
และระบบงานอัจฉริยะ เพื่อความรวดเร็ว ถูกต้องแม่นย�ำ
นอกจากนี้ ยังพัฒนาการจัดการด้านข้อมูลให้สอดคล้องตรงความต้องการของผู้บริโภคและพันธมิตรธุรกิจที่
ลงโฆษณาไปยังกลุม่ เป้าหมายอย่างแม่นย�ำมีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายให้เกิดการยอมรับเชื่อถือในฐานะผูน้ ำ� ธุรกิจ
ข่าว และสร้างรายได้ที่มั่นคงในระยะยาว พัฒนาน�ำเทคโนโลยีเชื่อมโยงการสื่อสารแบบสองทางระหว่างโทรทัศน์และ
อุปกรณ์สื่อสารส่วนบุคคล จัดท�ำ Smart Application เพื่อเป็นศูนย์กลางสื่อสารตรงสู่ผู้ชม  วิเคาะห์ข้อมูลพฤติกรรม
ความต้องการของผู้บริโภคข่าวสาร เพื่อน�ำมาวิเคราะห์ปรับใช้ในธุรกิจ เพื่อการท�ำตลาดทั้งในแบบ B to B และ B
to C
2.2 “คมชัดลึก ออนไลน์”
ผลิตคอนเทนส์เผยแพร่ แพลตฟอร์มข่าวดิจิทัล และโซเชียลมีเดีย ประกอบด้วย เว็บไซต์ข่าวโซเชียลมีเดีย
ด้านข่าว เฟสบุ๊ค แฟนเพจและเว็บไซต์ จัดงานกิจกรรม ที่มีชื่อเสียงและได้รับความสนใจจากประชาชนในวงกว้าง
ภายใต้เครื่องหมายการค้า “คมชัดลึก” เช่น คมชัดลึก อวอร์ด และ คมชัดลึก วิ่งลอยฟ้า มินิมาราธอน
		

ด้านการให้บริการและจัดการประชาสัมพันธ์องค์กรผ่านเครือข่ายสังคม

บริษัทฯ ให้บริการประชาสัมพันธ์และบริหารโซเชียลมีเดียให้กับองค์กรที่สนใจและให้ความส�ำคัญกับการท�ำ
กิจกรรมการตลาดและประชาสัมพันธ์ผ่านโซเชียลมีเดีย พร้อมจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายผ่านโซเชียลมีเดียควบคู่ไป
ด้วย โดยอาศัยปัจจัยหลักทีเ่ ครือเนชัน่ และกลุม่ บรืษทั เป็นสือ่ ทีม่ บี คุ ลากรและรายงานข่าวผ่านทางโซเชียลมีเดียจ�ำนวน
มาก ประกอบกับโฆษณาและประชาสัมพันธ์ผ่านโซเชียลมีเดียที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา  ใน
การเสนอแผนการตลาดออนไลน์ และวิธีการประชาสัมพันธ์ผ่านทางโซเชียลมีเดียให้กับลูกค้าที่ต้องการเข้าถึงลูกค้า
ในกลุ่มคนรุ่นใหม่
นอกจากนี้ NBC มีความได้เปรียบในธุรกิจนี้ ในฐานะทีเ่ ป็นพันธมิตรกับเว็บไซต์คอมมูนติ ที้ ใี่ หญ่สดุ ในประเทศไทย
ได้แก่ บล็อกแก๊งค์ เอ็กซ์ทีน และเป็นเจ้าของบล็อกโอเคเนชั่น รวมถึงการมีผู้ติดตามและแฟนเพจในโซเชียลมีเดีย
มากกว่า 2 ล้านคน
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญในธุรกิจ New Media โดยไม่เคยหยุดพัฒนาและศึกษาค้นคว้าเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อ
ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคและลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้อย่างครอบคลุม สร้างสรรค์ มีคุณภาพ และรองรับ
16
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การเปลี่ยนผ่านของเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าในทุกๆวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.3 ธุรกิจ Nation News
ประกอบ 3 ธุรกิจ ได้แก่
			 ธุรกิจ Call Center หรือ ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า  เพื่อให้บริการเป็นตัวแทนรับโทรศัพท์ให้กับหน่วยงานที่
ใช้บริการมี  2 รูปแบบ คือ
1. Inbound หรือ การให้บริการรับสายโทรเข้าเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการ ปัจจุบันให้บริการแก่
ธุรกิจ TV Home shopping ที่มีการออกอากาศบนช่อง Nation TV
2. Outbound หรือ การให้บริการโทรติดต่อลูกค้าเพื่อเสนอขายสินค้าและบริการโดยอ้างอิงจากข้อมูลฐาน
ลูกค้าเดิม เพื่อให้เสนอขายสินค้ากับลูกค้าได้ตรงกับความต้องการมากขึ้น
			 ธุรกิจสื่อออนไลน์
- Thai News”  ด�ำเนินธุรกิจให้บริการข้อมูลข่าวสาร ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ อินเตอร์เน็ต ธุรกิจสือ่ ออนไลน์
อินเตอร์เน็ต ซึ่งบริหารภายใต้หน่วยธุรกิจ TNEWS ซึ่งเป็นสื่อออนไลน์ผ่านช่องทาง เช่น Facebook, Website,
YouTube, Line, Twitter
-“ The People” ทีเ่ ป็นแหล่งทีร่ วบรวมเรือ่ งราวของบุคคลส�ำคัญและข้อมูลทีน่ า่ สนใจ ทัง้ ในและต่างประเทศ
โดยปัจจุบันมีผู้ติดตามเพจต่างๆ ของ The People ซึ่งเป็นสื่อออนไลน์ผ่านช่องทาง เช่น Facebook, Website,
YouTube, Line, Twitter เป็นต้น
			 ธุรกิจการให้บริการโปรแกรมส�ำหรับการประมวลผลข้อมูลทางสถิต  ิ สามารถวิเคราะห์ เพจวิวและรายได้
เพื่อให้ผู้รับบริการทราบถึงศักยภาพและความสามารถในการหารายได้ของแต่ละทีม Content  โดยมีแผนพัฒนาการ
ให้บริการกับหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ เพิ่มเติมในอนาคต
3. ธุรกิจ Home Shopping
ด�ำเนินงานโดยบริษัท แฮปปี้ โปรดักส์ แอนด์ เซอร์วิส จ�ำกัด หรือ Happy  โดยบริษัทเอ็นบีซี เน็กซ์ วิชั่น
จ�ำกัด (NNV) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้เข้าร่วมทุนในสัดส่วนร้อยละ 50 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 โดย Happy ประกอบ
ธุรกิจตลาดแบบตรงในการขายสินค้าและบริการ ผ่านช่องทางรายการโทรทัศน์และสือ่ ดิจทิ ลั มีเดีย หรือทีเ่ รียกว่าธุรกิจ
“โฮมช้อปปิ้ง” โดยชื่อว่า “Happy Shopping” และมีสินค้าเฮ้าส์แบรนด์ ในนาม “Happy life+”
ทั้งนี้ HAPPY สิ้นสภาพการเป็นบริษัทย่อยของบริษัทถึงวันที่ 20 กันยายน 2564 เนื่องจาก NNV ได้สละ
สิทธิในหุ้นเพิ่มทุนของ Happy คงเหลือสัดส่วนเพียง 16.67%
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1.3. โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ
1.3.1. โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

18
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1.3.2. บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจ�ำนวนหุ้นที่มี
สิทธิออกเสียงของบริษัทดังกล่าว ให้อธิบายเหตุผลประกอบ
– ไม่มี1.3.3. ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) (“NMG”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่
ของบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 71.45 ของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ และเป็นบริษัทแม่ของ
บริษัทฯ ซึ่ง NMG เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ประกอบธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อรูปแบบ
ใหม่ (New Media Platform) การจัดกิจกรรม (Event Marketing) และหลักสูตรการอบรมสัมมนาและลงทุนในบริษัท
ต่างๆ (Holding Company) ผ่านบริษัทฯและบริษัทย่อยในธุรกิจสื่อดิจิทัลทีวี ธุรกิจสื่อรูปแบบใหม่ (New Media
Platform) ธุรกิจการจัดกิจกรรม (Event Marketing) ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น
การให้บริการแก่กลุ่มบริษัท NMG หรือนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ ของกลุ่ม NMG
นั้น บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการการตามนโยบายรายการระหว่างกันของบริษัทกับ บริษัทย่อย บริษัทร่ว ม และบริษัทย่อย
ในระดับเดียวกัน ดังนี้
		

1. มาตรการและขั้นตอนในการอนุมัติการท�ำรายการระหว่างกัน

บริษัทฯ ได้ก�ำหนดมาตรการควบคุมการท�ำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัท
ย่อยในระดับเดียวกัน กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ในอนาคตตามประกาศของคณะกรรมการ กลต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ
คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจ�ำเป็นในการเข้าท�ำรายการและความเหมาะสม
ทางด้านราคาของรายการ โดยพิจารณาจากเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการด�ำเนินการค้าปกติในตลาด และ
มีการเปรียบเทียบราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ในกรณีที่ไม่สามารถเปรียบเทียบราคากับบุคคลภายนอกได้ ทั้ง 2
ฝ่ายจะร่วมกันพิจารณา เพื่อก�ำหนดอัตราค่าสินค้าและบริการที่เหมาะสมต่อไป
ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช�ำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น บริษัทฯจะ
จัดให้มีผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อน�ำ
ไปประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษทั และ/หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ ผูถ้ อื หุน้ ตามแต่กรณี
ซึ่งผู้ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียในการท�ำรายการระหว่างกันจะไม่มีสิทธิออกเสียงใน
การอนุมัติการท�ำรายการระหว่างกันดังกล่าว
นอกจากนั้น บริษัทฯ จะด�ำเนินการเปิดเผยข้อมูลในการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือจ�ำหน่าย
ไปของสินทรัพย์ที่ส�ำคัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามข้อก�ำหนดของคณะกรรมการ กลต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ
ตลอดจนรวมถึงมาตรฐานบัญชีที่ก�ำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีอนุญาตแห่งประเทศไทย
		

2. นโยบายหรือแนวโน้มการท�ำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทย่อยในระดับเดียวกัน อาจมีการเข้าท�ำรายการระหว่างกันกับบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต
โดยหากเป็นรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไปกับบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยเฉพาะในกลุ่มบริษัทในเครือบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
เช่น การซื้อโฆษณาในสื่อต่างๆ และการเรียกเก็บค่าบริการระหว่างกัน เป็นต้น บริษัทฯ ได้ก�ำหนดนโยบายในการท�ำ
รายการระหว่างกันให้มีเงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามลักษณะการด�ำเนินการค้าปกติในราคาตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบ
ได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ซึ่งเป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติไว้แล้วตามที่ก�ำหนดไว้ใน
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พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และให้ปฏิบตั ติ ามสัญญาทีต่ กลงร่วมกันอย่างเคร่งครัดพร้อมทัง้ ก�ำหนด
ราคาและเงื่อนไขรายการต่างๆ ให้ชัดเจน เป็นธรรม และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์
ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการเข้าท�ำรายการใหม่ หรือมีการเปลี่ยนแปลงของราคาและเงื่อนไขที่แตกต่างจากเดิม ฝ่าย
ตรวจสอบภายในจะท�ำหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลและจัดท�ำรายงานเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและให้ความ
เห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการท�ำรายการดังกล่าวทุกๆ ไตรมาส
ในกรณีรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่งไม่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป และรายการ
ระหว่างกันอื่นๆ บริษัทฯ จะด�ำเนินการตามมาตรการและขั้นตอนในการอนุมัติการท�ำรายการระหว่างกันที่ระบุไว้ข้าง
ต้น ก่อนการท�ำรายการ
นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายการด�ำเนินงานเพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของกิจการและผู้ถือหุ้นโดยรวม
โดยก�ำหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกัน นอกจากนี้บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ปฏิบัติตามเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้องของ ส�ำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
1.3.4. ผู้ถือหุ้น
(1) รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (10 รายแรก) (ข้อมูลปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 4 มกราคม 2565)
ล�ำดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

กลุ่มผู้ถือหุ้น
บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
นางสาวกัญจนารัศม์  วงศ์พันธุ์
นายปกรณ์  มงคลธาดา
นายสมบัติ  พานิชชีวะ
นางสาวอรอร  อัครเศรณี
บริษัท กรีนสยาม จ�ำกัด
นายนิวัตน์  แจ้งอริยวงศ์
นางสาวลักษณา  พิจิตรพงศ์ชัย
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ำกัด
นายศิริศักดิ์  เอกพิศุทธิ์สุนทร
อื่นๆ
รวม

จ�ำนวนหุ้นที่ถือ
803,361,455
60,245,400
48,791,756
34,069,260
25,760,000
15,000,000
5,000,000
3,368,000
3,231,398
2,767,700
122,822,331
1,124,417,300

ร้อยละ
71.45
5.36
4.34
3.03
2.29
1.33
0.44
0.30
0.29
0.25
10.92
100.00

(2) บริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อม
		

บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชั่น จ�ำกัด (NNV) (บริษัทย่อย)

ก่อตั้งเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 มีส�ำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 1854 ชั้นที่ 5 ถนนเทพรัตน แขวงบางนา
ใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105555177371 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและทุนช�ำระแล้ว
800.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ�ำนวน 80,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท โดยบริษัทฯ ถือหุ้นจ�ำนวน
79,999,997 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของ NNV
NNV เป็นเจ้าของใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ดิจิทัล ประเภทช่องข่าว ความคม
ชัดมาตรฐาน (SD) ในชื่อช่อง Nation TV 22 ที่น�ำเสนอรายการข่าว และมุ่งความเป็นเอกลักษณ์ของช่องและผลิต
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รายการด้านข่าวสาร สาระความรู้ ต่อยอดจากการร่วมผลิตรายการที่ช่องฟรีทีวี และได้น�ำทรัพยากรที่ใช้ในการผลิต
รายการโทรทัศน์ เช่น ข้อมูลข่าว ภาพข่าว คุณภาพบุคลากรทีมข่าว มาต่อยอดขยายธุรกิจไปยังธุรกิจเกี่ยวเนื่องการ
จัดกิจกรรมต่างๆ
นอกจากนี้ NNV  ยังด�ำเนินธุรกิจ Nation Online  ที่น�ำเสนอข่าวสารในช่องทาง Digital Media ทุกแพลท
ฟอร์ม โดยน�ำเนื้อหา(Content) มาพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์และบริการด้านข้อมูลข่าวสารเพื่อเผยแพร่ผ่านสื่อรูป
แบบใหม่ สร้างการมีส่วนร่วมของผู้ชมผ่านทางหน้าจอทีวีและออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม ทั้ง Website   Tweeter  
Facebook  You-tube  Line และ TiKTok เป็นต้น ในรูปแบบการน�ำเสนอที่สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้ชมในแต่ละ
แพลตฟอร์ม  ที่สามารถเแสดงความคิดเห็น และร่วมกิจกรรมต่าง ๆ มุ่งเน้นด้านการเข้าถึงกลุ่มผู้ชมใหม่มุ่งเพิ่มราย
ได้จากช่องทาง New Media ให้เติบโตอย่างมีนัยส�ำคัญในระยะยาว
NNV ได้รับโอนทรัพย์สินและการด�ำเนินธุรกิจ “Nation TV ช่อง 22” และธุรกิจ “คมชัดลึก” จาก NBC
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 และวันที่ 1 มีนาคม 2565 ตามล�ำดับ  
NNV มีคณะกรรมการบริษัท ทั้งหมด 4 คน ดังนี้
ล�ำดับ

		

ชื่อ-นามสกุล

ต�ำแหน่ง

1.

นายฉาย  บุนนาค

กรรมการบริษัท

2.

นางวรางคณา  กัลยาณประดิษฐ

กรรมการบริษัท

3.

นายสุภวัฒน์    สงวนงาม

กรรมการบริษัท

4.

นายสมเกียรติ    บุญศิริ

กรรมการบริษัท

บริษัท เนชั่น นิวส์ จ�ำกัด (Nation News) (บริษัทย่อย)

(ชื่อเดิมบริษัท ไทย นิวส์ แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ เวิลด์ จ�ำกัด) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2550 มี
ส�ำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 1854 ชั้นที่ 7 ถนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร เลขทะเบียน
นิติบุคคล 0105550041064 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและทุนช�ำระแล้ว 19.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ�ำนวน
190,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100.00 บาท โดยบริษัทฯ ถึอหุ้นจ�ำนวน 189,997 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99
ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของ Nation News
Nation News ประกอบธุรกิจหลัก 4 ธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจสื่อออนไลน์อินเตอร์เน็ต ธุรกิจ Call Center และ
ธุรกิจการให้บริการโปรแกรมส�ำหรับการประมวลผลข้อมูลทางสถิติ ที่สร้างรายได้จากการใช้โปรแกรม
- ธุรกิจสื่อออนไลน์อินเตอร์เน็ตซึ่งบริหารภายใต้หน่วยธุรกิจ Thai NEWS ซึ่งเป็นสื่อออนไลน์ผ่านช่องทาง
เช่น Facebook, Website, YouTube, Line, Twitter
- ธุรกิจ Call Center หรือ ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า  เป็นการให้บริการเป็นตัวแทนรับโทรศัพท์ให้กับหน่วย
งานภายนอก ท�ำหน้าที่ทั้งรับสายเข้าและโทรออก ซึ่งมีรูปแบบการให้บริการ 2 รูปแบบ คือ 1. Inbound หรือ การให้
บริการรับสายโทรเข้าเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการของ Happy shopping ที่ออกอากาศขายสินค้าบนช่อง
Nation TV และ 2. Outbound หรือ การให้บริการโทรติดต่อลูกค้าเพื่อเสนอขายสินค้าและบริการโดยอ้างอิงจาก
ข้อมูลฐานลูกค้าเดิมที่เคยสั่งซื้อสินค้า เพื่อเสนอขายสินค้าได้ตรงกับความต้องการมากขึ้น
- ธุรกิจการให้บริการโปรแกรมส�ำหรับการประมวลผลข้อมูลทางสถิติ ที่สามารถวิเคราะห์เพจวิวและรายได้
แต่ละเว็ป แต่ละเพจ เพื่อให้ผู้บริหารสามารถรู้ถึงศักยภาพและความสามารถในการหารายได้ของแต่ละทีม Content
และสามารถบริหารจัดการให้เพิ่ม Content ที่มีความนิยมในขณะนั้นได้ ซึ่งจะท�ำให้เกิดมีรายได้เพิ่มขึ้น โดย Nation
News มีแผนการทีจ่ ะน�ำโปรแกรมทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มานี้ ไปให้บริการกับหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ทีม่ คี วามต้องการในการ
เพิ่มรายได้ในช่องทาง New Media ให้กับองค์กรของตนเอง
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- ธุรกิจ The People ด�ำเนินธุรกิจการผลิตและเผยแพร่เนือ้ หา (Content) โดยการผลิตบทความและวิดโี อ
ในรูปแบบเนื้อหาเชิงโฆษณา  (Advertorial) ผ่านสื่อเครือ The People และเผยแพร่โฆษณา  (PR Post) รวมถึง
ประกอบธุรกิจ Non-Content ได้แก่ การรับจ้างจัด Event การจัดฝึกอบรมการผลิตเนื้อหา  การรับจ้างผลิตสื่อ
ประชาสัมพันธ์ การบริหารจัดการเนื้อหา (Admin) การผลิตหนังสือรวบรวมบทความร่วมกับส�ำนักพิมพ์ การขายสินค้า
ที่ระลึกและการจัดงานกิจกรรมของ The People ซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ด้าน Creative Content
Nation News มีคณะกรรมการบริษัท ทั้งหมด 3 คน ดังนี้
ล�ำดับ

ชื่อ-นามสกุล

ต�ำแหน่ง

1.

นางวรางคณา  กัลยาณประดิษฐ

กรรมการบริษัท

2.

นายสุภวัฒน์  สงวนงาม

กรรมการบริษัท

3.

นางสาวอรอร  อัครเศรณี

กรรมการบริษัท

บริษัท เนชั่น คอฟฟี่ จ�ำกัด (NCOF) (บริษัทย่อยทางอ้อม)
ก่อตั้งเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 มีส�ำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 1854 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขต
บางนา กรุงเทพมหานคร เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105564015621 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 10.00 ล้านบาท แบ่ง
เป็นหุ้นสามัญจ�ำนวน 100,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100.00 บาท โดย NNV ถือหุ้นจ�ำนวน 60,000 หุ้น หรือคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 60.00 ของทุนจดทะเบียนของ NCOF และ NMG ถือหุ้นร้อยละ 40.00
NCOF ประกอบธุรกิจร้านกาแฟ มีแนวคิดในการใช้ผลิตภัณฑ์เมล็ดกาแฟจากไร่กาแฟของเกษตรกรไทย เป็น
รูปแบบธุรกิจแบบ B2C (Business to Customer) ใช้ชื่อ “Nation Siam Coffee” เพื่อให้เป็น Kiosk ที่ใช้สื่อสาร
ตรงกับผู้บริโภค ใช้โทนสีน�้ำเงินตามโลโก้ ของ Nation สินค้าอาหารและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ขายเป็น House brand
โดยร้านกาแฟเป็นส่วนหนึ่งของโครงการด้าน CSR ให้ Brand ของกลุ่ม Nation และวางแผนเป็น Outlet Stores
NCOF มีคณะกรรมการบริษัท ทั้งหมด 4 คน ดังนี้
ล�ำดับ

ชื่อ-นามสกุล

ต�ำแหน่ง

1.

นางวรางคณา  กัลยาณประดิษฐ

กรรมการบริษัท

2.

นายสุภวัฒน์  สงวนงาม

กรรมการบริษัท

3.

นางสาวอรอร  อัครเศรณี

กรรมการบริษัท

4.

นายวีระศักดิ์  พงศ์อักษร

กรรมการบริษัท

1.4. จ�ำนวนทุนจดทะเบียนและทุนช�ำระแล้ว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจ�ำนวน 1,124,417,300 บาท เรียกช�ำระแล้วจ�ำนวน
1,124,417,300 บาท  แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ�ำนวน 1,124,417,300 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ  1.00 บาท
1.5. การออกหลักทรัพย์อื่น
-ไม่มี22
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1.6. นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษทั ฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40 ของก�ำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะ
กิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักส�ำรองตามกฎหมาย และเงินส�ำรองอื่นๆ ที่จ�ำเป็นและเหมาะสม ทั้งนี้
อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว อาจเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับฐานะการเงิน ผลการด�ำเนินงาน แผนการลงทุน ความ
จ�ำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เห็นสมควร
ทัง้ นี้ มติของคณะกรรมการบริษทั ทีอ่ นุมตั ใิ ห้จา่ ยเงินปันผลจะต้องได้รบั การอนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เว้นแต่เป็นการ
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอ�ำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให้
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำ
ปี 2565 ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 29 เมษายน 2565 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลส�ำหรับผลการด�ำเนินงานประจ�ำ
ปี 2564
ทั้งนี้ในช่วงปี 2560-2564 บริษัทฯ งดจ่ายปันผลแก่ผู้ถือหุ้น เนื่องจากขาดทุนสะสม ดังนี้
ปี
อัตราก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น

2560
(2.10)

2561
(0.22)

2562
0.76

2563
0.06

2564
(0.09)
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2. การบริหารจัดการความเสี่ยง
2.1 นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง
			 การบริหารจัดการความเสี่ยงถือเป็นกระบวนการบริหารจัดการที่จ�ำเป็นและมีความส�ำคัญที่จะช่วยให้การ
ด�ำเนินธุรกิจสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่ก�ำหนด โดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลง
และการแข่งขันค่อนข้างสูง อีกทั้งยังถือเป็นส่วนหนึ่งของการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)
ซึ่งจะน�ำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียของกิจการได้อย่างยั่งยืน  
บริษัทจึงให้ความส�ำคัญในการบริหารความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยคณะ
กรรมการบริหารจะประชุมร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของแต่ละส่วนงาน มีการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงต่างๆ พร้อมกับการ
จัดท�ำแผนด�ำเนินการและติดตามผลการปฏิบัติงานในรูปแบบการจัดท�ำแผนธุรกิจและงบประมาณประจ�ำปี
ทั้งนี้ เพื่อให้การด�ำเนินการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น บริษัทมีแผนด�ำเนินการให้ครอบคลุม
ทัง้ ในระดับองค์กรและระดับหน่วยงาน รวมถึงในขัน้ ตอนการประเมินความเสีย่ งจะด�ำเนินการให้ครบตามกระบวนการ
ตั้งแต่ การระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ การประเมินความเสี่ยงโดยพิจารณาจากโอกาสและผลกระทบทั้งจากปัจจัย
ภายในและภายนอกองค์กร การหามาตรการจัดการความเสี่ยง ตลอดจนการติดตามเพื่อให้ทราบถึงผลด�ำเนินงานว่า
มีความเหมาะสมและอยู่ภายใต้กรอบความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
โดยในปีทผี่ า่ นมาบริษทั ได้ทำ� การประเมินความเสีย่ งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ของบริษทั ซึง่ ผลประเมิน
ในภาพรวมพบความเสีย่ งอยูใ่ นระดับต�ำ่ และมีกระบวนการควบคุมผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ ไว้แล้ว แต่อย่างไรก็ตามเพือ่
ป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดสูงขึ้น ได้มีการก�ำหนดมาตการเพิ่มเติมเสนอฝ่ายบริหารพิจารณาเพื่อน�ำไปปฏิบัติต่อไป

2.2 ปัจจัยความเสี่ยงต่อการด�ำเนินธุรกิจ
		 2.2.1 ความเสี่ยงต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัท
		

1) ความเสี่ยงจากการด�ำเนินธุรกิจทีวีดิจิทัล

		 กลุ่มบริษัทประกอบธุรกิจสื่อดิจิทัลทีวี   โดยมีบริษัทย่อย คือ บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชั่น จ�ำกัด หรือ NNV
เป็นผู้ได้ถือใบอนุญาต ทีวีดิจิทัลช่อง Nation TV22  ประเภทหมวดหมู่ข่าวสารและสาระ  ระยะเวลา 15 ปี ตั้งแต่วัน
ที่ 25 เมษายน 2557 ถึงวันที่ 24 เมษายน 2572 ซึ่งคงเหลืออายุใบอนุญาตจากวันที่ 31 ธันวาคม 2564 จนถึงวัน
หมดอายุอีก 7 ปี 4 เดือน โดยช่อง Nation TV 22 เป็นสถานีข่าว 24 ชั่วโมง ที่มีความโดดเด่นในเรื่องเนื้อหาข่าวที่
มีความน่าเชื่อถือ และพัฒนากลยุทธ์การผลิตรายการ และวิธีการน�ำเสนอแบบเรียลไทม์ เพื่อขยายฐานผู้ชมให้เพิ่ม
ขึ้น ตอบสนองต่อผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ ได้แก่ ข้อมูลข่าว ภาพข่าว คุณภาพบุคลากร ทีมข่าว
โดยต่อยอดไปยังธุรกิจเกี่ยวเนื่อง และการจัดกิจกรรมต่างๆ
จากการแข่งขันที่รุนแรงรวมถึงการเปลี่ยนผ่านของเทคโนโลยีดิสรัปชั่น สู่ยุค  5 จี  ท�ำให้มีการแข่งขันของ
ธุรกิจทีวีบนแพลตฟอร์มที่หลากหลาย ดังนั้นเพื่อลดผลกระทบจากการด�ำเนินธุรกิจทีวีดิจิทัล และเป็นการลดความ
เสี่ยงในการพึ่งพิงรายได้หลักจากธุรกิจสื่อทีวีดิจิตอล กลุ่มบริษัทจึงขยายช่องทางการเข้าถึงเนื้อหาในสื่อออนไลน์ทุก
แพลทฟอร์ม ได้แก่ Facebook, Website, YouTube, Line, Twitter และ Tiktok เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถรับ
ชมรายการสด (LIVE) บนทีวีออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟน เพื่อให้ผู้บริโภคเข้าถึงคอนเทนท์ได้สะดวกทุกที่ทุกเวลา รวมทั้ง
รับชมย้อนหลังผ่านช่องทาง Youtube  และเว็บไซต์ของ Nation TV ที่ www.nationtv.tv รวมทั้งปรับผังรายการให้
ตอบโจทก์ผู้ชมมากขึ้น  และมีการรายงานข่าวในรูปแบบของเชิงสืบสวนและตรวจสอบ ซึ่งเป็นประเภทข่าว  “เจาะ
ลึก วิเคราะห์ และต่อยอด” ที่จะส่งผลกระทบต่อสังคมในวงกว้าง  
ผู้บริหารจึงได้ปรับกลยุทธ์อย่างต่อเนื่องในการลดผลกระทบจากความเสี่ยงที่เกิดขึ้น โดยการปรับโครงสร้าง
การด�ำเนินงานของกลุ่มบริษัทตั้งแต่ปี 2563 เพื่อให้สอดคล้องกับแนวโน้มพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป  
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โดยปรับองค์กรเข้าสู่การเป็นสื่อดิจิทัลเพิ่มขึ้น จัดโครงสร้างการบริหารจัดการภายใน  ควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายทุก
ด้าน และจัดหารายได้จากกิจกรรมสัมมนาในรูปแบบ Virtual ผ่านช่องทางออนไลน์หรืออินเทอร์เน็ต ทดแทนการจัด
กิจกรรม On ground ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้ประกอบการในปีที่ผ่านมาเป็นอย่างดี ในปี 2565 กลุ่มบริษัทคาดว่า
จะสามารถจัดกิจกรรมเพือ่ หารายได้ให้มากขึน้ กว่าปีกอ่ น เนือ่ งจากประชาชนส่วนใหญ่ได้รบั วัคซีน และมาตราการของ
รัฐที่ผ่อนปรนขึ้นจากปีก่อน ได้แก่ การจัดกิจกรรมปั่นจักรยาน กิจกรรมสัมมนา และอื่น ๆ ซึ่งแนวทางทั้งหมดนี้ ช่อง
เนชั่น ทีวี จะสามารถแข่งขันในอุตสาหกรรมทีวีดิจิทัลได้อย่างแข็งแกร่งขึ้น
นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทได้กระจายความเสีย่ งของการลงทุนและลดการพึ่งพิงรายได้หลักจากธุรกิจสื่อโทรทัศน์
โดยในปี 2564 กลุ่มบริษัทได้ซื้อธุรกิจและทรัพย์สินภายใต้ชื่อทางการค้า  “The People” เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพ
ด้านการด�ำเนินธุรกิจตามแผนยุทธศาสตร์ ต่อยอดโอกาสทางธุรกิจ โดยการสร้างฐานลูกค้ากลุ่มใหม่ สร้างเครือข่าย
ความสัมพันธ์ทางยุทธศาสตร์ระหว่างกลุ่มบริษัทและลูกค้า  และลงทุนในธุรกิจจ�ำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มโดยเปิด
ร้านกาแฟ “Nation Siam Coffee”ซึ่งเป็นรูปแบบธุรกิจแบบ B2C (Business to Customer) จะเข้าถึงผู้บริโภคมาก
ขึ้น และเป็นส่วนหนึ่งของโครงการด้าน CSR ให้ Brand ของกลุ่ม Nation เป็นการสร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้และ
ส่งเสริมให้กลุ่มบริษัทมีศักยภาพในการสร้างความมั่นคงและเสถียรภาพส�ำหรับการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทใน
ระยะยาว  ทีส่ ามารถเข้าถึงลูกค้าและผูบ้ ริโภคจากกลุม่ เป้าหมายทีห่ ลากหลาย ซึง่ เป็นกลยุทธ์ในการเชือ่ มความสัมพันธ์
ระหว่างแบรนด์ของกลุ่มบริษัท  
		

2) ความเสี่ยงจากธุรกิจออนไลน์

ธุรกิจออนไลน์ เป็นธุรกิจทีม่ คี วามอ่อนไหวด้านการน�ำเสนอข้อมูลข่าวสารทีอ่ าจให้ถกู ฟ้องร้อง จากการละเมิด
สิทธิ หรือการน�ำข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ดังนี้จึงจ�ำเป็นอย่างยิ่งในการตรวจสอบและคัดกรองข้อมูลอย่างดี
เพื่อลดความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้อง และหรือละเมิดข้อกฎหมายเกี่ยวกับการโฆษณาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกลุ่มบริษัทลด
ความเสีย่ งในเรือ่ งดังกล่าว โดยการบริหารจัดการตามโครงสร้างการจัดการทีม่ อบหมายให้ผรู้ บั ผิดชอบ มีอำ� นาจหน้าที่
ในการบริหารและการตัดสินใจ อีกทั้งเป็นการกระจายอ�ำนาจ และความรับผิดชอบให้ผู้บริหารในระดับรองลงมา เพื่อ
ความคล่องตัวและการบริการ ตรวจสอบข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ และเมื่อมีปัญหาจะสามารถแก้ไชปัญหาได้ทันท่วงที
		
อย่างไรก็ตาม การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนยุคใหม่ ที่เป็นเจ้าของกิจการของตนเองมากขึ้นในระยะเวลา
อันรวดเร็ว โดยเฉพาะการเป็น Youtuber และการจ�ำหน่ายสินค้าออนไลน์  ดังนัน้ จึงเป็นโอกาสทีด่ ที กี่ ลุม่ บริษทั สามารถ
เข้าถึงลูกค้า  และผู้บริโภคได้ตรงกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น ที่อาจส่งผลให้รายได้ค่าโฆษณาบนช่องทางออนไลน์ของ
บริษัทให้หลากหลายและมากขึ้น  
3) ความเสี่ยงเรื่องความไม่แน่นอนที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงานต่อเนื่อง
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทและบริษัทมีขาดทุนสุทธิตามงบการเงินรวมและงบการ
เงินเฉพาะกิจการจ�ำนวน 123.16 ล้านบาท และ 83.5 ล้านบาท ตามล�ำดับ และ ณ วันเดียวกัน กลุ่มบริษัทและบริษัท
มีขาดทุนสะสมจ�ำนวน 1,009.47 ล้านบาท และ 1,232.77 ล้านบาท ตามล�ำดับ นอกจากนี้ ปัจจัยภายนอก จาก
สถานการณ์ในปัจจุบนั ทีส่ ง่ ผลต่อภาวะเศรษฐกิจโดยรวมและอาจส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินงานของกลุม่ บริษทั แสดง
ให้เห็นว่ามีความไม่แน่นอนทีม่ สี าระส�ำคัญซึง่ อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนยั ส�ำคัญเกีย่ วกับความสามารถในการ
ด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่องของกลุ่มบริษัทและบริษัท
ในปี 2564 ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทได้ปรับปรุงผลการด�ำเนินงาน และสภาพคล่องของกลุ่มบริษัทและบริษัท
โดยได้ทบทวนและปรับปรุงแผนบริหารความต่อเนือ่ งทางธุรกิจอย่างสม�ำ่ เสมอ เพือ่ ให้สอดคล้องกับโครงสร้างองค์กร
ที่เปลี่ยนแปลงไป และครอบคลุมเหตุการณ์ส�ำคัญ โดยมุ่งเน้นด�ำเนินการในธุรกิจหลักที่กลุ่มบริษัทมีความรู้และความ
เชี่ยวชาญอย่างแท้จริง ได้แก่ สื่อโทรทัศน์ด้านหมวดหมู่ข่าวสารและสาระ การผลิตเนื้อหารายการ (Contents) สื่อ
รูปแบบใหม่ (New Media) มีการปรับปรุงรูปแบบการน�ำเสนอข่าวและรายการในสื่อต่างๆ ของกลุ่มบริษัทเพื่อเพิ่ม
รายได้ ปรับผังรายการเพื่อให้เหมาะสมกับผู้ชมกลุ่มเป้าหมาย ท�ำให้สามารถหารายได้เพิ่มขึ้นจากการต่อยอดผ่านช่อง
ทางสื่อรูปแบบอื่นๆ เพื่อเพิ่มความสามารถในการตอบสนองความต้องการผู้บริโภค และพัฒนาบุคคลากรให้มีทักษะ
การท�ำงานรอบด้าน โดยใช้ข้อได้เปรียบจากการประกอบธุรกิจสือ่ โทรทัศน์ในระยะเวลานาน ทีส่ ามารถต่อยอดไปสูก่ าร
จัดงานสัมมนาและกิจกรรมต่างๆ ได้
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รวมถึงการลดความเสี่ยงโดยกลุ่มบริษัท โดยการลดค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน มาตรการการบริหารจัดการ
ภายใน ในการควบคุมต้นทุน และค่าใช้จ่าย เพื่อบริหารสภาพคล่องไม่ให้ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ ตลอดจนมีแผนใน
การจัดโครงสร้างการจ่ายช�ำระหนี้ที่ผ่อนปรนมากขึ้น การช�ำระเงินกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินและผู้ให้กู้ที่มีต้นทุน
ทางการเงินที่เหมาะสมกับสภาวะตลาด เป็นต้น  
4) การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายที่เกี่ยวกับการด�ำเนินธุรกิจ
ตั้งแต่ปี 2563 บริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองครองข้อมูลส่วน
บุคคล โดยได้วา่ จ้างทีป่ รึกษากฎหมายให้คำ� แนะน�ำเกีย่ วกับมาตรการทีจ่ ำ� เป็น เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าการใช้และวิเคราะห์ขอ้ มูล
ส่วนบุคคล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการให้บริการสื่อโฆษณาเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเป็นไปตามหลัก
เกณฑ์ ที่กฎหมายก�ำหนดทุกประการ

		 2.2.2. ความเสี่ยงด้านการผลิต
1) ความเสี่ยงจากการผลิตข่าว (Content)
การบริโภคข่าวผ่านสื่อออนไลน์ และโซเชียลมีเดีย ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน เป็นความท้าทาย
ส�ำคัญในการผลิตข่าวของสือ่ โทรทัศน์ โดยสือ่ ใหม่มคี วามได้เปรียบในการแพร่กระจายและเข้าถึงผูอ้ า่ นได้รวดเร็ว สร้าง
ให้เกิดการสื่อสารในรูปแบบท�ำซ�้ำ ส่งต่อ คัดลอก และให้ความเห็น อย่างไรก็ตามคนข่าวเครือเนชั่น พร้อมรับมือกับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป อีกทั้งการน�ำเสนอข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง ให้ผู้ชม เป็นผู้ตัดสิน ให้การวิเคราะห์ที่เจาะ
ลึกชัดเจนในทุกประเด็น ท�ำให้เครือเนชั่นได้รับการยอมรับให้เป็นสถาบันสื่อคุณภาพของประเทศ
ทั้งนี้กลุ่มบริษัทได้มุ่งมั่นพัฒนาสื่อใหม่ ทั้งเว็บไซต์ของสื่อหลักในเครือ ได้แก่เนชั่นทีวี เนชั่นออนไลน์ คมชัด
ลึก ออนไลน์ สะท้อนให้เห็นว่า บริษัทให้ความส�ำคัญกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการรับสื่อของผู้บริโภค โดยแต่ละ
เว็บไซต์ของเครือเนชั่น มีจ�ำนวนผู้เข้าชมในระดับต้นๆ ของแต่ละหมวดหมู่ นอกจากนั้น ทีมข่าวเนชั่นกรุ๊ป ยังมีพลัง
มหาศาล ในโลกของโซเชียลมีเดีย ด้วยจ�ำนวนยอดติดตามของทุกสื่อสามารถเข้าถึงผู้รับสื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผ่านทุกแพลตฟอร์ม ทั้งทีวี มือถือ แท็บเล็ต หรือ บนจอเดสก์ทอป ต่างสามารถรับข่าวสารคุณภาพ ที่ผ่านกระบวนการ
ผลิตข่าวที่มีประสิทธิภาพของเครือเนชั่นได้อย่างคล่องตัว
2) ความเสี่ยงด้านการรักษาบุคลากรที่มีประสบการณ์และความสามารถ
เนื่องจากภาพลักษณ์ของบริษัท เป็นองค์กรสื่อสารมวลชนที่ได้รับความยอมรับในความเป็นมืออาชีพ ซึ่ง
บุคลากรเป็นปัจจัยหลักในการผลิตเนื้อหาที่มีคุณภาพ บริษัทจึงได้ตระหนักถึงความส�ำคัญในการบริหารและพัฒนา
ระบบทรัพยากรบุคคล โดยเน้นการพัฒนาความรู้ความสามารถของนักข่าวให้มีทักษะที่หลากหลาย  สามารถน�ำเสนอ
ได้ลึก  ครอบคลุมทุกด้าน สามารถหาข้อมูลมาประกอบและตรวจสอบข่าวให้มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น
อย่างไรก็ตาม การด�ำเนินธุรกิจในยุคดิจทิ ลั ทีม่ กี ารแข่งขันสูง ท�ำให้บริษทั ต้องปรับตัวเพือ่ รองรับกับการแข่งขัน
และการด�ำเนินธุรกิจสื่อที่เปลี่ยนแปลงไป ด้วยการให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจทาง
ธุรกิจ ให้มคี วามสามารถปฏิบตั งิ านทีร่ บั ผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้ความส�ำคัญต่อผลตอบแทนและสวัสดิการ
ส�ำหรับบุคลากรเพื่อให้เทียบเคียง กับบริษัทอื่นๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงสร้าง Successor ที่ผู้บริหารระดับ
สูงจะได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีส่วนร่วมในการบริหารและการตัดสินใจ อีกทั้งเป็นการกระจายอ�ำนาจ และ
ความรับผิดชอบให้ผู้บริหารในระดับรองลงมา  โดยก�ำหนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ เป็นระเบียบอ�ำนาจการ
อนุมตั ิ (Corporate Index) อย่างชัดเจน ทีค่ รอบคลุมตัง้ แต่ การก�ำหนดนโยบายบริหาร การบริหารจัดการงบประมาณ
การบริหารงานทั่วไป การบริหารด้านทรัพยากรบุคคล และระเบียบอ�ำนาจการอนุมัติด้านการเงินและการลงทุน โดย
อยู่ภายใต้โครงสร้างที่ให้ความส�ำคัญต่อการกระจายความรับผิดชอบและภาระหน้าที่ เพื่อเพิ่มความคล่องตัว เพิ่ม
ประสิทธิภาพและลดความซ�้ำซ้อน ซึ่งเป็นกลไกส�ำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ และสามารถ
เติบโตได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยคงไว้ซึ่งความน่าเชื่อถือ ความซื่อสัตย์ การร่วมมือที่ประสานงานกันในทุกสื่อ
เพื่อสร้าง Synergy ร่วมกันในการบริหารภาพรวมของธุรกิจในเครือเนชั่น
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2.2.3 ความเสี่ยงจากการบริหารจัดการ และการก�ำกับดูแลกิจการ
		

1) การก�ำหนดนโยบายของฝ่ายบริหาร

ธุรกิจสือ่ สารมวลชน เป็นสือ่ กลางส�ำคัญในการกระจายข่าวสารไปยังประชาชนทัว่ ไป ซึง่ มีผลต่อการชีน้ ำ� ความ
เห็น  ต่อประชาชนในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ดังนั้นธุรกิจสื่อจ�ำเป็นต้องมีผู้บริหารที่มีประสบการณ์เชี่ยวชาญ
ในสาขาสื่อสารมวลชนโดยเฉพาะ และสามารถด�ำเนินธุรกิจได้อย่างมีจรรยาบรรณ โปร่งใส  ผู้บริหารจึงมีส่วนส�ำคัญ
ต่อการก�ำหนดนโยบาย จุดยืนในการน�ำเสนอข่าวอย่างมีจรรยาบรรณ น�ำเสนอข่าวทีม่ คี วามเป็นกลางโดยคณะกรรมการ
บริษัทและผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทเล็งเห็นความส�ำคัญในการน�ำเสนอข่าว จึงไม่ก้าวก่ายนโยบายการน�ำเสนอข่าว แต่
ได้ก�ำหนดแนวทางการน�ำเสนอข่าวของกองบรรณาธิการทุกสื่อในเครือไว้ ในนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัท
และก�ำกับดูแลให้การด�ำเนินงานเป็นไปตามนโยบายที่ก�ำหนดไว้
2) การควบคุมภายใน
บริษัทให้ความส�ำคัญกับความซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ในการบริหารจัดการคณะกรรมการบริษัท/คณะ
กรรมการตรวจสอบ ได้เล็งเห็นถึงความส�ำคัญของงานตรวจสอบภายใน ได้ปรับปรุงระบบการควบคุมภายในให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อป้องกันมิให้มีเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทอย่างเช่นที่ผ่านมา และได้แต่งตั้ง
บริษัท เจอาร์ บิสสิเนส แอดไวซอรี่ จ�ำกัด ให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ในระหว่างปี 2564 บริษัท  
เจอาร์ บิสสิเนส แอดไวซอรี่ จ�ำกัด ได้เข้าท�ำการตรวจสอบเรื่องกระบวนการจ่ายเงินและเจ้าหนี้ โดยได้ให้ข้อสังเกต
และข้อเสนอแนะบางประการเพือ่ การปรับปรุงระบบงานให้ดยี งิ่ ขึน้ ซึง่ หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องได้ดำ� เนินการปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะดังกล่าวแล้ว
ส�ำหรับการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตามหลักการของ COSO (The Committee
of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) ผู้ตรวจสอบภายในได้ใช้แบบประเมินความเพียง
พอของระบบการควบคุมภายในของส�ำนักงานก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึง่ ผลการประเมินอยูใ่ นระดับน่า
พึงพอใจ และได้รายงานผลของการประเมินต่อคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบโดยตรง
นอกจากนี้ บริษทั ได้รบั การพิจารณารับรองการต่ออายุในฐานะการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รปั ชัน่ ของ
ภาคเอกชนไทย จากคณะกรรมการแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริต หรือ CAC โดยต่ออายุออกไปอีก 3 ปี ตั้งแต่
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งเป็นการตระหนักว่าบริษัท ด�ำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส
มีความรับผิดชอบต่อสังคม และลดความเสี่ยงของการทุจริตคอร์รัปชั่น  

		 2.2.4 ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2564 บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่คือบริษัทเนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ�ำกัด มหาชน
ที่ถือหุ้น จ�ำนวน 803,361,455 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 71.45 ของหุ้นที่ช�ำระแล้วทั้งหมดของบริษัท ซึ่งสัดส่วนการ
ถือหุ้นดังกล่าว สามารถควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องต่างๆ ตามข้อบังคับบริษัทหรือตามที่กฏหมายก�ำหนดได้
อย่างไรก็ตาม ด้วยโครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท ที่ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการ
ชุดย่อยต่างๆ ที่มีการก�ำหนดขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่อย่างชัดเจนตามกฎบัตรของคณะกรรมการแต่ละชุดเพื่อให้การ
บริหารจัดการของบริษัทมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ นอกจากนี้ บริษัทได้ก�ำหนดนโยบายการจัดการความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ โดยกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีส่วนได้เสียในธุรกรรมดังกล่าวต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และ
หากมีรายการที่เกี่ยวโยงกัน  จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนของกฏหมายหรือเกณฑ์ต่างๆ ที่หน่วยงานก�ำกับดูแลก�ำหนด
ซึ่งมีโครงสร้างการบริหารจัดการตามกรอบนโยบายที่ก�ำหนด เป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ที่จะช่วยลด
ผลกระทบจากความเสี่ยงจากการสูญเสียเงินลงทุนได้
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		 2.2.5 ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม
ความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่แพร่กระจายอย่างรวดเร็ว
ตัง้ แต่ปลายปี 2562 ซึง่ เป็นปัจจัยภายนอกทีไ่ ม่สามารถควบคุมได้ ส่งผลกระทบทัว่ โลก และทุกธุรกิจทุกภาคส่วน ท�ำให้
ในระหว่างปี 2564 บริษทั ไม่สามารถจัดกิจกรรมหารายได้ได้เต็มที่ อย่างไรก็ตาม กลุม่ บริษทั ได้ปรับตัวตามสถานการณ์  
แม้จะไม่สามารถจัดกิจกรรมลักษณะ On Ground ได้เช่นเดิม แต่ได้ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การจัดกิจกรรมในลักษณะ
Virtual แทน ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดี และคาดว่าในปี 2565 จากการที่ประชาชนได้รีบวัคซีนอย่างต่อเนื่อง ความ
รุนแรงของโรคลดลง และมาตราการผ่อนคลายของภาครัฐ และการเปิดประเทศ คาดว่าจะท�ำให้กลุ่มบริษัทสามารถ
จัดกิจกรรม หารายได้ได้มากขึ้น อย่างน้อยเท่ากับก่อนมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19

		 2.2.6 ความเสี่ยงต่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ
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3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

		3.1 นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน
บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะด�ำเนินงานและสร้างการเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนแก่ธุรกิจ ภายใต้ด�ำเนินตาม
หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่ไปกับการค�ำนึงถึงการมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม ชุนชน
และผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่ายอย่างเป็นส�ำคัญ ซึง่ จะท�ำให้บริษทั มัน่ ใจว่าธุรกิจจะมีรากฐานทีแ่ ข็งแรงและสามารถขับเคลือ่ น
ธุรกิจเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนในระยะยาว โดยมีนโยบายและแนวปฏิบัติในเรื่องต่างๆ ดังนี้
ธรรมาภิบาล
		 บริษัทมุ่งมั่นด�ำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยยึดมั่นใน
หลักการก�ำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณที่ดีในการประกอบธุรกิจ ดังนี้
1. ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด ตลอดจน
ให้ความร่วมมือต่อการปฏิบัติงาน และ/หรือการด�ำเนินการใดๆ ภายใต้การบังคับใช้กฎหมายอย่าง
ถูกต้องของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ
2. ด�ำเนินธุรกิจด้วยความซึ่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมถึงอยู่บนพื้นฐานของการ
ปฏิบัติตามพันธะสัญญาที่ได้ตกลงไว้ และการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม
3. ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี บริษัทจะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า ภายใต้กรอบกติกามารยาท
ของการแข่งขันที่ดีและเป็นธรรม
4. ด�ำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม โดยอยูบ่ นพืน้ ฐานทางจริยธรรมและหลักการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อพัฒนาให้ธุรกิจเติบโตควบคู่ไปกับการสร้างความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม
5. หลีกเลี่ยงการด�ำเนินการใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือการละเมิดทรัพย์สิน
ทางปัญญา ตลอดจนไม่สนับสนุนการกระท�ำในทางทุจริตทุกรูปแบบกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่่าย
สิทธิมนุษยชน
		 บริษัทให้ความส�ำคัญต่อการเคารพสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นสิทธิพื้นฐานที่ทุกคนมีโดยเสมอภาคกัน บริษัทจะไม่
กระท�ำการใดๆ ทีเ่ ป็นการละเมิดสิทธิ เสรีภาพของผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่า่ ย รวมถึงดูแลมิให้ธรุ กิจของบริษทั มีสว่ นเกีย่ วข้อง
หรือสนับสนุนให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน ตลอดจนจะส่งเสริมให้ คู่ค้า ผู้มีส่วนได้เสีย ปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษย
ชนตามมาตรฐานสากล
สิ่งแวดล้อม
บริษัทให้ความส�ำคัญต่อความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อม มีความมุ่งมั่นที่จะด�ำเนินธุรกิจตามเกณฑ์กฎหมาย
ข้อก�ำหนด และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและมีประสิทธิภาพ
ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมรณรงค์ลดภาวะโลกร้อนด้วยการปรับเปลี่ยนพถติกรรมการลดใช้พลังงาน
และจะท�ำหน้าทีส่ อื่ กลางให้กบั ทุกภาคส่วน สร้างความตระหนักและสร้างจิตส�ำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ลดการใช้ทรัพยากรและพลังาน ตลอดจนลดการปล่อยของเสีย และก๊าซเรือนกระจก เพื่อกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด
สังคมและชุมชน
บริษัทให้ความส�ำคัญกับการด�ำเนินงานเพื่อประโยชน์ต่อสังคม มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม ชุมชน เพื่อ
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และในฐานะที่บริษัทท�ำธุรกิจด้านสื่อ ท�ำให้มีกิจกรรมส่งเสริมเพื่อช่วยเหลือและพัฒนาสังคมใน
ด้านต่างๆอย่างต่อเนื่อง เช่น ด้านศาสนา วัฒนธรรม การศึกษา และคุณภาพชีวิต  และยังสนับสนุนการมีส่วนร่วม
ของชุมชนท้องถิ่นที่มีความขาดแคลนด้านต่างๆ รวมถึงการเปิดรับฟังความเห็น ข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่ม
ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังให้ความส�ำคัญในการดูแลรับผิดชอบต่อพนักงาน มีการพัฒนาบุคลากร จัดสวัสดิการให้
ความช่วยเหลือด้านต่างๆ การดูแลสุขอนามัยและความปลอดภัยในการท�ำงาน และให้ความเป็นธรรมต่อพนักงานทุก
คน
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3.2 การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ
3.2.1 ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ
		 ลักษณะการด�ำเนินธุรกิจหลักของบริษัท คือ การให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร (Content Provider) ผ่านช่อง
ทางแพลตฟอร์มที่หลากหลายทั้งสื่อโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ ประกอบด้วย
ลูกค้าซึ่งเป็นกลุ่มผู้อ่าน ผู้รับชม และบริษัท ห้างร้านที่เป็นผู้ลงโฆษณา ซึ่งบริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าของงานอย่าง
มืออาชีพที่มีความน่าเชื่อถือ โดยแบ่งห่วงโซ่ของธุรกิจออกเป็น
กิจกรรมหลัก (Primary Activities) คือ การเชื่อมโยงกันอย่างต่อเนื่องของ 5 กิจกรรมหลัก ดังนี้
ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจในกิจกรรมหลักของบริษัท
การบริหารปัจจัยการผลิต

การปฏิบัติการ

- ควบคุมการหาข่าว หรือการได้รับข่าวจากแหล่งข่าว
  ที่เชื่อถือได้

- พัฒนา ปรับปรุงระบบงานให้ทันสมัยและ
  ตอบสนองต่อเทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลา

- มีจิตส�ำนึกในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อประโยชน์       
  สาธารณะและรู้ถึงผลกระทบและความเสีย
  หายจากการรายงานข่าว

- พนักงานได้รับการอบรมพัฒนาสม�่ำเสมอ
  และปฏิบัติหน้าที่ตามกฎระเบียบ และ
  จริยธรรมในวิชาชีพที่เกี่ยวข้องอย่าง เคร่งครัด  
  และมีความรู้ความเชี่ยวชาญในงานที่รับ
  ผิดชอบเป็นอย่างดี

- ผนึกก�ำลังกับสื่อทุกแพลตฟอร์มในเครือ เพื่อให้เข้าถึง  
  และตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคดิจิทัลได้อย่างเท่าทัน
การกระจายการให้บริการ
- มีช่องทางรับชมที่หลากหลาย
  เพื่อความสะดวกและสามารถ
  เข้าถึงได้ง่าย

การตลาดและการขาย

การตลาดและการขาย

- มีการก�ำหนดราคา - มีหน่วยงานรับเรื่องร้องเรียน รับฟังความ
  อย่างเหมาะสม
คิดเห็น เพื่อน�ำไปพิจารณาด�ำเนินการใน
และโปร่งใส
ส่วนที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมสนับสนุน (Support Activities)
		คือ กิจกรรมที่สนับสนุนเพื่อขับเคลื่อนให้กิจกรรมหลักของบริษัทด�ำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ
ประกอบด้วย
- การบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resources Management) ซึง่ ถือได้วา่ ในธุรกิจของบริษทั ทรัพยากร
บุคคล เป็นหัวใจส�ำคัญในการขับเคลื่อนของบริษัท ดังนั้นบริษัทจึงได้ให้ความส�ำคัญ ตั้งแต่การจัดจ้างพนักงานที่มี
ความรู้ ความสามารถ การบริหารค่าตอบแทนที่สามารถแข่งขัน สามารถจูงใจพนักงานได้ การส่งเสริมให้พนักงานได้
รับการอบรมพัฒนาอย่างสม�่ำเสมอ รวมทั้งให้โอกาสในการเติบโตก้าวหน้าในสายอาชีพ การดูแลเอาใจใส่ และการ
สร้างขวัญก�ำลังใจ เป็นอย่างดี เพื่อให้พนักงานเกิดความรัก ความผูกพันกับบริษัท และทุ่มเทสร้างสรรค์พัฒนางานที่
มีประสิทธิภาพ
- การจัดซื้อจัดหา (Procurement) จัดหาอุปกรณ์เครื่องมือในการท�ำงานที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ ด้วย
ความโปร่งใส และทันต่อความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
- การพัฒนาเทคโนโลยี (Technology Development) ปรับปรุงกระบวนการท�ำงานโดยน�ำเทคโนโลยีสมัย
ใหม่มาใช้ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการและโลกธุรกิจที่เปลี่ยนไป
3.2.2 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ
บริษัทมีการแบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่
1. ผู้มีส่วนได้เสียภายในองค์กร ได้แก่ พนักงาน ผู้ถือหุ้น
2. ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ สังคมและชุมชน
30
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ผู้มีส่วนได้เสียภายในองค์กร
ผู้มีส่วนได้เสีย
ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย

การตอบสนองต่อความคาดหวัง

พนักงาน

- ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ดี
- ความก้าวหน้าในอาชีพ
- โอกาสในการเรียนรู้และพัฒนา
  ตนเอง
- รับฟังความคิดเห็นของพนักงาน
- สภาพแวดล้อมในการท�ำงานที่ดี
  และปลอดภัย
- การปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและ
  ไม่เลือกปฏิบัติ

- บริหารจัดการผลตอบแทนและสวัสดิการให้เป็นที่
  พึงพอใจ ของพนักงานและสามารถแข่งขันใน
  ระดับอุตสาหกรรมเดียวกัน
- ท�ำแผนพัฒนาบุคคลเพื่อพัฒนาศักยภาพและรักษา
  บุคลากรที่ดีไว้กับองค์กร
- เปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการแสดงความ
  คิดเห็น
- มีระบบความปลอดภัยในการท�ำงานและสร้าง
  สภาพแวดล้อมที่น่าอยู่
- ปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกันและเป็น
  ธรรม

ผู้ถือหุ้น

- ผลประกอบการที่ดีและเติบโต
  อย่างต่อเนื่อง
- ความมั่นคงทางธุรกิจ
- ความโปร่งใส สามารถตรวจสอบ
  ได้
- การเปิดเผยข้อมูลที่รวดเร็ว
  ถูกต้องและครบถ้วน ทันต่อการ
  ตัดสินใจ

- จัดท�ำแผนธุรกิจ เพื่อผลประกอบการที่ยั่งยืน
- พัฒนาและขยายฐานธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง
  และมีศักยภาพเป็นที่ยอมรับ
- จัดช่องทางการติดต่อกับผู้ถือหุ้นที่หลากหลาย เช่น
  การสื่อสารผลการด�ำเนินงานผ่านช่องทางของ
  ตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัท
  การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะผ่าน
  ช่องทาง เช่น อีเมล หรือเว็บไซต์ของบริษัท
- จ่ายเงินปันผลตามนโยบายของบริษัท

ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร
ผู้มีส่วนได้เสีย
ลูกค้า

ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย
- คุณภาพงานที่ดี ถูกต้อง
  รวดเร็ว แม่นย�ำ
- ราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรม
- แก้ไขปัญหาที่เกิดจาก
  กระบวนการขายและบริหารได้
  อย่างรอบคอบและรวดเร็ว
- ความโปร่งใสตลอด
  กระบวนการท�ำงาน
- ส่งมอบงานตรงตามเวลา
- ปฏิบัติตามกฎหมายและจรรยา
  บรรณวิชาชีพ
- บริการอย่างต่อเนื่องหลัง
  จบงาน

การตอบสนองต่อความคาดหวัง
- ด�ำเนินงานอย่างมืออาชีพ ด้วยบุคลากรที่มาก
  ประสบการณ์
- การบริการที่มุ่งเน้นให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดกับ
  ลูกค้า มีความซึ่อสัตย์ให้ลูกค้ามีความวางใจและ
  เชื่อมั่นในการด�ำเนินงานของบริษัท
- พัฒนากระบวนการท�ำงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
  ด้วยการพัฒนานวัตกรรมเข้ามาเสริมกระบวนการ
  ท�ำงาน
- ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อสัญญาต่างๆ อย่าง
  เคร่งครัดและเป็นธรรม
- ด�ำเนินงานภายใต้นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน
- รับฟังความคิดเห็นและข้อร้องเรียนผ่านช่องการ
  สื่อสารต่างๆ เพื่อน�ำมาปรับปรุงและพัฒนางาน
  บริการ
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ผู้มีส่วนได้เสีย
คู่ค้า

ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย
- การสร้างความสัมพันธ์และ
  ความร่วมมือที่ดีต่อกันในระยะ
  ยาว
- การด�ำเนินการที่เป็นธรรมและ
  โปร่งใส ตรวจสอบได้
- รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอ
  แนะต่าง ๆ

การตอบสนองต่อความคาดหวัง
- สร้างความเชื่อมั่นให้กับคู่ค้าผ่านการด�ำเนินงาน
  ที่มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน และมีกระบวนการ
  คัดเลือกคู่ค้าที่สามารถด�ำเนินการตามมาตรฐาน
  ที่บริษัทก�ำหนดเพื่อให้ได้คุณภาพตามความต้องการ
  ของบริษัทและมีมาตรฐานตามกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
- ให้ความส�ำคัญต่อการสร้างและรักษาความสัมพันธ์
  ที่ดีต่อคู่ค้าอย่างยั่งยืน
- มีความซื่อสัตย์สุจริต และอยู่บนพื้นฐานของการได้
  รับผลตอบแทนอย่างเป็นธรรมทั้งสองฝ่่าย รวมทั้ง
  ปฏิบัติตามสัญญาและ/หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้
  ตกลงกันไว้กับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด
- ปฏิบัติต่อคู่ค้าทุกรายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม
- มีข้อห้ามในการเรียกรับ และ/หรือยอมรับทรัพย์สิน
  หรือประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตจากคู่ค้า
- ด�ำเนินงานภายใต้นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน
- รับฟังความคิดเห็นและข้อร้องเรียนผ่านช่องการ
  สื่อสารต่างๆ เพื่อน�ำมาปรับปรุงและพัฒนางาน
  บริการ

คู่แข่งทางการ
ค้า

- การแข่งขันทางธุรกิจอย่างเสรี
- ด�ำเนินการทางธุรกิจอย่างเป็น
  ธรรม

- ปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันที่ดี
- ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่ง
- ไม่กล่าวหาในทางร้ายหรือมุ่งท�ำลายชื่อเสียงแก่
  คู่แข่งทางการค้า

เจ้าหนี้

- การมีวินัยทางการเงินและ
  ความสามารถในการช�ำระหนี้

- ช�ำระหนี้ต่อเจ้าหนี้ตรงตามเงื่อนไขที่ก�ำหนด
- ช�ำระหนี้เงินกู้ยืม ดอกเบี้ยและมีความรับผิดชอบ
  ในหลักประกันหรือการค�้ำประกันต่างๆ โดยยึดมั่น
  ตามเงื่อนไขในสัญญาที่ได้ตกลงกันไว้อย่าง
  เคร่งครัด
- เมื่อมีเหตุการณ์ที่ส�ำคัญที่ส่งผลกระทบต่อสถานะ
  ทางการเงินและอาจกระทบต่อหนี้ที่ต้องช�ำระ
  บริษัทจะแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบเพื่อร่วมหาวิธีป้องกัน
  หรือแก้ไขเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย
- ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่เจ้าหนี้ก�ำหนด

สังคมและ
ชุมชน

- การบริหารจัดการด้านพลังงาน
  และสิ่งแวดล้อม
- การได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์
  และสามารถน�ำไปประยุกต์ใช้
  กับสถานการณ์ต่างๆ ได้
- การได้รับการช่วยเหลือ
สนับสนุนและส่งเสริมด้านต่างๆ
- การบริหารจัดการข้อร้องเรียน
  อย่างรวดเร็วและมี
  ประสิทธิภาพ

- บริหารจัดการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่าง
  เป็นระบบและเกิดประโยชน์สูงสุด
- ส�ำรวจความต้องการหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นกับ
  ชุมชน
- สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคนในชุมชนและ
  องค์กร
- จัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ความรู้คืนสู่สังคม
- สนับสนุนและช่วยเหลือผ่านโครงการต่างๆ ตาม
  เหตุการณ์และสถานการณ์ปัจจุบัน เช่น โครงการ
  รวมน�้ำใจสู้ภัยน�้ำท่วม
- รับฟังความคิดและข้อเสนอแนะต่างๆ ผ่านช่อง
  ทางการสื่อสารขององค์กร
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3.3 การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม
3.3.1

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

		บริษทั ให้ความส�ำคัญต่อความรับผิดชอบด้านสิง่ แวดล้อม และมุง่ มัน่ ทีจ่ ะด�ำเนินธุรกิจตามเกณฑ์กฎหมาย ข้อ
ก�ำหนด และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและมีประสิทธิภาพ ส่งเสริม
ให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมรณรงค์ลดภาวะโลกร้อนด้วยการปรับเปลี่ยนพถติกรรมการลดใช้พลังงาน และจะท�ำ
หน้าที่สื่อกลางให้กับทุกภาคส่วน สร้างความตระหนักและสร้างจิตส�ำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อม ลดการใช้ทรัพยากรและพลังาน ตลอดจนลดการปล่อยของเสีย และก๊าซเรือนกระจก เพื่อกระทบต่อสิ่ง
แวดล้อมให้น้อยที่สุด โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้
1. ปฏิบัติตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อก�ำหนดและ
กฏระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
2. ด�ำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม โดยมุ่งเน้นให้กระบวนการปฏิบัติงานและ
กิจกรรมกรรมทางธุรกิจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนน้อยที่สุด
3. สนับสนุนการสร้างความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่พนักงาน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจถึงการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และความส�ำคัญในการป้องกันผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทได้ให้ความส�ำคัญต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงมีการปฏิบัติตามข้อก�ำหนด
กฎหมายมาโดยตลอด ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการจัดท�ำนโยบายอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
3.3.2 ผลการด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
		ในปี 2564 บริษัทส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและมี
ประสิทธิภาพ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงมีการสื่อสารให้ความรู้ สนับสนุนและสร้างจิตส�ำนึกแก่พนักงานในการ
บริหารการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร
- ลดการใช้กระดาษ โดยการส่งข้อมูลผ่านสื่ออิเล็คทรอนิคส์ เข่น อีเมลล์ , การอนุมัติงานผ่านระบบการ
อนุมัติอัตโนมัติ (Work flow Automation), ออกใบแจ้งหนี้,ใบเสร็จรับเงิน/ใบก�ำกับภาษีด้วยระบบ
E- WitholdingTax E-Invoice & E-Receipt , การใช้ช่องทางการรับจ่ายโดยผ่านระบบธนาคาร
(ลดการใช้เช็ค)
- รณรงค์ลดการใช้ลิฟท์ โดยให้ใช้บันไดแทนส�ำหรับการขึ้น-ลง 1-3 ชั้น เพื่อช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้า
และถือเป็นการส่งเสริมสุขภาพให้กับพนักงานด้วยการเดินออกก�ำลังกาย
การใช้พลังงาน(ไฟฟ้า)
บริษทั ใช้พลังงานจากไฟฟ้าในการด�ำเนินธุรกิจเป็นหลัก จึงมุง่ มัน่ ทีจ่ ะลดการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ
ก�ำหนดแนวทางและมีการรณรงค์ให้พนักงานเพื่อสร้างจิตส�ำนึกและสร้างความตระหนักในการให้ความร่วมมือในการ
ใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด โดยการปิดไฟห้องประชุมเมือ่ ไม่ได้ใช้งาน, ปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์ชว่ งเวลาพักกลางวัน, ก�ำหนด
เปิด-ปิดเครือ่ งปรับอากาศ (แอร์) ก่อนและหลังเลิกงาน 30 นาที และให้ใช้การเดินขึน้ -ลงบันไดแทนการใช้ลฟิ ท์สำ� หรับ
การขึ้น-ลง 1-3 ชั้น ซึ่งบริษัทได้ด�ำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง
การใช้ทรัพยากร (น�้ำ)
บริษทั ตระหนักถึงความส�ำคัญของการบริหารจัดการน�ำ 
้ ซึง่ ถือว่าเป็นทรัพยากรทีส่ ำ� คัญต่อการด�ำรงชีวติ และ
เป็นปัจจัยส�ำคัญของภาคเศรษฐกิจ เนื่องจากน�้ำเป็นทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไปยังไม่มีการผลิตขึ้นมาทดแทนได้ บริษัท
มีแนวทางในการใช้นำ�้ ภายในองค์กรให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด โดยมีการรณรงค์และติดป้ายเพือ่
ย�้ำเตือนเมื่อเปิดใช้น�้ำแล้วให้ปิดก๊อกน�้ำทุกครั้งหลังใช้งาน ให้มีการบ�ำรุงรักษาและตรวจสอบการรั่วไหลของระบบน�้ำ
ประปา ให้มีประสิทธิภาพอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
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การจัดการขยะ ของเสีย และมลพิษ
บริษัทมีการจัดการขยะและของเสียอย่างเหมาะสม โดยมีการแยกจุดทิ้งขยะที่เป็นกระดาษถ่ายเอกสารที่ใช้
แล้วเพื่อสามารถน�ำเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลน�ำไปผลิตเป็นกระดาษใช้ใหม่ ส่วนขยะทั่วไปก�ำหนดจุดทิ้งไว้ในแต่ละ
พื้นที่ โดยทุกสิ้นวันจะมีการรวบรวมไปทิ้งบริเวณภายนอกอาคารในพื้นที่ที่ผู้ดูแลได้จัดเตรียมไว้ นอกจากนี้เพื่อสุข
อนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน บริษทั ได้กำ� หนดจุดทิง้ ขยะติดเชือ้ ไว้โดยเฉพาะ เช่น หน้ากากอนามัยทีใ่ ช้แล้ว
เป็นต้น
การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก
		บริษัทยังไม่มีข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก แต่อย่างไรก็ตามบริษัทได้ค�ำนึงถึงความส�ำคัญในการจัดการ
เพือ่ ลดปัญหาการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยบริษทั อยูร่ ะหว่างการศึกษาและท�ำความเข้าใจในขัน้ ตอนด�ำเนินงานต่างๆ
ซึ่งมีแนวทางจะรายงานผลด�ำเนินงานและเปิดเผยข้อมูลในปีต่อไป

3.4 การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม
3.4.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม
บริษัทให้ความส�ำคัญกับการด�ำเนินงานเพื่อประโยชน์ต่อสังคม มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม ชุมชน เพื่อ
ความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น และในฐานะที่บริษัทท�ำธุรกิจด้านสื่อ ท�ำให้มีกิจกรรมส่งเสริมเพื่อช่วยเหลือและพัฒนาสังคม
ในด้านต่างๆอย่างต่อเนื่อง เช่น ด้านศาสนา วัฒนธรรม การศึกษา และคุณภาพชีวิต  และยังสนับสนุนการมีส่วนร่วม
ของชุมชนท้องถิ่นที่มีความขาดแคลนด้านต่างๆ รวมถึงการเปิดรับฟังความเห็น ข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่ม
ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังให้ความส�ำคัญในการดูแลรับผิดชอบต่อพนักงาน มีการพัฒนาบุคลากร จัดสวัสดิการให้
ความช่วยเหลือด้านต่างๆ การดูแลสุขอนามัยและความปลอดภัยในการท�ำงาน และให้ความเป็นธรรมต่อพนักงานทุกคน
นอกจากนี้ สื่อในเครือเนชั่นกรุ๊ป ได้ก�ำหนดแผนงานการน�ำเสนอคอนเทนต์ในปี 2565 นอกเหนือจากคอน
เทนต์ ด้านข่าว ซึ่งรวมถึงคอนเทนต์ด้านภาวะโลกร้อน ได้แก่ Zero Carbon, EV ยานยนต์ไฟฟ้า, ไฟฟ้าจากพลังงาน
ทดแทน,  Bio Circular Green เศรษฐกิจสีเขียว และนวัตกรรมเพื่อโลกสีเขียว ทั้งนี้เพื่อให้ทุกภาคส่วนในสังคมเกิด
ความตระหนัก และให้ความร่วมมือในการลดปัญหาภาวะโลกร้อนอย่างจริงจังมากขึ้น
ความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน
		 - สนับสนุนให้พนักงานมีความรับผิดชอบต่อสังคมและปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของกฎหมายอย่างเคร่งครัด
รวมถึงเสริมสร้างค่านิยมของการมีคุณธรรมและจริยธรรมในการท�ำงาน
- บริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์และได้รับการรับรองเป็นสมาชิกในโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของ
ภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption : CAC) ซึ่งแสดง
ถึงความตระหนักและเห็นความส�ำคัญของการวางระบบป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน และพร้อมที่จะ
ด�ำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส
- ยึดมั่นในความถูกต้อง ความเป็นกลางและความเที่ยงธรรม อันจะน�ำพาสังคมไปสู่ความสามัคคีและสงบสุข
- เป็นสื่อกลางในการรณรงค์ให้ประชาชน ได้ให้ความส�ำคัญต่อการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น ซึ่งเป็นมรดกตกทอดจากบรรพบุรุษ ให้ด�ำรงอยู่เจริญ
รุ่งเรืองเพื่อสืบสานให้แก่เยาวชนในรุ่นต่อๆไป
- มุ่งเน้นการสร้างกิจกรรมทั้งภายในบริษัท และกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อการพัฒนาสังคมใน
ด้านต่างๆ ส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างเกิดประโยชน์ เพื่อเสริมสร้างพลานามัยและห่างไกลยาเสพติด
สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมเพื่อแสดงออกและการประกวดความสามารถด้านต่างๆ ของเยาวชนและ
ประชาชน ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา ทั้งที่ด�ำเนินการเองและร่วมมือกับรัฐและชุมชน
โดยมีรายละเอียดกิจกรรมอยู่ในหัวข้อ 3.4.2 ผลการด�ำเนินงาน/กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม
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การเคารพสิทธิมนุษยชน
		 - ให้ความส�ำคัญต่อการเคารพสิทธิมนุษยชน ด้วยการค�ำนึงถึงความเสมอภาคและค่าเท่าเทียมกัน ไม่แบ่ง
แยก เชื้อชาติ ศาสนา เพศ สถานภาพสมรส สมรรถภาพทางร่างกาย ฐานะหรือสถานะอื่นใดที่มิได้
เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน รวมทั้งให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและศักดิ์ศรีของความ
เป็นมนุษย์
การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
		- ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ ให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน และยึดมั่นในการปฏิบัติตาม
หลักสิทธิมนุษยชนบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
- ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรม เหมาะสม และสอดคล้องกับผลการด�ำเนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้นและ
ในระยะยาว ตลอดจนจัดสวัสดิการที่พอเพียงและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นจริง
- ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการท�ำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ
- ให้ความส�ำคัญต่อการพัฒนาความรู้ศักยภาพของพนักงาน โดยจัดอบรมสัมมนาอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อ
พัฒนาความรู้และทักษะในการท�ำงานของพนักงาน ให้ความส�ำคัญต่อการพัฒนาการถ่ายทอดความรู้
ความสามารถของพนักงานโดยให้โอกาสพนักงานอย่างทั่วถึงและสม�่ำเสมอ
		- เปิดโอกาสและสนับสนุนให้พนักงานได้จัดตั้ง ”สหภาพแรงงานเครือเนชั่น” ตามพรบ.แรงงานสัมพันธ์
2518 เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์เกี่ยวกับสภาพการจ้างงาน ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้าง
กับลูกจ้างและระหว่างลูกจ้างด้วยกัน
- รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค
3.4.2 ผลการด�ำเนินงานด้านสังคม
ลูกค้า
		บริษัทค�ำนึงถึงความพึงพอใจของลูกค้าเป็นส�ำคัญ บริษัทมีความมุ่งมั่นในการด�ำเนินงานตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าโดยบริการด้วยคุณภาพ ราคาที่เป็นธรรม และมีความรับผิดชอบต่อลูกค้า  ซึ่งบุคลากรในองค์กร
จะมีการพัฒนาความรูท้ เี่ กีย่ วข้องกับการด�ำเนินงานอย่างต่อเนือ่ ง มีการพัฒนาด้านเทคโนโลยี ปรับตัวให้องค์กรมีความ
รูเ้ ท่าทันกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ทีส่ ามารถน�ำมาปรับใช้ในการให้บริการแก่ลกู ค้าให้มศี กั ยภาพมากยิง่ ขึน้ ให้ทนั ต่อความ
เปลีย่ นแปลงของลูกค้า และตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าทีเ่ พิม่ เข้ามา และสร้างความพึงพอใจในงานบริการของ
บริษัท
โดยในปี 2564 บริษัทได้รับความพึงพอใจจากลูกค้าในระดับดีและไม่มีข้อเร้องเรียนจากลูกค้าในเรื่องส�ำคัญ
พนักงาน
การพัฒนาฝึกอบรมพนักงาน
		ในปี 2564 บริษัทได้จัดการฝึกอบรมให้กับพนักงานทั้งหลักสูตรการอบรมภายใน(Training In House) และ
ส่งพนักงานไปฝึกอบรมกับสถาบันภายนอก จ�ำนวน 318 คน คิดเป็นร้อยละ 74 ของทัง้ หมด 428 คน (จ�ำนวนพนักงาน
เฉลี่ย 12 เดือน) จ�ำนวนชั่วโมงฝึกอบรมทั้งปี 1,908 ชั่วโมง คิดเป็นชั่วโมงเฉลี่ยการฝึกอบรมพนักงาน 4 ชั่วโมง/คน/
ปี
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
		ในปี 2564 บริษัทให้ความส�ำคัญต่อบุคลากรโดยมีความห่วงใยต่อสุขภาพ อนามัยของพนักงานจากการแพร่
ระบาดของโควิด-19 บริษัทได้จัดหาหน้ากากอนามัยแจกให้กับพนักงาน จัดหาชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK)
ส�ำหรับตรวจผู้ที่มีความเสี่ยงสูงก่อนเข้าท�ำงาน ประสานงานและติดตามให้พนักงานทุกคนฉีดวัคซีนให้ครบโดสตาม
มาตรการของภาครัฐ อีกทั้งบริษัทได้จัดหาวัคซีน mRNA (Moderna) เพื่อเป็นวัคซีนเข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกันหรือบูสเตอร์
(Booster Dose) ให้กับพนักงานทุกคน เพื่อป้องกันและลดความรุนแรงหากติดเชื้อดังกล่าว
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สถานที่ท�ำงาน บริษัทมีมาตรการดูแลอย่างเข้มงวด โดยจัดให้ท�ำความสะอาดในพื้นที่ส�ำนักงานด้วยการพ่น
น�้ำยาฆ่าเชื้ออย่างสม�่ำเสมอ ท�ำความสะอาดอุปกรณ์ส�ำนักงาน จัดเจลแอลกอฮอล์ส�ำหรับล้างมือ มีเครื่องตรวจวัด
อุณหภูมิก่อนเข้าพื้นที่ส�ำหรับพนักงานและผู้มาติดต่อ ก�ำหนดให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาการท�ำงาน และ                  
บริษัทยังได้ให้พนักงานบางส่วนปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home) เพื่อลดความแออัดของการท�ำงานในพื้นที่   
ส�ำนักงานและหลีกเลี่ยงการเดินทางของพนักงาน
การเกิดอุบัติเหตุและการลาเจ็บป่วยจากการท�ำงาน โดยในรอบปีที่ผ่านมาไม่มีการเกิดอุบัติเหตุและการลา
เจ็บป่วยจากการท�ำงาน  เนื่องจากลักษณะการท�ำงานของบริษัทฯ เป็นการปฏิบัติงานในส�ำนักงานเป็นส่วนใหญ่ และ
ทางบริษัทฯ ได้ให้ความส�ำคัญกับสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน มีการดูแลอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้รวมถึงสถาน
ประกอบการให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและมีความปลอดภัยอยู่เสมอ
กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
		บริษัทด�ำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) ควบคู่กับ  
จริยธรรมทางวิชาชีพสื่อมวลชน ทั้งด้านสังคม ชุมชนสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ผ่านกิจกรรมและ
โครงการต่างๆ ที่จัดขึ้นตลอดปี 2564 ดังนี้
กิจกรรมท�ำนุบ�ำรุงพระพุทธศาสนา
เนชั่นกรุ๊ปเป็นเจ้าภาพท�ำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีประจ�ำปี 2564 โดยมีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเป็นเจ้าภาพ
ร่วม เพื่อสมทบทุนก่อสร้างโกเมศไตรรัตนเจดีย์ ณ วัดโกเมศรัตนาราม อ�ำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี เพื่อใช้เป็น
สถานทีศ่ กึ ษาและปฎิบตั ิธรรมตามค�ำสอนขององค์สมั มาสัมพุทธเจ้าส�ำหรับพระภิกษุสงฆ์สามเณรและประชาชนทัว่ ไป
รวมถึงใช้เผยแพร่พระพุทธศาสนาให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมสืบไป
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กิจกรรมการช่วยเหลือในสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด 19
- มอบถุงยังชีพ ชุมชนริมคลองหัวหมากน้อย เขตบางกะปิ, ชุมชนคลองมะนาว จรัญสนิทวงศ์ 79 เขต
บางพลัด , ชุมชนภาวนาลาดพร้าว, ชุมชนโรงหมู เขตคลองเตย

- เปิดโรงครัว ‘เนชั่นปันน�้ำใจ’  น�ำน�้ำใจที่ได้รับบริจาคผ่านทางมูลนิธิเนชั่น มาท�ำเป็นอาหารแจกจ่ายให้กับ
ประชาชน เพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้กับประชาชนได้กักตัวอย่างสะดวกสบาย ไม่ต้องกังวลเรื่องอาหารการกิน ได้แก่  
7 ชุมชนคลองเตย, พื้นที่เขตราชเทวี-พญาไท-จตุจักร รวม 13 ชุมชน, ชุมชนในพื้นที่วังทองหลาง  

- “ปันน�้ำใจ...ให้ถึงบ้าน”   พันธมิตรทางธุรกิจตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาร่วมมอบสิ่งของและความช่วยเหลือ
พร้อมส่งมอบกล่องยังชีพให้กับทางไปรษณีย์ไทยที่ร่วมสนับสนุนในการกระจายกล่องสิ่งของอุปโภคบริโภคและ ของ
จ�ำเป็นในการด�ำรงชีพ กว่า 3,000 กล่อง ส่งตรงถึงหน้าบ้าน ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด “สีแดงเข้ม” รวม 10
จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม สงขลา ยะลา ปัตตานี  
และ นราธิวาส เพื่อความปลอดภัย และหลีกเลี่ยงการสัมผัส
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- มอบอาหารและถุงมือแก่บุคลากรทางการแพทย์ ให้เจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์ศูนย์ราช
วิทยาลัย จุฬาภรณ์

กิจกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน�้ำท่วม
        “เนชั่นปันน�้ำใจ...ช่วยภัยน�้ำท่วม” มูลนิธิเนชั่นผนึกก�ำลังพันธมิตรส่งมอบถุงยังชีพ เพื่อส่งต่อธารน�้ำใจในการ
บรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นแก่ผู้ประสบอุทกภัย ได้แก่ ผู้ประสบภัยพื้นที่บ้านกุ่ม หมู่ที่ 1, 2, 6 และ 9 อ�ำเภอ
บางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, พื้นที่อ�ำเภอบางปลาม้า บ้านหมู่ 4 และ 7 จังหวัดสุพรรณบุรี, พื้นที่ต�ำบลบางไทร
ป่า อ�ำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม, อ�ำเภอบ้านหมี่ อ�ำเภอชัยบาดาล และอ�ำเภอล�ำสนธิ ในจังหวัดลพบุรี, พื้นที่หมู่
2 ต.ดอนทอง อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา, พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
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กิจกรรมส่งเสริมด้านการกีฬา
แสดงความยินดีกับเพื่อนพนักงาน “ขวัญสุดา พวงกิจจา” และ “อ�ำนวย เวชวิฐาน” 2 นักกีฬาเหรียญ
ทองแดง พาราลิมปิกเกมส์ โตเกียว 2020 จากการแข่งขันเทควันโดหญิง ในคลาส K 44 รุ่นน�้ำหนักไม่เกิน 49 กก.
และ จากรายการแข่งขันแบดมินตันประเภทหญิงคู่ คลาส WH พร้อมมอบเงินสนับสนุน 200,000 บาท จากผลงาน
อันยอดเยี่ยมสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศและองค์กร

4. การวิเคราะห์และค�ำอธิบายของฝ่ายจัดการ
ค�ำอธิบายและการวิเคราะห์ผลการด�ำเนินงานและฐานะทางการเงิน
		 ภาพรวมของผลการด�ำเนินงานที่ผ่านมา

งบการเงินรวมของบริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยส�ำหรับ
ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 แสดงผลขาดทุนจากการด�ำเนินงานต่อเนื่อง จ�ำนวน 85.79 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปี 2563 ซึ่งมีก�ำไรจ�ำนวน 52.63 ล้านบาท และหากรวมผลขาดทุนจากการด�ำเนินงานที่ยกเลิกของ
ปี 2564 จ�ำนวน 37.36 ล้านบาท กลุ่มบริษัทแสดงผลขาดทุนส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จ�ำนวน 103.77 ล้านบาท เมื่อ
เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2563 ซึ่งมีก�ำไรจ�ำนวน 43.07 ล้านบาท คิดเป็นการเปลี่ยนแปลงขาดทุน เพิ่มขึ้นร้อยละ
341 ทั้งนี้ บริษัทขอชี้แจงผลการด�ำเนินงานของกลุ่มบริษัทที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระส�ำคัญ สรุปได้ดังนี้
• รายได้รวมส�ำหรับปี 2564 ลดลงร้อยละ 16 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2563 สาเหตุหลักมาจาก
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รอบใหม่ส่งผลให้กลุ่ม
บริษัทไม่สามารถจัดกิจกรรมตามที่วางแผนไว้ได้ ส่งผลให้รายได้ค่าโฆษณา รายได้การจัดกิจกรรมลดลง
จากปีก่อน
• ต้นทุนและค่าใช้จ่ายส�ำหรับปี 2564 เพิ่มขึ้นร้อยละ 9 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2563 เนื่องจาก
กลุ่มบริษัทมีต้นทุนและค่าใช้จ่ายของบริษัทย่อยจากธุรกิจผลิตสื่อสมัยใหม่ที่เพิ่มขึ้นมาในระหว่างปี
• ในปี 2564 กลุ่มบริษัทมีการกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของลูกหนี้ จ�ำนวน 59.69 ล้านบาท เมื่อ
เทียบกับปี 2563 กลุ่มบริษัทมีการกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของลูกหนี้ จ�ำนวน 45.47 ล้านบาท
		 กล่าวโดยสรุป ผลการด�ำเนินงานรวมส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของกลุ่มบริษัท มีผลขาดทุน
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ จ�ำนวน 103.77 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2563 ซึ่งมีก�ำไรจ�ำนวน 43.07
ล้านบาท
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ตารางสรุปงบการเงิน
ตารางแสดงรายการงบการเงินดังต่อไปนี้ เป็นงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ปี 2562 - 2564
บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 - 2564
          หน่วย : พันบาท
รายการ
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

40

2562

งบการเงินรวม
2563

2564

26,735

164,475

17,663

   ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
   รายได้ค้างรับ
   สินค้าคงเหลือ
   เงินลงทุนในตราสารทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
   สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

99,941
34,961
6
16,213
177,856

90,786
14,494
22,152
14,746
306,653

94,105
32,664
200
51,745
16,607
212,984

   เงินลงทุนในบริษัทย่อย
   เงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น
   อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
   ส่วนปรับปรุงสินทรัพย์เช่าและอุปกรณ์
   สินทรัพย์สิทธิการใช้
   สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    ใบอนุญาตให้ใช้คลืน่ ความถีแ่ ละประกอบกิจการโทรทัศน์
   ค่าความนิยม
   สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอี่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

7,059
97,266
11,578
337,172
60,195
513,270
691,126

    164,404
140,306
44,708
11,288
300,908
8,365
70,912
740,891
1,047,544

112,422
26,541
59,271
264,744
197,323
77,673
737,974
950,958
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บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 - 2564
รายการ
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ส่วนของค่าใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการ
โทรทัศน์ค้างจ่ายที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึง
ก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงก�ำหนดช�ำระภาย
ในหนึ่งปี
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเช่า
ประมาณการหนี้สินส�ำหรับผลประโยชน์พนักงาน
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
ทุนส�ำรองตามกฎหมาย
ขาดทุนสะสม
ผลต่างจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
ส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม
2562

2563

2564

52,786
49,899

87,583
49,899

52,546
-

17,400

13,050

47,600

-

13,379

11,914

55,581
14,424
190,090

48,692
19,503
232,106

13,000
25,252
9,799
160,111

27,600
41,551
69,151
259,241

27,600
25,777
45,240
98,617
330,723

112,500
11,566
49,821
173,887
333,998

535,437
824,432
24,100
(952,084)
431,885
431,885
691,126

1,124,417
547,611
24,100
(905,693)
(70,000)
720,435
(3,614)
716,821
1,047,544

1,124,417
547,611
24,100
(1,009,467)
(70,000)
616,661
299
616,960
950,958
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บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 - 2564
รายการ

รายได้
รายได้จากการขายและการให้บริการ
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขายและการให้บริการ
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
รวมค่าใช้จ่าย
ก�ำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน
ก�ำไร (ขาดทุน) ส�ำหรับปีจากการด�ำเนินงานต่อเนื่อง
ขาดทุนส�ำหรับงวดจากการด�ำเนินงานที่ยกเลิก-สุทธิจากภาษี
ก�ำไร (ขาดทุน) ส�ำหรับปี
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก�ำไรหรือขาดทุนใน
ภายหลัง
ผลก�ำไรจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงาน
ก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี
การแบ่งปันก�ำไร (ขาดทุน) :
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
ก�ำไร (ขาดทุน) ส�ำหรับปี
การแบ่งปันก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม :
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
ก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี
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หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม
2562

2563

2564

457,064
35,760
492,824

544,945
50,116
595,061

394,866
103,457
498,323

401,842
133,740
(457,068)
78,514
414,310
(9,065)
405,245
405,245

418,224
161,349
(45,470)
534,103
60,958
(8,328)
52,630
(20,498)
32,132

471,032
161,639
(59,689)
572,982
(74,659)
(11,135)
(85,794)
(37,362)
(123,156)

(8,020)
397,225

4,001
36,133

(123,156)

405,245
405,245

43,075
(10,943)
32,132

(103,774)
(19,382)
(123,156)

397,225
397,225

47,076
(10,943)
36,133

(103,774)
(19,382)
(123,156)

บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสดรวม
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 – 2564
รายการ

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
ก�ำไร (ขาดทุน) ส�ำหรับปี
รายการปรับปรุง
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ค่าตัดจ�ำหน่ายใบอนุญาตให้ใช้คลืน่ ความถีแ่ ละประกอบกิจการ
โทรทัศน์

  หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม
2562

2563

2564

405,245

32,132

(123,156)

34,127
34,567

57,376
36,264

58,252
36,165

(325)
9,065
(622)

(156)
8,641
(406)

(39)
11,361
(178)

(ก�ำไร) ขาดทุนจากการสูญเสียอ�ำนาจการควบคุมในบริษทั ย่อยทางอ้อม

-

694

(13,930)

ก�ำไรจากการปรับมูลค่ามูลค่ายุติธรรม
ก�ำไรขาดทุนจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์
ขาดทุนจากการตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์
ประมาณการหนีส้ นิ ไม่หมุนเวียนส�ำหรับผลประโยชน์พนักงาน
กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

(791)
235
10,435
(448,108)
43,828

(1,677)
1,962
6,150
(45,470)
95,510

(21,823)
(226)
225
6,393
(59,689)
(106,645)

(49,176)
2,642
426
3,719
(19,755)
20,520
(15,076)
7,406
(5,466)

61,959
20,467
3,085
1,679
(1,419)
(24,266)
(17,712)
(14,050)
4,977
130,230

79,333
(13,674)
(1,001)
(4,660)
77
28,946
(25,063)
(12,599)
6,540
(48,746)

ดอกเบี้ยรับ
ต้นทุนทางการเงิน
ก�ำไรจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด�ำเนินงาน
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
รายได้ค้างรับ
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
จ่ายภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายได้รับคืน
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�ำเนินงาน
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บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสดรวม
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 – 2564
รายการ

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
รับดอกเบี้ย
สินทรัพย์ทางการเงินอื่น
เงินสดรับจากการซื้อบริษัทย่อยทางอ้อม
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น
เงินสดจ่ายจากการซื้อธุรกิจ
ซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้
เงินสดรับสุทธิจากการจ�ำหน่ายเงินลงทุนในตราสารหนี้
ซื้อเงินลงทุนในตราสารทุน
จ่ายค่าใบอนุญาตให้ใช้คลืน่ ความถีแ่ ละประกอบกิจการโทรทัศน์
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
เงินสดรับ (จ่าย) จากการขาย (ซื้อ) อุปกรณ์สุทธิ
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เงินสดจ่ายค่าเครื่องหมายการค้า
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
เงินสดจ่ายเพื่อช�ำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคล
ช�ำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคล
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคล
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ช�ำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
จ่ายดอกเบี้ย
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
ผลกระทบจากการด�ำเนินงานที่ยกเลิก
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
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หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม
2562

2563

2564

387
(430,300)
430,922
(72,800)
5,000
(46,032)
(12,225)
(125,048)

156
18,797
(164,404)
(376,200)
376,606
8,230
(93,720)
(2,698)
(40,820)
(274,053)

39
(309)
874
(20,000)
(329,000)
329,178
(29,922)
(50,000)
(9,678)
(843)
(29,080)
(138,741)

50,000
(5,000)
(6,444)
38,556
(91,958)
118,693
26,735

312,160
(23,729)
(4,350)
(2,518)
281,563
137,740
26,735
164,475

1,000
(14,666)
33,000
(20,000)
50,000
20,000
(13,050)
(14,144)
42,140
(145,347)
164,475
(1,465)
17,663

ตารางสรุปอัตราส่วนทางการเงินที่ส�ำคัญ
รายการ

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้
ระยะเวลาช�ำระหนี้
Cash Cycle
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก�ำไร (Profitablility Ratio)
อัตราก�ำไรขั้นต้น
อัตราก�ำไรจากการด�ำเนินงาน
อัตราส่วนเงินสดต่อการท�ำก�ำไร
อัตราก�ำไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ถาวร
อัตราการหมุนของสินทรัพย์
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายการเงิน (Leverage Ratio)
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนความสามารถในการช�ำระภาระผูกพัน
ข้อมูลต่อหุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น
- ข้อมูลตามงบการเงิน
ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น
มูลค่าหุ้นตามบัญชีต่อหุ้น

2562

2563

2564

(เท่า)
(เท่า)
(เท่า)
(เท่า)
(วัน)
(เท่า)
(วัน)
(เท่า)
(วัน)
(วัน)

0.94
0.64
(0.04)
3.31
109
12.20
30
79

1.32
1.00
0.62
4.19
86
37.75
10
12.05
30
66

1.33
0.96
(0.25)
4.30
84
42.15
9
14.42
25
67

(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(เท่า)

12.08%
88.66%
-1.35%
82.23%
173.72%
57.77%
541.77%
0.70

23.25%
5.90%
405.30%
5.40%
5.59%
3.70%
71.10%
0.68

-19.29%
-31.19%
39.58%
-24.71%
-18.47%
-12.32%
-56.91%
0.50

(เท่า)
(เท่า)

0.60
(0.06)

0.46
0.91

0.54
(0.98)

(บาท)

1.00

1.00

1.00

(บาท)
(บาท)

0.76
0.81

0.06
0.64

(0.09)
0.55
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ผลการด�ำเนินงานที่ผ่านมาของแต่ละธุรกิจ
รายได้จากการขายและบริการ
		 ในปี 2564 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายและการให้บริการจ�ำนวน 394.87 ล้านบาท ลดลง 150.07 ล้าน
บาท จากรายได้ในปี 2563 คิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ 27.54 และในปี 2563 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายและการ
ให้บริการจ�ำนวน 544.94 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 87.88 ล้านบาท จากรายได้ในปี 2562 จ�ำนวน 457.06 ล้านบาท คิดเป็น
อัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.23 ซึ่งมีสาเหตุการเพิ่มขึ้น/ลดลงในแต่ละธุรกิจดังนี้
ธุรกิจสื่อโทรทัศน์
		 ในปี 2564 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการด�ำเนินงานในธุรกิจสื่อโทรทัศน์และธุรกิจเกี่ยวเนื่องจ�ำนวน 290.91
ล้านบาท ลดลง 183.68 ล้านบาท จากรายได้ในปี 2563 คิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ 38.70 สาเหตุหลักเกิดจากผล
กระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รอบใหม่ ส่งผลให้กลุ่มบริษัทไม่สามารถ
จัดกิจกรรมตามที่วางแผนไว้ได้ ส่งผลให้รายได้ค่าโฆษณา และรายได้การจัดกิจกรรมลดลงจากปีก่อน
		 ในปี 2563 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการด�ำเนินงานในธุรกิจโทรทัศน์และธุรกิจเกี่ยวเนื่องจ�ำนวน 474.59 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้น 50.65 ล้านบาท จากรายได้ในปี 2562 คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.95 สาเหตุหลักเกิดจากรายได้
จากการให้เช่าเวลาเพิ่มขึ้น
ธุรกิจสื่อรูปแบบใหม่
		 ในปี 2564 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากธุรกิจสื่อรูปแบบใหม่จ�ำนวน 103.30 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 73.58 ล้านบาท
จากรายได้ในปี 2563 คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 247.58 เนื่องจากในปี 2564 บริษัทลงทุนในบริษัทย่อยที่ประกอบ
ธุรกิจสื่อรูปแบบใหม่ ท�ำให้กลุ่มบริษัทมีรายได้จากสื่อรูปแบบใหม่เพิ่มขึ้น
		 ในปี 2563 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากธุรกิจสื่อรูปแบบใหม่จ�ำนวน 29.72 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.24 ล้านบาท จาก
ปี 2562 คิดเป็นอัตราร้อยละ 60.82 เนื่องจาก กลุ่มบริษัทมีรายได้จากสื่อรูปแบบใหม่หลากหลายช่องทางมากขึ้น
ธุรกิจอื่นๆ
		 ในปี 2564 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการจ�ำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม จ�ำนวน 0.65 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก
รายได้ของบริษัทย่อยทางอ้อมในปี 2564
		 ในปี 2563 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการให้บริการน�ำเที่ยวจ�ำนวน 40.63 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากรายได้ของ
บริษัทย่อยทางอ้อม และสิ้นสุดการเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563
		 ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทมีส่วนการด�ำเนินงานที่ยกเลิก คือ ธุรกิจจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ เนื่องจากสิ้นสุดการเป็นบริษัท
ย่อยทางอ้อม เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564
รายได้อื่น
		 ในปี 2564 กลุ่มบริษัทมีรายได้อื่นจ�ำนวน 103.46 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 53.34 ล้านบาท จากรายได้ในปี 2563
คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 106.42 และในปี 2563 กลุ่มบริษัทมีรายได้อื่นจ�ำนวน 50.12 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.36
ล้านบาท จากรายได้ในปี 2562 จ�ำนวน 35.76 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 40.16 ซึ่งมีสาเหตุการเพิ่มขึ้น/
ลดลงดังนี้
		 ในปี 2564 กลุ่มบริษัทมีรายได้อื่นโดยส่วนใหญ่มาจากก�ำไรจากการสูญเสียอ�ำนาจควบคุมในบริษัทย่อยทาง
อ้อม จ�ำนวน 13.93 ล้านบาท ก�ำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน จ�ำนวน 21.82 ล้านบาท และจากรายได้
อื่นของธุรกิจสื่อโทรทัศน์ ธุรกิจสื่อรูปแบบใหม่ และรายได้อื่นของส่วนธุรกิจจ�ำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มที่เพิ่มขึ้น
		 ในปี 2563 กลุ่มบริษัทมีรายได้อื่นจากธุรกิจสื่อโทรทัศน์ ธุรกิจสื่อรูปแบบใหม่ และธุรกิจบริการน�ำเที่ยวที่
เพิ่มขึ้น
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ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ
กลุม่ บริษทั มีตน้ ทุนขายและบริการในปี 2562-2564 จ�ำนวน 401.84 ล้านบาท 418.22 ล้านบาท และ 471.03
ล้านบาท โดยในปี 2563 เพิ่มขึ้น 16.38 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.08 จากปี 2562 และในปี 2564 เพิ่ม
ขึ้น 52.81 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.63 ทั้งนี้ คิดเป็นสัดส่วนของต้นทุนขายและการให้บริการต่อราย
ได้จากการขายและการให้บริการร้อยละ 87.92 ร้อยละ 76.75 และร้อยละ 119.29 ในปี 2562-2564 ตามล�ำดับ
ต้นทุนหลักในการด�ำเนินงานของกลุ่มบริษัทในปี 2564 ได้แก่ เงินเดือนและสวัสดิการของพนักงานฝ่ายผลิต
คิดเป็นร้อยละ 46.85 ของต้นทุนรวม ต้นทุนในการผลิตสื่อ คิดเป็นร้อยละ 37.13 ของต้นทุนรวม ค่าเสื่อมราคาและ
ตัดจ�ำหน่าย คิดเป็นร้อยละ 15.95 ของต้นทุนรวม และต้นทุนสินค้า คิดเป็นร้อยละ 0.07 ของต้นทุนรวม
ต้นทุนหลักในการด�ำเนินงานของกลุ่มบริษัทในปี 2563 ได้แก่ เงินเดือนและสวัสดิการของพนักงานฝ่ายผลิต
คิดเป็นร้อยละ 33.72 ของต้นทุนรวม ต้นทุนในการผลิตสื่อ คิดเป็นร้อยละ 47.34 ของต้นทุนรวม ค่าเสื่อมราคาและ
ตัดจ�ำหน่าย คิดเป็นร้อยละ 17.89 ของต้นทุนรวม และต้นทุนสินค้า คิดเป็นร้อยละ 1.05 ของต้นทุนรวม
กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี 2562 - 2564 จ�ำนวน 133.74 ล้านบาท 161.35 ล้านบาท
และ 161.64 ล้านบาท ตามล�ำดับ โดยในปี 2563 เพิ่มขึ้น 27.61 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.64 จาก
ปี 2562 สาเหตุมาจากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานและค่าใช้จ่ายส�ำนักงานเพิ่มขึ้น และในปี 2564 เพิ่มขึ้น 0.29 ล้านบาท
คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.18 สาเหตุมาจากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานและค่าใช้จ่ายส�ำนักงานเพิ่มขึ้น
ในปี 2564 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารหลัก ได้แก่ ค่าใช้จ่ายด้านเงินเดือนและสวัสดิการพนักงาน คิด
เป็นร้อยละ 29.18 ของค่าใช้จ่ายรวม ค่าใช้จ่ายบริการส่วนกลาง คิดเป็นร้อยละ 25.30 ของค่าใช้จ่ายรวม ค่าใช้จ่าย
ส�ำนักงาน คิดเป็นร้อยละ 27.56 ของค่าใช้จ่ายรวม ค่าใช้จ่ายด้านการขายและการตลาด คิดเป็นร้อยละ 8.25 ของ
ค่าใช้จ่ายรวม และค่าเสื่อมราคา คิดเป็นร้อยละ 9.71 ของค่าใช้จ่ายรวม
ในปี 2563 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารหลัก ได้แก่ ค่าใช้จ่ายด้านเงินเดือนและสวัสดิการพนักงาน คิด
เป็นร้อยละ 37.52 ของค่าใช้จ่ายรวม ค่าใช้จ่ายบริการส่วนกลาง คิดเป็นร้อยละ 18.30 ของค่าใช้จ่ายรวม ค่าใช้จ่าย
ส�ำนักงาน คิดเป็นร้อยละ 26.45 ของค่าใช้จ่ายรวม ค่าใช้จ่ายด้านการขายและการตลาด คิดเป็นร้อยละ 8.56 ของ
ค่าใช้จ่ายรวม และค่าเสื่อมราคา คิดเป็นร้อยละ 9.17 ของค่าใช้จ่ายรวม
นอกจากนี้ในปี 2562 - 2564 กลุ่มบริษัทบันทึกกลับรายการขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น จ�ำนวน
457.07 ล้านบาท 45.47 ล้านบาท และ 59.69 ล้านบาท ตามล�ำดับ โดยในปี 2562 กลุ่มบริษัทบันทึกกลับรายการ
ขาดทุนจากการด้อยค่าของใบอนุญาตทีวีดิจิตอล ส่วนในปี 2563 และ 2564 กลุ่มบริษัทมีการกลับรายการด้อยค่าของ
ลูกหนี้
ต้นทุนทางการเงิน
กลุ่มบริษัทมีต้นทุนทางการเงิน ในปี 2562 - 2564 จ�ำนวน 9.06 ล้านบาท 8.33 ล้านบาท และ 11.13
ล้านบาท ตามล�ำดับ โดยในปี 2563 ลดลง 0.73 ล้านบาท คิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ 8.06 จากปี 2562 จากการช�ำระ
คืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ส่วนในปี 2564 เพิม่ ขึ้น 2.80 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 33.61 จากปี 2563
จากการกู้ยืมจากบุคคลภายนอก และจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
ก�ำไรสุทธิ

กลุ่มบริษัทมีอัตราก�ำไร(ขาดทุน)ขั้นต้นในปี 2562 – 2564 ร้อยละ 12.08 ร้อยละ 23.25 และร้อยละ -19.29
ตามล�ำดับ ในปี  2563 สาเหตุหลักในการเพิ่มขึ้นของอัตราก�ำไรขั้นต้น เนื่องจาก รายได้ในปี 2563 เพิ่มขึ้นจากราย
ได้จากการให้บริการน�ำเที่ยวของบริษัทย่อยทางอ้อม และกลุ่มบริษัทสามารถควบคุมต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น ส�ำหรับในปี 2564 สาเหตุหลักในการเพิ่มขึ้นของอัตราขาดทุนขั้นต้น เนื่องจาก รายได้ในปี 2564 ลดลงจาก
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นอกจากนี้ ในปี 2562 – 2564 กลุ่ม
บริษัทมีอัตราก�ำไร (ขาดทุน) จากการด�ำเนินงาน ร้อยละ 88.66 ร้อยละ 5.90 และร้อยละ -31.19 ตามล�ำดับ สาเหตุ
หลักเกิดจากในปี 2562 มีการกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการ
โทรทัศน์ของบริษัทย่อย ทั้งนี้ หากไม่รวมการกลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น กลุ่มบริษัทมี
ผลขาดทุนสุทธิในปี 2562 – 2564 เท่ากับ 51.82 ล้านบาท 13.34 ล้านบาท และ 182.84 ล้านบาท ตามล�ำดับ
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หนี้สินรวม
ณ สิ้นปี 2564 กลุ่มบริษัทมีหนี้สินรวมจ�ำนวน 334.00 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.28 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ
0.99 เมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีมูลค่าคงเหลือเท่ากับ 330.72 ล้านบาท โดยมีรายการเปลี่ยนแปลงที่เป็นสาระส�ำคัญดังนี้
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นลดลงจ�ำนวน 38.03 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 45.19 สาเหตุหลักมาจากการ
สูญเสียอ�ำนาจการควบคุมในบริษัทย่อยทางอ้อม
ค่าใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ค้างจ่ายลดลงจ�ำนวน 49.90 ล้านบาท หรือ
ลดลงร้อยละ 100 จากการจ่ายช�ำระค่าใบอนุญาตฯ ส่วนที่เหลือ
หนี้สิน

ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายลดลงจ�ำนวน 23.44 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 48.14 สาเหตุหลักมาจากการจ่ายช�ำระ

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่นเพิ่มขึ้น 13.00 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 100 จากการกู้ยืมเงินเพื่อน�ำมา
ใช้ในการลงทุนและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้นจ�ำนวน 112.50 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 100 จาก
เงินกู้ยืมที่น�ำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและน�ำมาใช้ในการลงทุนของกลุ่มบริษัท
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิม่ ขึน้ จ�ำนวน 6.95 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 17.10 โดยในระหว่าง
ปีมีการจ่ายช�ำระหนี้ตามเงื่อนไข 13.05 ล้านบาท และกู้ยืมเงินเพิ่มเพื่อน�ำมาใช้ในการลงทุนและเป็นเงินทุนหมุนเวียน
ของกลุ่มบริษัทจ�ำนวน 20.00 ล้านบาท
หนีส้ นิ ตามสัญญาเช่าลดลงจ�ำนวน 15.68 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 40.04 จากการจ่ายช�ำระหนีต้ ามเงือ่ นไข
12.88 ล้านบาท และลดลงจากการสูญเสียอ�ำนาจการควบคุมในบริษัทย่อยทางอ้อมจ�ำนวน 2.80 ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
ณ สิ้นปี 2564 กลุ่มบริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมจ�ำนวน 616.96 ล้านบาท ลดลง 99.86 ล้านบาท หรือ
ลดลงร้อยละ 13.93 เมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีมูลค่าคงเหลือเท่ากับ 716.82 ล้านบาท โดยมีรายการเปลี่ยนแปลงที่เป็น
สาระส�ำคัญดังนี้
ขาดทุนสะสมเพิม่ ขึน้ จ�ำนวน 103.77 ล้านบาท หรือร้อยละ 11.46 มาจากผลขาดทุนสุทธิสว่ นทีเ่ ป็นของบริษทั
ใหญ่ในปี 2564
งบกระแสเงินสดรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
งบกระแสเงินสดรวมส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุม่ บริษทั มีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรม
ด�ำเนินงาน 48.75 ล้านบาท ใช้ไปเพิ่มขึ้นเป็นจ�ำนวน 178.98 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนที่มีกระแสเงินสด
สุทธิได้มาจากกิจกรรมด�ำเนินงานเท่ากับ 130.23 ล้านบาท สาเหตุมาจากขาดทุนสุทธิสำ� หรับปี 123.16 ล้านบาท กระทบ
รายการทีไ่ ม่ใช่เงินสดและรายการทีไ่ ม่ใช่กจิ กรรมด�ำเนินงานจ�ำนวน 16.51 ล้านบาท เมือ่ ปรับปรุงรายการดังกล่าวแล้ว
กลุ่มบริษัทมีเงินสดใช้ไปในการด�ำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด�ำเนินงานรวม 106.65 ล้าน
บาท โดยมีการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด�ำเนินงานหลักๆ ดังนี้ รายการเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มขึ้น คือ ลูกหนี้
การค้าและลูกหนี้อื่น 79.33 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 0.07 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 28.95
ล้านบาท และรับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายในระหว่างปี 6.54 ล้านบาท ส�ำหรับรายการเปลี่ยนแปลงที่ลดลง คือ ราย
ได้ค้างรับ 13.67 ล้านบาท สินค้าคงเหลือ 1.00 ล้านบาท สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 4.66 ล้านบาท หนี้สินหมุนเวียนอื่น
25.06 ล้านบาท และรายการจ่ายภาษีเงินได้รวม 12.60 ล้านบาท จะมีกระแสเงินสดสุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรมด�ำเนินงาน
เท่ากับ 48.75 ล้านบาท
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 138.74 ล้านบาท โดยรายการหลักเป็นเงินสดจ่ายช�ำระค่าใบอนุญาต
ให้ใช้คลืน่ ถวามถีแ่ ละประกอบกิจการโทรทัศน์ 50.00 ล้านบาท เงินสดจ่ายลงทุนในตราสารทุน 29.92 ล้านบาท เงินสด
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จ่ายค่าเครื่องหมายการค้า 29.08 ล้านบาท เงินสดจ่ายค่าซื้อธุรกิจ 20.00 ล้านบาท และเงินสดจ่ายค่าซื้ออุปกรณ์และ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 10.93 ล้านบาท
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 42.14 ล้านบาท โดยในระหว่างปี 2564 กลุ่มบริษัทได้รับเงิน
กู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลสุทธิ 13.00 ล้านบาท เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลสุทธิ 50.00 ล้านบาท เงินกู้ยืมระยะยาว
ตามข้อตกลงกับสถาบันการเงินสุทธิ 6.95 ล้านบาท และเงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม 1.00 ล้านบาท
โดยมีเงินสดจ่ายเพื่อช�ำระหนี้สินตามสัญญาเช่า 14.67 ล้านบาท และดอกเบี้ยจ่าย 14.14 ล้านบาท
ส�ำหรับปี 2564 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ 145.35 ล้านบาท เมือ่ รวมเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี 2564 จ�ำนวน 164.48 ล้านบาท และหักผลกระทบจากการด�ำเนินงานที่ยกเลิกจ�ำนวน
1.47 ล้านบาท ท�ำให้มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี 2564 เท่ากับ 17.66 ล้านบาท
การเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนทางการเงินที่ส�ำคัญ
ส�ำหรับผลการด�ำเนินงานตามงบการเงินรวมส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับ 1.33 เท่า เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่เท่ากับ 1.32 เท่า
โดยอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่ากับ 0.96 เท่า ลดลงจากปีก่อนที่เท่ากับ 1.00 เท่า เนื่องจากสินทรัพย์หมุนเวียน
ลดลงมากกว่าหนี้สินหมุนเวียนลดลง โดยในปี 2564 กลุ่มบริษัทได้มีการซื้อธุรกิจ จ่ายช�ำระค่าใบอนุญาตให้ใช้คลื่น
ความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ และจ่ายช�ำระค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน
อัตราส่วนความสามารถในการท�ำก�ำไร
อัตราก�ำไรขั้นต้น ส�ำหรับปี 2564 เท่ากับร้อยละ -19.29 ในขณะที่ปีก่อนเท่ากับร้อยละ 23.25 ซึ่งมีอัตรา
ก�ำไรที่ลดลงร้อยละ 42.54 ส่วนอัตราก�ำไรจากการด�ำเนินงาน ส�ำหรับปี 2564 เท่ากับร้อยละ -31.19 ในขณะที่ปีก่อน
เท่ากับร้อยละ 5.90 ซึ่งมีอัตราก�ำไรที่ลดลงร้อยละ 37.09 และอัตราก�ำไรสุทธิ ส�ำหรับปี 2564 เท่ากับร้อยละ -24.71
ในขณะที่ปีก่อนเท่ากับร้อยละ 5.40 ซึ่งมีอัตราก�ำไรที่ลดลงร้อยละ 30.11 เนื่องจากรายได้ของกลุ่มบริษัทลดลงจาก
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ส�ำหรับปี 2564 เท่ากับร้อยละ -18.47 ในขณะที่ปีก่อนเท่ากับร้อยละ
5.59 ซึ่งมีอัตราที่ลดลงร้อยละ 24.06 เนื่องจากผลการด�ำเนินงานขาดทุนในปี 2564 ส่งผลให้สัดส่วนผลตอบแทนต่อ
ผู้ถือหุ้นลดลง
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม ส�ำหรับปี 2564 เท่ากับร้อยละ-12.32 ในขณะทีป่ กี อ่ นเท่ากับร้อยละ 3.70
ซึง่ มีอตั ราทีล่ ดลงร้อยละ 16.02 ส่วนอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ถาวร เท่ากับร้อยละ -56.91 ในขณะทีป่ กี อ่ นเท่ากับ
ร้อยละ 71.10 ซึง่ มีอตั ราทีล่ ดลงเท่ากับร้อยละ 128.01 เนือ่ งจากผลการด�ำเนินงานขาดทุนในปี 2564 ส่งผลให้สดั ส่วน
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมและสัดส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ถาวรลดลง โดยอัตราหมุนของสินทรัพย์ เท่ากับ
0.50 เท่า ในขณะที่ปีก่อนเท่ากับ 0.68 เท่า มีรอบการหมุนลดลง 0.18 เท่า
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายการเงิน
อัตราส่วนหนีส้ นิ รวมต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับ 0.54 เท่า ในขณะทีป่ กี อ่ นเท่ากับ
0.46 เท่า ซึ่งเพิ่มขึ้น 0.08 เท่า โดยมาจากในระหว่างปี 2564 กลุ่มบริษัทมีการกู้ยืมเงินระยะสั้นจากบุคคล และกู้ยืม
เงินระยะยาวจากบุคคลและสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น และมีผลการด�ำเนินงานขาดทุนในปี 2564 ท�ำให้ส่วนของผู้ถือหุ้น
ลดลง ซึ่งการกู้ยืมเงินดังกล่าวเป็นผลให้อัตราส่วนดังกล่าวเพิ่มขึ้นจากปีก่อน
อัตราส่วนความสามารถในการช�ำระภาระผูกพัน เท่ากับ -0.98 เท่า ในขณะที่ปีก่อนเท่ากับ 0.91 เท่า ซึ่ง
ลดลง 1.89 เท่า เนื่องจากกลุ่มบริษัทมีผลการด�ำเนินงานขาดทุนในปี 2564 ท�ำให้ความสามารถในการจ่ายช�ำระภาระ
ผูกพันลดลง
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ความเหมาะสมของโครงสร้างทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีทุนจดทะเบียนช�ำระแล้วเท่ากับ 1,124.42 ล้านบาท ก�ำไรสะสมที่แบ่ง
เป็นทุนส�ำรองตามกฎหมาย 24.10 ล้านบาท และขาดทุนสะสม 1,009.47 ล้านบาท และมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
ของบริษัท 547.61 ล้านบาท และผลต่างจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน 70.00 ล้านบาท ท�ำให้ ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นสุทธิส่วนของบริษัทใหญ่เท่ากับ 616.66 ล้านบาท เมื่อรวมส่วนของ
ผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม 0.30 ล้านบาท จะท�ำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเป็น 616.96 ล้านบาท
โดยโครงสร้างของสินทรัพย์รวม 950.96 ล้านบาท มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.54 เท่า เพิ่มขึ้น
จากปี 2563 เนื่องจากหนี้สินรวมเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 0.99 ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากเงินกู้ยืมทั้งระยะสั้นและระยะยาว
ในขณะที่ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงในอัตราร้อยละ 13.93 จากผลการด�ำเนินงานขาดทุนในปี 2564
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5. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�ำคัญอื่น
5.1 ข้อมูลทั่วไป
		

ชื่อบริษัท

บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์

NBC

หมวดอุตสาหกรรม

บริการ

ประเภทธุรกิจ

ดิจิทัลทีวี และสื่อดิจิทัลมีเดีย

เลขทะเบียนบริษัท

บมจ. เลขที่ 0107552000103

ทุนจดทะเบียน

1,124,417,300 บาท

ทุนจดทะเบียนและช�ำระแล้ว

1,124,417,300 บาท  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

ส�ำนักงานใหญ่

เลขที่ 1854 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ : 02-338-3333
Email
: investor@nbc.co.th  
Website   : http://www.nbc.co.th  

เลขานุการบริษัท

โทรศัพท์   : 02-338-3291
Email   : investor@nbc.co.th  

ข้อมูลอ้างอิงอื่นๆ

-ไม่มี-

นายทะเบียน
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (TSD)
ที่อยู่ 93 ชั้น 14 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-009-9000
โทรสาร    : 02-009-9991
เว็บไซต์   : www.set.or.th/tsd  
ผู้สอบบัญชี
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ำกัด
เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 50-51 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา  
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์   : (66) 2677-2000
โทรสาร    : (66) 2677-2222
ผู้สอบบัญชี		
  
1. นางสาวพรทิพย์  ริมดุสิต
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565 หรือ
  
2. นางศศิธร  พงศ์อดิศักดิ์  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8802 หรือ
  
3. นางสาวมาริษา ธราธรบรรพกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5752
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ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)
บริษัทและบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีในปี 2564
เป็นจ�ำนวนเงินรวม 3,450,000 บาท
2. ค่าตอบแทนอื่น (non-audit fee) -ไม่มี-

ที่ปรึกษาทางกฎหมาย

บริษัท 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  

บริษัทย่อย

1. บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชั่น จ�ำกัด
เลขที่ 1854 ชั้น 5 ถนนเทพรัตน แขวงบางนา เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร 10260
ประเภทธุรกิจ : ผลิตรายการโทรทัศน์ และให้บริการโฆษณา
ผ่านสื่อโทรทัศน์ (ดิจิทัลทีวี)
ทุนจดทะเบียน : 800,000,000 บาท
ทุนช�ำระแล้ว
: 800,000,000 บาท
สัดส่วนการถือหุ้น : 99.99 %
โทรศัพท์  
: 02-338-3333

				
				

2. บริษัท เนชั่น นิวส์ จ�ำกัด
(ชื่อเดิมบริษัท ไทย นิวส์ แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ เวิลด์ จ�ำกัด)
เลขที่ 1854 ชั้น 7 ถนนเทพรัตน แขวงบางนา เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร 10260
ประเภทธุรกิจ : สื่อดิจิทัล
ทุนจดทะเบียน : 19,000,000 บาท
ทุนช�ำระแล้ว     : 19,000,000 บาท
สัดส่วนการถือหุ้น : 99.99 %
โทรศัพท์  
: 02-338-3333

				

3. 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 : 60.00 %
โทรศัพท์  
: 02-338-3333

บริษัทร่วม

-ไม่มี-
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5.2 ข้อมูลส�ำคัญอื่น
			 -ไม่มี5.3 ข้อพิพาททางกฎหมาย
			 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ ไม่มีคดีพิพาทที่มีความเสี่ยงที่เป็นสาระส�ำคัญ ซึ่งจะมีผลกระทบในทาง
ลบอย่างมีนัยส�ำคัญต่อผลประกอบหรือสถานะทางการเงินของบริษัทฯ ที่มีจ�ำนวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือ
หุ้นตามงบการเงินรวมฉบับตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
5.4 ตลาดรอง
			 -ไม่มี5.5 สถาบันการเงินที่ติดต่อประจ�ำ
			 -ไม่มี-
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การก�ำกับดูแลกิจการ
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6. นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการก�ำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน) เชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดี จะท�ำให้บริษัทมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ช่วยสร้างความเชื่อมั่น
และความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย น�ำไปสู่ความยั่งยืน และเป็นการเพิ่ม
มูลค่าสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทได้ก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ และประกาศนโยบายฯ
ให้พนักงานทุกระดับทราบและถือปฏิบัติ
6.1.1 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ
การสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
การสรรหากรรมการบริษัท
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้ท�ำหน้าที่สรรหากรรมการ และกรรมการชุดย่อย โดย
จะพิจารณาสรรหาและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมมีความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ โดยเสนอ
ชื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้ง และ/หรือ น�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งต่อไป (แล้วแต่
กรณี) รวมทั้งพิจารณาประวัติบุคคลดังกล่าวแล้วว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก�ำหนดไว้ในกฎบัตรต่างๆ ของบริษัท
และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องรวมทัง้ ไม่ขดั หรือแย้งกับกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั และจะด�ำเนินการ
ให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอเกี่ยวกับบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อประกอบการตัดสินใจ
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การสรรหาผู้บริหารระดับสูง
การสรรหาผูม้ าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การ  คณะกรรมการบริหารจะเป็นผูพ้ จิ ารณาสรรหาและคัดเลือก
บุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตติ ามหลักเกณฑ์ทบี่ ริษทั ฯ ก�ำหนด และต้องเป็นผูท้ มี่ วี สิ ยั ทัศน์ ความรูค้ วามสามารถ และประสบการณ์
ความเหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร
การก�ำหนดค่าตอบทาน
บริษัทฯ ก�ำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้ท�ำหน้าที่ก�ำหนดค่าตอบแทน โดย
พิจารณาก�ำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น ไม่ว่าจะอยู่ในรูปเงินสด หลักทรัพย์ หรืออื่นใด (ถ้ามี) ของคณะ
กรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อย เพือ่ เสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาและอนุมตั ติ อ่ ไป ทัง้ นี้ ค่าตอบแทน
กรรมการควรอยูใ่ นลักษณะทีเ่ ปรียบเทียบได้กบั ระดับทีป่ ฏิบตั อิ ยูใ่ นอุตสาหกรรม และพิจารณาหลักเกณฑ์ในการประเมิน
ผลงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อพิจารณาผลตอบแทนประจ�ำปีและน�ำเสนอให้คณะ
กรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริหารก�ำหนด ระดับค่าตอบแทนเป็น
เงินเดือน สวัสดิการ และผลตอบแทนจูงใจในระยะยาว บริษัทฯ จะพิจารณาให้ สอดคล้องกับผลงานของบริษัทและ
ผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน
ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ
การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ
บริษัทได้ก�ำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ ดังนี้
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ
1. เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ควบคุม ดูแล จัดสรรเวลาในแต่ละวาระ ส�ำหรับให้กรรมการ
ที่จะอภิปรายแสดงความเห็นในประเด็นที่ส�ำคัญอย่างเพียงพอ
2. เป็นผูล้ งคะแนนเสียงชีข้ าดในกรณีทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั มีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง
2 ฝ่ายเท่ากัน
3. รับผิดชอบในฐานะผู้น�ำของคณะกรรมการในการวางกรอบ และติดตามดูแลการก�ำหนดนโยบายการ
ก�ำกับดูแลกิจการขององค์กร
4. เป็นประธานการประชุมผู้ถือหุ้นประจ�ำปีของบริษัท
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ
1. ควบคุมดูแลการด�ำเนินกิจการ และ/หรือบริหารงานประจ�ำวันของบริษัท
2. บริหารงานให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย แผนการด�ำเนินงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจาก
คณะ กรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร
3. เป็นผูร้ บั มอบอ�ำนาจของบริษทั ในการบริหารกิจการของบริษทั ให้เป็นตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย
ระเบียบ ข้อก�ำหนด ค�ำสั่ง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการ
บริหารของบริษัททุกประการ
4. มีอำ� นาจแต่งตัง้ และบริหารงานคณะท�ำงานชุดต่างๆ เพือ่ ประโยชน์และประสิทธิภาพการจัดการทีด่ ี และ
โปร่งใส และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่ง
การมอบอ�ำนาจตามหนังสือมอบอ�ำนาจ และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบอ�ำนาจอนุมัติและสั่งการที่
คณะกรรมการของบริษัทอนุมัติแล้ว
5. ก�ำหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของบริษัท รวมถึงการสั่งการและก�ำกับดูแลการด�ำเนิน
งานโดยรวม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารงาน
6. ติดตามและประเมินผลการด�ำเนินงานของบริษัทอย่างสม�่ำเสมอ และรายงานผลการด�ำเนินงาน
การบริหารจัดการ ความคืบหน้าในการด�ำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริษัท
7. มีอ�ำนาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินในการด�ำเนินการตามปกติธุรกิจของบริษัท ตามที่ก�ำหนดไว้ใน
ระเบียบอ�ำนาจการอนุมัติที่อนุมัติโดยคณะกรรมการของบริษัท
8. พิจารณาอนุมัติการเข้าท�ำสัญญาเกี่ยวกับการด�ำเนินธุรกิจปกติของบริษัท ตามที่ก�ำหนดไว้ในระเบียบ
อ�ำนาจอนุมัติที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติแล้ว
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9. มีอ�ำนาจพิจารณาว่าจ้างพนักงาน และบรรจุแต่งตั้ง ตลอดจนการโอน โยกย้ายข้ามสายงาน/ฝ่าย/แผนก  
หรือการพ้นจากการเป็นพนักงาน ก�ำหนดอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินเดือนโบนัส รวมถึงสวัสดิการ
เกี่ยวกับพนักงานของบริษัท ตามกรอบนโยบายที่คณะกรรมการบริหารก�ำหนด
10. มีอ�ำนาจ ออกค�ำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์
ของบริษัท เพื่อรักษาระเบียบ วินัย การท�ำงานภายในองค์กร
11. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารเป็นคราว ๆ ไป
		
ทั้งนี้การมอบหมายอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ จะไม่มีลักษณะเป็นการ
มอบอ�ำนาจหรือมอบอ�ำนาจช่วงที่ท�ำให้กรรมการผู้จัดการหรือผู้รับมอบอ�ำนาจจากกรรมการผู้จัดการ
สามารถอนุมตั ริ ายการทีต่ นหรือบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องก�ำหนด)
มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นการ
อนุมัติรายการที่เป็นไปตามปกติธุรกิจที่มีการก�ำหนดขอบเขตชัดเจน
กรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ อาจได้รับการแต่งตั้ง หรือถอดถอนโดยที่ประชุมคณะกรรมการ หรือที่
ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
ทุกครัง้ ทีม่ กี ารแต่งตัง้ กรรมการ และผูบ้ ริหารระดับสูง ฝ่ายจัดการจะจัดให้มเี อกสารและข้อมูลทีเ่ ป็นประโยชน์
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ โดยการแนะน�ำบริษทั และบริษัทย่อย ลักษณะธุรกิจ และแนวทางการด�ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท
ให้แก่กรรมการ และผู้บริหารระดับสูงที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ดังกล่าว
คณะกรรมการจะได้รับส่งเสริม และพัฒนา โดยคณะกรรมการสรรหาฯ มีอ�ำนาจหน้าที่ในการพิจารณารูป
แบบและจัดท�ำแผนการพัฒนากรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย เพือ่ พัฒนาความรู้ของกรรมการบริษทั และ
กรรมการชุดย่อยให้เข้าใจธุรกิจของกลุ่มบริษัท บทบาทหน้าที่และพัฒนาการต่างๆ ที่ส�ำคัญ เช่น สภาวะเศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรม กฎเกณฑ์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท เป็นต้น
ส�ำหรับคณะกรรมการบริหาร จะส่งเสริมให้มกี ารจัดท�ำแผนการพัฒนาผูบ้ ริหารและแผนการสืบทอดงานและ
ให้กรรมการผูจ้ ดั การรายงานต่อคณะกรรมการบริหารเป็นประจ�ำ เพือ่ ให้สอดคล้องกับนโยบายทีไ่ ด้รบั จากคณะกรรมการ
บริษัท
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาหลักเกณฑ์ในการประเมินผลงานของคณะกรรมการ
บริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อพิจารณาผลตอบแทนประจ�ำปีและน�ำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้
ความเห็นชอบ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคในการ
ด�ำเนินงานในปีที่ผ่านมา เพื่อน�ำมาปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานต่อไป
โดยให้มีการประเมินผลงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะ พร้อมทั้งเปิดเผยหลัก
เกณฑ์ ขั้นตอน และผลการประเมินในภาพรวมไว้ใน หัวข้อ 8.1 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปี
ที่ผ่านมา
6.1.2 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
บริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญในการปฏิบตั ติ ามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี โดยครอบคลุมเนือ้ หาทีส่ ำ� คัญตามหลัก
การก�ำกับดูแลกิจการใน 5 หมวด ดังนี้
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ ตระหนักดีว่า ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในความเป็นเจ้าของ โดยควบคุมบริษัทผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการให้
ท�ำหน้าทีแ่ ทนตนและมีสทิ ธิในการตัดสินใจเกีย่ วกับการเปลีย่ นแปลงทีส่ ำ� คัญของบริษทั ฯ โดยก�ำหนดไว้ในนโยบายการ
ก�ำกับดูแลกิจการ บริษัทฯ ได้ให้ความส�ำคัญและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก�ำหนด
บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติต่อผู้ถอื หุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยตระหนักถึงสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ อย่างเพียง
พอและทันเวลา มีเลขานุการบริษทั ท�ำหน้าทีจ่ ดั ให้มกี ารเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ของบริษทั ฯ ไว้ทเี่ ว็บไซต์ www.
nbc.co.th เพื่อให้ข้อมูลของบริษัทต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป ซึ่งได้แก่ ข้อมูลส�ำคัญล่าสุด ข่าวสาร รวมทั้งเปิด
โอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็น สอบถามได้อย่างเท่าเทียมกัน
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การประชุมผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษัทให้ความส�ำคัญกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี เพื่อรายงานให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบ
ผลการด�ำเนินงานของบริษัท และร่วมตัดสินใจในเรื่องส�ำคัญของบริษัท รวมทั้งซักถามข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ
เกี่ยวกับการบริหารงานและกิจการของบริษัทจากคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการ  
การจัดประชุมผูถ้ อื หุน้ ภายในปี 2564 ทีผ่ า่ นมา บริษทั ไม่เพียงแต่ปฏิบตั ใิ ห้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง ครบถ้วน แต่ยังมุ่งเน้นให้การด�ำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแล
กิจการทีด่ ี โดยยึดถือปฏิบตั ติ ามแนวทางในคูม่ อื AGM Checklist ซึง่ จัดท�ำขึน้ โดยสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย สมาคม
บริษัทจดทะเบียน และส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
บริษทั ฯ มีนโยบายส่งเสริมและอ�ำนวยความสะดวกให้แก่ผถู้ อื หุน้ โดยเปิดเผยข้อมูลเกีย่ วกับก�ำหนดวัน เวลา
และสถานทีจ่ ดั การประชุมล่วงหน้า พร้อมระบุแผนทีช่ ดั เจนในหนังสือเชิญประชุมและใช้ระบบบาร์โค้ด (Barcode) ใน
การลงทะเบียน การนับคะแนน และการแสดงผลมติที่ประชุม
ในปี 2564 บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2564 ในวันที่ 9 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุม
ชั้น 9 (ห้อง B) อาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร เวลา 13.00
น. โดยเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 12.00 น.
มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 10 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 13 ท่าน โดยกรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมอีก
3 ท่าน มีความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของ Covid -19 ณ ขณะนั้น จึงจ�ำเป็นต้องขอกักตัวเอง 14 วัน เพื่อเป็นการ
แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม จึงไม่ได้เข้าประชุม
ส�ำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2564 มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเป็นจ�ำนวน 36 ราย
รวมจ�ำนวนหุ้น 1,013,794,604 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 90.17 ของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ายได้ทั้งหมดจ�ำนวน 1,124,417,300
หุ้น ซึ่งการด�ำเนินการประชุมเป็นไปตามแนวทางการประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี และตามกฎหมายก�ำหนด ดังนี้  
ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
บริษทั ฯ ได้นำ� ข้อมูลหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ทีม่ รี ายละเอียดครบถ้วนเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษทั ฯ
ก่อนล่วงหน้าการประชุมไม่น้อยกว่า 21 วัน  โดยบริษัทฯ มอบหมายให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
จ�ำกัด นายทะเบียนหุน้ ของบริษทั ฯ เป็นผูจ้ ดั ส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผถู้ อื หุน้ ของบริษทั ล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดย
หนังสือเชิญประชุมมีรายละเอียดวาระการประชุม ข้อเท็จจริงและเหตุผล ความเห็นของคณะกรรมการ ในแต่ละวาระ
อย่างครบถ้วนและเพียงพอส�ำหรับการพิจารณาตัดสินใจของผูถ้ อื หุน้ พร้อมจัดส่งข้อมูลเพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ สามารถดาวน์โหลด
รายงานการประชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น ครั้ ง ก่ อ น รายงานประจ� ำ ปี เอกสารประกอบการพิ จ ารณาแต่ ล ะวาระ
ค�ำชี้แจงวิธีการต่างๆ ข้อมูลกรรมการอิสระ ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้
ถือหุ้น แผนที่สถานที่จัดประชุม และหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์ก�ำหนด รวมถึงได้ประกาศลง
โฆษณารายละเอียดเกี่ยวกับการจัดประชุมและระเบียบวาระที่เสนอในหนังสือพิมพ์รายวันติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวัน
ประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุม การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการ และส่งค�ำถามเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในช่วงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ถึง 29
มกราคม 2564 โดยผ่านเว็บไซต์ www.set.or.th หรือ www.nbc.co.th ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อ
เข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ และไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติม และไม่มีผู้ถือหุ้นส่งค�ำถามเป็นการล่วงหน้าก่อนวัน
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ในการพิจารณาก�ำหนดวัน เวลาการประชุม และสถานที่จัดประชุม บริษัทค�ำนึงถึงความสะดวกในการเดิน
ทางเข้าร่วมประชุม โดยบริษัทเปิดให้ผถู้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้าก่อนเวลา
ประชุมอย่างน้อย 1 ชั่วโมง และได้เชิญผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ำกัด และที่ปรึกษา
กฎหมายของบริษทั เข้าร่วมประชุมเพือ่ รับฟังความคิดเห็น เตรียมตอบข้อซักถามของผูถ้ อื หุน้ ตรวจสอบการนับคะแนน
เสียง และในการประชุมผู้ถือหุ้น 2564 ประธานกรรมการตรวจสอบ ท�ำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม
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ก่อนเริ่มการประชุม
บริษัทฯ จะชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่ใช้ในการประชุม วิธีการลงคะแนน การนับคะแนน การใช้บัตรลง
คะแนน ให้ที่ประชุมรับทราบโดยละเอียด โดยประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิด
เห็นภายในระยะเวลาทีเ่ หมาะสม พร้อมให้กรรมการผูจ้ ดั การและกรรมการบริหารบางท่าน เป็นผูช้ แี้ จงตอบค�ำถามของ
ผู้ถือหุ้น และจัดให้มีการจดบันทึกสาระส�ำคัญของค�ำถาม ค�ำตอบ และข้อสรุปเรื่องนั้นๆ ในรายงานการประชุมแล้ว
บริษัทฯ ได้น�ำระบบสารสนเทศแบบบาร์โค้ด มาใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม นับคะแนนเสียง และ
การแสดงผลการลงมติในการประชุมแต่ละวาระ และในวาระการเลือกตัง้ กรรมการ บริษทั ฯ เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ เลือก
ตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และได้บันทึกวิธีลงคะแนน วิธีนับคะแนน มติที่ประชุม โดยแยกเป็นคะแนนที่เห็นด้วย ไม่
เห็นด้วย และงดออกเสียง ในรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน ทั้งนี้ส�ำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการจะด�ำเนินการ
ลงมติเป็นรายบุคคล การลงมติในแต่ละวาระจะใช้บัตรลงคะแนนเสียง เพื่อสามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง พร้อม
ทั้งได้บันทึกการออกเสียงในแต่ละวาระอย่างละเอียดครบถ้วยไว้ในรายงานการประชุม
บริษทั ฯ ได้นำ� เสนอวาระพิจารณาก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้ทปี่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปีเป็นผูพ้ จิ ารณา
อนุมตั เิ ป็นประจ�ำทุกปี โดยน�ำเสนอข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเปรียบเทียบกับปีกอ่ น รวมถึงนโยบายและหลัก
เกณฑ์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับการก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น
ส�ำหรับผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษทั ฯ เสนอทางเลือกในการมอบอ�ำนาจให้แก่กรรมการ
อิสระของบริษัทอย่างน้อย 1 ท่าน ซึ่งไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องที่ต้องพิจารณา เป็นผู้รับมอบอ�ำนาจเพื่อเข้าประชุม
และลงคะแนนเสียงแทนผู้ถือหุ้นของบริษัท พร้อมแนบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.) (แบบ ข.) และ (แบบ ค.) โดย
แบบ ข. เป็นแบบที่ผู้ถอื หุ้นสามารถก�ำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้เองในแต่ละวาระ และ แบบ ค. กรณีที่ผู้มอบ
ฉันทะเป็นคัสโตเดียน (Custodian) ไปพร้อมหนังสือนัดเชิญประชุม
ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากเป็นการประชุมในช่วงการเริม่ ต้นของการแพร่ระบาดของเชือ้ โควิด 19 ในระลอกเดือนเมษายน
2564 บริษัทจึงให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
(COVID-19) ที่สอดคล้องกับค�ำแนะน�ำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และแนวปฏิบัติตามนโยบายการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยให้ผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่านต้องผ่านการคัดกรองอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าร่วมการประชุม นั่งเว้นระยะห่างตามที่บริษัทฯ ก�ำหนด
ไว้  สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา  ไม่น�ำอาหารและเครื่องดื่มในห้องประชุมฯ  และหากผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามขอให้
เขียนลงในกระดาษค�ำ (แทนการสอบถามโดยใช้ไมโคโฟนร่วมกัน)
หลังวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี
บริษัทฯ ได้เปิดเผยผลการลงมติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ให้ผู้ถือหุ้นและบุคคลทั่วไปได้รับทราบ โดยส่ง
ผ่านระบบ Set Community Portal ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายหลังการประชุมหรือไม่เกิน 9.00 น. ของวันท�ำการ
ถัดไปนับจากวันที่จัดประชุม ซึ่งเป็นไปโดยถูกต้องตามหลักเกณฑ์การเปิดเผยสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
คณะกรรมการดูแลและสอบทานกรอบโครงสร้างของการก�ำกับดูแลกิจการ เพื่อให้สามารถสร้างความมั่นใจ
แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทว่าจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม โดยหลีกเลี่ยงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น หรือการ
ด�ำเนินการใดๆ ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดความยุ่งยาก ซับซ้อน หรือมีต้นทุนสูงโดยไม่จ�ำเป็น โดยในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น
ในปี 2564 ที่ผ่านมา บริษัทด�ำเนินการตามแนวทางเพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับทราบข้อมูลที่มีนัยส�ำคัญ และ มีสิทธิ
ในกระบวนการตัดสินใจและได้รับทราบถึงผลของการตัดสินใจของบริษัทฯ ส�ำหรับเหตุการณ์ที่ส�ำคัญตามที่ก�ำหนดไว้
ในกฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทฯ ดังนี้
- บริษทั ฯ มีนโยบายทีจ่ ะไม่ดำ� เนินการไปในทางทีอ่ าจกระทบสิทธิของผูถ้ อื หุน้ ทุกราย และไม่เพิม่ ระเบียบวาระ
ในที่ประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส�ำคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า รวมถึงไม่แจกเอกสาร
ที่มีข้อมูลส�ำคัญเพิ่มเติมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างกระทันหัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลตาม
ระเบียบวาระการประชุมก่อนลงมติ
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- ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทุกรายมีสิทธิออกเสียงตามจ�ำนวนหุ้นที่ถืออยู่โดยหุ้นแต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่ง
เสียงเท่ากัน และไม่มีหุ้นใดมีสิทธิพิเศษ
- เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ทีไ่ ม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สทิ ธิออกเสียงโดยการมอบฉันทะ
ให้กับกรรมการอิสระอ�ำนวยความสะดวก ให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ
ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้
- ไม่มีการท�ำรายการระหว่างกันกับบริษัทย่อย  บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ที่เป็นผู้ถือหุ้น
ของบริษัทที่อาจท�ำให้เกิดประเด็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเป็นสาระส�ำคัญ
หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
คณะกรรมการมีนโยบายทีจ่ ะดูแลสิทธิของผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ นอกจากเรือ่ งทีม่ ผี ลกระทบต่อการประกอบ
ธุรกิจโดยตรงแล้ว ยังขยายไปสู่เรื่องที่คณะกรรมการเห็นว่าเป็นหน้าที่ที่ควรท�ำต่อสังคมส่วนรวมด้วย ผู้มีส่วนได้เสีย
จะได้รับการดูแลปฏิบัติจากบริษัทฯ ตามสิทธิที่พึงมีและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการได้พิจารณาให้
มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ ระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสีย ในการสร้างความยั่งยืนของกิจการ
ผู้มีส่วนได้เสียที่ส�ำคัญของบริษัทมีหลายกลุ่ม ประกอบด้วย พนักงาน ลูกค้า ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน คู่ค้า เจ้าหนี้
คู่แข่งทางการค้า สังคม ภาครัฐ ชุมชนที่ส�ำนักงานของบริษัทฯ ตั้งอยู่ เป็นต้น คณะกรรมการมีนโยบายให้มีการปฏิบัติ
ต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มดังนี้
1. ผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะรับผิดชอบและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้นโดยค�ำนึงถึงการเติบโตขององค์กร
อย่างยัง่ ยืน และพยายามทีจ่ ะให้ผลตอบแทนทีเ่ หมาะสม รวมทัง้ จะด�ำเนินการอย่างโปร่งใส ยึดมัน่ ในคุณธรรม มีระบบ
บัญชีที่เชื่อถือได้ และอยู่ในกรอบของกฎหมาย กรอบนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ และการปฏิบัติต่อผู้
ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
2. ลูกค้า

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้าและสังคม ที่จะได้รับบริการที่ดี มีคุณภาพ
ในระดับราคาที่เหมาะสม โดยยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและจริงจังรวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดีและ
ยั่งยืน
3. พนักงาน
บริษทั ฯ ตระหนักดีวา่ ทรัพยากรบุคคลเป็นสิง่ ทีม่ คี ณ
ุ ค่าทีส่ ดุ และเป็นปัจจัยส�ำคัญทีน่ ำ� องค์กรไปสูค่ วามส�ำเร็จ
จึงส่งเสริมให้พนักงานพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมสุขภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจ สร้างบรรยากาศการ
ท�ำงานที่ดี ส่งเสริมการท�ำงานเป็นทีม เปิดโอกาสและสนับสนุนให้พนักงานได้จัดตั้ง “สหภาพแรงงานเครือเนชั่น”  
เพือ่ คุม้ ครองผลประโยชน์เกีย่ วกับสภาพการจ้างงาน ส่งเสริมความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างและระหว่าง
ลูกจ้างด้วยกัน
ให้ความส�ำคัญดูแลเรื่องสวัสดิการ ได้จัดสวัสดิการต่างๆ เช่น ช่วยเหลือพนักงานเจ็บป่วยหรือเสียชีวิต สูญ
เสียบิดามารดา คู่ชีวิต หรือ บุตร เงินของขวัญการสมรส เงินของขวัญบุตร เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร กองทุนส�ำรอง
เลี้ยงชีพ เงินยืมฉุกเฉิน การตรวจสุขภาพประจ�ำปี การประกันอุบัติเหตุ การประกันสุขภาพ และประกันชีวิตหมู่   
ด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ท�ำงาน โดยดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการท�ำงานให้มีความ
ปลอดภัยต่อชีวติ และทรัพย์สนิ ของพนักงานอยูเ่ สมอ และจากสถานการณ์การแพร่การกระจายของเชือ้ ไวรัส COVID-19
บริษัทได้ออกมาตรการการป้องกันและประกาศขอความร่วมมือพนักงานในการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด รวมทั้ง
ประสานงานกับหน่วนงานที่เกี่ยวข้องจัดหาวัคซีนให้พนักงาน
บริษทั ให้ความส�ำคัญในเรือ่ งการพัฒนาศักยภาพของพนักงานในทุกระดับ โดยมีการจัดการอบรมให้กบั พนักงาน
ทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้สามารถน�ำความรู้ที่ได้ มาพัฒนารูปแบบการท�ำงานให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น
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4. คู่ค้า

บริษัทฯ ค�ำนึงถึงความเสมอภาคและความซื่อสัตย์ในการด�ำเนินธุรกิจและผลประโยชน์ร่วมกันกับคู่ค้า โดย
ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด  และมีจรรยาบรรณที่ดีในการด�ำเนินธุรกิจ  จึงได้ก�ำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ ดังนี้
1. ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ รับหรือเรียกร้องผลประโยชน์ หรือเสนอหรือจ่ายผล
ประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในทางการค้ากับคู่ค้า
2. ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
3. มีหลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่ค้า
4. ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัด   กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ จะแจ้งให้คู่ค้าทราบ
ล่วงหน้าเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข โดยใช้หลักการของความสมเหตุสมผล
5. ให้ข้อมูลที่เป็นจริงและถูกต้อง
6. สนับสนุนและร่วมมือกับคู่ค้าในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
7. สนับสนุนและร่วมมือกับคู่ค้าในการผลิตสินค้าและบริการใหม่ๆ เพื่อสนองตอบความต้องการของผู้บริโภค
ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
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 หลีกเลี่ยงวิธีการ
ไม่สุจริตเพื่อท�ำลายคู่แข่ง
3. ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม เช่น การ
จ่ายสินจ้างให้แก่พนักงานของคู่แข่ง เป็นต้น
6. เจ้าหนี้

บริษัทฯ ค�ำนึงถึงความเสมอภาค และความซื่อสัตย์ต่อเจ้าหนี้ การช�ำระค่าสินค้าบริการ และการปฏิบัติตาม
พันธะสัญญากับธนาคาร สถาบันการเงิน การช�ำระเงินต้นและดอกเบี้ย โดยก�ำหนดแนวปฏิบัติที่ดีและเป็นธรรมดังนี้
1. รักษาดูแลและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้โดยเคร่งครัด ทั้งในแง่การช�ำระคืน การดูแลหลักทรัพย์
ค�้ำประกัน และเงื่อนไขอื่นๆ รวมทั้งไม่ใช้เงินทุนที่ได้จากการกู้ยืมเงินไปในทางที่ขัดกับวัตถุประสงค์ใน
ข้อตกลงที่ท�ำไว้
2. รายงานฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ที่เป็นจริงและถูกต้อง แก่เจ้าหนี้ด้วยความซื่อสัตย์
3. รายงานเจ้าหนีล้ ว่ งหน้า หากไม่สามารถปฏิบตั ติ ามข้อผูกพันในสัญญาและร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว
บริษัทได้รับการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อจากหลายธนาคารซึ่งมีสัมพันธ์ทางการค้ากับบริษัทมายาวนาน และ
จัดชั้นให้บริษัทฯ เป็นลูกค้าชั้นดี ซึ่งบริษัทฯได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อก�ำหนดตามสัญญาอย่างครบถ้วน
7. สังคมและสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ ส่งเสริมให้มีการให้ความรู้แก่พนักงาน เพื่อปลูกฝังจิตส�ำนึกเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อมและการ
ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและมีประสิทธิภาพ ผ่านกระบวนการสื่อสารภายในบริษัทฯ และส่งเสริมให้พนักงานมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมรณรงค์ลดภาวะโลกร้อนด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงาน กิจกรรม 5 ส. พร้อมทั้ง
สนับสนุนให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
พลังงานที่บริษัทฯ จัดขึ้น
บริษัทฯ ในฐานะของผู้ผลิตข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อทุกช่องทาง มีความห่วงใยถึงคุณภาพชีวิตและการบริโภค
ข่าวสารของคนไทย จึงให้ความส�ำคัญอย่างยิ่งต่อการเสนอข่าวสารที่มีคุณภาพและมีประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม
รวมถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมไทยเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
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ในฐานะที่บริษัทฯ ท�ำธุรกิจด้านสื่อ ท�ำให้มีกิจกรรมทางธุรกิจและสังคมของบริษัท ต้องติดต่อกับประชาชน
หลากหลายกลุ่ม จึงมีโอกาสรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ อย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง
กลุ่มบริษัทฯ  มีระบบ Call Center ในการรับเรื่องร้องเรียนพร้อมประสานแก้ไขปัญหาด้านบริการ และประสานงาน
กับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องภายในบริษทั เป็นประจ�ำ และได้ปรับปรุงเรือ่ งทีไ่ ด้รบั ตามข้อร้องเรียนทีเ่ ป็นจริงและสร้างความ
เสียหาย (ถ้ามี) อย่างสม�่ำเสมอ
บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มและพนักงานของบริษัท สามารถร้องเรียน แสดงความเห็น และ
แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ โดยส่งถึงคณะกรรมการตรวจสอบ และฝ่ายตรวจสอบภายใน ผ่าน E-mail : audit_
nbc@nationgroup.com หรือ ส่งไปรษณีย์มายังที่อยู่ของบริษัท หรือยื่นหนังสือโดยตรง ที่ บริษัท เนชั่น บรอด แค
สติ้ง คอร์ปอเรชั่นจ�ำกัด (มหาชน) เลขที่ 1854 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
กระบวนการด�ำเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน
- ฝ่ายตรวจสอบภายในจะรวบรวมข้อร้องเรียนและตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น หากข้อร้องเรียนมีมูลความ
ผิด จะรวบรวมหลักฐานส่งให้กรรมการผู้จัดการ เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง โดยมี
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลเป็นเลขาคณะกรรมการสอบสวน และรายงานผลพร้อมทั้งมาตรการด�ำเนินการกับ
ผู้กระท�ำผิดเพื่อเสนอต่อกรรมการผู้จัดการ และคณะกรรมการตรวจสอบทราบ
- มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน คณะกรรมการตรวจสอบ จะพิจารณาให้ความเป็นธรรมและปกป้องผู้
ร้องเรียน ผูร้ บั เรือ่ งร้องเรียน ผูถ้ กู ร้องเรียน และผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องในการด�ำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง
รวมทั้งต้องเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นความลับ จะเปิดเผยเท่าที่จ�ำเป็น โดยค�ำนึงถึงความปลอดภัย และ
ความเสียหายของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
คณะกรรมการได้ดูแลให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลส�ำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูล
ที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นไปตามกฎหมาย
และกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย เช่น เว็บไซต์ของบริษัท ช่องทางการเปิดเผย
ข้อมูลของ   ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เป็นต้น
บริษัทฯ ก�ำหนดไว้ในนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการว่าทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ให้
กรรมการ และผูบ้ ริหารต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ตอ่ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และส�ำเนาให้เลขานุการบริษัทเก็บรักษา และ ในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี กรรมการและผู้บริหารจะรายงานข้อมูล
การถือครองหลักทรัพย์ของตน และ รายงานต่อคณะกรรมการอย่างน้อยปีละครั้ง  
บริษัทฯ เล็งเห็นความส�ำคัญของการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับและ/หรือข้อมูลภายในกลุ่มบริษัท จึงได้ออก
นโยบาย “การใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ” ก�ำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และพนักงานของกลุ่มบริษัท
ต้องรักษาข้อมูลภายในกลุ่มบริษัทฯ เป็นความลับ เว้นแต่การเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ ในการด�ำเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ ห้าม ขาย ซื้อ โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยข้อมูลที่เป็นความลับ และ/หรือข้อมูล
ภายในของกลุม่ บริษทั ฯ และ/หรือการเข้าท�ำรายการใดๆ ในทางทีอ่ าจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกลุม่ บริษทั ฯ ไม่วา่ ทาง
ตรง หรือ ทางอ้อม
ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลทางการเงินของบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และเป็น
ไปตามเกณฑ์ที่ส�ำนักงานก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์ฯ ก�ำหนด ผ่านช่องทางการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ
และผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ
งานนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทฯ มีส�ำนักงานเลขานุการบริษัท ท�ำหน้าที่ประสานงานติดต่อสื่อสารกับ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน อย่างเท่า
เทียมและเป็นธรรม และประสานงานการตอบค�ำถามเกี่ยวกับบริษัท และการด�ำเนินงานของบริษัท แก่นักลงทุนตาม
ที่ส่งค�ำถามผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท หรือโทรศัพท์ หรือช่องทางอื่นๆ เพื่อสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทฯ กับ
ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน  นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และภาครัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับ
การเผยแพร่ข้อมูลที่ส�ำคัญของบริษัทฯ ในปี 2564 ผ่านทางเว็บไซต์ www.nbc.co.th
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โดยสามารถติดต่อ ส�ำนักงานเลขานุการบริษัท ดังนี้
บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : 1854 ถนน เทพรัตน แขวงบางนาใต้  เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ : 02-338-3291
E-mail : corporate_secretary@nationgroup.com
Website : www.nbc.co.th
ทั้งนีส�ำนักงานเลขานุการบริษัท ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ให้ความส�ำคัญกับการ
ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ส�ำนักงาน ก.ล.ต. และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยผ่านการพิจารณา
ตรวจสอบตามขั้นตอน คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง นายยศ บุญยืน เป็นเลขานุการบริษัท เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์
2561 ซึ่งมีหน้าที่ในการช่วยเหลือประธานกรรมการ ในการก�ำกับดูแลให้การด�ำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท
กรรมการชุดย่อย และกรรมการบริษทั ทุกท่าน เป็นไปตามกรอบของบทบาทหน้าทีต่ ามทีก่ ฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องก�ำหนดไว้ ตลอดจนมีหน้าที่ในการจัดเตรียมเอกสารประกอบวาระการประชุมให้เพียงพอต่อการพิจารณา
และตัดสินใจของคณะกรรมการ บันทึกรายงานการประชุมอย่างรัดกุม ถูกต้อง เพื่อแสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการได้
พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่น�ำเสนอ อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริตและมีความรับผิดชอบโดยใช้วิจารณญาณ
เยี่ยงวิญญูชนที่ประกอบธุรกิจนั้นพึงกระท�ำในสถานการณ์เดียวกัน
อีกทั้งมีหน้าที่ในการเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือเชิญประชุม รายงานการประชุมของคณะกรรมการ
และการประชุมผูถ้ อื หุน้ รายงานการมีสว่ นได้เสีย และรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผูบ้ ริหารตลอด
จนดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ ประสานงานกับฝ่ายบริหารให้มกี ารปฏิบตั ติ ามมติของคณะกรรมการ ซึง่ เลขานุการ
บริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบอย่างครบถ้วน
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการมีบทบาทส�ำคัญในการก�ำกับดูแลกิจการเพือ่ ประโยชน์สงู สุดของบริษทั และผูถ้ อื หุน้ และให้เป็น
ไปตามนโยบาย กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วย
ความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซือ่ สัตย์สจุ ริตเยีย่ งวิญญูชนผูป้ ระกอบธุรกิจเช่นนัน้ จะพึงกระท�ำภายใต้สถานการณ์อย่าง
เดียวกันด้วยอ�ำนาจต่อรองทางการค้า ที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการบริษัท
(รายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ 7 โครงสร้างการก�ำกับดูแลกิจการ และข้อมูลส�ำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะ
กรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ และ ในเอกสารแนบ 5 นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ)

6.2 จรรยาบรรณธุรกิจ

บริษทั ฯ ตระหนักถึงความส�ำคัญของการด�ำเนินธุรกิจและการบริหารงานอย่างมีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรม  และ
มีกรอบที่ชัดเจนในการน�ำนโยบายมาสู่ภาคการปฏิบัติ บริษัทฯ ได้จัดท�ำคู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการ
ท�ำงาน (Code of Conduct) ส�ำหรับคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ เพื่อยึดถือเป็นแนวทางในการ
ปฎิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมีมาตรฐาน มีคุณภาพ มีคุณธรรม ครอบคลุมในการดูแลผู้มีส่วนได้เสียกลุ่ม
ต่างๆ และการปฏิบัติตามกฎหมาย โดยคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ ทุกคน มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม
อย่างเคร่งครัด  
ส�ำหรับรายละเอียดคู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการท�ำงาน (ฉบับเต็ม) บริษัทได้เผยแพร่ไว้ในเวบ
ไซต์ของบริษัท (www.nbc.co.th ในหัวข้อ การก�ำกับดูแลกิจการ)
6.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�ำคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการก�ำกับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมา
6.3.1 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�ำคัญเกี่ยวกับการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการก�ำกับดูแลกิจการ หรือ
กฎบัตรคณะกรรมการในรอบปีท่ผ่านมา
บริษัทยังคงให้ความเชื่อมั่นและยึดนโยบายและแนวปฏิบัติการก�ำกับดูแลกิจการดังเช่นที่ผ่านมา อย่างไร
ก็ตามเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน จึงได้จัดท�ำและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการ
บริษัทและกฏบัตรคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ กฏบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน  และกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยกฏบัตรดังกล่าวได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการ
บริษัท และได้น�ำเปิดเผยในเว็บไซต์บริษัทและใช้ถือปฏิบัติต่อไป
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6.3.2 การปฏิบัติในเรื่องอื่นๆ ตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
จากความมุ่งมั่นในการด�ำเนินงานด้วยความโปร่งใสเป็นธรรม และค�ำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และการ
ปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง ท�ำให้บริษัทได้รับการประเมินผลเกี่ยวกับการก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ดี ดังนี้
1) ผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�ำปี 2564 ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุน
ไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนและส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์บริษัท
ได้ 98.50 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ดีมาก
2) ผลการประเมินการต่ออายุสมาชิกโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รปั ชันของภาคเอกชนไทย (CAC) บริษทั
ได้รับการต่ออายุสมาชิกไปอีก 3 ปี นับตั้งแต่วนั ที่ 31 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เป็นการ
ยืนยันได้วา่ บริษทั ฯ ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความส�ำคัญของการวางระบบป้องกันการทุจริต คอร์รปั ชัน
และพร้อมที่จะด�ำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส
คณะกรรมการบริษัท เชื่อมั่นว่าการด�ำเนินงานตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และหลักจริยธรรมในการ
ด�ำเนินธุรกิจ และการต่อต้านคอร์รัปชัน นั้น จะส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับความยอมรับจากทั้งลูกค้า คู่ค้า และส่วนอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตัวของพนักงานเอง ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทก้าวหน้าและเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับสังคม
และประเทศชาติสืบไป
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7. โครงสร้างการก�ำกับดูแลกิจการ

และข้อมูลส�ำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ 		
คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

7.1 โครงสร้างการก�ำกับดูแลกิจการ ส�ำหรับปี 2564
คณะกรรมการบริษัท
คุณฉาย บุนนาค

(ประธานกรรมการบริษัท)

เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ
คุณสุธี ผ่องไพบูลย์

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คุณสุธี ผ่องไพบูลย์

(ประธานกรรมการตรวจสอบ)

(ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน)

คณะกรรมการบริหาร
คุณฉาย บุนนาค

ฝ่ายตรวจสอบภายใน/Outsources

(ประธานกรรมการบริหาร)

คณะกรรมการผู้จัดการ/MD
คุณสุภวัฒน์ สงวนงาม

กองบก.และรายงานข่าว

กองบก.

สร้างสรรค์
รายการข่าว

ฝ่ายขาย

Advertising
Sales

สนับสนุนการจัดการและการตลาด

เทคโนโลยีการผลิต

เทคโนโลยีการผลิต
และออกอากาศ

Marcom & Corp.
Strategy

โครงการ
สารคดี

สายงานสนับสนุน
การจัดการ

66

One
Report 2564

บริหารและพัฒนา
ผู้ประกาศ

Marketing

Creative
Production

จัดหารายได้
พิเศษ

คม ชัด ลึก
ออนไลน์

บัญชีและ
การเงิน

กอง บก.คม ชัด ลึก

Central
Office

ออนไลน์

อธิบายเพิ่มเติมของโครงสร้างการจัดการ
		 ประธานคณะกรรมการบริษัทคือ นายฉาย  บุนนาค มีคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร
กลุ่มบริษัทประกอบด้วย 3 สายธุรกิจ ประกอบด้วย ธุรกิจสื่อโทรทัศน์ ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม และธุรกิจ
สื่อรูปแบบใหม่ โดยมีกรรมการผู้จัดการ (Managing Director) เป็นผู้บริหารสูงสุดที่รายงานตรงต่อคณะกรรมการ
บริหาร

7.2 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท

			 คณะกรรมการบริษทั จัดตัง้ ขึน้ เพือ่ ท�ำหน้าทีก่ ำ� กับดูแลกิจการเพือ่ ประโยชน์สงู สุดของบริษทั และผูถ้ อื หุน้ และ
ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริตเยี่ยงวิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจเช่นนั้น จะพึงกระท�ำภายใต้
สถานการณ์อย่างเดียวกันด้วยอ�ำนาจต่อรองทางการค้า ที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการบริษัท
7.2.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
		 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในหลากหลายด้าน
ทัง้ ภาคธุรกิจและสาขาอืน่ ๆ ทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ การประกอบธุรกิจของบริษทั ฯ และมีจำ� นวนกรรมการเพียงพอทีจ่ ะก�ำกับ
ดูแลธุรกิจของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คือ ไม่น้อยกว่า 5 คน และอย่างน้อยจ�ำนวนกรรมการ
1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด เป็นกรรมการอิสระ และต้องมีกรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหารอย่างน้อย 1 ท่าน
ที่มีประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน และจ�ำนวนกรรมการไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องมี
สัญชาติไทย และจ�ำนวนกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ทั้งนี้การเลือกตั้งกรรมการ
ต้องเป็นบุคคลที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท และมีความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้
วางใจให้บริหารจัดการกิจการทีม่ มี หาชนเป็นผูถ้ อื หุน้ ตามทีค่ ณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศ
ก�ำหนด
โดยคณะกรรมการบริษัทท�ำหน้าที่ก�ำหนดนโยบายภาพรวมของกิจการ ตลอดจนท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแลกิจการ
เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น และให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท
มติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริตเยี่ยงวิญญูชน
ผูป้ ระกอบธุรกิจเช่นนัน้ จะพึงกระท�ำภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกันด้วยอ�ำนาจต่อรองทางการค้า ทีป่ ราศจากอิทธิพล
ในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการบริษัท
การเลือกตัง้ กรรมการบริษทั ให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษทั และข้อก�ำหนดของกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง ต้องมีความ
โปร่งใสและชัดเจน ในการสรรหากรรมการบริษทั ให้ดำ� เนินการผ่านกระบวนการของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน โดยมีรายละเอียดที่เพียงพอเพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทและ/หรือผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบริษัทฯ มีจ�ำนวน 13 คน ประกอบด้วย กรรมการอิสระจ�ำนวน 5
คน (คิดเป็นร้อยละ 38.5 ของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมด 13 คน) กรรมการบริษัทที่ไม่ใช่ผู้บริหาร จ�ำนวน 5 คน (คิด
เป็ น ร้ อ ยละ 38.5) และมี ก รรมการที่ เ ป็ น ผู ้ บ ริ ห ารของบริ ษั ท และบริ ษั ท ใหญ่ จ� ำ นวน 4 คน (คิ ด เป็ น
ร้อยละ 30.8) ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของส�ำนักงาน ก.ล.ต. ที่ก�ำหนดให้บริษัทฯ จดทะเบียนต้องมีกรรมการอิสระ
อย่างน้อย 1 ใน 3 หรือร้อยละ 33.3 ของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมด เพื่อท�ำหน้าที่ถ่วงดุลในการออกเสียงพิจารณาเรื่อง
ต่างๆ และมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นต่อการด�ำเนินงานภายใต้นโยบายที่ก�ำหนดไว้  รวมถึงสอบทานการบริหาร
งานของฝ่ายบริหารเพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม ส�ำหรับกรรมการอิสระของบริษัท
ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้หญิง 1 คน รายละเอียดประวัติกรรมการเปิดเผยตามเอกสารแนบ 1
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7.2.2 ข้อมูลคณะกรรมการบริษัทและผู้มีอ�ำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล
		
คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริษัท จ�ำนวน 13 ท่าน ดังนี้
ล�ำดับ

ต�ำแหน่ง

ชื่อ-นามสกุล

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

นายฉาย บุนนาค
นายสุภวัฒน์ สงวนงาม
นายสุธี ผ่องไพบูลย์
นายชัยวัฒน์ อัศวินทรางกูร
นางสาวนริศรา ศรีสันต์
นายชาลี ดิษฐลักษณ
นายสเตนเล่ย์ ชุน หวั่ง
พล.อ วัธนชัย ฉายเหมือนวงศ์
นายสมบูรณ์ ม่วงกล�่ำ
นายเจษฎา บูรณพันธุ์ศรี
นางสาวปิยะดา ปุณณกิตติเกษม

ประธานกรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท

12.

นางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ

กรรมการบริษัท

13.

นางสาวอรอร อัครเศรณี

กรรมการบริษัท

โดยมี นายยศ  บุญยืน ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัทและเป็นเลขานุการบริษัท
			กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพันของบริษัท
			 กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพันของบริษัท ประกอบด้วย นายฉาย บุนนาค หรือ นายสุภวัฒน์ สงวนงาม
หรือ นางวรางคณา  กัลยาณประดิษฐ ลงนามร่วมกันสองคน พร้อมประทับตราส�ำคัญของบริษัท
				 คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัท
		 คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัท เป็นไปตามข้อก�ำหนดของคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน ดังต่อไปนี้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุมของบริษทั ทัง้ นี้ ให้นบั รวมการถือหุน้ ของผูท้ เี่ กีย่ วข้อง
ของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาด้านอื่นใดที่
ได้รับผลตอบแทนประจ�ำ  หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัท
ย่อยล�ำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้   ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่
รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท
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				 3. กรรมการอิสระจะต้องไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางการค้า ทางธุรกิจ ส่วนได้เสียทางการเงินหรือ
ผลประโยชน์อื่นๆ ในการบริหารจัดการ ทั้งในทางตรงหรือทางอ้อมกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้
วิจารณญาณอย่างอิสระของตน หรือไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของผู้ที่
มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจ
ควบคุมของบริษัทเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับ
การแต่งตั้ง
4. กรรมการอิสระจะต้องไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฏหมายในลักษณะ
ที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่ น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทหรือ
บริษัทย่อย
5. กรรมการอิสระจะต้องไม่ท�ำการเป็นตัวแทนอย่างเปิดเผยหรืออย่างไม่เปิดเผยของกรรมการบริษัท
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นใดซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่คนใดหรือกลุ่มผู้ถือหุ้นใดของ
บริษัท
6. กรรมการอิสระจะต้องท�ำหน้าที่และใช้วิจารณญาณของตน โดยไม่ได้รับอิทธิพลจากกรรมการ ผู้บริหาร
หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือญาติ
7. กรรมการอิสระจะต้องไม่เป็นหรือเคยเป็น ผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือ
หุ้นส่วนผู้จัดการของนิติบุคคลที่เป็นส�ำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจาก
การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
8. กรรมการอิสระจะต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็น
ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน หรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า
2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุม
ของบริษัท ทั้งนี้   ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มี
อ�ำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการ
มีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
9. กรรมการอิสระ ต้องไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการเข่งขันที่มีนัยกับกิจการของ
บริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหาร
งานลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ�ำ  หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิ
ออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัย
กับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
10. กรรมการอิสระจะต้องไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�ำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการ
ด�ำเนินงานของบริษัท
7.2.3 บทบาท หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
			 หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
			 คณะกรรมการบริษทั ฯ มีหน้าทีพ่ จิ ารณาและให้ความเห็นชอบในเรือ่ งส�ำคัญเกีย่ วกับการด�ำเนินงาน เช่น วิสยั
ทัศน์และพันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน ความเสี่ยง แผนงาน และงบประมาณ รวมทั้งก�ำกับดูแลให้ฝ่าย
จัดการด�ำเนินงานตามนโยบายและแผนงานที่ก�ำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใต้ข้อก�ำหนดของ
กฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะใช้วิจารณญาณ และความรอบคอบในการ
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ตัดสินใจ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ และความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์ในระยะยาวของบริษัทฯ โดยคณะ
กรรมการบริษทั เป็นผูร้ บั ผิดชอบต่องบการเงินของบริษทั ฯ และรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงาน
ทางการเงิน
			 อ�ำนาจด�ำเนินการของคณะกรรมการบริษัท ตามที่ก�ำหนดในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ที่ได้ผ่านการอนุมัติ
จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ดังนี้
1. แต่งตั้ง ถอดถอน มอบอ�ำนาจหน้าที่ ให้แก่ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการ
ชุดย่อยไปปฏิบัติ
2. อนุมัติการให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ในฐานะผู้ถือหุ้น หรือบริษัทที่มีการ
ประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกัน หรือบริษัทอื่น ในวงเงินส่วนที่เกินอ�ำนาจคณะกรรมการบริหาร
3. อนุมัติการให้บริษัทเข้าค�้ำประกันวงเงินสินเชื่อแก่บริษัทย่อย ในฐานะผู้ถือหุ้น ตามสัดส่วนการถือหุ้น
ในวงเงินส่วนที่เกินอ�ำนาจคณะกรรมการบริหาร
4. อนุมัติการเข้าท�ำนิติกรรมที่มิใช่ธุรกรรมทางการเงิน ในวงเงินส่วนที่เกินอ�ำนาจคณะกรรมการบริหาร
5. อนุมัติการได้รับวงเงินสินเชื่อ ในวงเงินส่วนที่เกินอ�ำนาจคณะกรรมการบริหาร
6. อนุมัติการลงทุน ขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญและ/หรือหลักทรัพย์อื่นใด ในวงเงินส่วนที่เกินอ�ำนาจคณะ
กรรมการบริหาร
7. อนุมัติการจัดหาและลงทุนในสินทรัพย์ถาวร การจ�ำหน่าย จ่ายโอน ในสินทรัพย์ถาวร ในวงเงินส่วน
ที่เกินอ�ำนาจคณะกรรมการบริหาร
8. เสนอการเพิม่ ทุน หรือลดทุน หรือการเปลีย่ นแปลงมูลค่าหุน้ การแก้ไข เปลีย่ นแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ
ข้อบังคับ และ/หรือวัตถุประสงค์ของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น
9. อนุมัติการก่อตั้ง ควบรวม หรือเลิกบริษัทย่อยในวงเงินส่วนที่เกินอ�ำนาจคณะกรรมการบริหาร
10. มอบอ�ำนาจให้แก่ฝ่ายจัดการ พนักงานระดับบริหารของบริษัท หรือบุคคลอื่นใดท�ำการแทนได้ ภายใต้
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการบริษัทได้ก�ำหนดไว้
11. มีอ�ำนาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็นร่วมประชุม
หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจ�ำเป็น
12. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ใน
กรณีจ�ำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
13. แต่งตั้งและถอดถอนเลขานุการบริษัท

7.3 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย
7.3.1 โครงสร้างคณะกรรมการชุดย่อย
		 คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร โดยก�ำหนดอ�ำนาจหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน ดังต่อไปนี้
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7.3.2 รายชื่อคณะกรรมการชุดย่อย มีดังนี้
			 คณะกรรมการตรวจสอบ
			 กรรมการตรวจสอบทุกคน ต้องเป็นกรรมการอิสระ และต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้น  
สามารถใช้ดลุ พินจิ ของตนเองอย่างเป็นอิสระ รวมถึงกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน ต้องมีความรู้ ความช�ำนาญ
ทางการบัญชีหรือ การจัดการด้านการเงินที่เกี่ยวข้อง ตามข้อก�ำหนดตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่สามารถอ่านและเข้าใจพื้น
ฐานของงบการเงินได้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�ำนวน 3 ท่าน ดังนี้
ล�ำดับ

ชื่อ-นามสกุล

ต�ำแหน่ง

ประเภทกรรมการ / ความเชี่ยวชาญ

ประธานกรรมการตรวจ กรรมการอิสระ
สอบ
และมีความเชีย่ วชาญด้านกฎหมาย

1.

นายสุธี  ผ่องไพบูลย์

2.

นายชัยวัฒน์  อัศวินทรางทรางกูร กรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ
และมีความเชี่ยวชาญด้านบัญชี การเงิน

3.

นางสาวนริศรา  ศรีสันต์

กรรมการอิสระ
และมีความเชี่ยวชาญด้านบริหารธุรกิจ

กรรมการตรวจสอบ

โดยมี นายยศ  บุญยืน ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
		 ทัง้ นี้ นายชัยวัฒน์  อัศวินทรางทรางกูร ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบทีเ่ ป็นผูม้ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์
ทางด้านบัญชี เพียงพอที่จะท�ำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
ขอบเขตอ�ำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
			 เป็นไปตามที่ก�ำหนดในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ได้รับการทบทวนและอนุมัติจากที่ประชุมคณะ
กรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ดังนี้
1 สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงิน (รายไตรมาสและประจ�ำปี) ที่ถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลที่
เกี่ยวข้องของบริษัทอย่างเพียงพอก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
2 สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายในและระบบตรวจสอบภายในที่เหมาะสม เพียงพอ และมี
ประสิทธิภาพ  รวมทั้งพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน  ตลอดจนให้ความเห็น
ชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน/หน่วยงานอื่นใด
หรือหน่วยงานภายนอก (Outsource) ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3 สอบทานให้บริษัทมีระบบการประเมินความเสี่ยงการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเพียงพอ และมี
ประสิทธิภาพ
4 สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาด
หลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
5 พิจารณาคัดเลือกเพือ่ เสนอแต่งตัง้ บุคคลซึง่ มีความเป็นอิสระเป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั พร้อมทัง้ ก�ำหนด
ค่าตอบแทน ประสานงานกับผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการด�ำเนินการตรวจสอบ ขอบเขต
แนวทาง แผนงาน และปัญหาที่พบระหว่างการตรวจสอบ และประเด็นที่ผู้สอบบัญชีเห็นว่าเป็นสาระ
ส�ำคัญ รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ
1 ครั้ง     
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6 พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและ
ครบถ้วน ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลในการเข้า
ท�ำรายการดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็น
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
7 สอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิงและแบบประเมินตนเองเกีย่ วกับมาตรการต่อต้านการคอร์รปั ชัน
ของกิจการตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต   
8 จัดท�ำรายงานผลการก�ำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปี
ของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยข้อมูลดังต่อ
ไปนี้
				 l0 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท     
				 l0 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
				 l0 ความเห็นเกี่ยวกับระบบบริหารความเสี่ยงของบริษัท
				 l0 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของ
				
0ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
				 l0 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
				 l0 ความเห็นเกี่ยวกับรายงานที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
				 l0 จ�ำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่
				
0ละท่าน
				 l0 ความเห็นชอบหรือข้อสังเกตโดยรวมทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบได้รบั จากการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎบัตร
				 l0 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ
				
0ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
9 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
ในการปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีอ�ำนาจเรียก สั่งการให้
ฝ่ายจัดการ หัวหน้าหน่วยงานหรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้อง มาให้ความเห็นร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่
เห็นว่าเกี่ยวข้องจ�ำเป็น รวมทั้งแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใด เมื่อเห็นว่าจ�ำเป็นด้วยค่า
ใช้จ่ายของบริษัท
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
			 คณะกรรมการสรรหาฯ ท�ำหน้าทีส่ รรหาบุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสม เพือ่ ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการและกรรมการ
ชุดย่อย รวมทัง้ พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อยเพือ่ เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ
บริษัท และ/หรือน�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติต่อไป (แล้วแต่กรณี)
โดยที่ประชุทคณะกรรมการสรรหาฯ ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ได้ทบทวนกฎบัตรส�ำหรับปี
2565 ซึ่งกฏบัตรมีการทบทวนเป็นประจ�ำทุกปี
องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาฯ ประกอบด้วยสมาชิกจ�ำนวนอย่างน้อย 3 คน กรรมการสรรหาฯ ไม่
จ�ำเป็นต้องเป็นกรรมการบริษัท ส่วนประธานกรรมการสรรหาเป็นกรรมการอิสระของบริษัท
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ
3 ท่าน ดังนี้
ล�ำดับ

ชื่อ-นามสกุล

ต�ำแหน่ง

ประเภทกรรมการ

1.

นายสุธี  ผ่องไพบูลย์

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่า กรรมการอิสระ
ตอบแทน

2.

นางสาวอรอร  อัครเศรณี

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

3.

นางสาวนริศรา  ศรีสันต์

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการอิสระ

โดยมี นายยศ  บุญยืน ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ขอบเขตอ�ำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
		 ตามที่ก�ำหนดในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ที่ได้รับการทบทวนและอนุมัติจากที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ดังนี้
การสรรหา
(1) การสรรหากรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยจะต้องพิจารณาความเหมาะสมของจ�ำนวน โครงสร้าง
และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งความเหมาะสมของขนาด ประเภท และความซับซ้อน
ของธุรกิจ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)
(2) พิจารณาสรรหาและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมมีความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ
เพื่อให้บุคคลดังกล่าวด�ำรงต�ำแหน่ง กรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย โดยเสนอชื่อให้คณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาแต่งตั้ง และ/หรือ น�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งต่อไป (แล้วแต่กรณี) รวม
ทั้งพิจารณาประวัติบุคคลดังกล่าวแล้วว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก�ำหนดไว้ในกฎบัตรต่างๆ ของบริษัท
และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องรวมทัง้ ไม่ขดั หรือแย้งกับกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั จะด�ำเนิน
การให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอเกี่ยวกับบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อประกอบการตัดสินใจ
(3) พิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการอิสระแต่ละท่านเพื่อให้แน่ใจว่ากรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้มี
คุณสมบัติครบถ้วน
(4) ในกรณีที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอชื่อกรรมการที่พ้นวาระกลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการรายดังกล่าว
และควรน�ำเสนอ ผลการปฏิบัติหน้าที่ ผลงาน (Contribution) รวมทั้งประวัติการเข้าร่วมประชุมคณะ
กรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการพิจารณาด้วย
(5) พิจารณารูปแบบและจัดท�ำแผนการพัฒนากรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อพัฒนาความรู้
ของทั้งกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยให้เข้าใจธุรกิจของบริษัท บทบาทหน้าที่และพัฒนาการต่างๆ
ที่ส�ำคัญ เช่น สภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม กฎเกณฑ์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
เป็นต้น
(6) ด�ำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สรรหาฯ
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การก�ำหนดค่าตอบแทน
(1) พิจารณาก�ำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น (ไม่ว่าจะอยู่ในรูปเงินสด หลักทรัพย์ หรืออื่นใด) ของ
คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติต่อไป
ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการควรอยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม
(2) พิจารณาหลักเกณฑ์ในการประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อย เพือ่ พิจารณา
ผลตอบแทนประจ�ำปีและน�ำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ
(3) เปิดเผยหลักเกณฑ์ในการก�ำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อนื่ และจัดท�ำรายงานการก�ำหนดค่าตอบแทน
ดังกล่าวไว้ในรายงานประจ�ำปีของบริษัท
(4) ด�ำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สรรหาฯ
ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ มีหน้าที่ทบทวนและเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแก้ไขขอบเขตอ�ำนาจ
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาฯ ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์
การสรรหากรรมการบริษัท
		 เมื่อคณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาสรรหาบุคคลที่จะด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการแล้ว จะเสนอต่อกรรมการ
บริษัทซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และการแต่งตั้งกรรมการจะเป็นไปตามเกณฑ์ข้อบังคับ
บริษัท ในกรณีที่ต้องผ่านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ก�ำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ดังต่อไปนี้
(ก) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
(ข) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
(ค) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจํานวน
     กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมา
มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็น
ผู้ออกเสียงชี้ขาด
		
ในการประชุมสามัญประจําปีผู้ถือหุ้นทุกครัง้ ให้กรรมการจํานวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการบริษทั ทัง้ หมด  
ต้องออกจากตําแหน่ง โดยให้กรรมการที่อยู่ในตําแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตําแหน่งก่อน อย่างไรก็ตาม กรรมการ
ที่ออกจากตําแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกเข้าดํารงตําแหน่งอีกก็ได้
คณะกรรมการบริหาร
จัดตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท เพื่อช่วยสนันสนุนคณะกรรมการบริษัทในการบริหารจัดการและ ควบคุม
กิจการของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน ข้อบังคับ และค�ำสั่งใดๆ รวมทั้งเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ ภายใต้กรอบ
ทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั รวมทัง้ เพือ่ สร้างความเชือ่ มัน่ ให้แก่ผมู้ สี ว่ นได้เสีย และเพือ่ ให้บริษทั เติบโต
อย่างยั่งยืน
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหาร จ�ำนวน 3 ท่าน
ล�ำดับ

ชื่อ-นามสกุล

ต�ำแหน่ง

ประเภทกรรมการ

1.

นายฉาย  บุนนาค

ประธานกรรมการบริหาร

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

2.

นายสุภวัฒน์  สงวนงาม

กรรมการบริหาร

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

3.

นางวรางคณา  กัลยาณประดิษฐ

กรรมการบริหาร

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

โดยมี นายยศ  บุญยืน ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
ขอบเขตอ�ำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
				ตามทีก่ ำ� หนดในกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร ทีไ่ ด้รบั การทบทวนและอนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั
ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ดังนี้
(1) จัดท�ำวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ทิศทางในการด�ำเนินธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนการด�ำเนิน
ธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างองค์กร และอ�ำนาจอนุมัติของบริษัท (Corporate Index) เพื่อเสนอให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และด�ำเนินการตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท
รวมถึงตรวจสอบและติดตามผลการด�ำเนินงานดังกล่าวให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
(2) พิจารณาก�ำหนดโครงสร้างการบริหารจัดการเพื่อให้การด�ำเนินธุรกิจของบริษัท มีความเหมาะสม
สอดคล้องกับสถานการณ์
(3) มีอ�ำนาจก�ำหนดการบริหารจัดการ โครงสร้างเงินเดือนของพนักงาน รวมถึงการคัดเลือก การฝึกอบรม
การแต่งตั้ง การว่าจ้าง การโยกย้าย การก�ำหนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัสพนักงานระดับผู้บริหาร
และการเลิกจ้างพนักงานของบริษัท
(4) พิจารณากลั่นกรองข้อเสนอของฝ่ายจัดการในการก�ำหนดนโยบายการลงทุน การขยายกิจการ การ
ประชาสัมพันธ์ การก�ำหนดแผนการเงิน งบประมาณประจ�ำปี การบริหารทรัพยากรบุคคล และ
การลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
(5) มีอ�ำนาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท�ำงานเพื่อการด�ำเนินกิจการหรือการบริหารงานของบริษัท
และการก�ำหนดอ�ำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะท�ำงาน รวมถึงควบคุมก�ำกับดูแลให้การ
ด�ำเนินงานของคณะอนุกรรมการหรือคณะท�ำงานที่แต่งตั้งบรรลุตามนโยบายและเป้าหมายที่ก�ำหนด
(6) มีอ�ำนาจด�ำเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัทที่เกี่ยวกับการด�ำเนินงานตามธุรกิจ ซึ่งอยู่
ภายใต้กฎหมาย เงื่อนไข กฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัท เว้นแต่รายการที่คณะกรรมการบริหาร
อาจมีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทหรือบริษัทย่อยหรือ
บริษัทร่วม
7) ติดตามผลการด�ำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกรอบนโยบาย และเป้าหมายที่ได้รับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัทและก�ำกับดูแลให้การด�ำเนินงานมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
(8) พิจารณาเรือ่ งการจัดสรรงบประมาณประจ�ำปีตามทีฝ่ า่ ยจัดการ เสนอก่อนทีจ่ ะน�ำเสนอให้คณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาและอนุมัติ
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			 (9) ศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโครงการใหม่ และมีอ�ำนาจในการพิจารณาและอนุมัติให้บริษัทเข้า
ลงทุนหรือร่วมลงทุนกับบุคคล นิติบุคคล องค์กรทางธุรกิจอื่นใด หรือเข้าร่วมประมูลงานต่างๆ ตลอด
จนเข้าด�ำเนินงานโครงการต่างๆ ในรูปแบบที่คณะกรรรมการบริษัทเห็นสมควร รวมถึงการท�ำนิติกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวจนเสร็จการตามอ�ำนาจอนุมัติ (Corporate Index) และ/หรือตามที่คณะ
กรรมการบริษัทก�ำหนด และ/หรือ ตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ตามข้อบังคับของ
บริษัท
(10) อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่ส�ำคัญที่ได้ก�ำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีตามอ�ำนาจอนุมัติ
(Corporate Index) และ/หรือ ตามที่จะได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือตาม
ที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
(11) อนุมัติการเข้าท�ำสัญญา และ/หรือธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวกับการด�ำเนินธุรกิจปกติของบริษัท (เช่น การ
ซื้อขาย การให้หรือรับบริการ การลงทุนหรือร่วมทุนกับบุคคลอื่นเพื่อการท�ำธุรกรรมตามปกติของบริษัท
และเป็นไปเพือ่ ประโยชน์ในการด�ำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของบริษทั ) ภายในวงเงินตามตารางอ�ำนาจ
อนุมัติ (Corporate Index) ที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ตามที่คณะกรรมการ
บริษัทก�ำหนด ในกรณีที่วงเงินเกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ต้องน�ำเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติในการประชุมครั้งถัดไป
(12) พิจารณาและอนุมัติ การเข้าท�ำธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารหรือสถาบันการเงินส�ำหรับสนับสนุน
การท�ำธุรกิจตามปกติ เช่น การเปิดบัญชีธนาคาร การปิดบัญชีธนาคาร การกู้ยืมเงิน การขอวงเงิน
สินเชื่อ การจ�ำน�ำ  จ�ำนอง ค�้ำประกัน รวมถึงการซื้อขายและจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินใดๆ ตาม
วัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในการด�ำเนินกิจการของบริษัท รวมถึงการท�ำนิติกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง
ดังกล่าวจนเสร็จการตามตารางอ�ำนาจอนุมัติ (Corporate Index) ที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการ
บริษัท และ/หรือ ตามที่คณะกรรมการบริษัทก�ำหนด และ/หรือ ตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
และ/หรือ ตามข้อบังคับของบริษัท ในกรณีที่วงเงินเกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
บริษัท ต้องน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติในการประชุมครั้งถัดไป และกรณีที่ต้องใช้
ทรัพย์สินของบริษัทเป็นหลักประกันต้องน�ำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท
(13) พิจารณาผลก�ำไรขาดทุนของบริษัท และการเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล หรือเงินปันผล
ประจ�ำปี เพื่อน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
(14) พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ หรือที่ปรึกษาของคณะกรรมการบริหาร หรือที่ปรึกษา
ของคณะอนุกรรมการหรือคณะท�ำงานที่จ�ำเป็นต่อการด�ำเนินงานของบริษัทได้ตามความเหมาะสมและ
มีอ�ำนาจก�ำหนดค่าตอบแทน ค่าเบี้ยเลี้ยง สวัสดิการ สิ่งอ�ำนวยความสะดวกและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของ
ประธานที่ปรึกษาหรือที่ปรึกษา หรือคณะที่ปรึกษาดังกล่าวได้ โดยอยู่ภายใต้กรอบงบประมาณที่ผ่าน
การอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทในแต่ละปี
(15) ทบทวนและเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแก้ไขขอบเขตอ�ำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการบริหารให้สอดคล้องกับสภาวการณ์
  

(16) ด�ำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท
ก�ำหนด
(17) มอบอ�ำนาจให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริหาร
ทั้งนี้ การมอบอ�ำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้นจะไม่มีลักษณะเป็นการ
มอบอ�ำนาจหรือมอบอ�ำนาจช่วงที่ท�ำให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอ�ำนาจจากคณะกรรมการ
บริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะ
กรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน) อาจมีส่วน
ได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใด ๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท
ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้
อนุมัติไว้
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		 ทัง้ นีก้ รรมการบริหารของบริษทั อาจได้รบั การแต่งตัง้ หรือถอดถอนโดยทีป่ ระชุมคณะกรรมการหรือทีป่ ระชุม
ผู้ถือหุ้นของบริษัท

7.4 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร
7.4.1 รายชื่อและต�ำแหน่งของผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564   บริษัทฯ มีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารใน 4 ล�ำดับแรกรองจาก
กรรมการผู้จัดการ  และฝ่ายบัญชีการเงิน รวม 7 ท่าน ดังนี้
ล�ำดับ

ชื่อ-นามสกุล

ต�ำแหน่ง

1.

นายสุภวัฒน์  สงวนงาม

กรรมการผู้จัดการ

2.

นางสาวเอี่ยมศรี   บุญหชัยรัตน์

ประธานเจ้าหน้าที่ปฎิบัติการสายงานการตลาดและงานขาย

3.

นายปกรณ์  พึ่งเนตร

บรรณาธิการบริหาร

4.

นายสมเกียรติ  บุญศิริ

ผู้อ�ำนวยการอาวุโส สายงานสนับสนุนการจัดการ

5.

นายชาคริต  ข่วงอารินทร์

ผู้อ�ำนวยการอาวุโสฝ่ายกราฟฟิค

6.

นางสาววิลาวัลย์  สินธรชัยกุล

ผูอ้ ำ� นวยการอาวุโส สายงานงานลูกค้าสัมพันธ์และกิจกรรมองค์กร

7.

นางสุวรรณี  วัชรภาสกร

ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

7.4.2 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
			 บริษัทฯ มีนโยบายกําหนดให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้ทําหน้าที่พิจารณาก�ำหนด
ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น (ไม่ว่าจะอยู่ในรูปเงินสด หลักทรัพย์ หรืออื่นใด) ของคณะกรรมการบริษัท และคณะ
กรรมการชุดย่อย เพื่อพิจารณาผลตอบแทนประจ�ำปีและน�ำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ
เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติต่อไป รวมถึงให้เปิดเผยหลักเกณฑ์ในการก�ำหนดค่าตอบแทนและ
ผลประโยชน์อื่นและจัดท�ำรายงานการก�ำหนดค่าตอบแทนดังกล่าวไว้ในรายงานประจ�ำปีของบริษัท
ทัง้ นี้ ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการชุดย่อย อยูใ่ นลักษณะทีเ่ ปรียบเทียบได้กบั ระดับทีป่ ฏิบตั ิ
อยูใ่ นอุตสาหกรรม และค่าตอบแทนถัวเฉลีย่ ตามขนาดธุรกิจทีใ่ กล้เคียงกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ
ความเหมาะสม และความรับผิดชอบของกรรมการและผูบ้ ริหาร ตามประสบการณ์ ภาระหน้าที่ สภาพแวดล้อม สภาวะ
เศรษฐกิจ
ส่วนค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการก�ำหนด โดยจ่ายค่าตอบแทนเป็น
เงินเดือน สวัสดิการ และผลตอบแทนจูงใจในระยะยาว บริษัทฯ จะพิจารณาให้สอดคล้องกับผลงานของบริษัทและ
ผลการปฏิบัติงานตาม KPI  ของผู้บริหารแต่ละคน
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ค่าตอบแทนกรรมการ ส�ำหรับปี 2564
(1) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทที่เป็นตัวเงิน
			 บริษทั ฯ มีนโยบายกําหนดให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผูท้ าํ หน้าทีพ่ จิ ารณากลัน่ กรอง
การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ซึง่ มีเกณฑ์การพิจารณากลัน่ กรองถึงความเหมาะสมประการต่างๆ โดยเปรียบเทียบ
จากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และค่าตอบแทนถัวเฉลี่ยตามขนาดธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมถึงพิจารณาจากการ
ขยายตัวทางธุรกิจ โดยน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ให้น�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป
คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณากลั่นกรองในการก�ำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและคณะกรรมการ
ชุดย่อย ส�ำหรับปี 2564 รวม 3,200,000 บาท โดยก�ำหนดจ่ายเป็นรายไตรมาส   ส่วนคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าคอบแทน ก�ำหนดแบบเบี้ยประชุมป็นรายครั้ง  ดังนี้
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)

20,000

(บาท/ท่าน/ครั้ง)

10,000

(บาท/ท่าน/ครั้ง)

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน*
  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน*
หมายเหตุ : * ก�ำหนดจ่ายแบบเบี้ยประชุม ต่อครั้ง
(2) ค่าตอบแทนอื่นๆ
		- ไม่มี -

ค่าตอบแทนกรรมการในฐานะพนักงานและผู้บริหารระดับสูง ส�ำหรับปี 2564 ประกอบด้วย
			 (ก) ค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือน โบนัส และค่าพาหนะ
			 กรรมการในฐานะพนักงานบริษัทและผู้บริหารระดับสูง รวม 7 ท่าน ได้รับค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือน โบนัส
และค่าพาหนะ ในปี 2564  เป็นจ�ำนวนรวม 14.29 ล้านบาท
ส�ำหรับหลักเกณฑ์ในการพิจารณาผลการด�ำเนินงานของกรรมการผู้จัดการ เป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะ
กรรมการบริษัทก�ำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับการด�ำเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงาน
			 (ข) ค่าตอบแทนอื่น ๆ
			 เนื่องจากในปี 2564 บริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 จึงเข้าโครงการหยุดส่ง
เงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพแก่พนักงานทุกระดับ จึงไม่มีค่าตอบแทนอื่นส�ำหรับปี 2564 ให้แก่กรรมการและ
พนักงานที่เป็นผู้บริหาร
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การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
		 กรรมการเข้าใหม่จะได้รับการปฐมนิเทศเบื้องต้นจากประธานกรรมการ เกี่ยวกับลักษณะการด�ำเนินธุรกิจ
ประวัติ และความเป็นมาของบริษัทฯ วัฒนธรรมองค์กร โดยกรรมการผู้จัดการหรือเลขานุการบริษัท เป็นผู้ให้ข้อมูล
เกี่ยวกับโครงสร้างองค์กร นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ ระบบการควบคุมภายใน พร้อมเอกสารประกอบ
คณะกรรมการบริษทั สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาความรูใ้ ห้กบั กรรมการทุกคน เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพใน
การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการ บริษทั ฯ มีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการเข้าร่วมสัมมนาและเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ
ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือสถาบันอื่นๆ ไม่ว่าจะ
เป็นการพัฒนาในส่วนของหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ หรือแนวทางการบริหารจัดการแนวใหม่ เพื่อให้
กรรมการทุกคนมีการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบตั งิ านอย่างต่อเนือ่ ง รวมถึงการน�ำความรูต้ า่ งๆ มาปรับใช้อย่างเหมาะ
สม เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และน�ำความรู้มาใช้ประโยชน์กับบริษัทฯ ต่อไป

7.5 ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัท มีจ�ำนวนบุคลากรที่เป็นพนักงานประจ�ำในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมาแบ่ง
ตามบริษัท ดังนี้
ชื่อบริษัท
บมจ. เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น
บจก. เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชั่น จ�ำกัด

ปี 2562
382
2

จ�ำนวนพนักงาน (ราย)
ปี 2563
ปี 2564
372
457
22
85

บจก. เนชั่น นิวส์ จ�ำกัด
(ชื่อเดิม บจก.ไทย นิวส์ แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ เวิลด์ จ�ำกัด)

N/A

N/A
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บจก. เนชั่น คอฟฟี่
บจก. แฮปปี้ โปรดักส์ เซอร์วิส
รวมทั้งสิ้น

N/A
N/A
384

N/A
88
482

3
N/A
641

หมายเหตุ
- บจก. เนชั่น นิวส์ จ�ำกัด เป็นบริษัทย่อยของบริษัทตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2564
- บจก. เนชั่น คอฟฟี่ เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2564
- บจก. แฮปปี้ โปรดักส์ เซอร์วิส เป็นบริษัทย่อยของบริษัทตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2563 และ
สิ้นสภาพการเป็นบริษัทย่อย เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 ดังนั้นไม่รวมจ�ำนวนพนักงานในปี 2564
ค่าตอบแทนพนักงาน
กลุ่มบริษัทฯ มีรายละเอียดค่าตอบแทนพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ ในปี 2562 – 2564  ดังนี้
รายละเอียดค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนพนักงาน ได้แก่ เงินเดือนและค่าแรง โครงการ
สมทบเงินที่ก�ำหนดไว้* และอื่นๆ **

ปี 2562
165.59

ค่าตอบแทน (ล้านบาท)
ปี 2563
ปี 2564
220.49

250.29

หมายเหตุ
- โครงการสมทบเงินที่ก�ำหนดไว้ของกลุ่มบริษัทฯ ได้แก่ เงินสมทบประกันสังคม
และเงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
- บริษัทหยุดส่งเงินกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพตั้งแต่เดือน พ.ค.63-ธ.ค.64 ตามประกาศกระทรวงการคลัง
- ค่าตอบแทนพนักงานอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก และค่าโทรศัพท์
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ข้อพิพาทแรงงาน
			 ในช่วงปี 2562 – 2564 กลุ่มบริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานใด
นโยบายในการบริหารทรัพยากรบุคคล
1. ด้านการจ้างงานและบรรจุพนักงาน
บริษัทมีนโยบายจ้างงานและบรรจุพนักงานตามความจ�ำเป็นและความเหมาะสมของงาน โดยพนักงานที่ได้
รับการว่าจ้างและบรรจุตอ้ งมีคณ
ุ วุฒิ ประสบการณ์ และความสามารถเหมาะสมกับต�ำแหน่งงาน และมีคณ
ุ สมบัตติ าม
ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ กรณีที่ต�ำแหน่งงานว่าง บริษัทจะให้โอกาส และพิจารณาคัดเลือกพนักงานของบริษัท
ที่มีอยู่ให้ด�ำรงต�ำแหน่งที่ว่างนั้นก่อน หากไม่สามารถสรรหาพนักงานจากภายในบริษัทได้แล้ว จึงจะด�ำเนินการตาม
กระบวนการสรรหาและว่าจ้างบรรจุบุคคลภายนอก
2. ด้านโครงสร้างสายการบังคับบัญชาและการแบ่งส่วนงาน
บริษัทก�ำหนดโครงสร้างสายการบังคับบัญชา และการแบ่งส่วนงานของบริษัท โดยมีขอบข่ายความรับผิด
ชอบของส่วนงาน และต�ำแหน่งงานอย่างชัดเจน เหมาะสมกับประเภทหรือลักษณะการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท และมี
การทบทวนเป็นระยะเพื่อความเหมาะสมกับสถานการณ์
3. ด้านการบริหารค่าตอบแทน
			 3.1. เงินเดือนและค่าจ้าง บริษัทบริหารเงินเดือนและค่าจ้างให้เป็นไปอย่างยุติธรรม โดยค�ำนึงถึงปัจจัยต่างๆ
ได้แก่ คุณวุฒิ ประสบการณ์ ระดับ ต�ำแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ เทียบเคียงกับอัตราเงินเดือนของบริษัทอื่นที่มี
ลักษณะใกล้เคียงกับบริษทั   ตามอัตราค่าจ้างแรงงานของตลาดในประเทศ และตามสถานการณ์ความจ�ำเป็นของบริษทั
			 3.2. ค่าตอบแทนอื่น บริษัทจะให้เงินตอบแทนพิเศษส�ำหรับการปฏิบัติงานที่นอกเหนือจากการท�ำงานปกติ
เช่นค่าล่วงเวลา ค่าท�ำงานวันหยุด เงินช่วยเหลือการปฏิบัติงานตามกะ เงินช่วยเหลือปฏิบัติงานเข้าเวร เข้าเวรกรณี
ฉุกเฉิน ค่าเขียนเรื่อง ค่าท�ำรายการทีวี เพื่อชดเชยการเสียโอกาสหยุดพักในวันหยุดปกติ ตามความเหมาะสมกับกรณี
รวมทั้งเงินช่วยเหลือเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานนอกเขตงานประจ�ำทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ในรูปเบี้ยเลี้ยงเดินทาง และค่าที่พัก
4. ด้านสวัสดิการ
บริษทั มีนโยบายทีจ่ ะดูแลให้พนักงานมีสขุ ภาพอนามัยทีด่ ี เพือ่ ทีจ่ ะปฏิบตั งิ านให้บริษทั ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รวมทั้ง มีนโยบายแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของพนักงาน โดยจัดให้มีสวัสดิการรักษาพยาบาลส�ำหรับพนักงาน และ
ครอบครัวพนักงานบางส่วน มีประกันสุขภาพให้กับพนักงาน รวมทั้งสวัสดิการอื่นๆ ทั้งนี้ สวัสดิการที่พนักงานได้รับจะ
เทียบเคียงกับอุตสาหกรรมในลักษณะเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน หรือตามที่กฎหมายก�ำหนด
บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ตามที่กฎหมายก�ำหนด ซึ่งเป็นลักษณะแนวทางการ
ปฏิบัติของเครือเนชั่นทั้งกลุ่ม เช่น การจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ เนชั่นมัลติมีเดีย กรุ๊ป จ�ำกัด การจัดตั้งชมรมกีฬา
และสันทนาการด้านต่างๆ   การมีคณะกรรมการลูกจ้าง ซึ่งจะเป็นตัวแทนของพนักงานเข้ามาช่วยกลั่นกรองความ
ต้องการและข้อแนะน�ำของพนักงาน ในเรื่องการจัดสวัสดิการ และสถานประกอบการ และน�ำเข้าหารือในทีป่ ระชุมกับ
ผู้บริหารของบริษัทเป็นประจ�ำ 
นอกจากนี้ ในช่วงภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 บริษัทฯ เล็งเห็นถึงคุณภาพชีวิตของพนักงาน
เป็นส�ำคัญ จึงประสานกับส�ำนักงานประกันสังคม หรือช่องทางอื่นๆ  จัดหาวัคซีนเข็ม 1-2 ให้พนักงานได้รับวัคซีนโดย
เร็ว รวมถึงวัคซีนกระตุ้นเข็มที่  3 ที่บริษัทจอง วัคซีน โมเดอร์นา (Moderna) ให้พนักงานทุกคน
5. ด้านสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
บริษัทมีนโยบายให้พนักงานท�ำงานในบริษัทอย่างมีความสุข ปลอดภัย ดังนั้นจึงได้จัดสถานที่ท�ำงาน อุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้ ให้เหมาะสมกับลักษณะงาน อีกทั้งจัดหาสิ่งอ�ำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น ที่จอดรถ ห้องพยาบาล
เป็นต้น
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และจากช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)  บริษัทได้ป้องกันความรุนแรงของสถานการณ์
และปฏิบัติตามมาตรการล็อกดาวน์เพื่อควบคุมการระบาด ในช่วงปี 2564  โดยออกมาตรการ ดังต่อไปนี้

   
   

1. ให้พนักงานงดการเดินทางโดยไม่จ�ำเป็น ยกเว้น การเดินทางไปซื้ออาหาร โรงพยาบาล และฉีดวัคซีน
2. หลีกเลี่ยงการเดินทางข้ามจังหวัด
3. ลดการรวมกลุ่มกัน เกิน 5 คน หลีกเสี่ยงการประชุมหรือจัดกิจกรรมใดๆ ทั้งภายในและภายนอกที่ท�ำการ
ของบริษัทฯ
หลีกเลี่ยงการรับนัดหมาย และพบปะโดยตรงกับลูกค้าหรือบุคคลภายนอก โดยให้ใช้ช่องทางอื่นแทน
เช่น Teleconference, VDO Call เป็นต้น บุคคลภายนอกทีป่ ระสงค์จะเข้าส�ำนักงาน เพือ่ ภารกิจต่าง ๆ เช่น
บันทึกเทป
รายการ หรือร่วมรายการ ขอให้แสดงหลักฐานการฉีดวัคชีนครบโดส อย่างน้อย 1 เข็ม
4. ให้พนักงานทุกท่านเคร่งครัดในการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันสุขอนามัยส่วนบุคคล สวมหน้ากากอนามัย
งดการใกล้ชิด หรือรับประทานอาหารร่วมกัน
5. ส�ำหรับพนักงานที่เข้ามาปฏิบัติงานภายในส�ำนักงาน
- พนักงานทุกคน ต้องสวมหน้ากากอนามัย ตลอดเวลาที่อยู่  ในส�ำนักงาน
- ในการเข้าออกส�ำนักงานทุกครั้ง พนักงานต้องตรวจวัดอุณหภูมิ กดแอลกอฮอลล์ล้างมือ และรับการ
ฉีดพ่นแอลกอฮอล์ ก่อนเข้าส�ำนักงานทุกครั้ง
- หากพนักงานท่านใด มีอาการบ่งชี้ของโรค COVID-19 ให้แจ้งต่อหัวหน้างาน และฝ่ายทรัพยากร
บุคคล เพื่อกักตัวหรือไปพบแพทย์ หากจงใจปกปิดข้อมูล ถือว่ามีความผิดตาม พ.ร.บ. โรคติดต่อ
และมีโทษทางวินัย ตามที่เห็นสมควร
- การปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home ให้พิจารณาตามความเหมาะสมและจ�ำเป็นของ
ลักษณะงาน และประสิทธิภาพการท�ำงานของแต่ละฝาย

6. ด้านการพัฒนาพนักงาน
บริษทั มีนโยบายส่งเสริมพัฒนาพนักงานให้มคี วามรู้ ทักษะ และทัศนคติเกีย่ วกับงาน เป็นไปตามความสามารถ
ของต�ำแหน่งงาน โดยมีแนวทางในการพัฒนาที่หลากหลาย ได้แก่ ส่งเสริมให้พนักงานเพิ่มพูนความรู้ให้ตัวเองโดย
ผ่านสื่ออิเลคทรอนิคส์ต่างๆ  การจัดอบรมสัมมนาโดยวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถจากภายนอกองค์กร  การฝึก
อบรมจากผู้มีประสบการณ์ในองค์กร การสอนงานโดยหัวหน้างาน (Coaching) การเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง (On
the Job Training) การศึกษาดูงาน การถ่ายทอดความรูร้ ะหว่างเพือ่ นร่วมงาน และการเรียนรูร้ ว่ มกันระหว่างผูบ้ ริหาร
และพนักงานตามแนวทาง Learning Organization
นอกจากนี้บริษัทได้พยายามปรับกระบวนการท�ำงานของแต่ละส่วนงาน เพื่อให้การท�ำงานมีความคล่องตัว มี
ประสิทธิภาพ  และจัดสรรพนักงานให้มโี อกาสปฏิบตั งิ านในส่วนงานทีพ่ นักงานมีความรู้ ความช�ำนาญในงานนัน้ ๆ  เป็น
อย่างดี สอดคล้องกับแผนการสืบทอดงานในทุกส่วนงาน

7.6 ข้อมูลส�ำคัญอื่นๆ
7.6.1 รายชื่อบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดผิดชอบในการดูแลงานด้านต่างๆ ได้แก่
		 เลขานุการบริษัท
		 เลขานุการบริษัท ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ เพื่อท�ำหน้าที่ดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการ
และช่วยให้คณะกรรมการและบริษัทฯ ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติแต่งตั้ง นายยศ บุญยืน ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 7
กุมภาพันธ์ 2561 ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่ก�ำหนดใน พ.ร.บ. ก�ำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ฯ และท�ำ
หน้าที่สรุปสาระส�ำคัญเกี่ยวกับแนวปฏิบัติ และข้อบังคับที่ปรับปรุงใหม่ ของส�ำนักงาน กลต.และตลาดหลักทรัพย์ฯ
ตามที่ก�ำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์
สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัท มีดังนี้
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ก.
ข.
ค.

จัดท�ำและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้
ทะเบียนกรรมการ
หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจ�ำปีของบริษัท
หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งส�ำเนารายงานการมี
ส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันท�ำการ
นับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงาน นั้น
3) ด�ำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนประกาศก�ำหนด
รวมถึงสรุปสาระส�ำคัญของกฎหมายทีเ่ พิง่ ตราขึน้ ใหม่ ทีค่ ณะกรรมการต้องทราบในการท�ำหน้าทีก่ รรมการขอ
งบริษัทฯ ช่วยเหลือประธานกรรมการ ในการก�ำกับดูแลให้การด�ำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุด
ย่อย เป็นไปตามกรอบของบทบาทหน้าที่ตามที่กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องก�ำหนดไว้ ตลอดจนมีหน้า
ทีใ่ นการจัดเตรียมเอกสารประกอบวาระการประชุมให้เพียงพอต่อการพิจารณาและตัดสินใจของคณะกรรมการ บันทึก
รายงานการประชุมอย่างรัดกุม ถูกต้อง เพื่อแสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่น�ำเสนอ อย่าง
รอบคอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริตและมีความรับผิดชอบโดยใช้วิจารณญาณเยี่ยงวิญญูชน ที่ประกอบธุรกิจนั้น พึง
กระท�ำในสถานการณ์เดียวกัน อีกทั้งมีหน้าที่ในการเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ จดหมายเชิญประชุม รายงานการ
ประชุมของการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการมีส่วนได้เสีย และรายงานการถือครองหลัก
ทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารตลอดจนดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ ประสานงานกับฝ่ายบริหารให้มีการปฏิบัติ
ตามมติของคณะกรรมการซึ่งเลขานุการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบอย่างครบถ้วน โดยคุณสมบัติของ
ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ปรากฎในเอกสารแนบ 1
			ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน
		 นางสุวรรณี  วัชรภาสกร ได้รบั การแต่งตัง้ เป็นผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายการบัญชี และการเงิน ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มิถนุ ายน
2555 ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบสูงสุด ในสายงานบัญชีและการเงินของบริษัท ซึ่งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของ
ส�ำนักงาน ก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์ฯ คือ ผ่านการอบรมต่อเนื่องด้านบัญชีไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมงต่อปีปฏิทิน โดย
เนื้อหาการอบรมว่าด้วยหลักการและผลกระทบของมาตรฐานการบัญชีที่มีในปัจจุบันหรือมาตรฐานการบัญชีใหม่ๆ ที่
สอดคล้องกับลักษณะธุรกิจหรือคาดว่าจะมีผลกระทบต่อการจัดท�ำงบการเงินของบริษัท (ข้อมูลประวัติตามเอกสาร
แนบ 1)
ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท�ำบัญชี (สมุห์บัญชี)
นางสุวรรณี  วัชรภาสกร ได้รบั การแต่งตัง้ เป็นผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายการบัญชี และการเงิน ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มิถนุ ายน
2555 รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท�ำบัญชีของบริษทั โดยมีคณ
ุ สมบัตติ ามเกณฑ์ของส�ำนักงานก.ล.ต.และ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ คือ ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ท�ำบัญชีตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และได้เข้าอบรมเพื่อพัฒนา
ความรู้อย่างต่อเนื่องด้านบัญชีไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมงต่อปี ตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(ข้อมูลประวัติตามเอกสารแนบ 1)
			 ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท
		 บริษัทฯ ได้แต่งตั้งบริษัท เจอาร์ บิสเนส แอดไวซอรี่ จ�ำกัด ให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท
ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ามีคณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมทีจ่ ะปฏิบตั หิ น้าทีด่ งั กล่าว เนือ่ งจากเป็นผูม้ คี วามอิสระ มีความ
รูแ้ ละประสบการณ์ในการท�ำงานด้านการตรวจสอบ โดยการเข้าตรวจสอบของบริษทั เจอาร์ บิสเนส แอดไวซอรี่ จ�ำกัด
จะประสานงานกับนายสมัชชา งามวาจา ผูจ้ ดั การอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึง่ เป็นฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษทั
เพือ่ นัดหมายวันเวลาเข้าตรวจและขอข้อมูลทีต่ อ้ งใช้ในการตรวจสอบจากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง รวมถึงติดตามให้มกี าร
ตอบกลับในประเด็นที่มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบ ทั้งนี้กรณีที่มีการแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้าย
ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ต้องได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ (ข้อมูลประวัติตาม
เอกสารแนบ 3)  
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			 งานก�ำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance)
		 บริษัทฯ มีหน่วยงานรับผิดชอบดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทและจากหน่วย
งานภายนอก ดังนี้
- เลขานุการบริษัท   :   ดูแลติดตามและสนับสนุนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามข้อบังคับ/ข้อกฎหมายและ
ระเบียบอื่นๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจ เช่น  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ส�ำนักงานคณะ
กรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต., กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นต้น  
- ฝ่ายทรัพยากรบุคคล : ดูแลติดตามและสนับสนุนให้มีการปฏิบัติงานเป็นไปตาม นโยบายการก�ำกับดูแล
กิจการ, คูม่ อื จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบตั ใิ นการท�ำงาน (Code of Conduct) และประกาศ/ระเบียบข้อบังคับบริษทั
รวมถึงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน
- ฝายตรวจสอบภายใน : สนับสนุนและให้ข้อเสนอแนะ/ค�ำปรึกษาให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล รวมถึงตรวจสอบการปฏิบัติงาน และการพัฒนาปรับปรุงเกี่ยวกับการควบคุมภายใน
ของระบบงานต่างๆ 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 –  
         ทั้งนี้บริษัทฯ ก�ำหนดให้นัดลงทุนที่ต้องการสอบถามข้อมูล สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Email : investor@
nbc.co.th โดยส่วนงานที่เกี่ยวข้องจะประสานงานและให้ข้อมูลต่อไป
7.6.3 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
		 1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)
		 บริษัทฯ และบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ำกัด ใน
รอบปีบัญชี 2564 มีจ�ำนวนเงินรวม 3,450,000 บาท (สามล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
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			 2. ค่าบริการอื่น (non-audit fee)
บริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่มีการรับบริการอื่นจากส�ำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดบุคคลหรือกิจการที่
เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและส�ำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด*ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
ส�ำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชี ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย /
ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
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8. รายงานผลการด�ำเนินงานส�ำคัญด้านการ
ก�ำกับดูแลกิจการ
8.1		 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา
8.1.1 การสรรหา พัฒนา และประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
		 (1) กรรมการอิสระ
		 คณะกรรมการชุดปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�ำนวน 5 ท่าน จากจ�ำนวนกรรมการทั้งหมด
13 ท่าน โดยคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกเป็นไปตามหัวข้อ 6.1.1 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะ
กรรมการ และหัวข้อ 7.2.2 ข้อมูลคณะกรรมการบริษัทและผู้มีอ�ำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล
		 (2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
			 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จ�ำนวน 2 ท่าน จากจ�ำนวน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทั้งหมด 3 ท่าน มีหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณาสรรหาและเสนอชื่อ
บุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตทิ เี่ หมาะสม มีความรู้ ประสบการณ์ และความเชีย่ วชาญ เพือ่ ให้ดำ� รงต�ำแหน่งกรรมการบริษทั และ
กรรมการชุดย่อย โดยเสนอชือ่ ให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณาแต่งตัง้ และ/ หรือน�ำเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณา
แต่งตั้งต่อไป (แล้วแต่กรณี) รวมทั้งพิจารณาประวัติบุคคลดังกล่าวแล้วว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก�ำหนดไว้ใน
กฎบัตรต่างๆ ของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งไม่ขัดแย้งกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจของ
บริษทั โดยจะด�ำเนินการให้ผถู้ อื หุน้ ได้รบั ข้อมูลอย่างเพียงพอเกีย่ วกับบุคคลทีไ่ ด้รบั การเสนอชือ่ เพือ่ ประกอบการตัดสิน
ใจ
One
Report 2564

85

คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณาสรรหาและคัดเลือกผู้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ที่มีคุณสมบัติ
ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทก�ำหนด และต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ ความเหมาะสม
กับวัฒนธรรมองค์กร เพื่อน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
		 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาหลักเกณฑ์ในการประเมินผลงานของคณะกรรมการ
บริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อพิจารณาผลตอบแทนประจ�ำปีและน�ำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้
ความเห็นชอบ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคในการ
ด�ำเนินงานในปีที่ผ่านมา เพื่อน�ำมาปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานต่อไป
ในปี 2564 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบทั้ง
คณะ ซึ่งอ้างอิงจากแบบประเมินของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD)

ระดับคะแนน

86

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 โดยเลขานุการบริษัทจัดส่งแบบประเมินให้กับคณะ
กรรมการ และก�ำหนดส่งคืนแบบประเมิน ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2564 เพื่อน�ำมาสรุปผลคะแนนและรายงานผล
ให้คณะกรรมการทราบในที่ประชุมภายในไม่เกินเดือนกุมภาพันธ์ 2565
หลักเกณฑ์การประเมินผลงานและสรุปผลการประเมินได้ ดังนี้
			 - การประเมินของคณะกรรมการทั้งคณะ แบ่งตามหัวข้อ ได้แก่ โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การประชุม การท�ำหน้าที่ของกรรมการ ความสัมพันธ์กับฝ่าย
จัดการ   การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร โดยสรุปผลการประเมิน มีคะแนนส่วนใหญ่อยู่ใน
เกณฑ์เห็นด้วยอย่างมาก รวม 77.95 %
- การประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบ แบ่งตามหัวข้อ ได้แก่ โครงสร้างและคุณสมบัตขิ องคณะกรรมการ
การประชุม บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยสรุปผลการประเมิน มีคะแนนส่วน
ใหญ่อยู่ในเกณฑ์เห็นด้วยอย่างมาก รวม 84.13 %
8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล
การเข้าร่วมประชุม
			ในปี 2564 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาฯ และการ
ประชุมผู้ถือหุ้นดังนี้
ล�ำดับ

ชื่อ-นามสกุล

จ�ำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จ�ำนวนครั้งที่ประชุม
คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ สามัญ
บริษัท
ตรวจสอบ
สรรหาฯ
ผู้ถือหุ้น

1

นายฉาย บุนนาค

5/5

N/A

N/A

0/1

2

นายสุธี  ผ่องไพบูลย์

5/5

4/4

1/1

1/1

3

นายชาลี ดิษฐลักษณ

5/5

N/A

N/A

1/1

4

นางสาวอรอร อัครเศรณี

5/5

N/A

1/1

0/1

5

นางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ

5/5

N/A

N/A

1/1

6

นายชัยวัฒน์ อัศวินทรางกูร

5/5

3/4

N/A

1/1

7

นายเจษฎา บูรณพันธุ์ศรี

5/5

N/A

N/A

1/1

8

นายสมบูรณ์ ม่วงกล�่ำ  

3/5

N/A

N/A

1/1

9

นางสาวปิยะดา ปุณณกิติเกษม

5/5

N/A

N/A

1/1

10

นางสาวนริศรา ศรีสันต์

5/5

4/4

1/1

1/1

11

นายสุภวัฒน์ สงวนงาม

5/5

N/A

N/A

1/1

12

พลเอกวัธนชัย ฉายเหมือนวงศ์  

5/5

N/A

N/A

1/1

13

นายสเตนเล่ย์ ชุ่น หวั่ง

5/5

N/A

N/A

0/1

หมายเหตุ  : ในปี 2564 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมด 5 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ทั้งหมด 4 ครั้ง และการประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ มีทั้งหมด 1 ครั้ง
One
Report 2564

87

ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้จดบันทึกรายงานการประชุมและจัดเก็บรายงานการประชุมทีผ่ า่ นการรับรองจากคณะกรรมการ
บริษัท หรือกรณีหากเป็นการประชุมคณะกรรมการชุดย่อย จะผ่านการรับรองจากคณะกรรมการชุดย่อยนั้นๆ พร้อม
ให้กรรมการและผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
ตารางค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ส�ำหรับปี 2564 ดังนี้
ค่าตอบแทนปี 2564 (บาท)
รายชื่อกรรมการ

ค่าตอบแทน

เบี้ยประชุม

รวม

นายฉาย บุนนาค

ประธานกรรมการบริษัท

400,000

-

400,000

นายสุธี ผ่องไพบูลย์

ประธานกรรมการตรวจสอบและ
ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

400,000

20,000

420,000

นายชัยวัฒน์ อัศวินทรางกูร

กรรมการตรวจสอบ

300,000

-

300,000

นางสาวนริศรา ศรัสันต

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

300,000

10,000

310,000

นายสเตนเล่ย์ ชุ่น หวั่ง

กรรมการอิสระ

200,000

-

200,000

นายชาลี ดิษฐลักษณ

กรรมการอิสระ

200,000

-

200,000

นายเจษฎา บูรณพันธุ์ศรี

กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร

200,000

-

200,000

นายสมบูรณ์ ม่วงกล�่ำ

กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร

200,000

-

200,000

นางสาวปิยะดา ปุณณกิติเกษม

กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร

200,000

-

200,000

พลเอกวัธนชัย ฉายเหมือนวงศ์ กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร

200,000

-

200,000

นางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

200,000

-

200,000

นายสุภวัฒน์ สงวนงาม

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

200,000

-

200,000

นางสาวอรอร อัครเศรณี

กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบ แทน / กรรมการที่เป็น
ผู้บริหาร

200,000

10,000

210,000

รวม

หมายเหตุ :
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ต�ำแหน่ง
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3,200,000

40,000

3,240,000

การจ่ายค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการ เป็นไปตามอัตราค่าตอบแทนประจ�ำปี 2564 ที่ได้รับ
อนุมัติจากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2564 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 ที่อนุมัติให้บริษัทฯ
จ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการทุกคน โดยก�ำหนดแบ่งจ่ายเป็นรายไตรมาส ส่วนค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน อนุมตั กิ ารจ่ายแบบเบีย้ ประชุม โดยประธานกรรมการ
สรรหาฯ จ�ำนวน 20,000 บาทต่อครั้ง และต�ำแหน่งกรรมการสรรหาฯ จ�ำนวน 10,000 บาทต่อครั้ง
ต่อท่าน โดยในปี 2564 มีการประชุมฯ 1 ครั้ง

8.1.3 การก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทย่อย
		 บริษัทฯ มีนโยบายการท�ำรายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต โดยก�ำหนดการปฏิบัติในการท�ำรายการให้
เป็นไปตามลักษณะการด�ำเนินการค้าปกติซึ่งเกิดกับบุคคลภายนอกและกระท�ำอย่างยุติธรรมตามราคาตลาด  ในกรณี
ทีไ่ ม่สามารถเปรียบเทียบราคากับบุคคลภายนอกได้ ทัง้ 2 ฝ่ายจะร่วมกันพิจารณาเพือ่ ก�ำหนดอัตราค่าสินค้าและบริการ
ทีเ่ หมาะสมต่อไป โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูใ้ ห้ความเห็นเกีย่ วกับความจ�ำเป็นในการเข้าท�ำรายการและความ
เหมาะสมทางด้านราคา
ในปี 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีการท�ำรายการระหว่างกันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีเงื่อนไขตาม
ราคาตลาด โดยฝ่ายบริหารได้รายงานรายการทีเ่ กิดขึน้ ถึงความเหมาะสมและมูลค่าของการท�ำรายการต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบให้รับทราบแล้วทุกไตรมาส

8.1.4 การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการก�ำกับดูแลกิจการ
			 (1) การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
			 บริษทั ฯ เห็นความส�ำคัญ โดยประกาศใช้นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทหี่ า้ มกรรมการ
ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั ฯ ประกอบธุรกิจทีแ่ ข่งขันกับบริษทั ฯ หลีกเลีย่ งการท�ำรายการทีเ่ กีย่ วโยงกับตนเอง
ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ หากมีความจ�ำเป็นต้องท�ำรายการดังกล่าวคณะกรรมการ
บริหาร หรือคณะกรรมการบริษทั (ตามอ�ำนาจวงเงิน) จะดูแลให้การท�ำรายการนัน้ มีความโปร่งใส เทีย่ งธรรม พิจารณา
ความเหมาะสมอย่างรอบคอบ เสมือนกับการท�ำรายการกับบุคคลภายนอก
ทั้งนี้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ในรายการนั้นจะไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ
โดยงดออกเสียง รวมทั้งจัดให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างเคร่งครัด ส�ำหรับรายการ
ระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในระหว่างปี 2564 ได้รายงานในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในแต่ละ
ไตรมาสแล้ว และบริษทั ฯ ได้เปิดเผยรายละเอียดของรายการ คูส่ ญ
ั ญา เหตุผล/ความจ�ำเป็น ไว้ในแบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจ�ำปี/รายงานประจ�ำปี (แบบ 56-1 One Report) แล้ว
			 (2) การใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์
			 การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
		 บริษัทฯ ก�ำหนดนโยบายการป้องกันไม่ให้กรรมการและผู้บริหารใช้ต�ำแหน่งหน้าที่เพื่อประโยชน์แก่ตนเอง
ในทางทีม่ ชิ อบซึง่ เป็นการเอาเปรียบผูถ้ อื หุน้ รายอืน่ หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อผูถ้ อื หุน้ โดยรวม เพือ่ ให้สอดคล้อง
กับมาตรา 241 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ดังนี้
1. ห้ามกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในไปเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคล
ภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
2. ให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั ฯ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดท�ำรายงานทางการเงิน หรือ ข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องอื่น ระมัดระวังเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลาก่อนประกาศงบการเงิน และหาก
มีการซื้อขายในช่วงระยะเวลาดังกล่าวต้องแจ้งต่อคณะกรรมการบริษัททันที
			 การเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสีย
		 คณะกรรมการบริษทั ก�ำหนดแนวปฏิบตั ใิ ห้กรรมการของบริษทั บริษทั ย่อย และผูบ้ ริหาร เปิดเผยข้อมูลส่วน
ได้เสียของตนและบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วข้อง ตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ.2551 และตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนที่ ทจ. 2/2552 โดยก�ำหนดให้คณะกรรมการและ
ผู้บริหารรายงานส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทได้ประกาศให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1
กรกฎาคม 2552 ดังนี้
1. ก�ำหนดให้กรรมการและผูบ้ ริหาร จัดท�ำรายงานการมีสว่ นได้เสียของตนเองและบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วข้อง
							 อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง จัดส่งให้เลขานุการบริษัท เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนได้เสียของกรรมการ
ผูบ้ ริหารและบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วข้อง พร้อมส�ำหรับการเปิดเผยต่อคณะกรรมการเมือ่ คณะกรรมการต้อง
พิจารณาธุรกรรมระหว่างบริษัท กับกรรมการ และหรือ ผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง
ทั้งนี้เลขานุการบริษัทจะสรุปรายงานส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร เสนอต่อที่ประชุมคณะ
กรรมการบริษัทรับทราบปีละครั้ง
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2. ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนได้เสีย ให้กรรมการและผู้บริหาร ส่งรายงานการมีส่วนได้เสียของ
ตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ให้เลขานุการบริษัท เพื่อรายงานคณะกรรมการบริษัทภายใน 7 วันนับ
จากที่มีการเปลี่ยนแปลง

ส�ำหรับรายการที่เปลี่ยนแปลงในปี 2564 เลขานุการบริษัท ได้สรุปรายการการมีส่วนได้เสียต่อที่ประชุมคณะ
กรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ทั้งนี้ ในระหว่างปี 2564 มีรายการที่บริษัทท�ำกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
1 รายการ คือ บริษัท กู้ยืมเงินจาก นางสาวอรอร อัครเศรณี กรรมการบริษัท ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงตามประกาศ
กรรมการตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 (ประกาศรายการเกี่ยวโยงฯ) โดยกู้ยืมเงินจ�ำนวน 20 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงิน
ทุนหมุนเวียน อัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 6.00 ต่อปี ในระยะเวลาตัง้ แต่วนั ที่ 22 กันยายน 2564 จนถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน
2564 รวมเป็นดอกเบี้ยจ่ายเท่ากับ 200,548 บาท
			 การรายงานการถือครองหลักทรัพย์
บริษัทฯ มีหนังสือแจ้งให้คณะกรรมการและคณะผู้บริหารทราบถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครอง
หลักทรัพย์ต่อส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) ตามมาตรา 59 แห่งพระราช
บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยต้องจัดส่งรายงานต่อ ส�ำนักงาน ก.ล.ต. ทุกครั้งที่มีการซื้อ
ขาย โอน หรือรับหลักทรัพย์ภายใน 3 วันท�ำการนับแต่วนั ทีม่ กี ารซือ้ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์นนั้ และเลขานุการ
บริษทั จะสรุปรายงานการถือครองหลักทรัพย์เสนอคณะกรรมการบริษทั รับทราบปีละครัง้ ในการประชุมคณะกรรมการ
บริษัทรอบสิ้นปี
ในปี 2564 บริษัทฯ ได้ก�ำหนดให้คณะกรรมการและผู้บริหาร รายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565
ทั้งนี้ ในระหว่างปี 2564 ได้รายงานการถือครองหลักทรัพย์ โดยเปรียบเทียบ การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ระหว่าง
วันที่ 8 มกราคม 2564 และวันที่ 4 มกราคม 2565 ดังนี้
รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของคณะกรรมการบริษัท
ชื่อ-นามสกุล
1. นายฉาย  บุนนาค
2. นายสุธี  ผ่องไพบูลย์
3. นายชัยวัฒน์  อัศวินทรางกูร
4. นางสาวนริศรา ศรีสันต์
5. นายสุภวัฒน์  สงวนงาม
6. นายชาลี  ดิษฐลักษณ
7. นายสเตนเล่ย์  ชุน หวั่ง
8. พล.อ วัธนชัย  ฉายเหมือนวงศ์
9. นางวรางคณา  กัลยาณประดิษฐ
10.นางสาวอรอร  อัครเศรณี
11.นายเจษฎา  บูรณะพันธุ์ศรี
12.นางสาวปิยะดา  ปุณณกิติเกษม
13. นายสมบูรณ์  ม่วงกล�่ำ
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จ�ำนวนหุ้น ตามรายงานปิดสมุดทะเบียน
ณ 8 ม.ค. 2564 ณ 4 ม.ค. 2565 จ�ำนวนหุ้น เพิ่ม (ลด)
25,760,000
25,760,000
-

สัดส่วนการ
ถือครองหุ้น
2.29
-

รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของผู้บริหารระดับสูง
ชื่อ-นามสกุล
1. นายสุภวัฒน์ สงวนงาม
2. นางสาวเอี่ยมศรี บุญหชัยรัตน์

3. นายปกรณ์ พึ่งเนตร
4. นายสมเกียรติ บุญศิริ
5. นายชาคริต ข่วงอารินทร์
6. นางสาววิลาวัลย์ สินธรชัยกุล
7.นางสุวรรณี วัชรภาสกร

จ�ำนวนหุ้น ตามรายงานปิดสมุดทะเบียน
ณ 8 ม.ค. 2564 ณ 4 ม.ค. 2565 จ�ำนวนหุ้น เพิ่ม (ลด)
-

สัดส่วนการ
ถือครองหุ้น
-

หมายเหตุ : 1. หุ้นที่เรียกช�ำระแล้ว ณ วันที่ 4 มกราคม 2565 ของ NBC เท่ากับ 1,124,417,300 หุ้น
		 2. จ�ำนวนหุ้นกรรมการที่แสดง รวมคู่สมรส (ถ้ามี)
			 (3) การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
		 บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private
Sector Collective Action against Corruption - CAC) เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 และได้รับการรับรองต่อ
อายุเป็นสมาชิกโครงการฯ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งการรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี โดยจะครบอายุ
การรับรองในวันที่ 31 ธันวาคม 2566
			 นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน
		 บริษัทฯ มีอุดมการณ์ในการด�ำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อ
สังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และคู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการ
ท�ำงาน (Code of Conduct) บริษัทฯ จึงได้จัดท�ำ “นโยบายและคู่มือมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน” เป็นลาย
ลักษณ์อักษรขึ้น เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการด�ำเนินธุรกิจและพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน ดังนี้
1. ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ ด�ำเนินการหรือยอมรับ การคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ
ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ได้แก่ การให้ มอบหรือรับสิ่งของ ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง เงินเรี่ยไร
เงินบริจาคและผลประโยชน์อื่นใด ให้แก่ตนเอง และครอบครัว จากบุคคลที่ท�ำธุรกิจกับบริษัทฯ
2. ครอบคลุมถึงพนักงาน คู่ค้า ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งในประเทศและต่างประเทศ และก�ำหนด
ให้มีการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดคอร์รัปชันทั่วทั้งองค์กรเป็นประจ�ำทุกปี ตลอดจนทบทวนแนวทาง
การปฏิบัติ และข้อก�ำหนดในการด�ำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ
ข้อบังคับ และข้อก�ำหนดของกฎหมาย
3. การด�ำเนินการใดๆ ตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ให้ใช้แนวทางปฏิบัติที่ก�ำหนดไว้ รวมถึงการปฏิบัติ
ตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ และคู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการท�ำงาน (Code of
Conduct) และระเบียบ คู่มือการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติอืนที่บริษัทฯ
จะก�ำหนดขึ้นต่อไป
4. เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการด�ำเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงกับการเกิดคอร์รัปชัน กรรมการ
ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ ต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวังในเรื่องดังต่อไปนี้
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4.1 การเลี้ยงรับรอง ของก�ำนัล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
การให้ มอบ หรือรับ ของก�ำนัล การเลี้ยงรับรอง ให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเลี้ยง
รับรอง ของก�ำนัลและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
4.2 เงินบริจาคเพื่อการกุศล เงินเรี่ยไร หรือเงินสนับสนุน
การให้ หรือรับ เงินบริจาค เงินเรี่ยไร หรือเงินสนับสนุน ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และต้อง
ถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องมั่นใจว่า เงินบริจาค เงินเรี่ยไร หรือเงินสนับสนุน ไม่ได้ถูกน�ำไปใช้
เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน
4.3 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซื้อจัดจ้าง
ห้ามให้หรือรับสินบนในการด�ำเนินธุรกิจทุกชนิดกับคู่ค้า คู่สัญญา หน่วยงานภาครัฐ หรือ
หน่วยงานที่ด�ำเนินธุรกิจกับบริษัทฯ ต้องด�ำเนินการให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ และเป็นไป
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและก�ำหนดไว้
5. ผู้ที่กระท�ำการคอร์รัปชัน ถือว่าเป็นการกระท�ำผิดคู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการท�ำงาน
(Code of Conduct) ของบริษทั ซึง่ จะต้องได้รบั การพิจารณาโทษทางวินยั ตามระเบียบทีบ่ ริษทั ก�ำหนดไว้
นอกจากนี้อาจได้รับโทษตามกฏหมายหากการกระท�ำนั้นผิดกฏหมาย
บริษัทฯ เผยแพร่นโยบายและคู่มือมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน ให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ
ได้รับทราบ ทั้งทางระบบ Intranet , จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และ Website ของบริษัทฯ (www.nbc.co.th)
			 (4) การแจ้งเบาะแส (Whistleblowing)
		 บริษัทฯ ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ด�ำเนินธุรกิจด้วยความถูกต้อง โปร่งใส ยุติธรรม และ
สามารถตรวจสอบได้ โดยสอดคล้องกับการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละคูม่ อื จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบตั ใิ นการท�ำงาน
(Code of Conduct) ของบริษัท
คณะกรรมการบริษทั เปิดโอกาสให้พนักงานบริษทั และผูม้ สี ว่ นได้เสีย ได้มชี อ่ งทางในการร้องเรียน การแสดง
ความเห็น และแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการกระท�ำผิดกฎหมาย โดยก�ำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในท�ำหน้าที่เป็นหน่วย
งานรับข้อมูลเรื่องร้องเรียนด้านการก�ำกับดูแลกิจการและคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ของบริษัทฯ
			 ช่องทางการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน
			 1. E-mail :  audit_nbc@nationgroup.com   ถึงคณะกรรมการตรวจสอบ และผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน
2. จดหมาย หรือยื่นส่งโดยตรงที่คณะกรรมการตรวจสอบ หรือ ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน
บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1854 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
3. โทรศัพท์ หมายเลข 02-338-3265
			 มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแส
			 1. ผู้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส จะได้รับความคุ้มครองสิทธิอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นพนักงานของ
บริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสีย
2. ผู้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส สามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลของตนเองได้ เว้นแต่ผู้ร้องเรียนเห็นว่า
การเปิดเผยข้อมูลจะท�ำให้บริษัทฯ สามารถรายงานความคืบหน้า หรือสอบถามข้อมูลที่เป็นประโยชน์
เพิ่มเติม หรือชี้แจงข้อเท็จจริงให้ทราบ หรือบรรเทาความเสียหายได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น
3. คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาให้ความเป็นธรรมและปกป้องผู้ร้องเรียน ผู้รับเรื่องร้องเรียน
ผู้ถูกร้องเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการด�ำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง รวมทั้งต้องเก็บข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องเป็นความลับ จะเปิดเผยเท่าที่จ�ำเป็น โดยค�ำนึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของ
ผู้ร้องเรียน ผู้รับเรื่องร้องเรียน ผู้ถูกร้องเรียน หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการด�ำเนินงานตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง
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8.2 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา
8.2.1 จ�ำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ
			 ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุม รวม 4 ครั้ง และได้รายงานผลการประชุมให้คณะ
กรรมการบริษัทรับทราบทุกครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมดังนี้
ชื่อ-นามสกุล
1. นายสุธี  ผ่องไพบูลย์
2. นายชัยวัฒน์  อัศวินทรางกูร
3. นางสาวนริศรา  ศรีสันต์

ต�ำแหน่ง

จ�ำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/
จ�ำนวนครั้งที่ประชุม

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

4/4
3/4
4/4

		 ในการประชุมทุกครัง้ คณะกรรมการตรวจสอบได้เชิญกรรมการทีเ่ ป็นผูบ้ ริหารและผูเ้ กีย่ วข้องเข้าร่วมประชุม
เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็นส�ำคัญ เพื่อให้การตรวจสอบและการสอบทานมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
นอกจากนี้ได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าประชุมจ�ำนวน 1 ครั้ง โดยมีวัตถุประสงค์เน้นไปที่การ
สอบทานความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน ประสิทธิผลของการด�ำเนินงานและ
บริหารความเสี่ยง ความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงินและการบริหาร การปฏิบัติตามกฏหมายและกฏระเบียบที่
เกี่ยวข้องและการดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อย
8.2.2 ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
		 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างอิสระตามขอบเขตหน้าทีท่ รี่ ะบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจ
สอบ ในปี 2564 ได้จัดให้มีการประชุมรวม 4 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องส�ำคัญต่างๆ ของบริษัทตามหน้าที่และความรับ
ผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 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
คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการ
และพิจารณาค่าตอบแทน
บริหาร

นางสาวนริศรา  ศรีสันต์

ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน

นายฉาย  บุนนาค

ประธานกรรมการบริหาร

15/15

นายสุภวัฒน์  สงวนงาม

กรรมการบริหาร

15/15

นางวรางคณา  กัลยาณประดิษฐ กรรมการบริหาร

15/15

นายสุธี ผ่องไพบูลย์
นางสาวอรอร  อัครเศรณี

1/1
1/1
1/1

8.3.2 ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ
		 ในภาพรวมปี 2564 คณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะ
กรรมการบริหาร ได้ปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ
ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยใช้ความรู้ความสามารถและความระมัดระวังรอบคอบ มีความเป็นอิสระ
อย่างเพียงพอ เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน สอดคล้องตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อก�ำหนดและข้อผูกพันต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท  
เพื่อช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัท ในการบริหารจัดการและควบคุมกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย แผน
งาน ข้อบังคับและค�ำสัง่ ใดๆ รวมทัง้ เป้าหมายทีก่ ำ� หนดไว้ ภายใต้กรอบทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั รวม
ทั้งเพื่อ สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย และเพื่อให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน
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9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน
9.1 การควบคุมภายใน
9.1.1 ความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริษัทให้ความส�ำคัญต่อระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง จึงจัดให้มีระบบการควบคุม
ภายในที่ครอบคลุมทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติงาน การด�ำเนินการให้เป็นไปตามกฏหมาย ข้อบังคับ และระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง ได้จัดให้มีกลไกในการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพอย่างเพียงพอ ในการปกป้องรักษาและดูแล
ทรัพย์สินของบริษัทฯ โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในท�ำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไป
อย่างถูกต้อง  และเป็นไปตามทีร่ ะเบียบก�ำหนด รวมทัง้ มีคณะกรรมการตรวจสอบ เพือ่ ดูแลและก�ำกับระบบการควบคุม
ภายในของบริษทั ฯ ให้ปฏิบตั ติ ามนโยบายและแผนงานตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั และสอดคล้อง
ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  และคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
9.1.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน
ในปี 2564 คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับการสอบทานและ
ตรวจสอบงบการเงินและรายงานทางการเงิน รวมทัง้ ผลการปฏิบตั งิ านของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึง่ คณะกรรมการ
บริษทั เห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษทั ฯ โดยรวมอยูใ่ นระดับทีน่ า่ พึงพอใจ สามารถให้ความมัน่ ใจอย่างมีเหตุผล
ต่อความเชือ่ ได้ของงบการเงิน มีการดูแลป้องกันทรัพย์สินมิให้ผู้บริหารและพนักงานน�ำไปใช้โดยมิชอบ รวมถึงการท�ำ
ธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวโยงกันจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯก�ำหนด
การปฏิบัติงานเป็นไปตามขั้นตอนและมีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุมเพียงพอและเหมาะสมในด้านต่างๆ 5 องค์
ประกอบ คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการ
สื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม โดยสรุปสาระส�ำคัญดังนี้
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องค์กรและสภาพแวดล้อม :
บริษทั ฯ มีการก�ำหนดเป้าหมายการด�ำเนินธุรกิจทีช่ ดั เจนและวัดผลได้ โดยมีการทบทวนพิจารณาถึงความเป็น
ไปได้ของเป้าหมายทีก่ ำ� หนดไว้เป็นระยะๆ มีการก�ำหนดค่าตอบแทนให้กบั พนักงานตามผลการปฏิบตั งิ านของพนักงาน
ในแต่ละปีอย่างสมเหตุสมผล การจัดโครงสร้างองค์กรมีการแบ่งแยกอ�ำนาจหน้าที่ตามสายงานอย่างชัดเจน รวมทั้ง
จัดให้มีคู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการท�ำงาน (Code of Conduct) เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคน
ยึดถือเป็นแนวทางในการท�ำงานด้วยความซื่อสัตย์และเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน คุณภาพ คุณธรรม รวมทั้งครอบคลุม
ในเรื่องการดูแลผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ และการปฏิบัติตามกฏหมายอย่างเคร่งครัด
การบริหารความเสี่ยง :
บริษทั ฯ มีการประเมินความเสีย่ งทีจ่ ะมีผลกระทบต่อการด�ำเนินงาน โดยคณะกรรมการบริหารประชุมร่วมกับ
ผู้บริหารระดับสูงของแต่ละส่วนงาน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการผู้จัดการ ผู้อ�ำนวยการฝ่ายอาวุโส และผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายในสายงานที่เกี่ยวข้อง มีการประเมินวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งการก�ำหนดแผน
ด�ำเนินการและติดตามผลการปฏิบัติงาน ในรูปแบบการจัดท�ำแผนธุรกิจ และงบประมาณประจ�ำปี
การควบคุมการปฏิบัติงาน :
บริษัทฯ จัดท�ำนโยบายและระเบียบปฏิบัติงานในด้านต่างๆ รวมถึงการท�ำธุรกรรมด้านการเงิน จัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารทั่วไป มีการก�ำหนดอ�ำนาจหน้าที่และก�ำหนดวงเงินอนุมัติของฝ่ายบริหารแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน
และเป็นลายลักษณ์อกั ษร มีการแบ่งแยกหน้าทีก่ ารบันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ การดูแลจัดเก็บทรัพย์สนิ
ออกจากกัน และในการอนุมัติท�ำธุรกรรมของบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหารหรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคล
ดังกล่าว บริษัทฯ จะค�ำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นส�ำคัญ และพิจารณาเสมือนเป็นรายการที่กระท�ำกับ
บุคคลภายนอก
ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล :
บริษัทฯ จัดให้มีระบบสารสนเทศและช่องทางการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเหมาะสม
เพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และมีข้อมูลที่ส�ำคัญในเรื่องต่างๆ อย่างเพียง
พอส�ำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจ
ระบบการติดตาม :
บริษทั ฯ จัดให้มกี ารตรวจสอบการปฏิบตั ติ ามระบบการควบคุมภายในของแต่ละส่วนงานอย่างสม�ำ่ เสมอ ตาม
แผนงานการตรวจสอบ ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยหากพบข้อบกพร่องทีเ่ ป็นสาระส�ำคัญ เมือ่ รายงานผลการ
ตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหาร จะสั่งการให้แก้ไขและติดตามผลภายในระยะเวลาอันสมควร
9.1.3 ข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน
ในปี 2564 บริษัทไม่พบข้อบกพร่องที่มีสาระส�ำคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน
9.1.4 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อความเหมาะสมของการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบ
ภายใน
ในปี 2564 บริษัทฯ ได้แต่งตั้งบริษัท เจอาร์ บิสสิเนส แอดไวซอรี่ จ�ำกัด ให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบ
ภายในของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากเป็นผู้มี
ความอิสระ มีความรู้และประสบการณ์ในการท�ำงานด้านการตรวจสอบ โดยการเข้าตรวจสอบของ บริษัทเจอาร์ บิสสิ
เนส แอดไวซอรี่ จ�ำกัด จะประสานงานกับนายสมัชชา งามวาจา ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นฝ่าย
ตรวจสอบภายในของบริษัท เพื่อนัดหมายวันเวลาเข้าตรวจและขอข้อมูลที่ต้องใช้ในการตรวจสอบจากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงติดตามให้มีการตอบกลับในประเด็นที่มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบ
9.1.5 การแต่งตั้ง ถอดถอนและโยกย้ายผู้ด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
กรณีที่มีการแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน จะต้องได้รับการ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
96

One
Report 2564

9.2 รายการระหว่างกัน
การท�ำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ
บริษัทฯ มีนโยบายการท�ำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มี
ส่วนได้   ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต โดยก�ำหนดการปฏิบัติในการท�ำรายการให้เป็น
ไปตามลักษณะการด�ำเนินการค้าปกติซง่ึ เกิดกับบุคคลภายนอก โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูใ้ ห้ความเห็นเกีย่ ว
กับความจ�ำเป็นในการเข้าท�ำรายการและความเหมาะสมทางด้านราคา
ทั้งนี้ในปี 2564 บริษัทฯ ไม่มีการท�ำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วน
ได้สว่ นเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต และส�ำหรับรายการระหว่างกันอืน่ ๆ ซึง่ ผ่านการพิจารณา
ความเหมาะสมและมูลค่าของการท�ำรายการจากคณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายไตรมาส สามารถดูเพิ่มเติมใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
มาตรการและขั้นตอนในการอนุมัติการท�ำรายการระหว่างกัน
บริษัทฯ ได้กำ� หนดมาตรการควบคุมการท�ำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตตามประกาศของคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ
โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูใ้ ห้ความเห็นเกีย่ วกับความจ�ำเป็นในการเข้าท�ำรายการและความเหมาะ
สมทางด้านราคาของรายการ โดยพิจารณาจากเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการด�ำเนินการค้าปกติในตลาด
และมีการเปรียบเทียบราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ในกรณีที่ไม่สามารถเปรียบเทียบราคากับบุคคลภายนอกได้
ทั้ง 2 ฝ่ายจะร่วมกันพิจารณา เพื่อก�ำหนดอัตราค่าสินค้าและบริการที่เหมาะสมต่อไป
ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช�ำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น บริษัทฯ จะ
จัดให้มีผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อน�ำ
ไปประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษทั และ/หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ ผูถ้ อื หุน้ ตามแต่กรณี
ซึ่งผู้ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียในการท�ำรายการระหว่างกันจะไม่มีสิทธิออกเสียง
ในการอนุมัติการท�ำรายการระหว่างกันดังกล่าว
นอกจากนั้น บริษัทฯ จะด�ำเนินการเปิดเผยข้อมูลในการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือจ�ำหน่าย
ไปของสินทรัพย์ที่ส�ำคัญของบริษัทฯ ตามข้อก�ำหนดของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจน
รวมถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ก�ำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
นโยบายหรือแนวโน้มการท�ำรายการระหว่างกันในอนาคต
บริษัทฯ อาจมีการเข้าท�ำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต  
โดยหากเป็นรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ซึง่ มีเงือ่ นไขทางการค้าโดยทัว่ ไปกับบุคคลทีอ่ าจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษทั ฯ ได้กำ� หนดนโยบายในการท�ำรายการระหว่างกันให้มเี งือ่ นไขต่างๆ เป็นไปตามลักษณะ
การด�ำเนินการค้าปกติในราคาตลาด ซึง่ สามารถเปรียบเทียบได้กบั ราคาทีเ่ กิดขึน้ กับบุคคลภายนอก ในกรณีทไี่ ม่สามารถ
เปรียบเทียบราคากับบุคคลภายนอกได้ ทั้ง 2 ฝ่ายจะร่วมกันพิจารณา เพื่อก�ำหนดอัตราค่าสินค้าและบริการที่เหมาะ
สมต่อไป ซึ่งเป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติไว้แล้วตามทีก่ �ำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และให้ปฏิบัติตามสัญญาที่ตกลงร่วมกันอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งก�ำหนดราคาและเงื่อนไขรายการ
ต่างๆ ให้ชัดเจน เป็นธรรม และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์
ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการเข้าท�ำรายการใหม่ หรือมีการเปลี่ยนแปลงของราคาและเงื่อนไขที่แตกต่างจากเดิม ฝ่าย
ตรวจสอบภายในจะท�ำหน้าทีต่ รวจสอบข้อมูลและจัดท�ำรายงาน  เพือ่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและให้ความ
เห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการท�ำรายการดังกล่าวทุกๆ ไตรมาส
ในกรณีรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่งไม่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป และรายการ
ระหว่างกันอื่นๆ บริษัทฯ จะด�ำเนินการตามมาตรการและขั้นตอนในการอนุมัติการท�ำรายการระหว่างกันที่ระบุไว้
ข้างต้น ก่อนการท�ำรายการ
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ก

14.57
2.03
0.75
1.37

34.62
0.90
11.15
0.66

ต้นทุนขายและการให้บริการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
เจ้าหนี้การค้า – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

มูลค่ารายการ /
ยอดคงเหลือปี 2564

รายได้จากการขายและบริการและรายได้อื่น
ลูกหนี้การค้า – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้อื่น – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รายได้ค้างรับ

ลักษณะรายการ

-  NBC ซื้อพื้นที่สื่อโฆษณาในส่วนของ NMG โดยเรียก
เก็บตามเงื่อนไขการค้าปกติ
-   ค่าใช้จ่ายอื่นเป็นรายการที่เกิดจากการใช้ทรัพยากร
ร่วมกันกับ NMG  เป็นการประหยัดต้นทุนจากการจัดตั้ง
หน่วยงานที่มีลักษณะงานซ�้ำซ้อนกัน  ทั้งนี้ รายการดัง
กล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของ NBC   โดย
ถูกเรียกเก็บในราคาต้นทุนบวกส่วนเพิ่ม (Cost plus)

-  NMG ใช้สื่อของ NBC ในการออกอากาศ/โฆษณา
ประชาสัมพันธ์สินค้าหรือกิจกรรม   และเช่าเวลาออก
อากาศรายการโทรทัศน์ ทัง้ นี้ รายการดังกล่าวเป็นรายการ
ธุรกิจปกติของ NBC และเรียกเก็บในราคาที่มีส่วนลด
ใกล้เคียงกับราคาที่ให้กับลูกค้ารายใหญ่ตามเงื่อนไขการ
ค้าปกติ
-  NBC เรียกเก็บรายได้อื่นด้วยราคาตามบัญชีบวกส่วน
เพิ่ม (Cost Plus)

ค�ำอธิบาย

(หน่วย : ล้านบาท)

ผู้ลงทุนสามารศึกษาข้อมูลรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในปี 2562 – 2563 ได้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี 2562 – 2563 ที่เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัทที่ https://www.nbc.co.th

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย เป็นบริษทั ใหญ่ถอื หุน้ บริษทั
กรุป๊ จ�ำกัด (มหาชน) (NMG) ร้ อ ยละ 71.45 และมี
/ ด�ำเนินธุรกิจด้านข่าว ซึง่ กรรมการร่วมกัน
รวมถึงผลิตและจ�ำหน่าย
หนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์
ประเภทต่าง ๆ

บริษัทหรือบุคคล/
ประกอบธุรกิจ

รายการระหว่างกันก ที่มีสาระส�ำคัญ ของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปี 2564
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บริษัท เนชั่น นิวส์ จ�ำกัด เป็นบริษัทย่อย โดยบริษัท
(NTN) (เดิมชือ่ บริษทั ไทย ถือหุน้ ร้อยละ 99.99 และ
นิวส์ แอนด์ เอ็นเตอร์เทน มีกรรมการร่วมกัน
เมนท์ เวิลด์ จ�ำกัด) /
ประกอบธุรกิจด้าน Call
Center งานบริการด้าน
ดิจิตอลและสื่อใหม่

1.76
2.30

3.78
0.58
0.02

ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการให้บริการ
เจ้าหนี้การค้า – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้อื่น – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

92.80
4.30

4.80
0.23
59.71

มูลค่ารายการ /
ยอดคงเหลือปี 2564

รายได้จากการขายและบริการและรายได้อื่น
ลูกหนี้อื่น – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ต้นทุนขายและการให้บริการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
เจ้าหนี้การค้า – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชั่น เป็นบริษัทย่อย โดยบริษัท รายได้จากการขายและบริการและรายได้อื่น
จ�ำกัด (NNV) / ประกอบ ถือหุน้ ร้อยละ 99.99 และ ลูกหนี้การค้า – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ธุ ร กิ จ ด้ า นผลิ ต รายการ มีกรรมการร่วมกัน
ลูกหนี้อื่น – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
โทรทั ศ น์ แ ละให้ บ ริ ก าร
โฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์

บริษัทหรือบุคคล/
ประกอบธุรกิจ

-  NTN ให้บริการงานสนับสนุนด้าน IT ส�ำหรับงาน New
Media โดยเรียกเก็บในอัตราตามที่ตกลงกัน

- NTN ใช้สื่อของ NBC ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์
สินค้าหรือกิจกรรม  ทั้งนี้  รายการดังกล่าวเป็นรายการ
ธุรกิจปกติของ NBC และเรียกเก็บในราคาที่มีส่วนลด
ใกล้เคียงกับราคาที่ให้กับลูกค้ารายใหญ่

- NBC จ่ายค่าเช่าสถานีชอ่ ง 22 Nation TV ให้กบั NNV
ตามอัตราที่ตกลงร่วมกัน

-  NNV ใช้สื่อของ NBC ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์
สินค้าหรือกิจกรรม  ทั้งนี้  รายการดังกล่าวเป็นรายการ
ธุรกิจปกติของ NBC  และเรียกเก็บในราคาที่มีส่วนลด
ใกล้เคียงกับราคาที่ให้กับลูกค้ารายใหญ่
- NBC เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่ออกแทน เช่น เงินค่า
ธรรมเนียมใบอนุญาตฯทีวีดิจิตอล ในอัตราเท่ากับที่ถูก
เรียกเก็บและค่าบริการส่วนกลาง เช่น ค่าบริหาร ใน
อัตราที่ตกลงกัน

ค�ำอธิบาย

(หน่วย : ล้านบาท)
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ลักษณะรายการ

0.14

0.61

0.79

ซื้ออุปกรณ์

เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ต้นทุนขายและการให้บริการ
ใหญ่ โดยบริษทั ใหญ่ถอื หุน้
ร้ อ ยละ 99.99 และมี
กรรมการร่วมกัน

0.65
0.56

4.97
0.16
0.06

มูลค่ารายการ /
ยอดคงเหลือปี 2564

ต้นทุนขายและการให้บริการ
เจ้าหนี้การค้า – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

เป็นบริษัทย่อยของบริษัท รายได้จากการขายและการให้บริการและรายได้อื่น
ใหญ่ โดยบริษทั ใหญ่ถอื หุน้ ลูกหนี้การค้า – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ร้ อ ยละ 99.99 และมี ลูกหนี้อื่น – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กรรมการร่วมกัน

ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัท เนชั่น คอฟฟี่ จ�ำกัด เป็นบริษทั ย่อยทางอ้อม (NMG รายได้อื่น
(NCOF) / ประกอบธุรกิจ ถือหุ้นร้อยละ 40.00 และ
จ�ำหน่ายอาหารและเครื่อง NNV ถือหุ้นร้อยละ 60.00)
ดื่ม

บริษัท สเวน คอร์ปอเรชั่น
จ�ำกัด (SWN) / ประกอบ
ธุ ร กิ จ ให้ บ ริ ก ารงานด้ า น
ดิจิตอล

บริษัท เนชั่น ดิจิทัล คอน
เทนท์ จ� ำ กั ด (NDI) /
ประกอบธุ ร กิ จ ด้ า นงาน
บริการสื่อดิจิตอลและสื่อ
ใหม่

บริษัทหรือบุคคล/
ประกอบธุรกิจ

- NBC เรียกเก็บค่าบริการส่วนกลาง ในอัตราที่ตกลงกัน

-  NBC จ่ายส่วนแบ่งรายได้ส�ำหรับค่าสมาชิกบริการรับ
ข้อมูลข่าว SMS ทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งเป็นการน�ำ
ข้อได้เปรียบและความเชี่ยวชาญของบุคลากรด้านงาน
ขายและเทคนิคของ SWN มาใช้ประโยชน์รว่ มกันให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด  เนื่องจาก SWN มีบุคลากรที่มีความรู้
และความช�ำนาญงานด้านการขายและด้านเทคนิคของ
ธุรกิจสื่อรูปแบบใหม่  ทั้งนี้ รายการดังกล่าวเป็นรายการ
ธุรกิจปกติของ NBC

-  NDI ขายอุปกรณ์ในการด�ำเนินงานให้แก่ NBC ใน
ราคาต้นทุนบวกส่วนเพิ่ม (Cost plus)

-  NBC ใช้สื่อของ NDI ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์
สินค้าหรือกิจกรรม โดยเรียกเก็บตามเงือ่ นไขการค้าปกติ

-  NDI ใช้สื่อของ NBC ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์
สินค้าหรือกิจกรรม  ทั้งนี้  รายการดังกล่าวเป็นรายการ
ธุรกิจปกติของ NBC  และเรียกเก็บในราคาที่มีส่วนลด
ใกล้เคียงกับราคาที่ให้กับลูกค้ารายใหญ่

ค�ำอธิบาย

(หน่วย : ล้านบาท)
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เงินกู้ยืมระยะยาว
ดอกเบี้ยจ่าย (ร้อยละ 6 ต่อปี)

10.00
0.01

0.08

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

มูลค่ารายการ /
ยอดคงเหลือปี 2564
47.31
23.25
0.20

ลักษณะรายการ

เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน รายได้จากการขายและบริการและรายได้อื่น
ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน ลูกหนี้การค้า – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
2564 NNV ถือหุ้นร้อย ลูกหนี้อื่น – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ละ 16.67

ลักษณะความสัมพันธ์

ผูถ้ อื หุน้ / บุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง ผู้ถือหุ้น / บุคคลที่
กัน
เกีย่ วข้องกัน

บริษัท แฮปปี้ โปรดักส์
แอนด์ เซอร์วิส จ�ำกัด
(HPS) / ประกอบธุรกิจ
ด้านจัดจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์
(Home Shopping)

บริษัทหรือบุคคล/
ประกอบธุรกิจ

-  บริษัทกู้ยืมเงินระยะสั้นและระยะยาวกับผู้ถือหุ้น ที่ถือ
หุน้ น้อยกว่าร้อยละ 10 โดยมีดอกเบีย้ ในอัตราตามทีต่ กลง
กัน

-  NBC ซื้อสินค้าจาก HPS เพื่อมอบให้กับลูกค้าของ
NBC ตามเทศกาล ในอัตราที่ตกลงกัน

-  HPS  ใช้สื่อของ NBC ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์
สินค้า  และเช่าเส้นเวลารายการโทรทัศน์ของสถานีข่าว
Nation TV ทัง้ นี  ้ รายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติ
ของ NBC  และ เรียกเก็บในราคาที่มีส่วนลดใกล้เคียง
กับราคาที่ให้กับลูกค้ารายใหญ่ตามเงื่อนไขการค้าปกติ

ค�ำอธิบาย

(หน่วย : ล้านบาท)

รายงานความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบต่อรายการที่เกี่ยวโยงกัน ที่มีความเห็นแตกต่างจากมติกรรมการ
-ไม่มีความจ�ำเป็นและความสมเหตุสมผลของการท�ำรายการระหว่างกัน
ธุรกิจและการด�ำเนินงานส่วนใหญ่ของบริษัทและบริษัทย่อยมีความเกี่ยวพัน และ/หรือ สนับสนุนธุรกิจของ
บริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งของบริษัทและบริษัทย่อยเป็น
รายการที่เกิดขึ้นกับบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทเหล่านี้เกี่ยวข้องกันโดยการมีผู้ถือหุ้น และ/หรือ  การ
เป็นกรรมการร่วมกันและผูบ้ ริหารทีส่ ำ� คัญ กรรมการและพนักงานซึง่ มีอำ� นาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบในการวางแผน
สั่งการและควบคุมการด�ำเนินงานของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
รายการระหว่างกันข้างต้นเป็นรายการระหว่างบริษัทหรือบริษัทย่อย กับ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกัน เป็น
รายการปกติทางการค้า ส�ำหรับขั้นตอนการอนุมัติการท�ำรายการระหว่างกันจะเป็นไปตามนโยบายบริษัท ซึ่งมีการ
ก�ำหนดล�ำดับขั้นในการอนุมัติตามขนาดของรายการ และไม่ขัดต่อข้อบังคับของบริษัท  
ส�ำหรับนโยบายทีเ่ กีย่ วกับรายการระหว่างกัน บริษทั จะให้มเี ฉพาะรายการทางการค้าทีม่ คี วามจ�ำเป็นและเป็น
รายการทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับธุรกิจหลักคือด้านโทรทัศน์ และสือ่ ใหม่ นอกจากนีห้ ากมีรายการระหว่างกันทีเ่ กิดขึน้ และรายการ
ดังกล่าวเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทางบริษัทจะจัดให้มีขั้นตอนการพิจารณาตามที่ตลาด
หลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ก�ำหนด เพือ่ เป็นมาตรการในการคุม้ ครอง
ผู้ลงทุน
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งบการเงิน
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บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)
และบริษัทย่ อย
งบการเงินสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
และ
รายงานของผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต

104

One
Report 2564

KPMG Phoomchai Audit Ltd.
50th Floor, Empire Tower
1 South Sathorn Road, Yannawa
Sathorn, Bangkok 10120, Thailand
Tel +66 2677 2000
Fax +66 2677 2222
Website home.kpmg/th

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
ชัน้ 50 เอ็มไพร์ ทำวเวอร์
1 ถนนสำทรใต้ แขวงยำนนำวำ
เขตสำทร กรุงเทพฯ 10120
โทร +66 2677 2000
แฟกซ์ +66 2677 2222
เว็บไซต์ home.kpmg/th

รำยงำนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต
เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงิ น รวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการของบริ ษทั เนชัน่ บรอดแคสติ้ง คอร์ ปอเรชัน่ จากัด
(มหาชน) และบริ ษทั ย่อย (กลุ่มบริ ษทั ) และของเฉพาะบริ ษทั เนชัน่ บรอดแคสติ้ง คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) (บริ ษทั )
ตามลาดับ ซึ่ งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นรวม
และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุน้ เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุซ่ ึงประกอบด้วยสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาคัญและเรื่ องอื่นๆ
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ
ของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ตามลาดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ผลการดาเนินงานรวมและผลการดาเนินงานเฉพาะกิจการ
และกระแสเงิ นสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้า พเจ้า ได้ปฏิ บัติ งานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรั บ ผิดชอบของข้า พเจ้า ได้ก ล่า วไว้ในวรรคความ
รั บผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามี
ความเป็ นอิสระจากกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ตามข้อกาหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีที่กาหนดโดยสภาวิชาชีพ
บัญชี ในส่ วนที่เกี่ ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามความ
รับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่ งเป็ นไปตามข้อกาหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่ อว่าหลักฐานการสอบบัญชี ที่ขา้ พเจ้าได้รับ
เพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
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ความไม่ แน่ นอนที่มสี าระสาคัญที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินงานต่ อเนื่อง
ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุ ประกอบงบการเงิ นข้อ 2 ซึ่ งกลุ่มบริ ษ ทั และบริ ษทั มี ขาดทุ น สุ ท ธิ ส าหรั บ ปี สิ้ น สุ ด วัน ที่
31 ธันวาคม 2564 จานวน 123.16 ล้านบาท และ 83.53 ล้านบาท ตามลาดับ หากไม่รวมการกลับรายการผลขาดทุนด้าน
เครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มีขาดทุนสุ ทธิ จานวน 182.84 ล้านบาท และ 167.33 ล้านบาท ตามลาดับ
และกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มีกระแสเงินสดจากการดาเนินงานติดลบจานวน 48.75 ล้านบาท และ 69.49 ล้านบาท ตามลาดับ
และ ณ วัน เดี ย วกัน กลุ่ ม บริ ษ ัท และบริ ษ ัท มี ข าดทุ น สะสมจ านวน 1,009.47 ล้า นบาท และ 1,232.77 ล้า นบาท ทั้ง นี้
สถานการณ์ดงั กล่าวตลอดจนเรื่ องอื่นที่กล่าวถึงในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2 แสดงให้เห็นว่ามีความไม่แน่นอนที่มี
สาระสาคัญซึ่ งอาจเป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนยั สาคัญเกี่ยวกับความสามารถในการดาเนินงานต่อเนื่องของกลุ่มบริ ษทั
และบริ ษทั ความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์ในการดาเนิ นงานต่อเนื่ องขึ้นอยู่กบั ผลสาเร็ จของแผนงานของผูบ้ ริ หาร ทั้งนี้
ความเห็นของข้าพเจ้าไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากเรื่ องนี้
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบคื อ เรื่ อ งต่ างๆ ที่ มีนัยสาคัญที่ สุดตามดุ ลยพินิจเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชาชี พของข้าพเจ้าในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสาหรับงวดปั จ จุ บ ัน ข้า พเจ้า ได้นาเรื่ องเหล่ า นี้ มาพิ จ ารณาใน
บริ บทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้
ข้า พเจ้า ไม่ ไ ด้แ สดงความเห็ น แยกต่ า งหากส าหรั บ เรื่ อ งเหล่ า นี้ นอกจากเรื่ อ งที่ ก ล่ า วไว้ใ นวรรคความไม่ แน่ น อนที่ มี
สาระสาคัญที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินงานต่ อเนื่อง ข้าพเจ้าได้กาหนดเรื่ องที่จะกล่าวต่อไปนี้เป็ นเรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ
เพื่อสื่ อสารในรายงานของข้าพเจ้า
กำรรับรู้รำยได้ จำกกำรให้ บริกำร
อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 17 ของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
เรื่ องสำคัญในกำรตรวจสอบ
ได้ ตรวจสอบเรื่ องดังกล่ำวอย่ ำงไร
กลุ่มบริ ษทั มีรายได้จากการให้บริ การหลายประเภทผ่าน วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้ารวมถึง
หลายช่องทาง โดยสัญญาที่ทากับลูกค้ามีขอ้ กาหนดและ • การทาความเข้าใจและประเมินรู ปแบบและประสิ ทธิ ภาพ
เงื่ อนไขต่างๆ ตามประเภทและขอบเขตการให้บริ การ
ของการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการรับรู ้รายได้
การกาหนดราคา อีกทั้งรายการส่ งเสริ มการขาย และการ • สุ่ ม ทดสอบสั ญ ญาการให้ บ ริ ก ารและพิ จ ารณาการรั บ รู ้
ให้ ส่ ว นลดต่ า งๆ ซึ่ งปั จ จัย เหล่ า นี้ มี ผ ลต่ อ จ านวนและ
รายได้ว่า เป็ นไปตามข้อ ก าหนดและเงื่ อนไขที่ ร ะบุ ไว้ใน
ระยะเวลาในการรับรู ้รายได้ การใช้ดุลยพินิจในการรวม
สัญญารวมถึ งความเหมาะสมของการรวมหรื อแยกภาระ
หรื อแยกภาระผู ก พัน ในแต่ ล ะสั ญ ญารวมถึ ง ความ
ผู ก พัน ในสั ญ ญาตามความเหมาะสมของจ านวนและ
เหมาะสมของจานวนและระยะเวลาในการรับรู ้ รายได้
ระยะเวลาในการรับรู ้รายได้ในแต่ละภาระผูกพัน
ในแต่ละภาระผูกพัน ทั้งนี้ รายได้ของกลุ่มบริ ษทั และผล • สุ่ มทดสอบรายได้ที่เกิ ดขึ้นในระหว่างปี และในช่ วงก่อน
การดาเนิ นงานเป็ นส่ วนสาคัญในการตัดสิ นใจของผูใ้ ช้
และหลังวันสิ้ นรอบระยะเวลาบัญชี กับเอกสารประกอบที่
งบการเงิ น เรื่ อ งดัง กล่ า วจึ ง ถื อ เป็ นเรื่ อ งส าคัญ ในการ
เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบ
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กำรรับรู้รำยได้ จำกกำรให้ บริกำร
อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 17 ของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
เรื่ องสำคัญในกำรตรวจสอบ
ได้ ตรวจสอบเรื่ องดังกล่ำวอย่ ำงไร
• วิ เ คราะห์ ร ายได้โ ดยเปรี ย บเที ย บกับ ข้อ มู ล ในอดี ต และ
ข้อมูลของอุตสาหกรรม
• พิจารณาความเพียงพอของการเปิ ดเผยข้อมูลตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน
กำรซื้อธุรกิจ
อ้างอิงถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3(ก) ของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
เรื่ องสำคัญในกำรตรวจสอบ
ได้ ตรวจสอบเรื่ องดังกล่ำวอย่ ำงไร
ในระหว่างปี 2564 กลุ่มบริ ษทั ได้เข้าซื้ อธุ รกิจของบริ ษทั วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้ารวมถึง
เนชั่น นิ ว ส์ จ ากัด (เดิ ม ชื่ อ “บริ ษ ัท ไทย นิ ว ส์ แอนด์ • สอบถามผูบ้ ริ หาร อ่านสัญญาซื้ อขายธุรกิจ และรายงานการ
เอ็นเตอร์เทนเมนท์ เวิลด์ จากัด”) ซึ่ งดาเนินธุรกิจเกี่ยวกับ
วิเคราะห์การรวมธุรกิจซึ่ งจัดทาโดยกลุ่มบริ ษทั เพื่อทาความ
การให้ บ ริ การข่ า วสารผ่ า นระบบออนไลน์ แ ละสื่ อ
เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ ข้อกาหนดและเงื่อนไขที่สาคัญของ
อิเล็กทรอนิ กส์ โดยกลุ่มบริ ษทั ได้ว่าจ้างผูป้ ระเมินราคา
รายการ
อิสระเพื่อประมาณมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่ได้มา • ประเมินความเหมาะสมในการระบุสินทรัพย์ที่ได้มาและ
หนี้ สิ น ที่ รั บ มาทั้ง หมด ณ วัน ซื้ อธุ ร กิ จ รวมถึ ง วิ ธี ก าร
และหนี้ สินที่รับมาจากการซื้ อธุรกิจ และรับรู ้ผลต่างของ
ประเมินมูลค่ายุติธรรมที่เลือกใช้
มูลค่ายุติธรรมดังกล่าวกับสิ่ งตอบแทนในการซื้ อเป็ นค่า
ความนิ ย มจ านวน 197.32 ล้า นบาท ในงบแสดงฐานะ • ประเมิ น ความรู ้ ค วามสามารถและความเป็ นอิ ส ระของ
ผูป้ ระเมินราคาอิสระของกลุ่มบริ ษทั
การเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
• ใช้ผูเ้ ชี่ ยวชาญของเคพีเอ็มจี ในการประเมินความเหมาะสม
ของวิ ธี ก ารระบุ สิ น ทรั พ ย์ไ ม่ มี ต ัว ตน การประเมิ น มู ล ค่ า
เนื่ องจากการบัญชี สาหรับการรวมธุ รกิจมีความซับซ้อน
ตัวแปรทางการเงินที่ใช้ในการคานวณอัตราคิดลด รวมถึง
และเกี่ ยวข้องกับการใช้ดุลพินิจที่สาคัญในการประเมิน
วิ ธี การประเมิ น มู ล ค่ า และความสมเหตุ ส มผลของ
มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรั พย์ที่ได้มาและหนี้ สินที่ รับมา
การคานวณ
รวมถึงความมีสาระสาคัญของรายการ ข้าพเจ้าจึงเห็นว่า
เรื่ องดังกล่าวเป็ นเรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ
• ประเมิ นความเหมาะสมของข้อสมมติ ที่สาคัญที่ ใช้ในการ
ประเมินมูลค่ายุติธรรม และทดสอบการคานวณ
• พิจารณาความเพียงพอของการเปิ ดเผยข้อมูลตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน
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กำรด้ อยค่ ำของใบอนุญำตให้ ใช้ คลื่นควำมถี่และประกอบกิจกำรโทรทัศน์ และสิ นทรัพย์ ในกำรดำเนินงำนอื่น และค่ ำควำมนิยม
อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10 และ 12 ของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
เรื่ องสำคัญในกำรตรวจสอบ
ได้ ตรวจสอบเรื่ องดังกล่ำวอย่ ำงไร
บริ ษั ท ย่ อ ยได้ รั บ ใบอนุ ญ าตให้ ใ ช้ ค ลื่ น ความถี่ แ ละ วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า รวมถึง
ประกอบกิจการโทรทัศน์ (“ใบอนุญาต”) ในปัจจุบนั ธุรกิจ • ทาความเข้าใจการพิจารณาข้อบ่งชี้การด้อยค่า การกาหนด
โทรทัศน์ในระบบดิจิตลั ในประเทศไทยมีการแข่งขันที่สูง
หน่ ว ยสิ น ทรั พ ย์ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด กระแสเงิ น สด และวิ ธี ก าร
ซึ่ งส่ งผลต่อความเสี่ ยงที่ผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ย่อย
ประมาณการมู ล ค่ า ที่ คาดว่า จะได้รั บ คื น รวมทั้ง วิ ธี ก าร
จะไม่เป็ นไปตามเป้ าหมายที่คาดการณ์และแผนงานที่วาง
จัด ท าประมาณการกระแสเงิ น สดคิ ด ลดตลอดจนการ
ไว้
อนุมตั ิจากฝ่ ายบริ หาร
• พิจารณาประมาณการกระแสเงิ นสดคิดลดที่ได้รับอนุ มตั ิ
ผูบ้ ริ หารมี การพิจารณาปั จจัยที่ ส่งผลต่ อการดาเนิ นงาน
จากฝ่ ายบริ ห าร โดยประเมิ น ข้อ สมมติ ห ลักที่ ใช้ในการ
ของบริ ษทั ย่อยเหล่านี้ ว่าเป็ นข้อบ่งชี้ ของการด้อยค่าของ
ประมาณการกระแสเงินสดคิดลดกับผลการดาเนิ นงานที่
ใบอนุ ญาตและสิ นทรัพย์ในการดาเนิ นงานที่เกี่ยวข้องใน
เกิดขึ้นจริ งและแผนการดาเนินธุรกิจ รวมทั้งประเมินความ
งบการเงินรวม
เหมาะสมของอัตราคิดลดที่ ใช้โดยเปรี ยบเที ยบกับอัตรา
ต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของเงินทุนของอุตสาหกรรมที่
นอกจากนี้ กลุ่ ม บริ ษ ัท มี ค่ า ความนิ ย มที่ เ กิ ด จากการซื้ อ
กลุ่มบริ ษทั ดาเนิ นกิจการอยู่ และทดสอบการคานวณของ
ธุ รกิจซึ่ งกลุ่มบริ ษทั ทาการทดสอบการด้อยค่าของหน่วย
ประมาณการกระแสเงินสดคิดลด
สิ นทรั พย์ที่ก่อให้เกิ ดเงิ นสดที่ เกี่ ยวข้องกับค่าความนิ ยม • ประเมิ น การจั ด ท าการวิ เ คราะห์ ค วามอ่ อ นไหวของ
เป็ นประจาทุกปี
ข้อสมมติ หลักในการประมาณกระแสเงิ นสดในอนาคต
เพื่อพิจารณาผลกระทบต่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน และ
ผูบ้ ริ หารมีการพิจารณาการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ดงั กล่าว • พิจารณาความเพียงพอของการเปิ ดเผยข้อมูลตามมาตรฐาน
โดยประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนจากมูลค่าจากการ
การรายงานทางการเงิน
ใช้ของสิ นทรัพย์ดว้ ยวิธีคิดลดกระแสเงิ นสด ผลขาดทุน
จากการด้อยค่าจะถูกรับรู ้เมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่า
กว่ามูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์
เนื่ อ งจากความมี ส าระส าคัญ ของมู ล ค่ า ตามบัญ ชี ข อง
สิ นทรัพย์ดงั กล่าว และผูบ้ ริ หารต้องใช้ดุลยพินิจอย่างมาก
ในการกาหนดข้อสมมติหลักที่ใช้ในการประมาณมูลค่าที่
คาดว่าจะได้รับคืน ข้าพเจ้าจึงเห็นว่าเรื่ องดังกล่าวเป็ นเรื่ อง
สาคัญในการตรวจสอบ
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ข้ อมูลและเหตุการณ์ ที่เน้ น
ข้าพเจ้าขอให้สงั เกตเรื่ องดังต่อไปนี้
1) หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3(ข) ซึ่ งระบุวา่ ในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริ ษทั ได้เข้าซื้ อธุรกิจ
แห่ งหนึ่ ง และอยู่ระหว่างการว่าจ้างผูป้ ระเมินราคาอิสระเพื่อหามูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่ได้มาที่ ระบุได้และ
หนี้สินที่รับมาจากการซื้ อธุรกิจ โดย ณ วันที่รายงาน การประเมินราคายังไม่เสร็ จสมบูรณ์ ดังนั้น มูลค่ายุติธรรมที่รับรู ้
และการปันส่ วนของราคาซื้อเป็ นมูลค่าที่ประมาณการและอาจมีการปรับปรุ ง
2) หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 7 และ 18 ซึ่ งได้อธิ บายการสู ญเสี ยอานาจควบคุมในบริ ษทั แฮปปี้ โปรดักส์ แอนด์
เซอร์ วิส จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยทางอ้อม เนื่ องจากกลุ่มบริ ษทั สละสิ ทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนในบริ ษทั ย่อยทางอ้อม
ดังกล่าว
ทั้งนี้ ความเห็นของข้าพเจ้าไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากเรื่ องนี้
ข้ อมูลอื่น
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่ งรวมอยูใ่ นรายงานประจาปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้ อบบัญชี ที่อยู่ในรายงานนั้น ซึ่ งคาดว่ารายงานประจาปี จะถูกจัดเตรี ยมให้
ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีน้ ี
ความเห็ นของข้าพเจ้าต่ อ งบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการไม่ ครอบคลุ มถึ ง ข้อมู ลอื่ นและข้า พเจ้าไม่ ไ ด้ให้
ความเชื่อมัน่ ต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ การอ่านข้อมูลอื่น
ตามที่ระบุขา้ งต้นเมื่อจัดทาแล้ว และพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสาคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิ จการหรื อกับความรู ้ ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรื อปรากฏว่าข้อมูลอื่นมี การแสดงข้อมูลที่ ขดั ต่อ
ข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจาปี หากข้าพเจ้าสรุ ปได้วา่ มีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็นสาระสาคัญ ข้าพเจ้า
ต้องสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลและขอให้ทาการแก้ไข
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ความรั บผิดชอบของผู้บริ หารและผู้มหี น้ าที่ในการกากับดูแลต่ องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ผูบ้ ริ หารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนองบการเงิน รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่
ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผูบ้ ริ หารพิจารณาว่าจาเป็ นเพื่อให้
สามารถจัดทางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญ
ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ในการจัดทางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริ ษทั
และบริ ษทั ในการดาเนินงานต่อเนื่อง เปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ยวกับการดาเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์
การบัญชีสาหรับการดาเนิ นงานต่อเนื่ องเว้นแต่ผูบ้ ริ หารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั หรื อหยุดดาเนิ นงาน
หรื อไม่สามารถดาเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่ องดูแลกระบวนการในการจัดทารายงานทางการเงินของกลุ่มบริ ษทั และ
บริ ษทั
ความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิ จการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่ ไม่ว่าจะเกิ ดจากการทุจริ ตหรื อ
ข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้ อบบัญชีซ่ ึงรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยูด่ ว้ ย ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลคือความ
เชื่อมัน่ ในระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่าการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบ
ข้อ มู ล ที่ ข ดั ต่ อ ข้อ เท็จ จริ ง อัน เป็ นสาระส าคัญ ที่ มี อ ยู่ไ ด้เ สมอไป ข้อ มู ล ที่ ขดั ต่ อ ข้อ เท็จ จริ ง อาจเกิ ด จากการทุ จ ริ ต หรื อ
ข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสาคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรายการหรื อทุก
รายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสิ นใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ ระกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึง
•
ระบุ และประเมิ นความเสี่ ยงจากการแสดงข้อ มู ล ที่ ขดั ต่ อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญในงบการเงิ น รวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบ
เพื่อตอบสนองต่อความเสี่ ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการ
แสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญซึ่ งเป็ นผลมาจากการ
ทุจริ ตจะสู งกว่าความเสี่ ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่ องจากการทุจริ ตอาจเกี่ยวกับการสมรู ้ร่วมคิด การปลอมแปลง
เอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการ
ควบคุมภายใน
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•

•
•

•

•

ทาความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสม
กับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิ ทธิ ผลของการควบคุมภายในของ
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั
ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผบู ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและ
การเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทาขึ้นโดยผูบ้ ริ หาร
สรุ ปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับการดาเนินงานต่อเนื่องของผูบ้ ริ หารและจากหลักฐาน
การสอบบัญชีที่ได้รับ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุ
ให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนยั สาคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ในการดาเนิ นงานต่อเนื่ องหรื อไม่ ถ้า
ข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า
โดยให้ขอ้ สังเกตถึงการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้อง หรื อถ้าการเปิ ดเผย
ข้อ มู ล ดัง กล่ า วไม่ เ พี ย งพอ ความเห็ น ของข้า พเจ้า จะเปลี่ ย นแปลงไป ข้อ สรุ ป ของข้า พเจ้า ขึ้ น อยู่กับ หลัก ฐาน
การสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ใน
อนาคตอาจเป็ นเหตุให้กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ต้องหยุดการดาเนินงานต่อเนื่อง
ประเมินการนาเสนอโครงสร้ างและเนื้ อหาของงบการเงิ นรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการโดยรวม รวมถึงการ
เปิ ดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรู ปแบบที่ทาให้มีการ
นาเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรื อไม่
ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรื อกิจกรรม
ทางธุ รกิจภายในกลุ่มบริ ษทั เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกาหนดแนวทาง การ
ควบคุมดูแล และการปฏิ บตั ิงานตรวจสอบกลุ่มบริ ษทั ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ั บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดี ยวต่อความเห็ นของ
ข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลในเรื่ องต่างๆ ที่สาคัญซึ่ งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสาคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่ องที่มีนัยสาคัญในระบบการควบคุม
ภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คารับรองแก่ผมู ้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความ
เป็ นอิสระและได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ท้ งั หมดตลอดจนเรื่ องอื่นซึ่ งข้าพเจ้าเชื่อว่ามี
เหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ขา้ พเจ้าใช้เพื่อป้ องกันไม่ให้
ข้าพเจ้าขาดความเป็ นอิสระ
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จากเรื่ อ งที่ สื่ อ สารกับ ผูม้ ี ห น้า ที่ ใ นการก ากับ ดู แ ล ข้า พเจ้า ได้พิ จ ารณาเรื่ อ งต่ า งๆ ที่ มี นัย ส าคัญที่ สุ ด ในการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปั จจุบนั และกาหนดเป็ นเรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิ บาย
เรื่ องเหล่านี้ ในรายงานของผูส้ อบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรื อข้อบังคับไม่ให้เปิ ดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าว หรื อ
ในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทา
ดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่ วนได้เสี ยสาธารณะจาก
การสื่ อสารดังกล่าว

(พรทิพย์ ริ มดุสิต)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 5565
บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด
กรุ งเทพมหานคร
21 กุมภาพันธ์ 2565
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บริษทั เนชั่ น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน

สิ นทรัพย์

หมายเหตุ

งบกำรเงินรวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

2564

2563

2564

2563

(บาท)
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

5

17,662,960

164,475,467

13,023,496

149,152,990

4, 6

94,105,368

90,786,347

79,551,804

88,268,564

รายได้คา้ งรับ

4

32,663,698

14,494,336

26,630,546

20,261,036

เงินให้กูย้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อย

4

81,600,000

40,650,000

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

สิ นค้าคงเหลือ

-

-

199,695

22,151,619

-

111,150

ภาษีซ้ื อที่ยงั ไม่ถึงกาหนด

3,277,218

2,717,617

1,626,761

1,389,322

สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น

2,131,873

2,403,249

1,831,873

1,823,249

51,745,320
11,197,994
212,984,126

9,624,073
306,652,708

51,745,320
1,226,052
257,235,852

301,656,311

เงินลงทุนในตราสารทุนในกิจการ
ที่เกี่ ยวข้องกัน
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน

4, 22

สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินลงทุนในตราสารทุน

18

-

-

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

7

-

-

3, 4

-

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้ อธุรกิจ

164,403,760

164,403,760
-

164,403,760

ส่ วนปรับปรุ งสิ นทรัพย์เช่าและอุปกรณ์

8

112,421,898

140,306,443

106,926,076

133,671,691

สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้

9

26,541,441

44,708,579

26,541,441

40,400,705

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

11

59,270,889

11,287,708

5,243,380

7,517,393

12

264,744,024

300,908,534

-

-

3, 10

197,323,000

8,365,066

-

-

75,285,146

67,083,088

55,714,483

46,809,707

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน

2,387,388
737,973,786

3,828,019
740,891,197

260,000
359,089,140

264,600
393,067,856

รวมสิ นทรัพย์

950,957,912

1,047,543,905

616,324,992

694,724,167

ใบอนุ ญาตให้ใช้คลื่นความถี่และ
ประกอบกิจการโทรทัศน์
ค่าความนิ ยม
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายรอขอคืน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษทั เนชั่ น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน

หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ

งบกำรเงินรวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

2564

2563

2564

2563

(บาท)
หนีส้ ินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
รายได้รับล่วงหน้า

4
4

46,120,784

84,150,666

28,421,856

43,035,204

6,425,658

3,431,876

6,403,199

3,270,586

ส่ วนของค่าใบอนุ ญาตให้ใช้คลื่นความถี่และ
ประกอบกิจการโทรทัศน์คา้ งจ่าย
ที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี

12

-

49,899,068

-

-

ส่ วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี

13

47,600,000

13,050,000

47,600,000

13,050,000

13

11,914,328

13,379,375

11,914,328

11,222,169

เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบุคคลอื่น

13

13,000,000

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

4

25,252,371

48,692,425

20,263,890

36,978,426

6,854,485

9,157,160

5,478,904

9,053,787

2,944,022
160,111,648

10,345,276
232,105,846

2,542,947
135,625,124

9,261,595
125,871,767

ส่ วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกาหนด
ชาระภายในหนึ่งปี

ภาษีขายที่ยงั ไม่ถึงกาหนดชาระ
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ ยวข้องกัน

4, 13

112,500,000

-

-

13,000,000

30,000,000

-

-

เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน

13

หนี้สินตามสัญญาเช่า

13

11,565,939

25,776,884

11,565,939

23,480,267

14

รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน

49,820,719
173,886,658

45,239,890
98,616,774

45,771,351
87,337,290

40,877,307
91,957,574

รวมหนีส้ ิน

333,998,306

330,722,620

222,962,414

217,829,341

-

27,600,000

-

27,600,000

ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียน
สาหรับผลประโยชน์พนักงาน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษทั เนชั่ น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน

หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ

งบกำรเงินรวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

2564

2563

2564

2563

(บาท)
ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ทุนเรื อนหุน้

15

ทุนจดทะเบียน

1,124,417,300

1,124,417,300

1,124,417,300

1,124,417,300

ทุนที่ออกและชาระแล้ว

1,124,417,300

1,124,417,300

1,124,417,300

1,124,417,300

15

547,611,260

547,611,260

547,611,260

547,611,260

16

24,100,000

24,100,000

24,100,000

24,100,000

(1,009,467,440)

(905,693,039)

(1,232,765,982)

(1,149,233,734)

ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น

(70,000,000)
616,661,120
298,486
616,959,606

(70,000,000)
720,435,521
(3,614,236)
716,821,285

(70,000,000)
393,362,578
393,362,578

(70,000,000)
476,894,826
476,894,826

รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

950,957,912

1,047,543,905

616,324,992

694,724,167

ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
กาไร (ขาดทุน) สะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสารองตามกฎหมาย
ขาดทุนสะสม
ผลต่างจากการรวมธุรกิจ
ภายใต้การควบคุมเดียวกัน
รวมส่ วนของบริษัทใหญ่

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษทั เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ

งบกำรเงินรวม
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม
2564
2563

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม
2564
2563
(บาท)

รายได้
รายได้จากการขายและการให้บริ การ
กาไรจากการสูญเสี ยอานาจควบคุมในบริ ษทั ย่อยทางอ้อม

17
4

394,866,317

7, 18

13,930,162

-

21,823,404

-

กาไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
รายได้อื่น

4, 24

รวมรำยได้

544,944,704

334,997,447
21,823,404

508,467,806
-

67,703,410

50,115,928

19,171,715

13,363,079

498,323,293

595,060,632

375,992,566

521,830,885

ค่ าใช้ จ่าย

19

ต้นทุนขายและการให้บริ การ

4

471,031,934

418,224,288

396,269,633

367,641,685

ค่าใช้จ่ายในการขาย

4

30,676,375

33,270,845

26,534,148

30,920,202

ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

4

130,963,239

128,077,972

115,785,123

122,956,458

รวมค่ำใช้ จ่ำย

632,671,548

579,573,105

538,588,904

521,518,345

กำไร (ขำดทุน) จำกกิจกรรมดำเนินงำน

(134,348,255)

15,487,527

(162,596,338)

312,540

(59,688,569)

(45,469,975)

(83,798,465)

(65,522,520)

ต้นทุนทางการเงิน

11,134,729

8,327,483

4,734,375

4,092,276

กำไร (ขำดทุน) สำหรับปี จำกกำรดำเนินงำนต่ อเนื่อง

(85,794,415)

52,630,019

(83,532,248)

61,742,784

(37,361,972)
(123,156,387)

(20,498,352)
32,131,667

(83,532,248)

61,742,784

กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

4, 6

ขาดทุนสาหรับงวด/ปี
จากการดาเนินงานที่ยกเลิก - สุทธิจากภาษี

18

กำไร (ขำดทุน) สำหรับปี
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่จะไม่ ถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ ในกาไรหรือ
ขาดทุนในภายหลัง
ผลกาไรจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงาน
ที่กาหนดไว้

14

-

4,001,649

-

5,040,973

-

4,001,649

-

5,040,973

รวมรำยกำรที่จะไม่ ถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ ในกำไรหรื อ
ขำดทุนในภำยหลัง
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี - สุ ทธิจำกภำษีเงินได้

(123,156,387)

กำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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4,001,649
36,133,316

(83,532,248)

5,040,973
66,783,757

บริษทั เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ

งบกำรเงินรวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่

สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

2564

2563

2564

2563

(บาท)
กำรแบ่ งปันกำไร (ขำดทุน)
ส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่

(103,774,401)

43,074,594

(83,532,248)

61,742,784

(19,381,986)
(123,156,387)

(10,942,927)
32,131,667

(83,532,248)

61,742,784

(103,774,401)

47,076,243

(83,532,248)

66,783,757

(19,381,986)

(10,942,927)

(123,156,387)

36,133,316

(83,532,248)

66,783,757

กาไร (ขาดทุน) จากการดาเนินงานต่อเนื่อง

(0.075)

0.069

(0.074)

0.081

ขาดทุนจากการดาเนิ นงานที่ยกเลิก

(0.017)

(0.013)

-

-

ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
กำไร (ขำดทุน) สำหรับปี
กำรแบ่ งปันกำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
กำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
กำไร (ขำดทุน) ต่ อหุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

-

-

21

One
Report 2564

13

117

118

One
Report 2564

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563

กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี
กาไร
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
รวมกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี

รวมรำยกำรกับผู้ถือหุ้นทีบ่ ันทึกโดยตรงเข้ ำส่ วนของผู้ถือหุ้น

การเปลี่ยนแปลงส่ วนได้เสียในบริษทั ย่ อย
การเปลี่ยนแปลงส่ วนได้เสี ยจากการสู ญเสี ยอานาจควบคุม
รวมการเปลี่ยนแปลงส่ วนได้ เสียในบริษทั ย่ อย

1,124,417,300

-

588,980,491

-

588,980,491
588,980,491

รำยกำรกับผู้ถือหุ้นทีบ่ ันทึกโดยตรงเข้ ำส่ วนของผู้ถือหุ้น
เงินทุนทีไ่ ด้ รับจากและการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู อื หุ้น
เพิ่มหุน้ สามัญ
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยเพิ่ม
การซื้อธุ รกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
รวมเงินทุนทีไ่ ด้ รับจากและการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู อื หุ้น
15

535,436,809

หมายเหตุ

ทุนเรื อนหุน้
ที่ออกและ
ชาระแล้ว

สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563

บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงกำรเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น

14

547,611,260

-

(276,820,831)

-

(276,820,831)
(276,820,831)

824,432,091

ส่ วนเกิน
มูลค่าหุน้

24,100,000

-

-

-

-

24,100,000

ทุนสารอง
ตามกฎหมาย

(905,693,039)

43,074,594
4,001,649
47,076,243

-

-

-

(952,769,282)

(70,000,000)

-

(70,000,000)

-

(70,000,000)
(70,000,000)

-

720,435,521

43,074,594
4,001,649
47,076,243

242,159,660

-

312,159,660
(70,000,000)
242,159,660

431,199,618

(3,614,236)

(10,942,927)
(10,942,927)

7,328,685

(219,080)
(219,080)

7,547,765
7,547,765

6

716,821,285

32,131,667
4,001,649
36,133,316

249,488,345

(219,080)
(219,080)

312,159,660
7,547,765
(70,000,000)
249,707,425

431,199,624

ผลต่างจากการ
รวมส่ วนของ
ส่วนของ
รวมธุรกิจภายใต้
ผูถ้ ือหุน้
ส่วนได้เสี ยที่
รวมส่ วนของ
ขาดทุนสะสม การควบคุมเดียวกัน ของบริ ษทั ใหญ่ ไม่มีอานาจควบคุม ผูถ้ ือหุน้
(บาท)

กาไร (ขาดทุน) สะสม

งบกำรเงินรวม
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1,124,417,300

-

กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี
ขาดทุน
รวมกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564

-

-

รวมรำยกำรกับผู้ถือหุ้นทีบ่ ันทึกโดยตรงเข้ ำส่ วนของผู้ถือหุ้น

15

547,611,260

-

-

-

-

547,611,260

การเปลี่ยนแปลงส่ วนได้เสียในบริษทั ย่ อย
การเปลี่ยนแปลงส่ วนได้เสี ยจากการสูญเสี ยอานาจควบคุม
รวมการเปลี่ยนแปลงส่ วนได้เสียในบริษทั ย่ อย

1,124,417,300

ส่ วนเกิน
มูลค่าหุน้

-

18

หมายเหตุ

ทุนเรื อนหุน้
ที่ออกและ
ชาระแล้ว

รำยกำรกับผู้ถือหุ้นทีบ่ ันทึกโดยตรงเข้ ำส่ วนของผู้ถือหุ้น
เงินทุนทีไ่ ด้รับจากผู้ถอื หุ้น
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยเพิ่ม
รวมเงินทุนทีไ่ ด้รับจากผู้ถอื หุ้น

สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2564

บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงกำรเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น

24,100,000

-

-

-

-

24,100,000

ทุนสารอง
ตามกฎหมาย

(1,009,467,440)

(103,774,401)
(103,774,401)

-

-

-

(905,693,039)

(70,000,000)

-

-

-

-

(70,000,000)

616,661,120

(103,774,401)
(103,774,401)

-

-

-

720,435,521

298,486

(19,381,986)
(19,381,986)

23,294,708

22,295,229
22,295,229

999,479
999,479

(3,614,236)

616,959,606

(123,156,387)
(123,156,387)

23,294,708

22,295,229
22,295,229

999,479
999,479

716,821,285

ผลต่างจากการ
รวมส่วนของ
ส่วนของ
รวมธุรกิจภายใต้
ผูถ้ ือหุน้
ส่วนได้เสี ยที่
รวมส่วนของ
ขาดทุนสะสม การควบคุมเดียวกัน ของบริ ษทั ใหญ่ ไม่มีอานาจควบคุม ผูถ้ ือหุน้
(บาท)

กาไร (ขาดทุน) สะสม

งบกำรเงินรวม
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563

กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี
กาไร
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
รวมกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี

รวมเงินทุนที่ได้รับจากและการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ถู อื หุ้น

รำยกำรกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ ำส่ วนของผู้ถือหุ้น
เงินทุนที่ได้รับจากและการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ถู อื หุ้น
เพิ่มหุ้นสามัญ
การซื้ อธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน

สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563

15

หมายเหตุ

บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น

1,124,417,300

-

588,980,491
588,980,491

535,436,809

ทุนเรื อนหุ้น
ที่ออกและ
ชาระแล้ว

16

547,611,260

-

(276,820,831)
(276,820,831)

824,432,091

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น

24,100,000

-

-

24,100,000

ทุนสารอง
ตามกฎหมาย

(1,149,233,734)

61,742,784
5,040,973
66,783,757

-

(1,216,017,491)

ขาดทุนสะสม
(บาท)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
กาไร (ขาดทุน) สะสม

(70,000,000)

-

(70,000,000)
(70,000,000)

-

ผลต่างจากการ
รวมธุรกิจภายใต้
การควบคุมเดียวกัน

476,894,826

61,742,784
5,040,973
66,783,757

312,159,660
(70,000,000)
242,159,660

167,951,409

รวมส่วนของ
ผูถ้ ือหุ้น

One
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ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564

กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี
ขาดทุน
รวมกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี

สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2564

บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น

1,124,417,300

-

1,124,417,300

ทุนเรื อนหุ ้น
ที่ออกและ
ชาระแล้ว

17

547,611,260

-

547,611,260

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น

24,100,000

-

24,100,000

ทุนสารอง
ตามกฎหมาย

(1,232,765,982)

(83,532,248)
(83,532,248)

(1,149,233,734)

ขาดทุนสะสม
(บาท)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
กาไร (ขาดทุน) สะสม

(70,000,000)

-

(70,000,000)

ผลต่างจากการ
รวมธุรกิจภายใต้
การควบคุมเดียวกัน

393,362,578

(83,532,248)
(83,532,248)

476,894,826

รวมส่วนของ
ผูถ้ ือหุ้น

บริษัท เนชั่ น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
งบกำรเงินรวม
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่
31 ธันวาคม
2564
2563

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่
31 ธันวาคม
2564
2563
(บาท)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไร (ขาดทุน) สาหรับปี
ปรั บรายการที่กระทบกาไร (ขาดทุน) เป็นเงิ นสดรั บ (จ่ าย)
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าเสื่ อมราคา
ค่าตัดจาหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ค่าตัดจาหน่ายใบอนุญาตให้ใช้คลื่ นความถี่ และ
ประกอบกิจการโทรทัศน์
ประมาณการหนี้ สินไม่หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
กาไรจากการจาหน่ายสิ นทรัพย์ทางการเงินอื่น
กาไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
(กาไร) ขาดทุนจากการสู ญเสี ยอานาจการควบคุมในบริ ษทั ย่อยทางอ้อม
กาไรจากการจาหน่ายอุปกรณ์
กาไรจากการจาหน่ายอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ขาดทุนจากการตัดจาหน่ายอุปกรณ์
ขาดทุนจากการตัดจาหน่ายภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย
ดอกเบี้ยรับ
การเปลี่ยนแปลงในสิ นทรั พย์ และหนีส้ ิ นดาเนินงาน
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น
รายได้คา้ งรับ
สิ นค้าคงเหลือ
ภาษีซ้ื อที่ยงั ไม่ถึงกาหนด
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
รายได้รับล่วงหน้า
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เงินสดจ่ายประมาณการหนี้ สินไม่หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
ภาษีขายที่ยงั ไม่ถึงกาหนดชาระ
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
กระแสเงินสดสุ ทธิ ได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดาเนินงาน
ภาษีเงินได้จ่ายออก
ภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่ายได้รับคืน
กระแสเงินสดสุ ทธิได้ มำจำก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดำเนินงำน
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18

(123,156,387)

32,131,667

(83,532,248)

61,742,784

11,360,903
51,238,812
7,013,555

8,641,417
52,320,296
5,055,292

4,734,375
47,183,130
2,274,013

4,092,276
48,516,838
2,227,296

36,164,509
6,392,641
(178,132)
(21,823,404)
(59,688,569)
(13,930,162)
(225,498)
560
224,659
(39,335)
(106,645,848)

36,263,590
6,150,512
(405,850)
(45,469,975)
693,752
(402,773)
(1,274,703)
1,928,056
34,748
(156,121)
95,509,908

4,348,440
(178,132)
(21,823,404)
(83,798,465)
(364,485)
560
(3,108,425)
(134,264,641)

4,180,137
(405,850)
(65,522,520)
(402,773)
(1,274,703)
1,921,162
(2,652,753)
52,421,894

79,332,980
(13,673,605)
(1,001,129)
(1,470,155)
(3,190,212)
77,396
28,945,672
3,363,912
(17,861,753)
(3,055,538)
(7,508,558)
(42,686,838)
(12,599,114)
6,539,813
(48,746,139)

61,959,045
20,467,286
3,084,929
2,813,029
(1,134,121)
(1,419,232)
(24,266,112)
(664,065)
(21,109,810)
(34,500)
(3,636,590)
7,733,005
139,302,772
(14,050,338)
4,977,891
130,230,325

92,631,060
(6,998,535)
111,150
(237,439)
(1,226,052)
4,600
13,354,373
3,132,613
(16,795,851)
(3,574,884)
(6,718,648)
(60,582,254)
(8,904,776)
(69,487,030)

78,904,852
564,008
(105,350)
1,943,476
(16,121)
(143,800)
(83,990)
409,364
(9,445,157)
(3,563,150)
7,627,831
128,513,857
(11,848,909)
116,664,948

บริษัท เนชั่ น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่ น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด

งบกำรเงินรวม
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่
31 ธันวาคม
2564
2563

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่
31 ธันวาคม
2564
2563
(บาท)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
สิ นทรัพย์ทางการเงินอื่น
เงินสดรับสุทธิ จากการซื้ อบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ย่อยทางอ้อม
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าซื้ อธุรกิจ
เงินสดจ่ายจากการซื้ อธุรกิจ
เงินสดรับจากการขายตราสารหนี้
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ อตราสารหนี้
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ อตราสารทุน
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
เงินสดรับจากการขายอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ อส่วนปรับปรุ งสิ นทรัพย์เช่าและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดจ่ายค่าเครื่ องหมายการค้า
เงินสดรับจากเงินให้กูย้ ืมระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อย
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กูย้ ืมระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อย
เงินสดจ่ายเพื่อชาระค่าใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ และ
ประกอบกิจการโทรทัศน์
ดอกเบี้ยรับ
กระแสเงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
เงินสดรับจากส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
เงินสดจ่ายเพื่อชาระหนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินสดรับจากเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
เงินสดรับจากเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายเพื่อชาระเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ ยวข้องกัน
เงินสดรับจากเงินกูย้ ืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ ยวข้องกัน
เงินสดรับจากเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายเพื่อชาระเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ดอกเบี้ยจ่าย
กระแสเงินสดสุ ทธิได้ มำจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
ผลกระทบจากการดาเนิ นงานที่ยกเลิก
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวำคม
รายการที่ไม่ ใช่ เงินสด
เจ้าหนี้ ค่าซื้ อส่ วนปรับปรุ งสิ นทรัพย์เช่าและอุปกรณ์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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(309,772)
873,768
(20,000,000)
329,178,132
(329,000,000)
(29,921,916)
414,708
(10,092,756)
(842,900)
(29,080,000)
-

18,796,741
(164,403,760)
376,605,850
(376,200,000)
1,194,092
8,230,000
(94,913,807)
(2,697,778)
(40,820,000)
-

(8,623)
329,178,132
(329,000,000)
(29,921,916)
364,486
(5,466,533)
(29,080,000)
13,050,000
(54,000,000)

(164,403,760)
376,605,850
(376,200,000)
1,194,092
8,230,000
(91,563,053)
(410,146)
(40,820,000)
9,350,000
-

(50,000,000)
39,335
(138,741,401)

156,121
(274,052,541)

3,621,615
(101,262,839)

1,248,793
(276,768,224)

1,000,000
(14,665,809)
13,000,000
20,000,000
(20,000,000)
50,000,000
20,000,000
(13,050,000)
(14,143,998)
42,140,193

312,159,660
(23,729,009)
(4,350,000)
(2,518,323)
281,562,328

(12,936,444)
13,000,000
20,000,000
(20,000,000)
30,000,000
20,000,000
(13,050,000)
(2,393,181)
34,620,375

312,159,660
(21,701,354)
(4,350,000)
(2,013,344)
284,094,962

(145,347,347)
164,475,467
(1,465,160)
17,662,960

137,740,112
26,735,355
164,475,467

(136,129,494)
149,152,990
13,023,496

123,991,686
25,161,304
149,152,990

1,220,135

107,856

1,220,135

107,856
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บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
หมำยเหตุ

สำรบัญ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

ข้อมูลทัว่ ไป
เกณฑ์การจัดทางบการเงิน
การซื้อธุรกิจ
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้า
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ส่ วนปรับปรุ งสิ นทรัพย์เช่าและอุปกรณ์
สัญญาเช่า
ค่าความนิยม
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
ทุนเรื อนหุน้
สารองตามกฎหมาย
ส่ วนงานดาเนินงานและการจาแนกรายได้
การดาเนินงานที่ยกเลิก
ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
ภาษีเงินได้
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุน้
เครื่ องมือทางการเงิน
การบริ หารจัดการทุน
ภาระผูกพันกับกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
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บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
งบการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565
1

ข้ อมูลทั่วไป
บริ ษทั เนชัน่ บรอดแคสติ้ง คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) “บริ ษทั ” เป็ นนิ ติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นในประเทศไทย และ
จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2552 โดยมีที่อยูจ่ ดทะเบียนของบริ ษทั ตั้งอยูเ่ ลขที่
1854 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุ งเทพมหานคร
บริ ษทั ใหญ่ในระหว่างปี ได้แก่ บริ ษทั เนชัน่ มัลติมีเดีย กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) (ถือหุน้ ร้อยละ 71.45) ซึ่ งเป็ นนิติบุคคล
ที่จดั ตั้งขึ้นในประเทศไทย
กลุ่ ม บริ ษ ัท ด าเนิ น ธุ ร กิ จ หลัก เกี่ ย วกับ การผลิ ต รายการโทรทัศ น์ การให้บ ริ ก ารโฆษณาผ่า นสื่ อ โทรทัศ น์ และ
สื่ อรู ปแบบใหม่ การให้บริ การข่าวสารผ่านระบบออนไลน์และสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ และจาหน่ายอาหารและเครื่ องดื่ม
บริ ษทั เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชนั่ จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์
เพื่อให้บริ การโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ประเภทบริ การทางธุรกิจระดับชาติ หมวดหมู่ข่าวสารและสาระ
แบบความคมชัดปกติ (“ใบอนุญาต”) จากคณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม
แห่ งชาติ โดยมีระยะเวลา 15 ปี เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 25 เมษายน 2557 ถึงวันที่ 24 เมษายน 2572 รายละเอียดเพิ่มเติ มของ
ใบอนุญาตได้เปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ 12

2

เกณฑ์ กำรจัดทำงบกำรเงิน
งบการเงิ นนี้ จัดทาขึ้ นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น รวมถึ งแนวปฏิ บตั ิ ทางการบัญชี ที่ประกาศใช้โดย
สภาวิ ช าชี พ บัญชี ฯ กฎระเบี ย บและประกาศคณะกรรมการก ากับ หลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ที่เ กี่ ย วข้อ ง
งบการเงินนี้ นาเสนอเป็ นเงินบาทซึ่ งเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนิ นงานของบริ ษทั นโยบายการบัญชี ที่เปิ ดเผยใน
หมายเหตุแต่ละข้อได้ถือปฏิบตั ิโดยสม่าเสมอสาหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาที่รายงาน
งบการเงิ นรวมประกอบด้วยงบการเงิ นของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย (รวมกันเรี ยกว่า "กลุ่มบริ ษทั ") ในการจัดทา
งบการเงินให้เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ ริ หารใช้วิจารณญาณ การประมาณการและข้อสมมติ
หลายประการ ซึ่ งมีผลกระทบต่อการปฏิบตั ิตามนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริ ษทั ทั้งนี้ ผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่าง
จากที่ประมาณการไว้ ประมาณการและข้อสมมติที่ใช้ในการจัดทางบการเงินซึ่ งเปิ ดเผยในหมายเหตุแต่ละข้อจะ
ได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็ นต้นไป
21
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บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
การใช้ เกณฑ์ การดาเนินงานต่ อเนื่อง
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มี ขาดทุนสุ ทธิ จานวน 123.16 ล้านบาท และ 83.53
ล้านบาท ตามลาดับ หากไม่รวมการกลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มี
ขาดทุนสุ ทธิ จานวน 182.84 ล้านบาท และ 167.33 ล้านบาท ตามลาดับ (2563: กลุ่มบริ ษัทและบริ ษัทมีกาไรสุ ทธิ
จานวน 32.13 ล้ านบาท และ 61.74 ล้ านบาท ตามลาดับ หากไม่ รวมการกลับรายการผลขาดทุน ด้ านเครดิตที่คาดว่ า
จะเกิ ดขึน้ กลุ่มบริ ษัทและบริ ษัทมีขาดทุนสุ ทธิ จานวน 13.34 ล้ านบาท และ 3.78 ล้ านบาท ตามลาดับ) กลุ่มบริ ษทั
และบริ ษทั มีกระแสเงินสดจากการดาเนิ นงานติดลบสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 จานวน 48.75 ล้านบาท
และ 69.49 ล้านบาท ตามลาดับ และ ณ วันเดียวกัน กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มีขาดทุนสะสมจานวน 1,009.47 ล้านบาท
และ 1,232.77 ล้านบาท ตามลาดับ (2563: 905.69 ล้ านบาท และ 1,149.23 ล้ านบาท ตามลาดับ) นอกจากนี้ กลุ่มบริ ษทั
ยังมีเงิ นกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงินซึ่ งจัดประเภทเป็ นหนี้ สินหมุนเวียนจานวน 27.24 ล้านบาท ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2564 อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริ ษทั ได้รับหนังสื ออนุโลมจากสถาบันการเงินแล้วเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565
ดัง กล่ า วในหมายเหตุ ข ้อ 13 อี ก ทั้ง การด าเนิ น งานของกลุ่ ม บริ ษ ัทได้รั บ ผลกระทบอย่า งมากและอาจจะได้รั บ
ผลกระทบอย่างต่อเนื่องต่อไปอีกในอนาคตเนื่องจากความไม่แน่นอนในภาวะการณ์ทางเศรษฐกิจอันเป็ นผลมาจาก
มาตรการของรัฐบาลเพื่อควบคุมการแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 นอกจากนี้ ปัจจัยภายนอกจากสถานการณ์
ในปัจจุบนั ต่อภาวะเศรษฐกิจโดยรวม อาจส่ งผลกระทบต่อการดาเนินงานของกลุ่มบริ ษทั สถานการณ์ดงั กล่าวแสดง
ให้เห็นว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับการดาเนิ นงาน
ต่อเนื่ อง นอกจากนี้ บริ ษทั ใหญ่ได้เปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลสาหรับงวดสามเดือนและ
เก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2564 เกี่ยวกับเกณฑ์การจัดทางบการเงินโดยใช้เกณฑ์การดาเนินงานต่อเนื่อง ฐานะ
การเงิน และสภาพคล่องของบริ ษทั ใหญ่ โดยระบุถึงสถานการณ์ที่แสดงให้เห็นว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญ
ซึ่ งอาจจะเป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนยั สาคัญเกี่ยวกับความสามารถในการดาเนิ นงานต่อเนื่ องของกลุ่มบริ ษทั
ตลอดจนแผนงาน และการจัดการความเสี่ ยงด้านสภาพคล่องของกลุ่มบริ ษทั
ผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั มีแผนที่จะมุ่งเน้นการดาเนินงานในธุรกิจหลักในหมวดหมู่ข่าวสารและสาระที่กลุ่มบริ ษทั มี
ความรู ้และความเชี่ยวชาญ ปรับปรุ งอุปกรณ์ดา้ นเทคนิ คและขยายสตูดิโอเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการผลิตรายการ
ปรับผังรายการโทรทัศน์เพื่อให้เหมาะสมกับผูช้ มกลุ่มเป้ าหมาย เพิ่มรายได้โดยการต่อยอดผ่านช่องทางสื่ อรู ปแบบ
อื่นๆ เพื่อเพิ่มความสามารถในการตอบสนองความต้องการผูบ้ ริ โภค และใช้ขอ้ ได้เปรี ยบจากการประกอบธุ รกิ จ
โทรทัศน์ในการต่อยอดไปสู่ การจัดงานและกิจกรรมอื่นๆ นอกจากนี้ กลุ่มบริ ษทั มีการขยายธุ รกิจจาหน่ ายอาหาร
และเครื่ องดื่ม เพื่อช่วยกระจายความเสี่ ยงของการลงทุนและลดการพึ่งพิงรายได้หลักของกลุ่มบริ ษทั ซึ่ งมาจากธุรกิจ
สื่ อโทรทัศน์ และสร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้และส่ งเสริ มให้กลุ่มบริ ษทั มีศกั ยภาพในการสร้างความมัน่ คงและ
เสถียรภาพสาหรับการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั ในระยะยาว
22

126

One
Report 2564

บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
ผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั เชื่อว่าการจัดทางบการเงินตามข้อสมมติทางบัญชีที่ว่ากลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั จะดาเนิ นงาน
อย่างต่อเนื่ องต่อไปมีความเหมาะสม อย่างไรก็ตาม ความเหมาะสมของการใช้สมมติฐานนี้ ข้ ึนอยูก่ บั ผลสาเร็ จของ
แผนงานของผูบ้ ริ หารที่ได้กล่าวไว้ในวรรคก่อน ดังนั้น งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจึงไม่ได้รวม
รายการปรับปรุ งมูลค่าสิ นทรัพย์และจัดประเภทรายการสิ นทรัพย์และหนี้สินใหม่ ซึ่ งอาจจาเป็ นหากกลุ่มบริ ษทั และ
บริ ษทั ไม่สามารถดาเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
3

กำรซื้อธุรกิจ
นโยบายการบัญชี
กลุ่มบริ ษทั บันทึกบัญชีสาหรับการรวมธุรกิจตามวิธีซ้ื อ เมื่อกลุ่มบริ ษทั ประเมินว่ากลุ่มของกิจกรรมและสิ นทรัพย์ที่
ซื้ อมานั้นประกอบด้วยปั จจัยนาเข้าและกระบวนการที่สาคัญเป็ นอย่างน้อยซึ่ งสามารถทาให้เกิดผลผลิตได้ โดยวันที่
ซื้ อกิจการคือวันที่อานาจในการควบคุมนั้นได้ถูกโอนมาให้กลุ่มบริ ษทั ยกเว้นกรณี การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุม
เดียวกัน ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อธุรกิจรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น
ค่าความนิ ยมถูกวัดมูลค่า ณ วันที่ซ้ื อ โดยวัดจากมูลค่ายุติธรรมของสิ่ งตอบแทนที่โอนให้ซ่ ึ งรวมถึงการรับรู ้จานวน
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมในผูถ้ ูกซื้ อ หักด้วยมูลค่ายุติธรรมสุ ทธิ ของสิ นทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและหนี้ สินที่
รับมา กาไรจากการซื้อในราคาต่ากว่ามูลค่ายุติธรรมรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนทันที
สิ่ งตอบแทนที่โอนให้รวมถึงสิ นทรัพย์ที่โอนไป หนี้สินที่กลุ่มบริ ษทั ก่อขึ้นเพื่อจ่ายชาระให้แก่เจ้าของเดิม หนี้สินที่
อาจเกิดขึ้น และส่ วนได้เสี ยในส่ วนของเจ้าของที่ออกโดยกลุ่มบริ ษทั
สิ่ งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันซื้ อธุรกิจ และวัดมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม
ณ ทุกวันที่รายงาน การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน
หนี้ สินที่อาจเกิดขึ้นของบริ ษทั ที่ถูกซื้ อที่รับมาจากการรวมธุ รกิจ รับรู ้เป็ นหนี้ สินหากมีภาระผูกพันในปั จจุบนั ซึ่ ง
เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ในอดีต และสามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเชื่อถือ
หากการบันทึกบัญชีเมื่อเริ่ มแรกสาหรับการรวมธุรกิจไม่เสร็ จสมบูรณ์ภายในวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานที่การรวม
ธุ รกิจเกิดขึ้น กลุ่มบริ ษทั ทาการประมาณการมูลค่าของรายการซึ่ งข้อมูลทางบัญชียงั ไม่สมบูรณ์เพื่อรายงาน มูลค่า
ประมาณการดังกล่าวจะถูกปรับปรุ ง หรื อรับรู ้ สินทรัพย์ หรื อหนี้ สินเพิ่มเติ มในระหว่างช่ วงระยะเวลาในการวัด
มูลค่า เพื่อสะท้อนผลของข้อมูลเพิ่มเติมที่ได้รับเกี่ยวกับข้อเท็จจริ งและสถานการณ์แวดล้อมที่มีอยู่ ณ วันที่ซ้ื อ ซึ่ ง
ข้อมูลดังกล่าวมีผลต่อการวัดมูลค่าของจานวนต่างๆ ที่เคยรับรู ้ไว้ ณ วันที่ซ้ือ
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บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
การรวมธุ ร กิ จภายใต้การควบคุ มเดี ยวกัน บัน ทึ ก บัญชี โดยใช้วิธี เสมื อ นว่าเป็ นวิ ธีการรวมส่ วนได้เสี ย โดยรั บรู ้
สิ นทรัพย์และหนี้สินของธุรกิจที่ถูกซื้ อด้วยมูลค่าตามบัญชีของธุรกิจดังกล่าวตามงบการเงินรวมของบริ ษทั ใหญ่ใน
ล าดับ สู ง สุ ด ณ วัน ที่ เ กิ ด รายการ ส่ ว นต่ า งระหว่า งมู ล ค่ า สิ น ทรั พ ย์สุ ท ธิ ข องธุ ร กิ จ ที่ ถู ก น ามารวมดัง กล่ า วกับ
ค่าตอบแทนที่จ่ายรับรู ้เป็ นส่ วนเกินหรื อส่ วนขาดจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
รายการส่ วนเกินหรื อส่ วนขาดจะถูกตัดจาหน่ายเมื่อมีการขายเงินลงทุนในธุรกิจที่ซ้ื อดังกล่าวไป ผลการดาเนิ นงาน
ของธุ รกิจที่ถูกซื้ อจะรวมอยู่ในงบการเงินรวมของผูซ้ ้ื อนับตั้งแต่วนั ที่ตน้ งวดของงบการเงินเปรี ยบเทียบหรื อวันที่
ธุรกิจเหล่านั้นอยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันแล้วแต่ระยะเวลาใดจะสั้นกว่า จนถึงวันที่การควบคุมสิ้ นสุ ด
(ก)

การซื ้อบริ ษัทย่ อย
บริ ษัท เนชั่น นิวส์ จากัด (เดิมชื่ อ “บริ ษัท ไทย นิวส์ แอนด์ เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ เวิลด์ จากัด”)
ในการประชุ มผูถ้ ือหุ ้นสามัญของบริ ษทั เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 ผูถ้ ือหุ ้นมีมติอนุ มตั ิให้บริ ษทั เข้าลงทุนซื้ อหุ ้น
สามัญในสัดส่ วนร้อยละ 99.998 ของทุนที่ออกและชาระแล้วของบริ ษทั เนชัน่ นิวส์ จากัด ซึ่ งเป็ นกิจการที่เกี่ยวข้อง
กันที่ดาเนินธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริ การข่าวสารผ่านระบบออนไลน์และสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ จากบริ ษทั นิวส์ เน็ตเวิร์ค
คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) ซึ่งถือหุน้ ร้อยละ 9.96 ในบริ ษทั ใหญ่ เป็ นเงินจานวน 164.40 ล้านบาท (“ราคาจ่ายซื้อ”)
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 บริ ษทั ได้จ่ายชาระราคาจ่ายซื้อแล้วจานวน 164.40 ล้านบาท โดยบันทึกการจ่ายชาระเงิน
ดังกล่าวภายใต้ “เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อธุรกิจ” ในงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ต่อมาเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 บริ ษทั ได้รับการโอนหุ ้นสามัญของบริ ษทั เนชัน่ นิ วส์ จากัด จานวน 189,997 หุน้
คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 99.998 ดังนั้น การซื้อธุรกิจดังกล่าวจึงเสร็ จสมบูรณ์
ในระหว่างปี นับตั้งแต่วนั ที่ 29 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั เนชัน่ นิ วส์ จากัด มีรายได้จานวน
60.62 ล้านบาท และมี กาไรจานวน 3.41 ล้านบาท ซึ่ งรวมเป็ นส่ วนหนึ่ งของผลการดาเนิ นงานของกลุ่มบริ ษ ทั
ฝ่ ายบริ หารคาดว่าหากกลุ่มบริ ษทั ได้มีการซื้ อธุ รกิจตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2564 จะมีรายได้จานวน 64.74 ล้านบาท
และมีกาไรสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 จานวน 2.20 ล้านบาท
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บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
ข้อมูลของสิ่ งตอบแทนทั้งหมดที่โอนให้และมูลค่าที่รับรู ้ ณ วันที่ซ้ื อสาหรับสิ นทรัพย์ที่ได้มาและหนี้ สินที่รับมา
แต่ละประเภทที่สาคัญ มีดงั นี้
สิ นทรั พย์ ที่ได้ มาและหนีส้ ิ นที่รับมา
หมายเหตุ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
อุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
รวมหนีส้ ิ นสุ ทธิที่ระบุได้
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ที่ไม่มีอานาจควบคุม
ค่าความนิยม
สิ่ งตอบแทนที่โอนให้

8
11

14
10

มูลค่ ำยุติธรรม
(พันบาท)

874
13,861
570
1,313
25,362
2,536
(9,715)
(2,751)
(1,128)
(62,500)
(1,342)
(32,920)
1
197,323
164,404

(พันบาท)

เงินสดสุ ทธิที่ได้มาจากการซื้อบริ ษทั ย่อย
เงินสดจ่าย
กระแสเงินสดจ่ ำยสุ ทธิจำกกำรซื้อบริษัทย่ อย

874
(164,404)
(163,530)

ต่อมาในไตรมาสที่ 4 ของปี 2564 การประเมินมูลค่ายุติธรรมโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระได้แล้วเสร็ จ และมีการบันทึก
รายการสิ นทรัพย์ที่ได้รับมาและหนี้สินที่ได้รับมาเป็ นมูลค่ายุติธรรมเรี ยบร้อยแล้ว
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บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
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(ข)

การซื ้อธุรกิจ The People
ในการประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่งเมื่อวันที่ 11 สิ งหาคม 2564 คณะกรรมการของบริ ษทั ย่อยมีมติ
อนุ มตั ิการซื้ อธุรกิจการให้บริ การโฆษณาและการนาเสนอข่าวสารและเนื้ อหาดิจิทลั ภายใต้ชื่อ “The People” และ
ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องมูลค่ารวมจานวน 30.00 ล้านบาท จากบริ ษทั แห่งหนึ่ง
ในเดือน ตุลาคม 2564 บริ ษทั ย่อยได้จ่ายชาระเงินค่าซื้ อธุรกิจจานวน 20.00 ล้านบาท และสาหรับการชาระราคาค่า
ซื้อธุรกิจส่ วนที่เหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จานวน 10.00 ล้านบาท บริ ษทั ย่อยจะให้บริ การสื่ อโฆษณาของกลุ่ม
บริ ษทั โดยมีกาหนดระยะเวลาใช้สิทธิต้ งั แต่วนั ที่ทาการซื้อขายเสร็ จสมบูรณ์ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565
ในระหว่างปี นับตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ธุ รกิจ The People มีรายได้จานวน 2.00 ล้าน
บาท และมีขาดทุนจานวน 1.90 ล้านบาท ซึ่งรวมเป็ นส่ วนหนึ่งของผลการดาเนินงานของกลุ่มบริ ษทั
ข้อมูลมูลค่าที่รับรู ้ ณ วันที่ซ้ือสาหรับสิ นทรัพย์ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมาแต่ละประเภทที่สาคัญ มีดงั นี้
สิ นทรั พย์ ที่ได้ มาและหนีส้ ิ นที่รับมา
หมายเหตุ
อุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
ประมำณกำรสิ นทรัพย์ สุทธิที่ระบุได้

8
11
14

มูลค่ ำยุติธรรม
(พันบาท)

380
30,179
(559)
30,000

ณ วันที่รายงาน กลุ่มบริ ษทั อยู่ระหว่างการว่าจ้างผูป้ ระเมินราคาอิสระเพื่อประเมินมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่
ได้มาที่ ระบุได้และหนี้ สินที่ รับมาจากการซื้ อธุ รกิ จ The People ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับที่ 3
ผูบ้ ริ หารต้องประมาณมูลค่ายุติธรรมของธุรกิจที่ซ้ื อมา ณ วันที่ซ้ื อ ในระหว่างช่วงระยะเวลาในการวัดมูลค่าซึ่ งต้อง
ไม่เกินกว่าหนึ่ งปี นับจากวันที่ซ้ื อ ผูซ้ ้ื อต้องปรับย้อนหลังประมาณการที่เคยรับรู ้ไว้ ณ วันที่ซ้ื อ เพื่อสะท้อนผลของ
มูลค่าเพิ่มเติมที่ได้รับเกี่ยวกับข้อเท็จจริ งและสถานการณ์แวดล้อมที่มีอยู่ ณ วันที่ซ้ื อ กรณี ดงั กล่าวการบันทึกบัญชี
เกี่ยวกับการซื้อธุรกิจอาจถูกปรับปรุ งใหม่
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บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
การมี อานาจควบคุมในบริ ษทั ย่อยที่ ซ้ื อมาและธุ รกิ จ The People จะทาให้กลุ่มบริ ษทั สามารถขยายส่ วนแบ่งทาง
การตลาด และเพิ่มช่องทางในการขยายฐานลูกค้าในธุ รกิจสื่ อดิจิทลั ได้มากขึ้น เนื่ องจากบริ ษทั เนชัน่ นิ วส์ จากัด
และธุรกิจ The People ดาเนินธุรกิจให้บริ การข้อมูล ข่าวสาร ผ่านสื่ อออนไลน์ในหลายช่องทาง รวมถึงการมีช่องทาง
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่จะสามารถนามาใช้พฒั นา และต่อยอดสื่ อดิจิทลั เดิมที่มีอยูข่ องกลุ่มบริ ษทั ให้ดีข้ ึนได้
ค่ าความนิยม
ค่าความนิ ยมส่ วนใหญ่มาจากการร่ วมมื อกันจากการรวมธุ รกิ จของกลุ่มบริ ษทั ซึ่ งสามารถนาความรู ้ และความ
เชี่ยวชาญมาประยุกต์ใช้ร่วมกันทั้งสื่ อโทรทัศน์ และสื่ อดิจิทลั เพื่อเพิ่มคุณภาพของข้อมูลข่าวสารได้ดียงิ่ ขึ้น ทั้งนี้ไม่
มีค่าความนิยมที่คาดว่าจะนามาหักเป็ นค่าใช้จ่ายทางภาษีเงินได้
4

บุคคลหรื อกิจกำรที่เกีย่ วข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน หมายถึง บุคคลหรื อกิจการที่มีอานาจควบคุม ทั้งทางตรงและทางอ้อมหรื อมีอิทธิพล
อย่างมีสาระสาคัญในการตัดสิ นใจทางการเงินและการบริ หารของกลุ่มบริ ษทั หรื อบุคคลหรื อกิจการที่อยูภ่ ายใต้การ
ควบคุมเดียวกันหรื ออยูภ่ ายใต้อิทธิ พลอย่างมีสาระสาคัญเดียวกันกับกลุ่มบริ ษทั หรื อกลุ่มบริ ษทั มีอานาจควบคุมทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม หรื อมีอิทธิ พลอย่างมีสาระสาคัญในการตัดสิ นใจทางการเงินและการบริ หารต่อบุคคลหรื อ
กิจการนั้น
ความสัมพันธ์ที่มีกบั บริ ษทั ย่อยได้เปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ 7 สาหรับบุคคลหรื อกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกันที่มีรายการ
ระหว่างกันที่มีนยั สาคัญกับกลุ่มบริ ษทั ในระหว่างปี มีดงั ต่อไปนี้

ผูบ้ ริ หารสาคัญ

ชื่ อกิจกำร

ประเทศที่จัดตั้ง
/สั ญชำติ
ไทย

ลักษณะควำมสัมพันธ์
บุคคลที่มีอานาจและความรับผิดชอบการวางแผน
สัง่ การและควบคุมกิจกรรมต่างๆ ของกิจการไม่
ว่าทางตรงหรื อทางอ้อม ทั้งนี้ รวมถึงกรรมการ
ของกลุ่ ม บริ ษ ัท (ไม่ ว่ า จะทาหน้า ที่ ใ นระดับ
บริ หารหรื อไม่)
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บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564

ชื่ อกิจกำร
บริ ษทั เนชัน่ มัลติมีเดีย กรุ๊ ป จากัด
(มหาชน)
บริ ษทั สเวน คอร์ปอเรชัน่ จากัด

ประเทศที่จัดตั้ง
/สั ญชำติ
ไทย

ไทย

ลักษณะควำมสัมพันธ์
เป็ นบริ ษทั ใหญ่ถือหุ ้นบริ ษทั ร้ อยละ 71.45 และ
มีกรรมการร่ วมกัน
เป็ นบริ ษทั ที่บริ ษทั ใหญ่ถือหุ ้นร้อยละ 99.99 และ
มีกรรมการร่ วมกัน
เป็ นบริ ษทั ที่บริ ษทั ใหญ่ถือหุ ้นร้อยละ 99.99 และ
มีกรรมการร่ วมกัน (บริ ษทั ใหญ่ขายเงินลงทุน
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564)
เป็ นบริ ษทั ที่บริ ษทั ใหญ่ถือหุ ้นร้อยละ 99.99 และ
มีกรรมการร่ วมกัน
เป็ นบริ ษทั ที่บริ ษทั ใหญ่ถือหุ ้นร้อยละ 99.99 และ
มีกรรมการร่ วมกัน
เป็ นบริ ษทั ที่ผูถ้ ือหุ ้นร่ วมกัน (ถือหุ ้นร้อยละ 9.96
ในบริ ษทั ใหญ่จนถึงเดือน มิถุนายน 2564)
เป็ นบริ ษทั ที่มีกรรมการร่ วมกัน

ไทย
ไทย
ไทย

เป็ นบริ ษทั ย่อยของกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั
บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับกรรมการ

ไทย

บริ ษทั คมชัดลึก มีเดีย จากัด

ไทย

บริ ษทั กรุ งเทพธุรกิจ มีเดีย จากัด

ไทย

บริ ษทั เนชัน่ ดิจิทลั คอนเทนท์ จากัด

ไทย

บริ ษทั นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชัน่
จากัด (มหาชน)
บริ ษทั อควา คอร์ปอเรชัน่ จากัด
(มหาชน)
บริ ษทั บอร์ดเวย์ มีเดีย จากัด
ผูถ้ ือหุน้
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ไทย
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บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
รายการที่สาคัญกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันสาหรับแต่ละปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม สรุ ปได้ดงั นี้
รายการที่สาคัญกับบุคคลหรื อกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม

งบกำรเงินรวม
2564
2563

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563

กำรดำเนินงำนต่ อเนื่อง
บริษัทใหญ่
รายได้จากการขายและการให้บริ การ
ต้นทุนขายและการให้บริ การ
รายได้อื่น
ซื้ออุปกรณ์
ค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

14,678
4,437
12,473
19
43,202

11,809
4,633
6,078
31,374

14,095
2,590
8,594
19
30,885

11,805
4,630
6,078
30,951

บริษัทย่ อยและบริษัทย่ อยทำงอ้อม
รายได้จากการขายและการให้บริ การ
ต้นทุนขายและการให้บริ การ
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

-

-

1,593
94,658
5,119
99

2,185
79,681
2,553
56

กิจกำรอื่นที่เกีย่ วข้ องกัน
รายได้จากขายและการให้บริ การ
ต้นทุนขายและการให้บริ การ
รายได้อื่น
ขายอุปกรณ์
ซื้ออุปกรณ์
ค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

56,041
20,125
5,845
24
1,011
1

20,680
3,020
991
334

43,319
18,797
1,807
793
1

20,332
3,020
991
334

ผู้บริหำรสำคัญ
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารสาคัญ
เงินเดือนและค่าแรง
โครงการสมทบเงินที่กาหนดไว้
รวมค่ ำตอบแทนผู้บริหำรสำคัญ

14,285
14,285

17,609
192
17,801

14,285
14,285

17,609
192
17,801

(พันบาท)
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บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
งบกำรเงินรวม
2564
2563

รายการที่สาคัญกับบุคคลหรื อกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
(พันบาท)

กำรดำเนินงำนที่ยกเลิก
บริษัทใหญ่
รายได้จากการขายและการให้บริ การ
ค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

4,696

229
5,670

-

-

บริษัทย่ อยทำงอ้อม
รายได้จากการขายและการให้บริ การ
ต้นทุนขายและการให้บริ การ
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

-

-

37,153
209
83

79,346
109
436
15

กิจกำรอื่นที่เกีย่ วข้ องกัน
รายได้จากขายและการให้บริ การ
ค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

2,100

20
32,837

-

-

ยอดคงเหลือกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี้
งบกำรเงินรวม
2564
2563
ลูกหนี้การค้ า
บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ย่อยทางอ้อม
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

3,445
29,003
32,448
32,448

หั ก ค่าเผือ่ ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
สุ ทธิ
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(พันบาท)

30,329
14,379
44,708
(33,767)
10,941

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563

1,970
229
23,405
25,604
25,604

30,308
5,440
13,171
48,919
(32,789)
16,130

บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
งบกำรเงินรวม
2564
2563
ลูกหนี้อื่น
บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ย่อยทางอ้อม
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

(พันบาท)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563

หั ก ค่าเผือ่ ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
สุ ทธิ

953
331
1,284
1,284

6,056
27,825
33,881
(27,528)
6,353

748
62,073
265
63,086
(59,708)
3,378

6,056
85,380
27,287
118,723
(112,324)
6,399

รายได้ ค้างรับ
บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ย่อยทางอ้อม
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
รวม

1,568
3,905
5,473

429
767
1,196

1,370
484
3,619
5,473

429
6,600
632
7,661

-

-

81,600

40,650

(กลับรายการ) ผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่ าจะเกิดขึ้น
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้อื่น

(33,767)
(27,528)

(32,885)
(12,476)

(32,789)
(52,616)

(32,885)
(32,638)

เงินลงทุนในตราสารทุน
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

51,745

-

51,745

-

-

164,404

-

164,404

เงินให้ ก้ยู มื ระยะสั้น
บริ ษทั ย่อย

เงินจ่ ายล่ วงหน้ าค่ าซื้อธุรกิจ
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
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บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
งบกำรเงินรวม
2564
2563
เจ้ าหนี้การค้ า
บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ย่อยทางอ้อม
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
รวม

1,599
1,141
2,740

1,191
1,425
2,616

942
4,878
700
6,520

1,191
369
1,424
2,984

เจ้ าหนี้อื่น
บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ย่อยทางอ้อม
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
รวม

15,024
15,024

33,572
2,840
36,412

8,628
18
8,646

32,059
212
165
32,436

รายได้ รับล่ วงหน้ า
บริ ษทั ใหญ่
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
รวม

2,525
819
3,344

-

2,525
819
3,344

-

ค่ าใช้ จ่ายค้ างจ่ าย
บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ย่อยทางอ้อม
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
รวม

761
302
1,063

261
932
1,193

658
1,367
163
2,188

261
138
931
1,330
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งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
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บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
เงินกู้ยมื ระยะสั้นกับบุคคลที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั มีสัญญากูย้ มื เงินระยะสั้นที่ไม่มีหลักประกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเป็ นจานวน 20.00 ล้านบาท โดยเงินกูย้ มื
ดังกล่าวมีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ 6.00 ต่อปี ซึ่งได้จ่ายชาระหนี้เต็มจานวนแล้วเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564
งบกำรเงินรวม
2564
2563

เงินกู้ยมื ระยะยาว

112,500

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน*

-

(พันบาท)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
30,000

-

*ในระหว่างปี 2564 ผูใ้ ห้กยู้ มื ระยะยาวแก่บริ ษทั บุคคลหนึ่ง ซึ่ งเดิมเป็ นผูถ้ ือหุน้ ได้เปลี่ยนสถานะเป็ นบุคคลที่มีความ
เกี่ยวข้องกับกรรมการ
เงินกู้ยืมระยะยาวกับบุคคลที่เกี่ยวข้ องกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มีสัญญากูย้ ืมเงินระยะยาวที่ไม่มีหลักประกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กันเป็ นจานวน 112.50 ล้านบาทและ 30.00 ล้านบาท ตามลาดับ (2563:ไม่ มี) โดยเงินกูย้ ืมดังกล่าวมีอตั ราดอกเบี้ย
ร้อยละ 6.00 ต่อปี (2563:ไม่ มี) ซึ่ งมีกาหนดชาระดอกเบี้ยเป็ นรายเดือนและมีระยะเวลาครบกาหนดชาระในวันที่
28 กุมภาพันธ์ 2566 ทั้งนี้ในกรณี ที่กลุ่มบริ ษทั ประสงค์จะเลื่อนกาหนดวันชาระคืนเงินกูอ้ อกไป ให้กลุ่มบริ ษทั ส่ งคา
บอกกล่าวเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไปยังผูใ้ ห้กลู้ ่วงหน้าภายใน 15 วัน ก่อนครบกาหนดวันชาระคืนเงินกู้ ในกรณี เช่นว่า
นี้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ ายจะแก้ไขข้อตกลงภายใต้สัญญาฉบับนี้ ให้สอดคล้องกับวันชาระคืนเงินกูท้ ี่คู่สัญญาตกลงกัน
เลื่อนออกไป
รายการสาคัญที่ทากับกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
สัญญาซื ้อขายหุ้น“บริ ษัท เนชั่น นิวส์ จากัด”
เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 บริ ษทั ได้เข้าลงทุนซื้ อหุ ้นสามัญของ บริ ษทั เนชัน่ นิ วส์ จากัด ซึ่ งเป็ นกิจการที่เกี่ยวข้อง
กัน จากบริ ษทั นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) ซึ่ งเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายหนึ่งของบริ ษทั ใหญ่ คิดเป็ นสัดส่ วน
ร้ อยละ 99.998 ของทุนที่ ออกและชาระแล้ว จานวน 164.40 ล้านบาท โดยมี รายละเอี ยดตามหมายเหตุ ประกอบ
งบการเงินข้อ 3
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บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
สัญญาซื ้อขายธุรกิจและเครื่ องหมายการค้ า “คมชัดลึก”
ในการประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 คณะกรรมการมีมติอนุมตั ิให้ซ้ื อเครื่ องหมาย
การค้า “คมชัดลึก” จากบริ ษทั ใหญ่ (“บริ ษทั เนชัน่ มัลติมีเดีย กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)”) และซื้ อธุ รกิจคมชัดลึกจาก
กิจการที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง (“บริ ษทั คมชัดลึก มีเดีย จากัด”) มูลค่า 69.90 ล้านบาท และ 0.10 ล้านบาท ตามลาดับ
ต่อมาในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 ผูถ้ ือหุน้ ได้มีมติอนุมตั ิรายการดังกล่าว
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 บริ ษทั ได้ชาระเงินบางส่ วนแล้วจานวน 40.82 ล้านบาท และ 0.10 ล้านบาท ให้แก่
บริ ษทั เนชัน่ มัลติมีเดีย กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) และ บริ ษทั คมชัดลึก มีเดีย จากัด ตามลาดับ โดยส่ วนที่เหลือจานวน
29.08 ล้านบาท ทางบริ ษทั จะทาการชาระตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน ในระหว่างไตรมาส 1 ปี 2564 การดาเนินการตาม
เงื่อนไขที่ตกลงกันได้เสร็ จสิ้ นแล้ว บริ ษทั ได้ชาระส่ วนที่เหลือทั้งจานวนให้แก่ บริ ษทั เนชัน่ มัลติมีเดีย กรุ๊ ป จากัด
(มหาชน) เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564
สัญญาสาคัญที่ทากับบุคคลหรือกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ได้ทาสัญญากับบริ ษทั ใหญ่เพื่อรับบริ การด้านการบริ หารจัดการ สนับสนุ นการดาเนิ นงานและงานด้านอื่นๆ
โดยบริ ษทั ตกลงจะชาระค่าบริ การตามอัตราที่ตกลงในสัญญา
บริ ษทั ได้ทาสัญญากับ บริ ษทั ย่อ ยเพื่อ ร่ ว มดาเนิ นกิ จการออกอากาศสาหรั บการกระจายเสี ยงและสัญญาณภาพ
โทรทัศน์ โดยบริ ษทั ตกลงจะชาระค่าตอบแทนตามอัตราที่ตกลงในสัญญา
บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งได้ทาสัญญาบริ การ Call center กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันแห่ งหนึ่ งเป็ นระยะเวลา 1 ปี โดยเริ่ ม
ตั้งแต่วนั ที่ 1 เมษายน 2564 และจะสิ้ นสุ ดในวันที่ 31 มีนาคม 2565 บริ ษทั ย่อยจะได้รับค่าบริ การตามอัตราที่ตกลงใน
สัญญา
บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งได้ทาสัญญาบริ การด้านการพัฒนาระบบเว็บไซต์ และปรับปรุ งเว็บไซต์ กบั บริ ษทั ใหญ่และ
กิ จ การที่ เ กี่ ย วข้อ งกันหลายแห่ งเป็ นระยะเวลา 3 ปี โดยเริ่ ม ตั้งแต่ วนั ที่ 1 มกราคม 2564 และจะสิ้ น สุ ด ในวันที่
31 ธันวาคม 2567 บริ ษทั ย่อยจะได้รับค่าบริ การตามอัตราที่ตกลงในสัญญา
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บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
5

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสด
นโยบายการบัญชี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบด้วย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพ
คล่องสู งซึ่งมีระยะเวลาครบกาหนดไม่เกินสามเดือนนับแต่วนั ที่ได้มาเป็ นรายการเทียบเท่าเงินสด
งบกำรเงินรวม
2564
2563
เงินสดในมือ
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสู ง
รวม

6

399
184
17,079
1
17,663

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
(พันบาท)
359
341
280
428
12
411
163,687
12,669
148,461
1
1
1
164,475
13,023
149,153

ลูกหนีก้ ำรค้ ำ
นโยบายการบัญชี
ลู กหนี้ การค้ารั บรู ้ เมื่ อกลุ่มบริ ษทั มี สิทธิ ที่ปราศจากเงื่ อนไขในการได้รับสิ่ งตอบแทนตามสัญญา ลู กหนี้ การค้า
วัดมูลค่าด้วยราคาของรายการหักค่าเผือ่ ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น หนี้สูญจะถูกตัดจาหน่ายเมื่อเกิดขึ้น
กลุ่มบริ ษทั ประมาณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของสัญญา ซึ่ งประมาณการโดยใช้ตารางการ
ตั้งสารองเพื่อหาอัตราผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่ งวิธีดงั กล่าวมีการจัดกลุ่มลูกหนี้ตามความเสี่ ยงด้าน
เครดิ ต ที่ มี ล ัก ษณะร่ ว มกัน และตามระยะเวลาที่ เ กิ น ก าหนดช าระ โดยน าข้อ มู ล ผลขาดทุ น ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในอดี ต
การปรั บปรุ งปั จจัยที่ มีความเฉพาะเจาะจงกับลูกหนี้ น้ ัน ๆ ตลอดจนการประเมินข้อมูลสภาวการณ์ เศรษฐกิ จใน
ปัจจุบนั และข้อมูลคาดการณ์สภาวการณ์เศรษฐกิจทัว่ ไปในอนาคต ณ วันที่รายงาน
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บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564

ณ วันที่ 31 ธันวำคม

หมายเหตุ

กิจกำรที่เกีย่ วข้ องกัน
ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
เกินกาหนดชาระ
น้อยกว่า 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวม
หั ก ค่าเผือ่ ผลขาดทุนด้านเครดิต
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
4
บุคคลหรื อกิจกำรอื่นๆ
ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
เกินกาหนดชาระ
น้อยกว่า 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวม
หั ก ค่าเผือ่ ผลขาดทุนด้านเครดิต
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

สุ ทธิ

งบกำรเงินรวม
2564
2563

17,826

4,466

12,182

9,655

13,595
1,027
32,448

6,314
3,471
30,457
44,708

12,609
813
25,604

6,314
3,471
29,479
48,919

32,448

(33,767)
10,941

25,604

(32,789)
16,130

27,644

31,770

23,488

27,535

20,601
712
1,329
2,186
52,472

20,627
1,412
45
53,854

17,744
712
1,329
1,606
44,879

19,630
1,412
45
48,622

(2,186)
50,286

(45)
53,809

(1,606)
43,273

(45)
48,577

82,734

64,750

68,877

64,707
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(พันบาท)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563

บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
ค่ าเผื่อผลขาดทุนด้ านเครดิตทีค่ าดว่ าจะเกิดขึน้

ณ วันที่ 1 มกราคม
เพิ่มขึ้น
ได้มาจากการรวมธุรกิจ
กลับรายการ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม

งบกำรเงินรวม
2564
2563
33,812
1,561
580
(33,767)
2,186

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563

(พันบาท)
68,371
32,834
1,561
(34,559)
(32,789)
33,812
1,606

65,719
(32,885)
32,834

ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ ยงด้านเครดิตเปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ 22 (ข.1)
7

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
นโยบายการบัญชี
บริ ษทั ย่อยเป็ นกิจการที่อยูภ่ ายใต้การควบคุมของกลุ่มบริ ษทั การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อกลุ่มบริ ษทั เปิ ดรับหรื อมีสิทธิใน
ผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ ยวข้องกับกิ จการนั้นและมี ความสามารถในการใช้อานาจเหนื อกิ จการนั้นทาให้
เกิดผลกระทบต่อจานวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริ ษทั งบการเงินของบริ ษทั ย่อยได้รวมอยูใ่ นงบการเงินรวมนับ
แต่วนั ที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้ นสุ ดลง ยอดคงเหลือและรายการบัญชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึง
รายได้ หรื อค่าใช้จ่ายที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งซึ่ งเป็ นผลมาจากรายการระหว่างกิจการในกลุ่ม ถูกตัดรายการในการจัดทา
งบการเงินรวม ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งถูกตัดรายการในลักษณะเดียวกับกาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งแต่เท่าที่เมื่อไม่มี
หลักฐานการด้อยค่าเกิดขึ้น
ณ วันที่ซ้ื อธุรกิจ กลุ่มบริ ษทั วัดมูลค่าส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมตามอัตราส่ วนได้เสี ยในสิ นทรัพย์สุทธิ ที่ได้มา
จากผูถ้ ูกซื้ อ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ย่อยของกลุ่มบริ ษทั ที่ไม่ทาให้กลุ่มบริ ษทั สู ญเสี ยอานาจการ
ควบคุม ผลต่างระหว่างส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมที่มีการปรับปรุ งแล้วและมูลค่ายุติธรรมของผลตอบแทนที่
จ่ายหรื อรับจากการได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่ งส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมโดยอานาจควบคุมไม่เปลี่ยนแปลงรับรู ้
เป็ นส่ วนเกินทุนอื่นในส่ วนของเจ้าของ
เมื่อกลุ่มบริ ษทั สู ญเสี ยการควบคุมในบริ ษทั ย่อย กลุ่มบริ ษทั ตัดรายการสิ นทรัพย์และหนี้สิน ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจ
ควบคุม และส่ วนประกอบอื่นในส่ วนของเจ้าของที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ย่อยนั้น ผลกาไรหรื อขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการ
สู ญเสี ยการควบคุมในบริ ษทั ย่อยรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน ส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ย่อยเดิมที่ยงั คงเหลืออยูใ่ ห้วดั มูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่สูญเสี ยการควบคุม
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเผือ่ การด้อยค่า เงินปันผลรับบันทึกใน
กาไรหรื อขาดทุนในวันที่กลุ่มบริ ษทั มีสิทธิ ได้รับเงินปั นผล กรณี ที่บริ ษทั จาหน่ ายเงิ นลงทุนบางส่ วน ต้นทุนเงิน
ลงทุนคานวณโดยวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก กาไรขาดทุนจากการขายเงินลงทุนบันทึกในกาไรหรื อขาดทุน
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-

-

-

-

99.99

-

99.99

99.99

-

2,500

19,000

800,000

10,000

-

-

800,000

ทุนชาระแล้ว
2564
2563

38

-

-

164,404
964,404

-

-

800,000

800,000

2563

-

-

(800,000)

-

-

(800,000)

(800,000)

การด้อยค่า
2563
(พันบาท)

(800,000)

2564

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ราคาทุน

800,000

2564

บริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ย่อยทางอ้อมทั้งหมดจดทะเบียนจัดตั้งและดาเนินธุรกิจในประเทศไทย

บริษัทย่อยทางอ้ อม
บริ ษทั เนชัน่ คอฟฟี่ จาหน่ายอาหารและ
จากัด
เครื่ องดื่ม
บริ ษทั แฮปปี้ โปร
ดักส์ แอนด์
เซอร์วิส จากัด
จัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์

บริษัทย่อยทางตรง
บริ ษทั เอ็นบีซี
ผลิตรายการโทรทัศน์และ
เน็กซ์ วิชนั่
ให้บริ การโฆษณาผ่านสื่ อ
จากัด
โทรทัศน์
บริ ษทั เนชัน่
ให้บริ การข่าวสารผ่าน
นิวส์ จากัด
ระบบออนไลน์และสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์
รวม

ลักษณะธุรกิจ

สัดส่ วน
ความเป็ นเจ้าของ
2564
2563
(ร้ อยละ)

บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564

-

-

164,404
164,404

-

-

-

-

-

ราคาทุน - สุทธิ
2564
2563

-

-

-

-

-

-

-

-

เงินปันผลรับสาหรับปี
2564
2563

บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
รายการเคลื่อนไหวที่มีสาระสาคัญ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม

หมายเหตุ

บริษัทย่ อย
ซื้อเงินลงทุนในบริ ษทั เนชัน่ นิวส์ จากัด

3, 4

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2564
(พันบาท)
164,404

-

การสู ญเสียอานาจควบคุม
กลุ่มบริ ษทั สู ญเสี ยอ านาจควบคุ มใน บริ ษทั แฮปปี้ โปรดักส์ แอนด์ เซอร์ วิส จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยทางอ้อม
เนื่ องจาก บริ ษทั เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชนั่ จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยสละสิ ทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนในบริ ษทั ย่อยทางอ้อม
ดังกล่าว ดูรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 18
บริษัทย่ อยทางอ้ อม
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 คณะกรรมการของบริ ษทั มีมติอนุ มตั ิให้บริ ษทั ย่อย
แห่ งหนึ่ ง (“บริ ษทั เอ็นบี ซี เน็ กซ์ วิชั่น จากัด”) เข้าลงทุ นในหุ ้นสามัญในบริ ษทั เนชั่น คอฟฟี่ จากัด จานวน 6
ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่ วนร้ อยละ 60 ของทุนจดทะเบียน บริ ษทั ย่อยทางอ้อมดังกล่าวได้จดทะเบียนกับกระทรวง
พาณิ ชย์เ มื่ อวันที่ 27 มกราคม 2564 และได้เรี ยกชาระค่าหุ ้นร้ อยละ 25 ของทุนจดทะเบี ยน เป็ นจานวนเงิ น 2.50
ล้านบาท
การคา้ ประกัน
บริ ษทั ได้นาเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยไปจานาเพื่อเป็ นหลักทรัพย์ค้ าประกันเงินกูย้ มื ระยะยาวกับสถาบันการเงิน
2564
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชนั่ จากัด
บริ ษทั เนชัน่ นิวส์ จากัด
รวม

จานวนหุน้
(พันหุ้น)
80,000
190
80,190

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
ราคาทุน สุ ทธิ
(พันบาท)
164,404
164,404

จานวนหุน้
(พันหุ้น)
80,000
80,000

ราคาทุน สุ ทธิ
(พันบาท)
-
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บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
8

ส่ วนปรับปรุงสิ นทรัพย์ เช่ ำและอุปกรณ์
นโยบายการบัญชี
ส่ วนปรับปรุ งสิ นทรัพย์เช่าและอุปกรณ์วดั มูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า
ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสิ นทรัพย์ ต้นทุนทางตรงอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการจัดหา
สิ นทรัพย์เพื่อให้สินทรัพย์น้ นั อยูใ่ นสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ และต้นทุนในการรื้ อถอน การขน
ย้าย การบูรณะสถานที่ต้ งั ของสิ นทรัพย์ สาหรับอุปกรณ์ที่ควบคุมโดยลิขสิ ทธิ์ ซอฟต์แวร์ซ่ ึ งไม่สามารถทางานได้โดย
ปราศจากลิขสิ ทธิ์ซอฟต์แวร์น้ นั ให้ถือว่าลิขสิ ทธิ์ซอฟต์แวร์ดงั กล่าวเป็ นส่ วนหนึ่งของอุปกรณ์
ผลต่างระหว่างสิ่ งตอบแทนสุ ทธิ ที่ได้รับจากการจาหน่ ายกับมูลค่าตามบัญชี ของส่ วนปรั บปรุ งสิ นทรั พย์เช่ าและ
อุปกรณ์ รับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน
ต้ นทุนที่เกิดขึน้ ในภายหลัง
ต้นทุนในการเปลี่ยนแทนส่ วนประกอบรับรู ้เป็ นส่ วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของรายการส่ วนปรับปรุ งสิ นทรัพย์เช่า
และอุปกรณ์ เมื่อกลุ่มบริ ษทั จะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวัดมูลค่าต้นทุน
ของรายการนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ ชิ้นส่ วนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดจาหน่ายตามมูลค่าตามบัญชี ต้นทุนที่เกิดขึ้นเป็ น
ประจาในการซ่อมบารุ งส่ วนปรับปรุ งสิ นทรัพย์เช่าและอุปกรณ์จะรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
ค่ าเสื่ อมราคา
ค่าเสื่ อมราคาคานวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของแต่ละส่ วนประกอบของ
สิ นทรัพย์ และรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน ทั้งนี้ กลุ่มบริ ษทั ไม่คิดค่าเสื่ อมราคาสาหรับสิ นทรัพย์ที่อยูร่ ะหว่างการติดตั้ง
ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์แสดงได้ดงั นี้
ส่ วนปรับปรุ งสิ นทรัพย์เช่า
อุปกรณ์ที่ใช้ในการดาเนินงาน
เครื่ องตกแต่ง ติดตั้งและเครื่ องใช้สานักงาน
ยานพาหนะ

40

144

One
Report 2564

5 และ 10
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ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
เพิ่มขึ้น
ได้มาจากการรวมธุรกิจ
โอน
จาหน่าย / ตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ
1 มกรำคม 2564
เพิ่มขึ้น
ได้มาจากการรวมธุรกิจ
จาหน่าย / ตัดจาหน่าย
โอนออกจากการสู ญเสี ยอานาจ
ควมคุมในบริ ษทั ย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564
18

3

หมายเหตุ

291,217
10,144
2,578
37,319
(94,325)
246,933
5,810
272
(4,441)
(4,196)
244,378

74,771
1,933
(3,219)
73,485
41

อุปกรณ์ที่ใช้ใน
การดาเนินงาน

25,351
1,411
1,943
71,416
(25,350)

ส่ วนปรับปรุ ง
สิ นทรัพย์เช่า

บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564

(831)
8,702

8,967
3,061
1,421
(3,916)

6,378
2,146
765
120
(442)

งบกำรเงินรวม
เครื่ องตกแต่ง
ติดตั้งและเครื่ องใช้
สานักงาน
(พันบาท)

25,100

26,929
(1,829)

27,304
450
1,500
(2,325)

ยานพาหนะ

400

400
-

47,522
62,833
(110,355)
-

สิ นทรัพย์
ระหว่างติดตั้ง

(8,246)
352,065

357,600
11,204
1,693
(10,186)

397,772
76,984
5,286
(122,442)

รวม
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มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564

ค่ าเสื่อมราคาและขาดทุนจากการด้ อยค่ า
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
จาหน่าย / ตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
และ 1 มกรำคม 2564
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
จาหน่าย / ตัดจาหน่าย
โอนออกจากการสู ญเสี ยอานาจ
ควมคุมในบริ ษทั ย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564
18

หมายเหตุ

(1,991)
202,029

(1,002)
14,475

60,874
42,349

186,059
22,402
(4,441)

6,699
8,778
-

68,072
59,010

253,958
24,845
(92,744)

42

อุปกรณ์ที่ใช้ใน
การดาเนินงาน

25,253
6,725
(25,279)

ส่ วนปรับปรุ ง
สิ นทรัพย์เช่า

บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564

2,660
5,240

(372)
3,462

6,307
1,253
(3,726)

5,951
795
(439)

งบกำรเงินรวม
เครื่ องตกแต่ง
ติดตั้งและเครื่ องใช้
สานักงาน
(พันบาท)

8,700
5,423

19,677

18,229
3,277
(1,829)

15,344
4,146
(1,261)

ยานพาหนะ

400

-

-

-

สิ นทรัพย์
ระหว่างติดตั้ง

140,306
112,422

(3,365)
239,643

217,294
35,710
(9,996)

300,506
36,511
(119,723)

รวม
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ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
เพิ่มขึ้น
โอน
จาหน่าย / ตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ
1 มกรำคม 2564
เพิ่มขึ้น
จาหน่าย / ตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564
291,217
8,287
37,319
(94,316)
242,507
4,801
(4,441)
242,867

71,417
1,283
72,700

43

อุปกรณ์ที่ใช้ใน
การดาเนินงาน

25,351
71,416
(25,350)

ส่ วนปรับปรุ ง
สิ นทรัพย์เช่า

บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564

8,119
494
(3,110)
5,503

6,378
2,063
120
(442)

26,929
(1,829)
25,100

27,304
450
1,500
(2,325)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เครื่ องตกแต่ง
ติดตั้งและเครื่ องใช้
สานักงาน
ยานพาหนะ
(พันบาท)

-

47,522
62,833
(110,355)
-

สิ นทรัพย์
ระหว่างติดตั้ง

348,972
6,578
(9,380)
346,170

397,772
73,633
(122,433)

รวม
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65,330
58,431

มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564

44

184,908
21,331
(4,441)
201,798

6,087
8,182
14,269

57,599
41,069

253,958
23,692
(92,742)

25,253
6,113
(25,279)

อุปกรณ์ที่ใช้ใน
การดาเนินงาน

ค่ าเสื่อมราคาและขาดทุนจากการด้ อยค่ า
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
จาหน่าย / ตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
และ 1 มกรำคม 2564
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
จาหน่าย / ตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564

ส่ วนปรับปรุ ง
สิ นทรัพย์เช่า

บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564

2,043
2,003

6,076
534
(3,110)
3,500

5,951
564
(439)

8,700
5,423

18,229
3,277
(1,829)
19,677

15,344
4,146
(1,261)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เครื่ องตกแต่ง
ติดตั้งและเครื่ องใช้
สานักงาน
ยานพาหนะ
(พันบาท)

-

-

-

สิ นทรัพย์
ระหว่างติดตั้ง

133,672
106,926

215,300
33,324
(9,380)
239,244

300,506
34,515
(119,721)

รวม

บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
9

สั ญญำเช่ ำ
นโยบายการบัญชี
ณ วันเริ่ มต้นของสัญญา กลุ่มบริ ษทั จะประเมินว่าสัญญาเป็ นสัญญาเช่าหรื อประกอบด้วยสัญญาเช่า เมื่อสัญญานั้นให้
สิ ทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ที่ระบุสาหรับช่วงเวลาหนึ่งเพื่อแลกเปลี่ยนกับสิ่ งตอบแทน
ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผล หรื อวันที่มีการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า กลุ่มบริ ษทั จะปั นส่ วนสิ่ งตอบแทนที่ตอ้ งจ่ายตาม
สั ญ ญาให้กับ แต่ ล ะส่ ว นประกอบของสั ญ ญาเช่ า ตามราคาเอกเทศของแต่ ล ะส่ ว นประกอบ ส าหรั บ สั ญ ญาเช่ า
อสังหาริ มทรัพย์ กลุ่มบริ ษทั เลือกที่จะไม่แยกส่ วนประกอบที่ไม่เป็ นการเช่าและรับรู ้สัญญาเช่าและส่ วนประกอบที่
ไม่เป็ นการเช่าเป็ นสัญญาเช่าทั้งหมด
กลุ่มบริ ษทั รั บรู ้ สินทรั พย์สิทธิ การใช้และหนี้ สินตามสัญญาเช่ า ณ วันที่ สัญญาเช่ าเริ่ มมี ผล ยกเว้นสัญญาเช่ าซึ่ ง
สิ นทรัพย์มีมูลค่าต่าหรื อสัญญาเช่าระยะสั้นจะรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้วดั มูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า และปรับปรุ งเมื่อมีการ
วัดมูลค่าใหม่ของหนี้ สินตามสัญญาเช่า ต้นทุนของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ประกอบด้วยจานวนเงินที่รับรู ้เมื่อเริ่ มแรก
ของหนี้สินตามสัญญาเช่าปรับปรุ งด้วยเงินจ่ายล่วงหน้ารวมกับต้นทุนทางตรงเริ่ มแรก ค่าเสื่ อมราคารับรู ้ในกาไรหรื อ
ขาดทุนด้วยวิธีเส้นตรงนับจากวันที่สญ
ั ญาเช่าเริ่ มมีผลจนถึงวันสิ้ นสุ ดอายุสญ
ั ญาเช่า
หนี้สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าเมื่อเริ่ มแรกด้วยมูลค่าปั จจุบนั ของค่าเช่าที่ตอ้ งจ่ายทั้งหมดตามสัญญา ทั้งนี้ กลุ่มบริ ษทั
ใช้อตั ราดอกเบี้ยเงินกูย้ ืมส่ วนเพิ่มของกลุ่มบริ ษทั ในการคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั กลุ่มบริ ษทั กาหนดอัตราดอกเบี้ย
เงินกูย้ มื ส่ วนเพิ่มโดยนาอัตราดอกเบี้ยจากแหล่งข้อมูลทางการเงินภายนอกหลายแห่งและได้ปรับปรุ งบางส่ วนเพื่อให้
สะท้อนระยะเวลาของสัญญาเช่าและลักษณะของสิ นทรัพย์ที่เช่า
หนี้สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจาหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริ ง และหนี้สินตามสัญญาเช่าจะถูกวัด
มูลค่าใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าหรื อมีการเปลี่ยนแปลงการประเมินการเลือกใช้สิทธิ ที่ระบุในสัญญาเช่า
เมื่อมีการวัดมูลค่าหนี้ สินตามสัญญาเช่าใหม่ จะปรับปรุ งกับมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ หรื อรับรู ้ใน
กาไรหรื อขาดทุน หากมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์สิทธิการใช้ได้ถูกลดมูลค่าลงจนเป็ นศูนย์แล้ว
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บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
สินทรัพย์ สิทธิการใช้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบกำรเงินรวม
2564
2563
26,541

อาคาร

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563

(พันบาท)
44,709
26,541

40,401

กลุ่มบริ ษทั เช่าอาคารแห่ งหนึ่ งเป็ นระยะเวลา 3 ปี โดยมีสิทธิ ต่ออายุสัญญาเช่าเมื่อสิ้ นสุ ดอายุสัญญา ค่าเช่ากาหนด
ชาระเป็ นรายเดือนตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา
กลุ่มบริ ษทั มีสิทธิ เลือกขยายอายุสัญญาเช่าอสังหาริ มทรัพย์ภายในหนึ่งปี ก่อนสิ้ นสุ ดระยะเวลาเช่า ซึ่ งกลุ่มบริ ษทั จะ
ประเมินตั้งแต่วนั ที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผลว่ามีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่จะใช้สิทธิ ในการขยายอายุสัญญาเช่า
หรื อไม่และจะทบทวนการประเมินดังกล่าวอย่างสม่าเสมอ

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม

งบกำรเงินรวม
2564
2563

จานวนที่รับรู้ในกาไรหรือขาดทุน
ค่าเสื่ อมราคาของสิ นทรัพย์สิทธิการใช้
- อาคาร
ดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินตามสัญญาเช่า
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าระยะสั้น
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าสิ นทรัพย์ที่มีมูลค่าต่า

15,528
1,882
3,563
1,719

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
(พันบาท)

15,705
2,839
10,486
4,076

13,859
1,714
2,088
593

13,897
2,582
4,519
-

ในปี 2564 กระแสเงิ น สดจ่ า ยทั้ง หมดของสั ญ ญาเช่ า ของกลุ่ ม บริ ษ ัท และบริ ษ ัท มี จ านวน 14.67 ล้า นบาท และ
12.94 ล้านบาท ตามลาดับ (2563: 23.73 ล้ านบาท และ 21.70 ล้ านบาท ตามลาดับ)
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บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
10

ค่ ำควำมนิยม
นโยบายการบัญชี
ค่าความนิ ยมถูกวัดมูลค่า ณ วันที่ซ้ื อ โดยวัดจากมูลค่ายุติธรรมของสิ่ งตอบแทนที่โอนให้ซ่ ึ งรวมถึงการรับรู ้จานวน
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมในผูถ้ ูกซื้ อ หักด้วยมูลค่ายุติธรรมสุ ทธิ ของสิ นทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและหนี้ สินที่
รับมา
ค่าความนิยมวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนหักขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม
ขาดทุนจากการด้ อยค่ า
ยอดสิ นทรัพย์ตามบัญชีของกลุ่มบริ ษทั ได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานว่ามีขอ้ บ่งชี้เรื่ องการด้อยค่าหรื อไม่ ใน
กรณี ที่มีขอ้ บ่งชี้กลุ่มบริ ษทั จะทาการประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน สาหรับค่าความนิยมจะประมาณมูลค่าที่คาด
ว่าจะได้รับคืนทุกปี ในช่ วงเวลาเดี ยวกัน ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู ้ ในกาไรหรื อขาดทุนเมื่อมูลค่าตามบัญชี ของ
สิ นทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน เว้นแต่เมื่อมีการกลับรายการการประเมินมูลค่าของสิ นทรัพย์เพิ่มของ
สิ นทรัพย์ชิ้นเดียวกันที่เคยรับรู ้ในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ และมีการด้อยค่าในเวลาต่อมา ในกรณี น้ ี จะรับรู ้ในส่ วนของผูถ้ ือ
หุ ้น สาหรับสิ นทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสิ นทรัพย์อื่น จะพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับ
คืนรวมกับหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์น้ นั เกี่ยวข้องด้วย ขาดทุนจากการด้อยค่าที่เคยรับรู ้ในงวด
ก่อนจะถูกกลับรายการหากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้ในการคานวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ยกเว้น
ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิ ยมจะไม่มีการปรับปรุ งกลับรายการ แต่ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลังหัก
ค่าเสื่ อมราคาเสมือนหนึ่งไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนคานวณโดยใช้ประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตจะคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั
โดยใช้อตั ราคิดลดก่อนคานึ งภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปั จจุบนั ซึ่ งแปรไปตามเวลา
และความเสี่ ยงที่มีต่อสิ นทรัพย์
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บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564

หมายเหตุ
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม
ได้มาจากการรวมธุรกิจ
โอนออกจากการสู ญเสี ยอานาจควมคุมในบริ ษทั ย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม

3
18

มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม

งบกำรเงินรวม
2564
2563
(พันบาท)
8,365
197,323
(8,365)
197,323

8,365
8,365

197,323

8,365

การทดสอบการด้ อยค่ า
หน่ วยสินทรัพย์ ที่ก่อให้ เกิดเงินสด : บริษัท เนชั่น นิวส์ จากัด
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่ วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด เป็ นมูลค่าจากการใช้ ซึ่ งวัดมูลค่าโดยการคิดลด
กระแสเงินสดในอนาคตที่คาดว่าจะได้รับจากการดาเนินงานต่อเนื่องของบริ ษทั เนชัน่ นิวส์ จากัด ซึ่ งมูลค่าที่คาดว่า
จะได้รับคืนของเงินลงทุนดังกล่าวสู งกว่ามูลค่าตามบัญชี
ข้อสมมติที่สาคัญที่ใช้ในการประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนแสดงในตารางต่อไป ผูบ้ ริ หารกาหนดข้อสมมติจาก
การประเมินแนวโน้มในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจโดยอ้างอิงข้อมูลที่เคยเกิดขึ้นในอดีตจากแหล่งข้อมูลภายนอก
และภายใน
งบกำรเงินรวม
2564
(ร้ อยละ)
11.05
3.00

อัตราคิดลด
อัตราการเติบโต
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บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
อัตราคิดลดที่ใช้เป็ นอัตราโดยประมาณก่อนหักภาษีเงินได้ที่อา้ งอิงจากอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี ซึ่ ง
ออกโดยรัฐบาลในตลาดที่เกี่ยวเนื่องกันและมีกระแสเงินสดที่เป็ นสกลุเงินเดียวกัน ปรับปรุ งด้วยความเสี่ ยงส่ วนเพิ่ม
ที่สะท้อนการเพิ่มขึ้นของความเสี่ ยงของการลงทุนในตราสารทุนทัว่ ไปและความเสี่ ยงที่เฉพาะเจาะจงของหน่ วย
สิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด
กระแสเงินสดสาหรับระยะเวลา 5 ปี ได้นามาคิดลดกระแสเงินสด โดยใช้อตั ราการเติบโตในระยะยาวที่กาหนดโดย
อ้างอิงอัตราผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ที่หน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดดาเนิ นกิจการอยู่ และอัตรา
การเติบโตของกาไร EBITDA แต่ละปี ที่ประมาณการโดยฝ่ ายบริ หาร
ประมาณการอัตราการเติบโตของกาไร EBITDA ได้มาจากการประมาณการรายได้ในอนาคตโดยอาศัยประสบการณ์
ในอดีตปรับปรุ งด้วยรายได้ที่คาดว่าจะได้รับ ซึ่ งคาดการณ์การเติบโตของรายได้จากอัตราเติบโตถัวเฉลี่ยของ 5 ปี ที่
ผ่านมารวมกับประมาณการรายได้ที่จะเพิ่มขึ้นในอีก 5 ปี ข้างหน้า โดยมีสมมติฐานว่ารายได้จะเพิ่มขึ้นโดยดารง
สัดส่ วนกาไรขั้นต้นให้สูงกว่าอัตราเงินเฟ้อประมาณการสาหรับ 5 ปี ข้างหน้าอย่างสม่าเสมอตามข้อมูลที่ได้รับจาก
ตัวแทนภายนอกที่มีการเผยแพร่ ขอ้ มูลสถิติของแนวโน้มทางการตลาดในระยะยาว
11

สิ นทรัพย์ ไม่ มตี ัวตน
นโยบายการบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าตัดจาหน่ายสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า รายจ่ายภายหลังการ
รับรู ้รายการจะรับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์เมื่อก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต
ค่าตัดจาหน่ายคานวณโดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนและรับรู ้ใน
กาไรหรื อขาดทุน ประมาณการระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์แสดงได้ดงั นี้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์และค่าลิขสิ ทธิ์ซอฟต์แวร์
3 และ 5 ปี
เครื่ องหมายการค้า
3, 5 และ 10 ปี
สิ ทธิในการเผยแพร่ ภาพ
ตัดจาหน่ายโดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาที่
กาหนดในสัญญา
ค่าตัดจาหน่ายของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนบันทึกในต้นทุนขายและการให้บริ การและค่าใช้จ่ายในการบริ หาร ขาดทุน
จากการด้อยค่ารับรู ้เป็ นต้นทุนขายและการให้บริ การ ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
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บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564

หมายเหตุ
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
เพิ่มขึ้น
ได้มาจากการรวมธุรกิจ
ตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
และ 1 มกรำคม 2564
เพิ่มขึ้น
ได้มาจากการรวมธุรกิจ
โอนออกจากการสู ญเสี ยอานาจ
ควมคุมในบริ ษทั ย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564
ค่าตัดจาหน่ ายและขาดทุน
จากการด้ อยค่ า
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี
ตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
และ 1 มกรำคม 2564
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี
โอนออกจากการสู ญเสี ยอานาจ
ควมคุมในบริ ษทั ย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564
มูลค่าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564

3
18

18

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
และค่าลิขสิ ทธิ์
ซอฟต์แวร์
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เครื่ องหมาย
สิ ทธิในการ
การค้า
เผยแพร่ ภาพ
(พันบาท)

รวม

18,067
2,618
2,067
(5,514)

1,960
140
(700)

28,278
-

48,305
2,758
2,067
(6,214)

17,238
410
2,020

1,400
434
53,521

28,278
-

46,916
844

(2,214)
17,454

55,355

28,278

(2,214)

9,991
2,816
(5,514)

531
319
(640)

26,205
1,920
-

36,727
5,055
(6,154)

7,293
3,598

210
3,263

28,125
153

35,628
7,014

(826)
10,065

3,473

28,278

(826)
41,816

9,945
7,389

1,190
51,882

153

11,288
59,271
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งบกำรเงินรวม

-

55,541

101,087

บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
และค่าลิขสิ ทธิ์
ซอฟต์แวร์

12

เครื่ องหมาย
การค้า
(พันบาท)

รวม

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
เพิ่มขึ้น
ตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 1 มกรำคม 2564
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564

17,667
270
(5,514)
12,423
12,423

1,260
140
1,400
1,400

18,927
410
(5,514)
13,823
13,823

ค่ าตัดจาหน่ ายและขาดทุนจากการด้ อยค่ า
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี
ตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 1 มกรำคม 2564
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564

9,592
2,018
(5,514)
6,096
1,994
8,090

210
210
280
490

9,592
2,228
(5,514)
6,306
2,274
8,580

มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564

6,327
4,333

1,190
910

7,517
5,243

ใบอนุญำตให้ ใช้ คลื่นควำมถี่และประกอบกิจกำรโทรทัศน์
นโยบายการบัญชี
มู ลค่าตามบัญชี ของใบอนุ ญาตให้ใช้คลื่ นความถี่ และประกอบกิ จการโทรทัศน์ ประกอบด้วย ต้นทุ นทางตรงที่
เกี่ ยวข้อ งกับการได้มาซึ่ งใบอนุ ญาตให้ใช้คลื่ นความถี่ และประกอบกิ จการโทรทัศน์ภาคพื้นดิ นในระบบดิ จิทลั
ประเภทบริ การทางธุรกิจระดับชาติ ในหมวดหมู่ข่าวสารและสาระ แสดงมูลค่าเทียบเท่าเงินสดโดยวิธีคิดลดจานวน
เงินที่ตอ้ งจ่ายชาระเพื่อให้เป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยใช้อตั ราคิดลดตามท้องตลาด วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าตัดจาหน่าย
สะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า ผลต่างระหว่างราคาเทียบเท่าเงินสดกับจานวนเงินทั้งหมดที่ตอ้ งจ่ายชาระบันทึก
เป็ นต้นทุนทางการเงินตลอดอายุของการจ่ายชาระค่าธรรมเนียมการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบ
กิจการโทรทัศน์ โดยจะเริ่ มตัดจาหน่ายเมื่อพร้อมที่จะให้บริ การ
51
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บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
ค่ า ตัด จ าหน่ า ยค านวณโดยวิธี เส้ นตรงตามระยะเวลาที่ ค าดว่า จะได้รับ ประโยชน์ แ ละรั บรู ้ ในกาไรหรื อขาดทุ น
ประมาณการระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์แสดงได้ดงั นี้
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์
15 ปี
งบกำรเงินรวม
(พันบาท)
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 1 มกรำคม 2564
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564

755,299
755,299
755,299

ค่ าตัดจาหน่ ายและขาดทุนจากการด้ อยค่ า
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 1 มกรำคม 2564
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564

418,127
36,263
454,390
36,165
490,555

มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564

300,909
264,744

เมื่อวันที่ 20 สิ งหาคม 2564 บริ ษทั ย่อยได้จ่ายชาระค่าใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์คา้ ง
จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมดอกเบี้ยตามระยะเวลาของเงินต้นที่คา้ งชาระ จานวน 53.97 ล้านบาท และบริ ษทั ย่อยได้
ยกเลิกหนังสื อค้ าประกันกับธนาคารผูค้ ้ าประกันเรี ยบร้อยแล้ว
การพิจารณาการด้ อยค่ า
ผูบ้ ริ หารได้มีการทดสอบการด้อยค่าของใบอนุ ญาตและสิ นทรั พย์ที่เกี่ ยวข้องกับใบอนุ ญาตโดยพิจารณามูลค่า
ที่คาดว่าจะได้รับคืนจากมูลค่าจากการใช้ ซึ่งวัดมูลค่าโดยการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดว่าจะได้รับจากการ
ใช้สินทรัพย์จนถึงวันที่ใบอนุ ญาตหมดอายุ โดยประมาณการตามแผนการดาเนิ นธุ รกิจ และอัตราคิดลดซึ่ งคานวณ
จากต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของเงินทุน
52
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บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
ข้อสมมติที่สาคัญในการประมาณการมูลค่าจากการใช้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี้
2564

2563
(ร้ อยละ)

อัตราคิดลด

12.67

10.77

อัตราคิดลดที่ใช้เป็ นอัตราโดยประมาณก่อนหักภาษีเงินได้ที่อา้ งอิงจากอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาล ซึ่ งออกโดย
รัฐบาลในตลาดที่เกี่ยวเนื่องกันและมีกระแสเงินสดที่เป็ นสกุลเงินเดียวกัน ปรับปรุ งด้วยความเสี่ ยงส่ วนเพิ่มที่สะท้อน
การเพิ่มขึ้นของความเสี่ ยงของการลงทุนในตราสารทุนทัว่ ไปและความเสี่ ยงที่เฉพาะเจาะจงของหน่วยสิ นทรัพย์ที่
ก่อให้เกิดเงินสด
ข้อสมมติเหล่านี้มาจากดุลยพินิจของผูบ้ ริ หาร และอยูบ่ นพื้นฐานของประสบการณ์ในอดีตและแผนการดาเนินธุรกิจ
รวมถึงการคาดการณ์ในอนาคตที่เชื่อว่าสมเหตุสมผลในสถานการณ์ปัจจุบนั โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงของข้อมูล
หรื อมีขอ้ มูลใหม่ที่ชดั เจนขึ้น อาจทาให้เกิดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของข้อสมมติและอัตราคิดลดที่จะนามาใช้
ในการคานวณประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตคิดลด ตลอดจนความอ่อนไหวของข้อสมมติต่อมูลค่าที่คาดว่าจะ
ได้รับคืน
จากการทดสอบการด้อยค่าดังกล่าว มูลค่าตามบัญชี หน่ วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดต่ ากว่ามูลค่าที่จะได้รับคืน
ดังนั้นกลุ่มบริ ษทั จึงไม่รับรู ้ขาดทุนจากการด้อยค่าในงบการเงินรวมสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
13

หนีส้ ิ นที่มีภำระดอกเบีย้

ส่ วนที่มี
หมายเหตุ หลักประกัน
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจาก
บุคคลอื่น
เงินกูย้ ืมระยะยาวจาก
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจาก
สถาบันการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเช่า
รวมหนีส้ ิ นที่มีภำระดอกเบีย้

4

2564
ส่ วนที่ไม่มี
หลักประกัน

งบกำรเงินรวม
ส่ วนที่มี
รวม
หลักประกัน
(พันบาท)

2563
ส่ วนที่ไม่มี
หลักประกัน

รวม

-

13,000

13,000

-

-

-

-

112,500

112,500

-

-

-

47,600
47,600

23,480
148,980

47,600
23,480
196,580

40,650
40,650

39,156
39,156

40,650
39,156
79,806
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หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564

ส่ วนที่มี
หมายเหตุ หลักประกัน
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจาก
บุคคลอื่น
เงินกูย้ ืมระยะยาวจาก
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจาก
สถาบันการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเช่า
รวมหนีส้ ิ นที่มีภำระดอกเบีย้

4

2564
ส่ วนที่ไม่มี
หลักประกัน

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ส่ วนที่มี
รวม
หลักประกัน
(พันบาท)

2563
ส่ วนที่ไม่มี
หลักประกัน

รวม

-

13,000

13,000

-

-

-

-

30,000

30,000

-

-

-

47,600
47,600

23,480
66,480

47,600
23,480
114,080

40,650
40,650

34,702
34,702

40,650
34,702
75,352

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
เมื่ อ วัน ที่ 24 ธัน วาคม 2564 บริ ษ ทั มี สัญ ญากู้ยืมเงิ น ระยะสั้นที่ ไ ม่ มีห ลักประกัน กับบุ ค คลอื่ น เป็ นจานวน 13.00
ล้านบาท (2563:ไม่ ม)ี โดยเงินกูย้ มื ดังกล่าวมีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ 12.00 ต่อปี (2563:ไม่ ม)ี ซึ่งมีกาหนดชาระดอกเบี้ย
เป็ นรายเดือนและมีระยะเวลาครบกาหนดชาระในวันที่ 31 มกราคม 2565 นอกจากนี้ สัญญาเงินกูย้ ืมระยะสั้นกับ
บุคคลอื่นได้รับการขยายระยะเวลาครบกาหนดชาระหนี้จากผูใ้ ห้กยู้ มื เป็ นวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 และบริ ษทั ได้จ่าย
ชาระหนี้ท้ งั จานวนแล้ว
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เมื่อวันที่ 9 สิ งหาคม 2562 บริ ษทั ได้ทาสัญญากูย้ ืมเงินระยะยาวกับสถาบันการเงินในประเทศแห่ งหนึ่ งเป็ นจานวน
100 ล้านบาท เพื่อใช้ในการให้บริ ษทั ย่อยกูย้ มื เพื่อจ่ายชาระค่าใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ประกอบกิจการโทรทัศน์
ระบบดิ จิ ทลั และในเดื อนสิ งหาคม 2562 บริ ษทั มี การเบิ กเงิ นกู้ยืมจานวน 50 ล้านบาท เงิ นกู้ยืมดังกล่าวมี อตั รา
ดอกเบี้ยในอัตราเงินกูย้ ืมขั้นต่า (Minimum Loan Rate) ลบด้วยร้อยละหนึ่ ง (MLR - 1%) และมีกาหนดชาระคืนเป็ น
รายเดือนภายในระยะเวลา 3 ปี นับแต่เดือนสิ งหาคม 2562 ถึงเดือนกรกฎาคม 2565
ต่อมาวันที่ 14 เมษายน 2563 บริ ษทั ได้รับหนังสื อยืนยันการพักชาระเงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงินเป็ นระยะเวลา 1 ปี
ตั้งแต่เดื อนเมษายน 2563 จนถึงเดือนมีนาคม 2564 โดยบริ ษทั จะเริ่ มชาระเงินกูย้ ืมดังกล่าวในเดือนเมษายน 2564
และได้รับการขยายระยะเวลาครบกาหนดชาระเงินกูเ้ ป็ นเดือนสิ งหาคม 2566
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บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 บริ ษทั ได้ทาสัญญากูย้ มื เงินระยะยาวกับสถาบันการเงินในประเทศแห่งหนึ่งจานวน 20
ล้านบาท เงินกูย้ ืมดังกล่าวมีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อปี ถึงร้อยละ 7 ต่อปี และมีกาหนดชาระคืนเป็ นรายเดือนตาม
เงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา ภายในระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2564 จนถึงเดือนตุลาคม 2569
ทั้งนี้ บริ ษทั มีขอ้ ผูกพันที่จะต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขและข้อจากัดที่กาหนดในสัญญาเงินกูย้ มื เช่น การดารงอัตราส่ วน
ของหนี้ สินรวมต่อผูถ้ ื อหุ ้น และการดารงสัดส่ วนความสามารถในการชาระหนี้ เงิ นกู้ยืมดังกล่าวค้ าประกันโดย
เงินลงทุนดังกล่าวในหมายเหตุขอ้ 7
เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงานที่ไม่ ต้องปรั บปรุ ง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั ไม่สามารถดารงอัตราส่ วนความสามารถในการชาระหนี้ ตามเงื่อนไขที่กาหนด
ไว้ในสัญญาเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงินได้ อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 10 กุม ภาพันธ์ 2565 บริ ษทั ได้รับ
หนัง สื อ อนุ โ ลมเงื ่อ นไขทางการเงิน ดัง กล่า วจากสถาบัน การเงิน ส าหรับ งบการเงิน ประจ าปี สิ ้ น สุ ด วัน ที ่
31 ธัน วาคม 2564 หากได้มีก ารปรับ ปรุ ง รายการเงิน กู ย้ ืม ดัง กล่า วจ านวน 47.60 ล้า นบาท ให้เ ป็ นหนี้ สิ น ไม่
หมุนเวียนตามสัญญาเงินกูย้ ืมระยะยาวที่มีอยู่ จะมีผลทาให้หนี้ สินหมุนเวียนรวมลดลงจานวน 27.24 ล้านบาท
และหนี้ สินไม่หมุนเวียนรวมเพิ่มขึ้นจานวน 27.24 ล้านบาท
สินทรัพย์ที่ใช้ เป็ นหลักประกันหนี้สิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

หมายเหตุ

สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
รวม

7

งบกำรเงินรวม /
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
(พันบาท)
164,404
164,404
-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มีวงเงินสิ นเชื่อซึ่ งยังมิได้เบิกใช้เป็ นจานวนเงินรวม 1.19 ล้าน
บาท และ 1.19 ล้านบาท ตามลาดับ (2563: 1.09 ล้ านบาท และ 1.09 ล้ านบาท ตามลาดับ)
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บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
14

ประมำณกำรหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์ พนักงำน
นโยบายการบัญชี
โครงการสมทบเงิ น
ภาระผูก พัน ในการสมทบเข้า กองทุน สารองเลี้ ย งชี พ สาหรับ พนัก งานของกลุ่ม บริ ษ ทั จะถูก รับ รู ้เ ป็ นค่า ใช้จ่า ย
พนักงานในกาไรหรื อขาดทุนในรอบระยะเวลาที่พนักงานได้ทางานให้กบั กิจการ
โครงการผลประโยชน์ ที่กาหนดไว้
ภาระผูกพันสุ ทธิ ของกลุ่มบริ ษทั จากโครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้ถูกคานวณจากการประมาณผลประโยชน์
ในอนาคตที่เกิดจากการทางานของพนักงานในงวดปั จจุบนั และงวดก่อนๆ ผลประโยชน์ดงั กล่าวได้มีการคิดลด
กระแสเงินสดเพื่อให้เป็ นมูลค่าปั จจุบนั ซึ่ งจัดทาโดยนักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่ได้รับอนุ ญาต โดยวิธีคิดลดแต่
ละหน่วยที่ประมาณการไว้
ในการวัดมูลค่าใหม่ของหนี้ สินผลประโยชน์ที่กาหนดไว้สุทธิ กาไรหรื อขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ ประกันภัยจะถูกรับรู ้รายการในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นทันที กลุ่มบริ ษทั กาหนดดอกเบี้ ยจ่ายของ
หนี้ สินผลประโยชน์ที่กาหนดไว้สุทธิ โดยใช้อตั ราคิดลดที่ใช้วดั มูลค่าภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ ณ
ต้นปี โดยคานึ งถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในหนี้ สินผลประโยชน์ที่กาหนดไว้สุทธิ ซ่ ึ งเป็ นผลมาจากการสมทบเงิน
และการจ่ายชาระผลประโยชน์ ดอกเบี้ยจ่ายสุ ทธิ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการผลประโยชน์รับรู ้ ใน
กาไรหรื อขาดทุน
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรื อการลดขนาดโครงการ การเปลี่ยนแปลงในผลประโยชน์ที่
เกี่ยวข้องกับการบริ การในอดีต หรื อกาไรหรื อขาดทุนจากการลดขนาดโครงการต้อ งรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน
ทันที กลุ่มบริ ษทั รับรู ้กาไรและขาดทุนจากการจ่ายชาระผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกิดขึ้น
ผลประโยชน์ เมื่อเลิกจ้ าง
ผลประโยชน์เมื่อเลิก จ้างจะรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อวันใดวันหนึ่ งต่อไปนี้ เกิดขึ้ นก่อ น เมื่อกลุ่มบริ ษ ทั ไม่สามารถ
ยกเลิก ข้อ เสนอการให้ผ ลประโยชน์ด งั กล่า วได้อีก ต่อ ไป หรื อ เมื ่อ กลุ ่ม บริ ษ ทั รับ รู ้ต น้ ทุน ส าหรับ การปรับ
โครงสร้าง
ผลประโยชน์ ระยะสั้ นของพนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อพนักงานทางานให้ หนี้ สินรับรู ้ดว้ ยมูลค่าที่คาดว่าจะ
จ่ายชาระ หากกลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรื อภาระผูกพันโดยอนุ มานที่จะต้องจ่ายอันเป็ นผลมาจาก
การที่พนักงานได้ทางานให้ในอดีต และภาระผูกพันนี้ สามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล
56
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บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
งบกำรเงินรวม
2564
2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

49,821

โครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563

(พันบาท)
45,240
45,771

40,877

โครงการผลประโยชน์ ที่กาหนดไว้
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั จัดการโครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้ตามข้อกาหนดของพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน
พ.ศ. 2541 ในการให้ผลประโยชน์เมื่อเกษียณแก่พนักงานตามสิ ทธิ และอายุงาน โครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้มี
ความเสี่ ยงจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย ได้แก่ ความเสี่ ยงของช่วงชีวิต และความเสี่ ยงจากอัตรา
ดอกเบี้ย
มูลค่ าปัจจุบันของภาระผูกพันตาม
โครงการผลประโยชน์

งบกำรเงินรวม
2564
2563

ณ วันที่ 1 มกราคม

45,240

รับรู้ในกาไรหรื อขาดทุน
ต้นทุนบริ การปั จจุบนั
ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน
กาไรจากการลดขนาดโครงการ

รับรู้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
(กาไร) ขาดทุนจากการประมาณการ
ตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
- ข้อสมมติทางการเงิน
- การปรับปรุ งจากประสบการณ์

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563

(พันบาท)
40,877
41,551

41,080

6,392
605
6,997

6,572
683
(421)
6,834

4,348
546
4,894

4,601
658
(421)
4,838

-

645
(4,647)
(4,002)

-

612
(5,653)
(5,041)
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บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
มูลค่ าปัจจุบันของภาระผูกพันตาม
โครงการผลประโยชน์

งบกำรเงินรวม
2564
2563

หมายเหตุ

อื่นๆ
ผลประโยชน์จ่าย
ได้มาจากการรวมธุรกิจ
โอนออกจากการสู ญเสี ยอานาจ
ควมคุมในบริ ษทั ย่อย

3
18

ณ วันที่ 31 ธันวำคม
ข้ อสมมติหลักในการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ ประกันภัย
อัตราคิดลด
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
(พันบาท)

1,901

(35)
892

-

-

(4,317)
(2,416)

857

-

-

49,821

45,240

งบกำรเงินรวม
2564
2563
0.39 - 2.99
4.0 - 6.0

45,771

40,877

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563

(ร้ อยละ)
0.39 - 2.90
0.39 - 2.90
4.0 - 8.0
4.0 - 6.0

0.39 - 2.90
4.0 - 6.0

ข้อสมมติเกี่ยวกับอัตรามรณะในอนาคตถือตามข้อมูลทางสถิติที่เผยแพร่ ทวั่ ไปและตารางมรณะ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ระยะเวลาถัวเฉลี่ ยถ่วงน้ าหนักของภาระผูกพันผลประโยชน์ที่กาหนดไว้เป็ น 15.2 - 25.1 ปี
(2563: 15.2 - 19.7 ปี )
การวิเคราะห์ ความอ่ อนไหว
การเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติที่เกี่ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่อาจเป็ นไปได้
อย่างสมเหตุสมผล ณ วันที่รายงาน โดยถือว่าข้อสมมติอื่นๆ คงที่
ผลกระทบต่ อภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
อัตราคิดลด
การเพิม่ ขึ้นของเงินเดือนในอนาคต
อัตรามรณะในอนาคต

งบกำรเงินรวม
ข้อสมมติเพิ่มขึ้นร้อยละ 1
ข้อสมมติลดลงร้อยละ 1
2564
2563
2564
2563
(พันบาท)
(5,177)
(5,039)
5,977
5,802
6,362
5,723
(5,502)
(4,968)
224
201
(253)
(225)
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บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564

ผลกระทบต่ อภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
อัตราคิดลด
การเพิม่ ขึ้นของเงินเดือนในอนาคต
อัตรามรณะในอนาคต

15

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ข้อสมมติเพิ่มขึ้นร้อยละ 1
ข้อสมมติลดลงร้อยละ 1
2564
2563
2564
2563
(พันบาท)
(4,713)
(4,503)
5,415
5,166
5,779
5,076
(5,018)
(4,420)
206
182
(232)
(204)

ทุนเรื อนหุ้น
นโยบายการบัญชี
หุ้นสามัญ
หุ ้นสามัญจัดประเภทเป็ นทุน ต้นทุนส่ วนเพิ่มที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการออกหุ ้นสามัญและสิ ทธิ ซ้ื อหุ ้น (สุ ทธิ จาก
ผลกระทบทางภาษี) รับรู ้เป็ นรายการหักจากส่ วนของทุน
มูลค่าหุน้
ต่อหุน้
(บาท)

2564
จานวนหุน้

2563
จานวนเงิน
จานวนหุน้
(พันหุ้น / พันบาท)

จานวนเงิน

ทุนจดทะเบียน
ณ วันที่ 1 มกราคม
- หุน้ สามัญ
เพิ่ม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
- หุ้นสำมัญ

1
1

1,124,417
-

1,124,417
-

803,155
321,262

803,155
321,262

1

1,124,417

1,124,417

1,124,417

1,124,417

หุ้นที่ออกและชาระแล้ ว
ณ วันที่ 1 มกราคม
- หุน้ สามัญ
เพิ่มทุน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
- หุ้นสำมัญ

1
1

1,124,417
-

1,124,417
-

535,437
588,980

535,437
588,980

1

1,124,417

1,124,417

1,124,417

1,124,417

59
One
Report 2564

163

บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
การออกหุ้นสามัญ
ในการประชุ ม คณะกรรมการของบริ ษ ัท เมื่ อ วัน ที่ 25 พฤษภาคม 2563 คณะกรรมการมี ม ติ อ นุ ม ัติ ก ารเพิ่ ม ทุ น
จดทะเบียนของบริ ษทั จานวน 321.26 ล้านบาท จาก 803.16 ล้านบาท (แบ่งออกเป็ นหุ ้นสามัญ จานวน 803,155,214
หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท) เป็ น 1,124.42 ล้านบาท (แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญ จานวน 1,124,417,300 หุน้ มูลค่าที่
ตราไว้หุ้ น ละ 1 บาท) เพื่ อ เสนอขายให้ แ ก่ ผู ถ้ ื อ หุ ้ น เดิ ม ของบริ ษ ัท ตามสั ด ส่ ว นการถื อ หุ ้ น (Right Offering) ใน
อัตราส่ ว น 5 หุ ้นสามัญเดิ มต่ อ 2 หุ ้นสามัญใหม่ ในราคาเสนอขายหุ ้นละ 0.53 บาท ต่ อ มาในการประชุ ม สามัญ
ประจาปี ของผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั เมื่ อวันที่ 29 ตุ ลาคม 2563 ได้มีมติ อนุ มตั ิ ร ายการดังกล่าวแล้ว และบริ ษทั ได้จด
ทะเบียนการเพิ่มทุนที่ชาระแล้วกับกระทรวงพาณิ ชย์เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563
ส่ วนเกินมูลค่ าหุ้น
ตามบทบัญญัติแห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณี ที่บริ ษทั เสนอขายหุ ้นสู งกว่า
มูลค่าหุน้ ที่จดทะเบียนไว้ บริ ษทั ต้องนาค่าหุน้ ส่ วนเกินนี้ต้ งั เป็ นทุนสารอง (“ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ ”) ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ นี้
จะนาไปจ่ายเป็ นเงินปันผลไม่ได้
16

สำรองตำมกฎหมำย
ตามบทบัญญัติแห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริ ษทั จะต้องจัดสรรทุ นสารอง
(“สารองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกาไรสุ ทธิ ประจาปี หลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่า
สารองดังกล่าวมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสารองนี้จะนาไปจ่ายเป็ นเงินปันผลไม่ได้

17

ส่ วนงำนดำเนินงำนและกำรจำแนกรำยได้
นโยบายการบัญชี
(1) รายงานทางการเงินจาแนกตามส่ วนงาน
ผลการดาเนิ นงานของส่ วนงานที่ ร ายงานต่อ ประธานเจ้าหน้าที่ บริ หาร (ผูม้ ี อานาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการ
ดาเนิ นงาน) ของกลุ่มบริ ษทั จะแสดงถึงรายการที่เกิดขึ้นจากส่ วนงานดาเนิ นงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการที่
ได้รับการปั นส่ วนอย่างสมเหตุสมผล รายการที่ไม่สามารถปั นส่ วนได้ส่วนใหญ่เป็ นรายการเงินสดและรายการ
เที ย บเท่ า เงิ น สด เงิ น ลงทุ น ชั่ว คราว หนี้ สิ น หมุ น เวี ย นอื่ น และประมาณการหนี้ สิ น ไม่ ห มุ น เวี ย นส าหรั บ
ผลประโยชน์พนักงาน
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บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
(2) การรั บรู้ รายได้
รายได้รับรู ้เมื่อลูกค้ามีอานาจควบคุมในสิ นค้าหรื อบริ การด้วยจานวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่ งตอบแทนที่กลุ่มบริ ษทั
คาดว่าจะมีสิทธิ ได้รับซึ่ งไม่รวมจานวนเงินที่เก็บแทนบุคคลที่สาม รายได้ที่รับรู ้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรื อภาษี
ขายอื่นๆ และแสดงสุ ทธิจากส่ วนลดการค้าและส่ วนลดตามปริ มาณ
รายได้จากการขายสิ นค้ารับรู ้ ณ วันที่มีการส่ งมอบสิ นค้าให้กบั ลูกค้า สาหรับการขายที่ให้สิทธิ ลูกค้าในการคืน
สิ นค้า กลุ่มบริ ษทั ทาการประมาณการรับคืนสิ นค้าจากข้อมูลอัตราการคืนสิ นค้าในอดีตและจะไม่รับรู ้รายได้
จากการขายสิ นค้าสาหรับรายการดังกล่าวรวมถึงยังคงรับรู ้สินค้าที่คาดว่าจะได้รับคืนเป็ นสิ นค้าคงเหลือ
รายได้จากการให้บริ การรับรู ้ตลอดช่วงเวลาหนึ่ งหรื อ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ ง เมื่อได้ให้บริ การ ต้นทุนที่เกี่ยวข้อง
รับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น ซึ่งรายได้จากการให้บริ การประกอบด้วย
•
รายได้จากรายการโทรทัศน์เกิ ดจากรายได้จากการบริ การโฆษณาและค่าเช่ าเวลาออกอากาศรั บรู ้ เมื่ อ
ให้บริ การออกอากาศทางโทรทัศน์แล้ว
•
รายได้จากการรับจ้างผลิตรายการโทรทัศน์รับรู ้เมื่อผลิตเสร็ จและส่ งมอบให้ลูกค้า
สาหรับสัญญาที่มีการรวมการขายสิ นค้าและบริ การเข้าด้วยกัน กลุ่มบริ ษทั รับรู ้รายได้จากการขายสิ นค้าและ
การให้บริ การแยกจากกัน หากสามารถแยกสิ นค้าหรื อบริ การดังกล่าวออกจากกันได้และลูกค้าได้รับประโยชน์
จากสิ นค้าหรื อบริ การนั้น หรื อมีการให้บริ การหลายๆ ประเภทในรอบระยะเวลารายงานที่แตกต่างกัน สิ่ งตอบ
แทนที่ได้รับจะถูกปันส่ วนตามสัดส่ วนของราคาขายที่เป็ นเอกเทศของสิ นค้าและบริ การนั้นๆ
รายได้จากการแลกเปลี่ยนสิ นค้าและบริ การวัดมูลค่าโดยใช้มูลค่ายุติธรรมของสิ่ งตอบแทนที่ได้รับหรื อค้างรับ
เว้นแต่รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการบริ การโฆษณาจะวัดมูลค่าโดยใช้มูลค่ายุติธรรมของบริ การโฆษณาที่ให้
ในรายการแลกเปลี่ยน
เงินรับล่วงหน้าระยะยาวจากลูกค้ารับรู ้เป็ นรายได้เมื่อกลุ่มบริ ษทั โอนการควบคุมในสิ นค้าหรื อบริ การให้กบั
ลูกค้า
(3) ยอดคงเหลือของสัญญา
สิ นทรัพย์ที่เกิดจากสัญญารับรู ้เมื่อกลุ่มบริ ษทั รับรู ้รายได้ก่อนที่จะมีสิทธิ ที่ปราศจากเงื่อนไขในการได้รับสิ่ ง
ตอบแทน สิ นทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาวัดมูลค่าด้วยมูลค่าของสิ่ งตอบแทนที่กลุ่มบริ ษทั คาดว่าจะได้รับหักค่าเผื่อ
ผลขาดทุนด้านเครดิ ตที่ คาดว่าจะเกิ ดขึ้น สิ นทรั พย์ที่เกิ ดจากสัญญาจะถูกจัดประเภทเป็ นลูกหนี้ การค้าเมื่ อ
กลุ่มบริ ษทั ออกใบแจ้งหนี้
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บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
(ก) ส่ วนงานดาเนินงาน
ผูบ้ ริ หารพิจารณาว่ากลุ่มบริ ษทั มี 3 ส่ วนงานที่รายงาน ซึ่ งเป็ นหน่วยงานธุรกิจที่สาคัญของกลุ่มบริ ษทั ที่มีสินค้าและ
ให้บริ การที่แตกต่างกัน และมีการบริ หารจัดการแยกต่างหาก เนื่ องจากใช้เทคโนโลยีและกลยุทธ์ทางการตลาดที่
แตกต่างกัน การดาเนินงานของแต่ละส่ วนงานที่รายงานของกลุ่มบริ ษทั โดยสรุ ปมีดงั นี้
•
•
•
•

ส่ วนงาน 1 สื่ อโฆษณาทางโทรทัศน์
ส่ วนงาน 2 สื่ อโฆษณาทางสื่ อรู ปแบบใหม่
ส่ วนงาน 3 จ าหน่ า ยผลิ ต ภัณ ฑ์ (ส่ ว นงานนี้ สู ญเสี ย อ านาจควบคุ ม ในเดื อ น กัน ยายน 2564 ตามหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 18)
อื่นๆ

ผลการดาเนิ นงานของแต่ละส่ วนงานวัดโดยใช้กาไรก่อนภาษีเงินได้ของส่ วนงาน ซึ่ งนาเสนอในรายงานการจัดการ
ภายในและสอบทานโดยผูม้ ีอานาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดาเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั ผูบ้ ริ หารเชื่ อว่าการใช้กาไร
ก่อนภาษีเงินได้ในการวัดผลการดาเนิ นงานนั้นเป็ นข้อมูลที่เหมาะสมในการประเมินผลการดาเนินงานของส่ วนงาน
และสอดคล้องกับกิจการอื่นที่ดาเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน
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290,909
85,635
21,823
56,015
454,382

274,804
16,105
290,909

276,532
14,377
290,909

ข้ อมูลตามส่ วนงานดาเนินงาน
รายได้จากลูกค้าภายนอก
รายได้ระหว่างส่ วนงาน
กาไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
รายได้อื่น
รวมรำยได้

การจาแนกรายได้
ประเภทของสินค้ำและบริกำรหลัก
ค่าโฆษณา
จาหน่ายผลิตภัณฑ์
อื่นๆ
รวมรำยได้

จังหวะเวลำในกำรรับรู้รำยได้
ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง
ตลอดช่วงเวลาหนึ่ง
รวม
427,104
47,487
474,591

473,803
788
474,591

474,591
83,938
49,876
608,405

สื่ อโฆษณำทำงโทรทัศน์
2564
2563

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม

103,301
103,301

96,979
6,322
103,301

103,301
2,467
11,658
117,426

29,724
29,724

29,724
29,724

29,724
481
30,205

สื่ อโฆษณำทำงสื่ อรูปแบบใหม่
2564
2563

บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564

63

171,311
171,311

171,311
171,311

171,311
2,970
174,281

392,138
392,138

392,138
392,138

392,138
3,028
395,166

-

-

656

656

656
656

656
5
31
692

40,630
40,630

40,630
40,630

40,630
56
240
40,926

งบกำรเงินรวม
จำหน่ ำยผลิตภัณฑ์
(ส่ วนกำรดำเนินงำน
ที่ยกเลิก)
อื่น ๆ
2564
2563
2564
2563
(พันบาท)

-

-

(88,107)
(88,107)

-

-

(84,475)
(84,475)

ตัดรำยกำรระหว่ำงกัน
2564
2563

448,499
117,678
566,177

371,783
171,311
23,083
566,177

566,177
21,823
70,674
658,674

2564

รวม

819,242
117,841
937,083

503,527
392,138
41,418
937,083

937,083
53,144
990,227

2563
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รายจ่ายฝ่ ายทุน
สิ นทรัพย์ส่วนงาน
หนี้สินส่วนงาน

ค่าความนิยม

กาไร (ขาดทุน) ตามส่วนงานก่อนหัก
ภาษีเงินได้
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจ่าย
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ค่าตัดจาหน่ายใบอนุญาตให้ใช้คลื่น
ความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์
กาไรจากการสู ญเสี ยอานาจควบคุมใน
บริ ษทั ย่อยทางอ้อม
กลับรายการผลขาดทุนด้าน
เครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม

65,522

-

83,799

6,578
819,582
287,340

74,411
835,793
320,051

-

(36,263)

(36,165)

-

52,874
2,653
(10,720)
(53,076)

(63,215)
3,108
(10,140)
(50,417)

สื่ อโฆษณำทำงโทรทัศน์
2564
2563

3,178
304,697
115,139

197,323

1,516

13,930

-

(10,200)
4
(4,072)
(4,101)

306

26,277
4,943

-

-

-

21,474
3
-

สื่ อโฆษณำทำงสื่ อรูปแบบใหม่
2564
2563

บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564

64

461
-

-

-

-

-

(37,362)
6
(226)
(3,550)

2,573
64,123
62,987

8,365

-

-

-

(20,498)
51
(314)
(4,155)

987
1,636
889

-

-

-

-

(1,753)
1
(3)
(184)

-

-

-

-

-

(1,360)
2
(160)
(145)

งบกำรเงินรวม
จำหน่ ำยผลิตภัณฑ์
(ส่ วนกำรดำเนินงำน
ที่ยกเลิก)
อื่น ๆ
2564
2563
2564
2563
(พันบาท)

(174,957)
(69,370)

-

(25,626)

-

-

(10,626)
(3,080)
3,080
-

(27,802)
(98,136)

-

(20,358)

-

-

(20,358)
(2,553)
2,553
-

ตัดรำยกำรระหว่ำงกัน
2564
2563

11,204
950,958
333,998

197,323

59,689

13,930

(36,165)

(123,156)
39
(11,361)
(58,252)

2564

รวม

76,984
898,391
289,845

8,365

45,470

-

(36,263)

32,132
156
(8,641)
(57,376)

2563

บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
(ข) การกระทบยอดสิ นทรั พย์ และหนีส้ ิ นของส่ วนงานที่รายงาน
2564

(พันบาท)

2563

สิ นทรัพย์
รวมสิ นทรัพย์ของส่ วนงานที่รายงาน
จานวนที่ไม่ได้ปันส่ วน
สิ นทรัพย์ รวม

950,958
950,958

898,391
149,153
1,047,544

หนีส้ ิ น
รวมหนี้สินของส่ วนงานที่รายงาน
จานวนที่ไม่ได้ปันส่ วน
หนีส้ ิ นรวม

333,998
333,998

289,845
40,878
330,723

(ค) ส่ วนงานภูมิศาสตร์
กลุ่มบริ ษทั ดาเนิ นธุ รกิ จเฉพาะในประเทศเท่ านั้น ไม่มีรายได้จากต่างประเทศหรื อสิ นทรั พย์ในต่างประเทศที่ มี
สาระสาคัญ
18

กำรดำเนินงำนที่ยกเลิก
นโยบายการบัญชี
การดาเนิ นงานที่ ยกเลิ กเป็ นส่ วนประกอบของธุ รกิ จของกลุ่มบริ ษทั เป็ นสายงานธุ รกิ จที่ สาคัญที่ ยกเลิ ก โดยจัด
ประเภทเป็ นการดาเนินงานที่ยกเลิกเมื่อมีการขาย หรื อเมื่อเข้าเงื่อนไขของการถือไว้เพื่อขาย แล้วแต่เวลาใดจะเกิดขึ้น
ก่อน เมื่อมีการจัดประเภทเป็ นการดาเนิ นงานที่ยกเลิก งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จที่แสดงเปรี ยบเทียบจะถูกปรับปรุ ง
ใหม่เสมือนว่าส่ วนงานนั้นได้ถูกยกเลิกตั้งแต่ตน้ งวดที่นามาเปรี ยบเทียบ
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บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
ในการประชุมวิสามัญของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั แฮปปี้ โปรดักส์ แอนด์ เซอร์ วิส จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยทางอ้อม
เมื่ อวันที่ 20 กันยายน 2564 ผูถ้ ื อ หุ ้นของบริ ษทั ย่อยทางอ้อมมี ม ติ อ นุ ม ัติก ารเพิ่ มทุ นจดทะเบี ย นของบริ ษ ทั ย่อ ย
ทางอ้อ มจ านวน 20.00 ล้า นบาท จาก 10.00 ล้านบาท (หุ ้น สามัญจ านวน 1,000,000 หุ ้น มู ล ค่ า หุ ้น ละ 10 บาท)
เป็ น 30.00 ล้า นบาท (หุ ้น สามัญจ านวน 3,000,000 หุ ้น มู ล ค่ า หุ ้น ละ 10 บาท) เพื่ อ เสนอขายให้แ ก่ ผูถ้ ื อ หุ ้น เดิ ม
ในราคาหุ ้นละ 10 บาท คิดเป็ นมูลค่ารวมทั้งสิ้ น 20.00 ล้านบาท โดยบริ ษทั เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชนั่ จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั
ย่อยได้สละสิ ทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนในบริ ษทั ย่อยทางอ้อมดังกล่าว ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 บริ ษทั ย่อย
ทางอ้อมดังกล่าวได้รับเงินจากการเพิ่มทุน จานวน 20.00 ล้านบาท โดยการเพิ่มทุนของบริ ษทั ย่อยทางอ้อมทาให้
สัดส่ วนการลงทุนของกลุ่มบริ ษทั ในบริ ษทั ย่อยทางอ้อมลดลงจากร้อยละ 50.00 เป็ นร้อยละ 16.67
การลดลงของสัดส่ วนการลงทุนดังกล่าว ทาให้กลุ่มบริ ษทั สู ญเสี ยอานาจควบคุมในบริ ษทั ย่อยทางอ้อม ดังนั้น ตั้งแต่
วันที่ 20 กันยายน 2564 ส่ วนได้เสี ยคงเหลือในบริ ษทั ย่อยทางอ้อมดังกล่าวจึงถูกจัดประเภทใหม่เป็ นเงินลงทุนใน
ตราสารทุนที่วดั มูลค่าผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น เนื่องจากกลุ่มบริ ษทั ไม่มีอานาจควบคุมและไม่มีอิทธิ พลอย่างมี
สาระสาคัญในบริ ษทั ดังกล่าว มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินสุ ทธิ ของบริ ษทั แฮปปี้ โปรดักส์ แอนด์ เซอร์วิส จากัด ใน
งบการเงินของกลุ่มบริ ษทั ณ วันที่สูญเสี ยอานาจการควบคุม มีจานวน 36.23 ล้านบาท มูลค่ายุติธรรมของส่ วนได้เสี ย
คงเหลือที่รับรู ้เป็ นเงินลงทุนในตราสารทุน ณ วันที่สูญเสี ยอานาจควบคุม มีมูลค่าศูนย์บาท ณ วันนั้น กลุ่มบริ ษทั รับรู ้
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมเปลี่ยนแปลงเป็ นจานวน 22.30 ล้านบาท และกาไรจากการสู ญเสี ยอานาจควบคุม
เป็ นจานวน 13.93 ล้านบาท เนื่องจากบริ ษทั ย่อยทางอ้อมดังกล่าวมีผลประกอบการขาดทุน
กลุ่มบริ ษทั สู ญเสี ยอานาจควบคุมใน บริ ษทั แฮปปี้ โปรดักส์ แอนด์ เซอร์ วิส จากัด ซึ่ งดาเนิ นธุ รกิ จในส่ วนงาน
จาหน่ ายผลิตภัณฑ์ ส่ วนงานนี้ ไม่ได้เป็ นการดาเนิ นงานที่ยกเลิกหรื อถูกจัดประเภทเป็ นถือไว้เพื่อขาย ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2563 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จที่แสดงเปรี ยบเทียบได้ถูกจัดประเภทใหม่เพื่อนาเสนอการดาเนิ นงานที่
ยกเลิกเป็ นรายการแยกต่างหากจากการดาเนินงานต่อเนื่อง
งบกำรเงินรวม
สาหรับระยะเวลาตั้งแต่
วันที่ 1 มกราคม 2564
ถึงวันที่
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
20 กันยายน 2564
31 ธันวาคม 2563
(พันบาท)

ผลการดาเนินงานของการดาเนินงานที่ยกเลิก
รายได้
ค่าใช้จ่าย
ผลกำรดำเนินงำนจำกกิจกรรมกำรดำเนินงำน
ขำดทุนสำหรับงวด / ปี

174,281
211,643
(37,362)
(37,362)
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395,166
415,664
(20,498)
(20,498)

บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564

ขำดทุนส่ วนทีเ่ ป็ นของบริษัทใหญ่
ขำดทุนต่ อหุ้น (บาท)

งบกำรเงินรวม
สาหรับระยะเวลาตั้งแต่
วันที่ 1 มกราคม 2564
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
ถึงวันที่
หมายเหตุ 20 กันยายน 2564
31 ธันวาคม 2563
(พันบาท)
(18,681)
(10,249)
21
(0.017)
(0.013)

กระแสเงินสดได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) การดาเนินงานที่
ยกเลิก
เงินสดสุ ทธิใช้ไปในกิจกรรมดาเนินงาน
เงินสดสุ ทธิ ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุ ทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
กระแสเงินสดใช้ ไปในการดาเนินงานที่
ยกเลิก
ผลกระทบจากการสู ญเสียอานาจควบคุมต่ อฐานะการเงิน
ของกลุ่มบริษัท
หมายเหตุ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
ส่ วนปรับปรุ งสิ นทรัพย์เช่าและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ค่าความนิยม
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

8
11
10

(27,931)
(444)
18,250

(18,929)
(3,250)
14,973

(10,125)

(7,206)

งบกำรเงินรวม
20 กันยายน
31 ธันวาคม
2564
2563
(พันบาท)
1,465
11,591
581
580
3,640
6,511
22,953
22,040
3,097
1,451
4,881
5,974
2,639
4,308
1,388
1,746
8,365
8,365
1,532
1,557
(72,770)
(45,565)
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บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
ผลกระทบจากการสู ญเสียอานาจควบคุมต่ อฐานะการเงิน
ของกลุ่มบริษัท

งบกำรเงินรวม
20 กันยายน
31 ธันวาคม
2564
2563
(พันบาท)
(6,615)
(9,171)
(267)
(1,017)

หมายเหตุ
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์
พนักงาน
หนี้สินตามสัญญาเช่า
มูลค่ ำสิ นทรัพย์ (หนีส้ ิ น) สุ ทธิ
หั ก ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
มูลค่ ำตำมบัญชีของส่ วนได้เสี ยของบริษัทย่ อยทำงอ้อม
19

(4,317)
(2,797)
(36,225)
22,295
(13,930)

14

(2,779)
(4,454)
1,137
3,614
4,751

ค่ ำใช้ จ่ำยตำมลักษณะ
นโยบายการบัญชี
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้รายการค่าใช้จ่ายตามที่เปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ 8 - 9, 11 - 12, 14
งบกำรเงินรวม
2564
2563
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
ต้นทุนการผลิตงานและรายการ
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายสานักงาน
ค่าบริ การส่ วนกลาง
ค่าใช้จ่ายการตลาด
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
อื่นๆ
รวมต้ นทุนขำยและกำรให้ บริกำร
ค่ ำใช้ จ่ำยในกำรขำยและ
ค่ ำใช้ จ่ำยในกำรบริหำร

68
172

One
Report 2564

267,558
152,396
90,866
54,721
40,727
13,416
8,140
4,848

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
(พันบาท)
201,157
211,504
193,104
182,607
176,400
173,450
49,457
50,744
89,628
50,249
42,092
44,086
28,800
29,120
29,522
9,684
19,349
19,765
8,385
8,056
8,130
4,439
5,529
4,423

632,672

579,573

538,589

521,518

บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
20

ภำษีเงินได้
นโยบายการบัญชี
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาหรับปี ประกอบด้วยภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีซ่ ึงรับรู ้ในกาไร
หรื อขาดทุนเว้นแต่รายการที่เกี่ยวข้องในการรวมธุ รกิจหรื อรายการที่รับรู ้โดยตรงในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นหรื อกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ภาษีเงิ นได้ของงวดปั จจุ บนั บันทึ กโดยคานวณจากกาไรหรื อขาดทุนประจาปี ที่ ตอ้ งเสี ยภาษี โดยใช้อตั ราภาษีที่
ประกาศใช้หรื อที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน ตลอดจนการปรับปรุ งทางภาษีที่เกี่ยวกับรายการในปี ก่อนๆ
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบนั ทึกโดยคานวณจากผลแตกต่างชัว่ คราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์
และหนี้ สินและจานวนที่ ใช้เพื่อความมุ่งหมายทางภาษี ภาษี เงิ นได้ร อการตัดบัญชี จะไม่ ถูกรั บรู ้ เมื่ อเกิ ดจากผล
แตกต่างชัว่ คราว สาหรับการรับรู ้ค่าความนิยมในครั้งแรก การรับรู ้สินทรัพย์หรื อหนี้สินในครั้งแรกซึ่ งเป็ นรายการที่
ไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อกาไรขาดทุนทางบัญชีหรื อทางภาษี และผลแตกต่างที่เกี่ยวข้อง
กับเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยหากเป็ นไปได้วา่ จะไม่มีการกลับรายการในอนาคตอันใกล้
การวัดมูลค่าของภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี ตอ้ งสะท้อนถึงผลกระทบทางภาษีที่จะเกิ ดจากลักษณะวิธีการที่กลุ่ม
บริ ษทั คาดว่าจะได้รับผลประโยชน์จากสิ นทรัพย์หรื อจะจ่ายชาระหนี้สินตามมูลค่าตามบัญชี ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลา
รายงาน โดยใช้อตั ราภาษีที่ประกาศใช้หรื อที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน ทั้งนี้ สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวด
ปัจจุบนั จะหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั ในงบการเงินเฉพาะกิจการ
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ กาไรเพื่อเสี ยภาษีในอนาคตจะมี
จานวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวดังกล่าว สิ นทรัพย์ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี จะถูก
ทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริ ง
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บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
การกระทบยอดเพือ่ หา
อัตราภาษีที่แท้ จริง

กาไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้รวม

งบกำรเงินรวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2564
อัตราภาษี
(ร้ อยละ)

จานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี
ค่าใช้จ่ายที่ถือเป็ นรายจ่ายทางภาษีได้
เพิ่มขึ้น
การใช้ขาดทุนทางภาษีที่เดิมไม่ได้
บันทึก
ผลแตกต่างชัว่ คราวที่ไม่รับรู ้เป็ น
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ผลขาดทุนในปี ปั จจุบนั ที่ไม่รับรู ้เป็ น
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
รวม

20

2563
อัตราภาษี
(ร้ อยละ)

(พันบาท)
(123,156)

20

(24,631)
266
(2,323)

-

2564
(พันบาท)
32,132

อัตราภาษี
(ร้ อยละ)

6,426
1,533

20

(385)

2563

(พันบาท)
(83,532)
(16,707)
191

อัตราภาษี
(ร้ อยละ)
20

(261)

(378)

(1,441)

-

(1,441)

(16,534)

(9,785)

(19,627)

(11,853)

43,222
-

3,652
-

36,404
-

-

-

งบกำรเงินรวม
2564
2563
2,069
1,263

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
และประกอบกิจการโทรทัศน์
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียน
ยอดขาดทุนยกไป
รวม

14,808
9,900
111,082
139,122

-

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563

(พันบาท)
13,900
12,263
160,000
1,263
14,808
9,048
134,092
173,111

-

9,154
55,984
237,401

29,032
160,000
8,175
29,774
226,981

ขาดทุนทางภาษีจะสิ้ นอายุในปี 2565 - 2569 ผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หักภาษีที่ยงั ไม่สิ้นอายุตามกฎหมายเกี่ยวกับ
ภาษีเงินได้ปัจจุบนั นั้น กลุ่มบริ ษทั ยังมิได้รับรู ้รายการดังกล่าวเป็ นสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเนื่องจากยังไม่
มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ กลุ่มบริ ษทั จะมีกาไรทางภาษีเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์ทางภาษีดงั กล่าว
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12,349
1,323

-

สินทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีที่ยงั ไม่ ได้รับรู้

174

(พันบาท)
61,743
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21

กำไร (ขำดทุน) ต่ อหุ้น (บาท)

จานวนหุน้ สามัญที่ออก ณ วันที่
1 มกราคม
ผลกระทบจากหุน้ ที่ออกจาหน่าย วันที่
4 มีนาคม
ผลกระทบจากหุน้ ที่ออกจาหน่าย วันที่
24 ธันวาคม
จำนวนหุ้นสำมัญโดยวิธีถัวเฉลีย่ ถ่ วง
น้ำหนัก ณ วันที่ 31 ธันวำคม

กำไร (ขำดทุน) ที่เป็ นส่ วนของผู้ถือหุ้น
สำมัญของบริษัท

1,124,417

1,124,417
(0.017)

-

-

(0.075)

1,124,417

(18,681)

1,124,417

(85,093)

การดาเนิน
งานต่อเนื่อง

2564
การดาเนิน
งานที่ยกเลิก

71

(0.092)

1,124,417

-

-

1,124,417

(103,774)

รวม

0.069

764,095

7,022

221,636

535,437

53,324

(0.013)

764,095

7,022

221,636

535,437

(10,249)

2563
การดาเนิน
การดาเนิน
งานต่อเนื่อง
งานที่ยกเลิก
(พันบาท / พันหุ้น)

งบกำรเงินรวม

0.056

764,095

7,022

221,636

535,437

43,075

รวม

(0.074)

1,124,417

-

-

1,124,417

(83,532)

0.081

764,095

7,022

221,636

535,437

61,743

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
การดาเนินงาน
การดาเนินงาน
ต่อเนื่อง
ต่อเนื่อง

นโยบายการบัญชี
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ ขั้นพื้นฐานคานวณโดยการหารกาไรหรื อขาดทุนของผูถ้ ือหุน้ สามัญของบริ ษทั ด้วยจานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักที่ออกจาหน่ายระหว่างปี

กำไร (ขำดทุน) ต่ อหุ้น

บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564

บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
22

เครื่ องมือทำงกำรเงิน
นโยบายการบัญชี
(1) การจัดประเภทและการวัดมูลค่ า
สิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินอื่นๆ (นอกเหนือจากลูกหนี้การค้า (ดูหมายเหตุขอ้ 6)) รับรู ้รายการ
เมื่อเริ่ มแรกเมื่อกลุ่มบริ ษทั เป็ นคู่สัญญาตามข้อกาหนดของเครื่ องมือทางการเงินนั้น และวัดมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมโดยรวมต้นทุนการทารายการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มา เว้นแต่สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สิน
ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน จะวัดมูลค่าเมื่อเริ่ มแรกและภายหลังด้วยมูลค่า
ยุติธรรมและต้นทุนการทารายการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มานั้นบันทึกในกาไรหรื อขาดทุน
ณ วันที่รับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรก สิ นทรัพย์ทางการเงินจะถูกจัดประเภทรายการตามการวัดมูลค่า ได้แก่ การวัด
มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย มูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น หรื อมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อ
ขาดทุน สิ นทรัพย์ทางการเงินจะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่ภายหลังการรับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรกเว้นแต่กลุ่ม
บริ ษทั มีการเปลี่ยนแปลงโมเดลธุรกิจในการบริ หารสิ นทรัพย์ทางการเงิน ในกรณี ดงั กล่าวสิ นทรัพย์ทางการเงิน
ที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดจะถูกจัดประเภทรายการใหม่โดยทันทีเป็ นต้นไปนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการ
จัดประเภท
ณ วันที่รับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรก หนี้สินทางการเงินจัดประเภทด้วยราคาทุนตัดจาหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
ดอกเบี้ยจ่าย กาไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน และกาไรหรื อขาดทุนที่เกิดจากการตัดรายการออกจาก
บัญชีรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน
เงินลงทุนในตราสารทุนที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นถูกวัดมูลค่าในภายหลังด้วย
มูลค่ายุติธรรม เงินปั นผลรับรับรู ้เป็ นรายได้ในกาไรหรื อขาดทุนในวันที่กลุ่มบริ ษทั มีสิทธิ ได้รับเงินปั นผล เว้น
แต่เงินปั นผลดังกล่าวเป็ นการคืนทุนของเงินลงทุน กาไรและขาดทุนสุ ทธิ อื่นรับรู ้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
และจะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่ไปยังกาไรหรื อขาดทุน
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(2) การตัดรายการออกจากบัญชีและการหั กกลบ
กลุ่มบริ ษทั ตัดรายการสิ นทรัพย์ทางการเงิ นออกจากบัญชี เมื่อสิ ทธิ ตามสัญญาที่จะได้รับกระแสเงินสดจาก
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมดอายุหรื อมีการโอนสิ ทธิ ในการรับกระแสเงินสดตามสัญญาในธุรกรรมซึ่งความเสี่ ยง
และผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของเกือบทั้งหมดของสิ นทรัพย์ทางการเงินได้ถูกโอนหรื อในกรณี ที่กลุ่ม
บริ ษทั ไม่ได้ท้ งั โอนหรื อคงไว้ซ่ ึ งความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของเกื อบทั้งหมดและไม่ได้
คงไว้ซ่ ึงการควบคุมในสิ นทรัพย์ทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั ตัดรายการหนี้ สินทางการเงิ นออกจากบัญชี เมื่ อภาระผูกพันตามสัญญาสิ้ นสุ ดลง ยกเลิ ก หรื อ
หมดอายุ กลุ่มบริ ษทั ตัดรายการหนี้ สินทางการเงินออกจากบัญชี หากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและกระแส
เงินสดจากการเปลี่ยนแปลงหนี้สินมีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญ โดยรับรู ้หนี้สินทางการเงินใหม่ดว้ ยมูลค่า
ยุติธรรมที่สะท้อนเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงแล้ว
ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีที่ตดั รายการและสิ่ งตอบแทนที่ได้รับหรื อต้องจ่าย รับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน
สิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้ สินทางการเงินจะหักกลบกันเพื่อรายงานในงบแสดงฐานะการเงินด้วยจานวน
สุ ทธิกต็ ่อเมื่อกลุ่มบริ ษทั มีสิทธิบงั คับใช้ตามกฎหมายในการหักกลบจานวนเงินที่รับรู ้และกลุ่มบริ ษทั ตั้งใจที่จะ
ชาระด้วยจานวนเงินสุ ทธิ หรื อตั้งใจที่จะรับสิ นทรัพย์และชาระหนี้สินพร้อมกัน
(3) การด้ อยค่ าของสิ นทรั พย์ ทางการเงินนอกเหนือจากลูกหนีก้ ารค้ า
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ค่าเผือ่ ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสาหรับสิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยราคา
ทุนตัดจาหน่าย
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นด้วยผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอีก 12
เดือนข้างหน้า ยกเว้นสิ นทรัพย์ทางการเงินที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญของความเสี่ ยงด้านเครดิตนับแต่การ
รับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรกหรื อเป็ นสิ นทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต ซึ่ งกรณี ดงั กล่าวจะวัดค่าเผื่อ
ผลขาดทุนด้วยผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของสัญญา
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเป็ นการประมาณผลขาดทุนด้านเครดิตด้วยความน่าจะเป็ นถ่วงน้ าหนัก
โดยพิจารณาถึงการคาดการณ์ในอนาคตประกอบกับประสบการณ์ในอดีต ซึ่งคานวณโดยใช้มูลค่าปัจจุบนั ของ
จานวนเงินที่คาดว่าจะไม่ได้รับคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ งของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
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กลุ่มบริ ษทั พิจารณาว่าความเสี่ ยงด้านเครดิตของสิ นทรัพย์ทางการเงินเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญหากเกินกาหนด
ชาระ มีการเปลี่ยนแปลงของอันดับความน่ าเชื่ อถือที่ลดระดับลงอย่างมีนยั สาคัญ มีการดาเนิ นงานที่ถดถอย
อย่างมี นัยสาคัญของลูกหนี้ หรื อมี การเปลี่ ยนแปลงหรื อคาดการณ์ การเปลี่ ยนแปลงของเทคโนโลยี ตลาด
สภาวการณ์ ทางเศรษฐกิ จหรื อกฎหมายที่ ส่งผลในทางลบอย่างมี นัยสาคัญต่อความสามารถของลูกหนี้ ใน
การจ่ายชาระภาระผูกพันให้กบั กลุ่มบริ ษทั
กลุม่ บริ ษทั พิจารณาว่าสิ นทรัพย์ทางการเงินจะเกิดการผิดสัญญาเมื่อ
- ผูก้ ไู้ ม่สามารถจ่ายชาระภาระผูกพันด้านเครดิตให้แก่กลุ่มบริ ษทั ได้เต็มจานวน อีกทั้งกลุ่มบริ ษทั ไม่มีสิทธิ
ในการไล่เบี้ย เช่น การยึดหลักประกัน (หากมีการวางหลักประกัน) หรื อ
- สิ นทรัพย์ทางการเงินค้างชาระ
(4) การตัดจาหน่ าย
มูลค่าตามบัญชีข้ นั ต้นของสิ นทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดจาหน่ายเมื่อกลุ่มบริ ษทั ไม่สามารถคาดการณ์ได้อย่าง
สมเหตุสมผลว่าจะได้รับคืนเงิน หากมีการรับเงินคืนในภายหลังจากสิ นทรัพย์ที่มีการตัดจาหน่ายแล้ว จะรับรู ้
เป็ นการกลับรายการการด้อยค่าในกาไรหรื อขาดทุนในงวดที่ได้รับคืน
(5) ดอกเบีย้
ดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยจ่ายรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนด้วยวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริ ง ในการคานวณดอกเบี้ยรับและ
ดอกเบี้ยจ่าย อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ งจะนามาใช้กบั มูลค่าตามบัญชีข้ นั ต้นของสิ นทรัพย์ (เมื่อสิ นทรัพย์ไม่มีการ
ด้อยค่าด้านเครดิต) หรื อราคาทุนตัดจาหน่ายของหนี้สิน อย่างไรก็ตามสาหรับสิ นทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อย
ค่าด้านเครดิตภายหลังการรับรู ้เมื่อเริ่ มแรก รายได้ดอกเบี้ยจะคานวณโดยการใช้อตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ งกับราคา
ทุนตัดจาหน่ายของสิ นทรัพย์ทางการเงิน หากสิ นทรัพย์ไม่มีการด้อยค่าด้านเครดิตอีกต่อไป การคานวณรายได้
ดอกเบี้ยจะเปลี่ยนกลับไปคานวณจากมูลค่าตามบัญชีข้นั ต้นของสิ นทรัพย์
(6) การวัดมูลค่ ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรมคือราคาที่จะได้รับจากการขายสิ นทรัพย์หรื อจ่ายชาระเพื่อโอนหนี้ สินในรายการที่เกิดขึ้นใน
สภาพปกติระหว่างผูร้ ่ วมตลาด ณ วันที่วดั มูลค่าในตลาดหลัก หรื อตลาดที่ให้ประโยชน์สูงสุ ด (หากไม่มีตลาด
หลัก) ที่กลุ่มบริ ษทั สามารถเข้าถึงได้ในวันดังกล่าว มูลค่ายุติธรรมของหนี้สินสะท้อนผลกระทบของความเสี่ ยง
ที่ไม่สามารถปฏิบตั ิตามข้อกาหนดของภาระผูกพัน

74
178

One
Report 2564

บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
การวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สิน กลุ่มบริ ษทั ใช้ขอ้ มูลที่สามารถสังเกตได้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทา
ได้ มูลค่ายุติธรรมเหล่านี้ ถูกจัดประเภทในแต่ละลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลที่ใช้ในการประเมิน
มูลค่า ดังนี้
- ข้อมูลระดับ 1 เป็ นราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องสาหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินอย่างเดียวกัน
- ข้อ มู ล ระดับ 2 เป็ นข้อ มู ล อื่ น ที่ สัง เกตได้โ ดยตรงหรื อ โดยอ้อ มส าหรั บ สิ น ทรั พ ย์น้ ัน หรื อ หนี้ สิ น นั้น
นอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยูใ่ นข้อมูลระดับ 1
- ข้อมูลระดับ 3 ข้อมูลที่ใช้เป็ นข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้สาหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินนั้น
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้การโอนระหว่างลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานที่เกิดการโอนขึ้น
หากสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมมีราคาเสนอซื้ อและราคาเสนอขาย กลุ่มบริ ษทั วัดมูลค่า
สิ นทรัพย์และสถานะการเป็ นสิ นทรัพย์ดว้ ยราคาเสนอซื้ อ และวัดมูลค่าหนี้สินและสถานะการเป็ นหนี้สินด้วย
ราคาเสนอขาย
หลักฐานที่ดีที่สุดสาหรับมูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงิน ณ วันที่รับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรกคือราคาของ
การทารายการ เช่น มูลค่ายุติธรรมของผลตอบแทนที่ให้หรื อได้รับ
(ก) มูลค่ าตามบัญชีและมูลค่ ายุติธรรม
ตารางดังต่อไปนี้ แสดงมูลค่าตามบัญชี และมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทางการเงิน และหนี้ สินทางการเงินรวมถึง
ลาดับชั้นมูลค่ายุติธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงข้อมูลมูลค่ายุติธรรมสาหรับสิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้ สินทางการ
เงินที่วดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่ายหากมูลค่าตามบัญชีใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรมอย่างสมเหตุสมผล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2564
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินลงทุนในตราสารทุน
ในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
มูลค่ ำตำมบัญชี
มูลค่ ำยุตธิ รรม
เครื่ องมือ
ทางการเงินที่
เครื่ องมือ
วัดมูลค่าด้วย
ทางการเงิน
มูลค่ายุติธรรม
ที่วดั มูลค่า
ผ่านกาไรหรื อ
ด้วยราคาทุน
ขาดทุน
ตัดจาหน่าย
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
(พันบาท)

51,745

-

51,745

-

-

รวม

51,745
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บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
มูลค่ ำตำมบัญชี
มูลค่ ำยุตธิ รรม
เครื่ องมือ
ทางการเงินที่
เครื่ องมือ
วัดมูลค่าด้วย
ทางการเงิน
มูลค่ายุติธรรม
ที่วดั มูลค่า
ผ่านกาไรหรื อ
ด้วยราคาทุน
ขาดทุน
ตัดจาหน่าย
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
(พันบาท)

รวม

หนี้สินทางการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน

-

47,600

-

-

48,228

48,228

2563
หนี้สินทางการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน

-

40,650

-

-

41,002

41,002

ตารางดังต่อไปนี้ แสดงเทคนิ คการประเมินมูลค่าของเครื่ องมือทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมในงบแสดง
ฐานะการเงิน
ข้ อมูลที่ไม่ สำมำรถ
สั งเกตได้
ประเภท
เทคนิคกำรประเมินมูลค่ ำ
ที่มีนัยสำคัญ
เงินกูย้ มื ระยะยาวจาก การคิดลดกระแสเงินสด
อัตราคิดลด (4% - 6%
สถาบันการเงิน
สาหรับปี 2564 และ 3%
- 5% สาหรับปี 2563)

ควำมสั มพันธ์ ระหว่ ำงข้ อมูลทีไ่ ม่
สำมำรถสั งเกตได้ ที่มีนัยสำคัญและ
กำรวัดมูลค่ ำยุตธิ รรม
มูลค่ายุติธรรมที่ประมาณการไว้จะ
เพิ่มขึ้น (ลดลง) หากอัตราคิดลด
ต่าลง (สู งขึ้น)

(ข) นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางด้ านการเงิน
กรอบการบริ หารจัดการความเสี่ยง
คณะกรรมการบริ ษทั ของกลุ่มบริ ษทั มีความรับผิดชอบโดยรวมในการจัดให้มีและการควบคุมกรอบการบริ หาร
ความเสี่ ยงของกลุ่มบริ ษทั คณะกรรมการบริ ษทั จัดตั้งคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงซึ่ งรับผิดชอบในการพัฒนา
และติดตามนโยบายการบริ หารความเสี่ ยงของกลุ่มบริ ษทั คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงจะรายงานการดาเนินการ
ดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริ ษทั อย่างสม่าเสมอ
นโยบายการบริ หารความเสี่ ยงของกลุ่มบริ ษทั จัดทาขึ้นเพื่อระบุและวิเคราะห์ความเสี่ ยงที่ กลุ่มบริ ษทั เผชิ ญเพื่อ
กาหนดระดับความเสี่ ยงที่เหมาะสม รวมถึงควบคุมและติดตามความเสี่ ยงให้อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้ นโยบายและ
ระบบการบริ หารความเสี่ ยงได้รับการทบทวนอย่างสม่าเสมอเพื่อให้สะท้อนการเปลี่ยนแปลงของสภาวการณ์ใน
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บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
ตลาดและการดาเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั กลุ่มบริ ษทั มีเป้ าหมายในการรักษาสภาพแวดล้อมการควบคุมให้เป็ น
ระเบียบและมีประสิ ทธิผลโดยจัดให้มีการฝึ กอบรมและกาหนดมาตรฐานและขั้นตอนในการบริ หารเพื่อให้พนักงาน
ทั้งหมดเข้าใจถึงบทบาทและภาระหน้าที่ของตน
คณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริ ษทั กากับดูแลว่าผูบ้ ริ หารมีการติดตามการปฏิบตั ิตามวิธีปฏิบตั ิและนโยบายการ
บริ หารความเสี่ ยงและทบทวนความเพียงพอของกรอบการบริ หารความเสี่ ยงให้สอดคล้องกับความเสี่ ยงที่กลุ่ม
บริ ษทั เผชิ ญอยู่ คณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริ ษทั กากับดูแลโดยผ่านทางผูต้ รวจสอบภายใน ผูต้ รวจสอบ
ภายในทาหน้าที่ในการทบทวนการควบคุมและวิธีการปฏิบตั ิในการบริ หารความเสี่ ยงอย่างสม่าเสมอและในกรณี
พิเศษจะรายงานผลที่ได้ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
(ข.1) ความเสี่ยงด้ านเครดิต
ความเสี่ ยงด้านเครดิตเป็ นความเสี่ ยงจากการสู ญเสี ยทางการเงินของกลุ่มบริ ษทั หากลูกค้าหรื อคู่สัญญาตาม
เครื่ องมือทางการเงินไม่สามารถปฏิบตั ิตามภาระผูกพันตามสัญญา ซึ่ งโดยส่ วนใหญ่เกิดจากลูกหนี้ที่เป็ นลูกค้า
ของกลุ่มบริ ษทั
ลูกหนีก้ ารค้ าและสิ นทรั พย์ ที่เกิดจากสัญญา
ความเสี่ ยงด้านเครดิตของกลุ่มบริ ษทั ได้รับอิทธิ พลมาจากลักษณะเฉพาะตัวของลูกค้าแต่ละราย อย่างไรก็
ตาม ผูบ้ ริ หารต้องพิจารณาถึงปั จจัยอื่นๆ ซึ่ งอาจส่ งผลต่อความเสี่ ยงด้านเครดิตของลูกค้า ซึ่ งรวมถึงความ
เสี่ ยงของการผิดนัดชาระซึ่ งเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมและประเทศที่ลูกค้าดาเนิ นธุรกิจอยู่ รายละเอียดการ
กระจุกตัวของรายได้เปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ 17
คณะกรรมการบริ หารกาหนดนโยบายด้านเครดิตเพื่อวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของลูกค้ารายใหม่แต่ละราย
ก่ อนที่ กลุ่มบริ ษทั จะเสนอระยะเวลาและเงื่ อนไขทางการค้าของกลุ่มบริ ษทั จะทบทวนวงเงิ นยอดขาย/
บริ การจะกาหนดไว้สาหรับลูกค้าแต่ละรายและจะทบทวนเป็ นรายไตรมาส ยอดบริ การที่เกินกว่าวงเงิน
ดังกล่าวต้องได้รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ หาร
กลุ่มบริ ษทั จากัดความเสี่ ยงด้านเครดิตของลูกหนี้ การค้าด้วยการกาหนดระยะเวลาการจ่ายชาระสู งสุ ดที่ 3
เดือนและมีการติดตามยอดคงค้างของลูกหนี้ การค้าอย่างสม่าเสมอ กลุ่มบริ ษทั พิจารณาการด้อยค่าทุกวัน
สิ้ นรอบระยะเวลารายงาน อัตราการตั้งสารองของผลขาดทุนด้านเครดิ ตที่คาดว่าจะเกิ ดขึ้นคานวณโดย
พิจารณาจากอายุหนี้ คงค้างนับจากวันที่ถึงกาหนดชาระสาหรับลูกหนี้ แต่ละราย และสะท้อนผลแตกต่าง
ระหว่างสภาวะเศรษฐกิจในอดีตที่ผ่านมา สภาวะเศรษฐกิจในปั จจุบนั และมุมมองของกลุ่มบริ ษทั ที่มีต่อ
สภาวะเศรษฐกิจตลอดอายุที่คาดการณ์ไว้ของลูกหนี้
ข้อมูลเกี่ยวกับลูกหนี้การค้าเปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ 6
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บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
(ข.2) ความเสี่ยงด้ านสภาพคล่ อง
กลุ่มบริ ษทั กากับดูแลความเสี่ ยงด้านสภาพคล่องและรักษาระดับของเงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสดที่
ผูบ้ ริ หารพิจารณาว่าเพียงพอในการจัดหาเงินเพื่อใช้ในการดาเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั และลดผลกระทบจาก
ความผันผวนในกระแสเงินสด
ตารางต่อไปนี้แสดงระยะเวลาการครบกาหนดคงเหลือตามสัญญาของหนี้สินทางการเงิน ณ วันที่รายงาน โดย
แสดงจานวนขั้นต้นซึ่งไม่ได้คิดลด รวมดอกเบี้ยตามสัญญาและไม่รวมผลกระทบหากหักกลบตามสัญญา
งบกำรเงินรวม
กระแสเงินสดตามสัญญา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

มูลค่า
ตามบัญชี

45,658
40,650
39,156
125,464
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มากกว่า
5 ปี

รวม

(พันบาท)

2564
หนี้สินทางการเงินที่ไม่ ใช่ อนุพนั ธ์
เจ้าหนี้การค้า
19,678
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน 47,600
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบุคคลอื่น
13,000
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากบุคคลที่
เกี่ยวข้องกัน
112,500
หนี้สินตามสัญญาเช่า
23,480
216,258
2563
หนี้สินทางการเงินที่ไม่ ใช่ อนุพนั ธ์
เจ้าหนี้การค้า
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเช่า

ภายใน 1 ปี
หรื อน้อยกว่า

มากกว่า
1 ปี แต่ไม่
เกิน 5 ปี

19,678
21,622
13,197

29,033
-

-

19,678
50,655
13,197

6,731
14,016
75,244

113,591
12,207
154,831

-

120,322
26,223
230,075

45,658
14,671
17,265
77,594

28,627
28,669
57,296

-

45,658
43,298
45,934
134,890

บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
กระแสเงินสดตามสัญญา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2564
หนี้สินทางการเงินที่ไม่ ใช่ อนุพนั ธ์
เจ้าหนี้การค้า
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบุคคลอื่น
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากบุคคลที่
เกี่ยวข้องกัน
หนี้สินตามสัญญาเช่า
2563
หนี้สินทางการเงินที่ไม่ ใช่ อนุพนั ธ์
เจ้าหนี้การค้า
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเช่า

มูลค่า
ตามบัญชี

ภายใน 1 ปี
หรื อน้อยกว่า

มากกว่า
1 ปี แต่ไม่
เกิน 5 ปี

มากกว่า
5 ปี

รวม

(พันบาท)

11,297
47,600
13,000

11,297
21,622
13,197

29,033
-

-

11,297
50,655
13,197

30,000
23,480
125,377

1,795
14,016
61,927

30,291
12,207
71,531

-

32,086
26,223
133,458

9,001
40,650
34,702
84,353

9,001
14,671
14,705
38,377

28,627
26,223
54,850

-

9,001
43,298
40,928
93,227

(ข.3) ความเสี่ยงด้ านตลาด
กลุ่มบริ ษทั มี ความเสี่ ยงที่ มูลค่ายุติธรรมหรื อกระแสเงิ นสดในอนาคตของเครื่ องมื อทางการเงิ นจะมี ความ
ผันผวนอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาด ความเสี่ ยงด้านตลาดมีดงั นี้
ความเสี่ยงด้ านอัตราดอกเบีย้
ความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ยเป็ นความเสี่ ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอนาคตของอัตราดอกเบี้ยตลาดซึ่ ง
ส่ งผลกระทบต่อผลการดาเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริ ษทั เนื่องจากเงินกูย้ มื (ดูหมายเหตุขอ้ 13)
ส่ วนใหญ่มีอตั ราดอกเบี้ยคงที่ ทาให้กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงต่าจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ความ
อ่อนไหวต่อการเพิ่มขึ้นหรื อลดลงในค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจากเงินกูย้ มื ซึ่ งเป็ นผลจากการเปลี่ยนแปลงในอัตรา
ดอกเบี้ยจึงไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริ ษทั
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บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
ความเสี่ยงด้ านอัตราดอกเบี้ย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบกำรเงินรวม
2564
2563

เครื่องมือทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่
หนี้สินทางการเงิน

148,980

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
(พันบาท)

39,156

66,480

34,702

การวิเคราะห์ ความอ่ อนไหวในกระแสเงินสดของเครื่ องมือที่มอี ัตราดอกเบีย้ ผันแปร
การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยที่ 1% ซึ่ งเป็ นไปได้อย่างสมเหตุสมผล ณ วันที่รายงาน โดยตั้งอยูบ่ นข้อ
สมมติที่วา่ ตัวแปรอื่นมีค่าคงที่
งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ผลกระทบต่ อกาไรหรือขาดทุน

23

อัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น 1%

อัตราดอกเบี้ยลดลง 1%

(พันบาท)

2564
เครื่ องมือทางการเงินที่มีอตั ราดอกเบี้ยผันแปร

(230)

230

2563
เครื่ องมือทางการเงินที่มีอตั ราดอกเบี้ยผันแปร

(592)

592

กำรบริหำรจัดกำรทุน
นโยบายของคณะกรรมการบริ ษทั คือการรักษาระดับเงินทุนให้มนั่ คงเพื่อรักษาความเชื่อมัน่ ของนักลงทุน เจ้าหนี้
และตลาดและก่อให้เกิดการพัฒนาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการได้มีการกากับดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน
อย่างสม่าเสมอโดยพิจารณาจากสัดส่ วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดาเนินงานต่อส่ วนของเจ้าของรวม ซึ่ งไม่รวม
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
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บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
24

ภำระผูกพันกับกิจกำรที่ไม่ เกีย่ วข้ องกัน
งบกำรเงินรวม
2564
2563
ภาระผูกพันอื่นๆ
ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าระยะสั้น
ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าสิ นทรัพย์ที่มีมูลค่าต่า
ภาระผูกพันภายใต้สญ
ั ญาบริ การ
หนังสื อค้ าประกันจากธนาคาร
รวม

3,214
55,132
6,809
65,155

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
(พันบาท)

787
3,499
92,506
61,858
158,650

1,486
43,404
6,809
51,699

315
37,731
8,358
46,404

ก) บริ ษทั ได้ทาสัญญาเช่าพื้นที่กบั บริ ษทั ในประเทศแห่ งหนึ่ ง เป็ นระยะเวลา 3 ปี โดยเริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 15 สิ งหาคม
2563 ถึงวันที่ 15 สิ งหาคม 2566 บริ ษทั ตกลงชาระค่าบริ การตามอัตราที่ตกลงในสัญญา
ข) บริ ษทั ได้ทาสัญญาบริ การสิ่ งอานวยความสะดวกกับบริ ษทั ในประเทศแห่ งหนึ่ ง เป็ นระยะเวลา 3 ปี โดยเริ่ ม
ตั้งแต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึ งวันที่ 30 พฤศจิ กายน 2566 บริ ษทั ตกลงชาระค่าบริ การตามอัตราที่ ตกลงใน
สัญญา
ค) บริ ษทั ได้ทาสัญญาซื้ อข่าวกับบริ ษทั ต่างประเทศหลายแห่ งเป็ นระยะเวลา 2 ปี ถึง 3 ปี 2 เดือน โดยมีระยะเวลา
สิ้ นสุ ดของสัญญาแตกต่างกันจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ซึ่ งสัญญาดังกล่าวมีเงื่อนไขในการต่ออายุสัญญา
ได้ บริ ษทั ตกลงชาระค่าธรรมเนียมตามอัตราที่ตกลงในสัญญา
ง) บริ ษทั ได้ทาสัญญาเช่ารถยนต์พร้อมคนขับกับบริ ษทั ในประเทศแห่งหนึ่งเป็ นระยะเวลา 3 ปี โดยจะสิ้ นสุ ดวันที่
11 มีนาคม 2567 บริ ษทั ตกลงชาระค่าเช่าและค่าบริ การตามอัตราที่ตกลงในสัญญา
จ) บริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่งได้ทาสัญญากับบริ ษทั ในประเทศสองแห่ง เพื่อใช้บริ การเกี่ยวกับการรวมสัญญาณโทรทัศน์
ทั้งสัญญาณภาพและสัญญาณเสี ยง รวมถึงบริ การอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และการให้บริ การบีบอัดสัญญาณโทรทัศน์
ส่ งสัญญาณโทรทัศน์ข้ ึนสู่ ดาวเทียม C-band และ Ku-band เป็ นระยะเวลา 3 ปี 1 เดือนถึง 5 ปี 11 เดือน โดยมี
ระยะเวลาสิ้ นสุ ดของสัญญาแตกต่ างกันจนถึ งวันที่ 15 กันยายน 2565 บริ ษ ทั ย่อยตกลงชาระค่ าธรรมเนี ยม
การใช้บริ การสาหรับการส่ งสัญญาณโทรทัศน์ดงั กล่าวตามอัตราที่ตกลงในสัญญา
ฉ) บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งได้ทาสัญญาเช่าพื้นที่กบั บริ ษทั ในประเทศแห่ งหนึ่ ง เป็ นระยะเวลา 3 ปี โดยเริ่ มตั้งแต่วนั ที่
15 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2568 บริ ษทั ย่อยตกลงชาระค่าเช่าตามอัตราที่ตกลงในสัญญา
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บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
ช) บริ ษทั ย่อ ยแห่ งหนึ่ งได้มีภ าระผูกพันตามสัญญาเช่ าให้บริ การโครงข่ายโทรทัศน์ประเภทที่ ใช้คลื่ นความถี่
ภาคพื้นดินในระบบดิจิทลั กับสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก โดยตกลงจะใช้บริ การเป็ นระยะเวลา 14 ปี 5 เดือน
(นับตั้งแต่วนั ที่ 16 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2571) บริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันต้องจ่ายค่าใช้บริ การ
เป็ นจานวนเงิน 3.50 ล้านบาท ต่อเดือน โดยสานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“สานักงาน กสทช.”) ดาเนินการสนับสนุนจ่ายค่าเช่าใช้บริ การโครงข่ายโทรทัศน์
ดังกล่าวตามจานวนที่เกิดขึ้นจริ ง ที่คู่สญ
ั ญาตกลงกัน ซึ่งต้องไม่เกินอัตราที่สานักงาน กสทช. ให้ความเห็นชอบ
ทั้งนี้ ในระหว่างปี สิ้ น สุ ดวัน ที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั ย่อยได้รับการสนับสนุ น ค่ าเช่ า ใช้บริ ก ารโครงข่ า ย
โทรทัศน์ประเภทที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิทลั ทั้งจานวน จากสานักงาน กสทช. และบันทึกใน
บัญชีรายได้อื่นเป็ นจานวนเงิน 42.00 ล้านบาท (2563: 33.25 ล้ านบาท) ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม
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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) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมา  ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี   ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง
ครบถ้วนในสาระส�ำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน  ผลการด�ำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อย
แล้ว
(2) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระส�ำคัญ
ทั้งของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
(3) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทฯ
ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญของระบบการควบคุม
ภายใน รวมทั้งการกระท�ำที่มิชอบ ที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดท�ำรายงานทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัท
ย่อย
ในการนี้ เพือ่ เป็นหลักฐานว่าเอกสารทัง้ หมด เป็นเอกสารชุดเดียวกันกับทีบ่ ริษทั ฯ ได้รบั รองความถูกต้องแล้ว บริษทั ฯ
ได้มอบหมายให้ นายสุภวัฒน์   สงวนงาม ต�ำแหน่ง กรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ลงลายมือชื่อก�ำกับ
เอกสารนี  ้ ไว้ทกุ หน้าด้วย หากเอกสารใด ไม่มลี ายมือชือ่ ของ นายสุภวัฒน์  สงวนงาม  ต�ำแหน่ง กรรมการบริษทั และกรรมการ
ผู้จัดการ ก�ำกับไว้ บริษัทฯ จะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”

ชื่อ-นามสกุล			
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ต�ำแหน่ง				

ลายมือชื่อ

นายฉาย  บุนนาค

ประธานกรรมการบริษัท

นายสุภวัฒน์   สงวนงาม

กรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ                              

ผู้รับมอบอ�ำนาจ		
นายสุภวัฒน์   สงวนงาม

กรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ                              
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เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร
ผู้มีอ�ำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน
ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรง
ในการควบคุมดูแลการท�ำบัญชี
และเลขานุการบริษัท

หมายเหตุ :
กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพันของบริษัทประกอบด้วย นายฉาย บุนนาค นางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ
นายสุภวัฒน์ สงวนงาม กรรมการสองในสามคนลงลายมือชื่อร่วมกัน พร้อมประทับตราส�ำคัญของบริษัท
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คณะกรรมการบริษัท
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01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.

นายฉาย บุนนาค
นายสุธี ผ่องไพบูลย์
นายชัยวัฒน์ อัศวินทรางกูร
นางสาวนริศรา ศรีสันต์
นายชาลี ดิษฐลักษณ
Mr. Stanley Chun Wang
นายสุภวัฒน์ สงวนงาม

08.
09.
10.
11.
12.
13.

พลเอกวัธนชัย ฉายเหมือนวงศ์
นางสาวอรอร อัครเศรณี
นางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ
นายเจษฎา  บูรณพันธุ์ศรี
นายสมบูรณ์  ม่วงกล�่ำ
นางสาวปิยะดา  ปุณณกิตติเกษม
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คณะกรรมการตรวจสอบ

01 นายสุธี  ผ่องไพบูลย์
02 นายชัยวัฒน์  อัศวินทรางกูร
03 นางสาวนริศรา  ศรีสันต์
03

01

02

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

01 นายสุธี ผ่องไพบูลย์
02 นางสาวนริศรา ศรีสันต์
03 นางสาวอรอร อัครเศรณี
02
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คณะกรรมการบริหาร

01 นายฉาย บุนนาค
02 นายสุภวัฒน์ สงวนงาม
03 นางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ

01

02

03

คณะกรรมการบริหารระดับสูง

07

03

01

01 นายสุภวัฒน์ สงวนงาม
02 นางสาวเอี่ยมศรี บุญหชัยรัตน์
03 นายปกรณ์  พึ่งเนตร
04 นายสมเกียรติ  บุญศิริ
05 นายชาคริต ข่วงอารินทร์
06 นางสาววิลาวัลย์ สินธรชัยกุล
07 นางสุวรรณี  วัชรภาสกร
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06

05

04
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นายฉาย บุนนาค

ต�ำแหน่ง กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริษัท
และประธานกรรมการบริหาร
อายุ
41 ปี
การศึกษา
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Bachelor Degree of Accounting and Finance, The
London School of Economics and Political Science
(LSE), University of London

24 มี.ค. 2563 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
		
บมจ.เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
11 ม.ค. 2562 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท รองประธาน		
		
กรรมการบริษัท
		
ประธานกรรมการบริหาร
		
บมจ.เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
อบรม/สัมมนา
						
• สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการอื่นที่มิ ใช่บริษัทจดทะเบียนใน
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 78 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปี 2552
23 ธ.ค. 2564 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
		
บจก. ขอบสนาม
จ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 4 มกราคม 2565
15 พ.ย. 2564 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
- นายฉาย บุนนาค			
หุ้น
		
บจก. เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชั่น
- คู่สมรส 			
หุ้น
27 ส.ค. 2562 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
- บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		
หุ้น
		
บจก. สเวน คอร์ปอเรชั่น
					
6 ก.ค.2560 – 17 ธ.ค. 2561 กรรมการบริษัท ประธานกรรมการ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
		
บริษทั และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
-ไม่มี		
บจก. ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย
22 มิ.ย.2560–17 ธ.ค. 2561 กรรมการบริษัท
ประวัติการท�ำงาน
		
ประธานกรรมการบริษัท และ		
1 มิ.ย. 2563 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท
		
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
		
บมจ. เนชัน่ บรอดแคสติง้ คอร์ปอเรชัน่ 		
บจก. นิวส์ เน็ตเวิร์ค มัลติมีเดีย
1 ต.ค. 2562 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร
5 มิ.ย. 2560–17 ธ.ค. 2561 กรรมการบริษัท ประธานกรรมการ
		
บมจ. เนชัน่ บรอดแคสติง้ คอร์ปอเรชัน่ 		
บริษทั และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
26 ก.พ. 2562 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
		
บจก. สปริงนิวส์ คอร์ปอเรชั่น		
		
บมจ. เนชัน่ บรอดแคสติง้ คอร์ปอเรชัน่
26 ก.พ. 2562–31 พ.ค.2563 รองประธานกรรมการบริษัท
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของ
		
บมจ. เนชัน่ บรอดแคสติง้ คอร์ปอเรชัน่ บริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน
26 ก.พ. 2562–1 ต.ค.2562 กรรมการบริหาร
-ไม่มี- 					
		
บมจ. เนชัน่ บรอดแคสติง้ คอร์ปอเรชัน่
จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท : 2 ปี 10 เดือน
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนใน (ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562)
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
						
1 ก.ค. 2563 – ปัจจุบัน รักษาการ กรรมการผู้จัดการใหญ่
การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) ในปี 2564
		
บมจ. อควา คอร์เปอเรชั่น
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
5/5
14 พ.ค. 2563 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น				
0/1
		
และกรรมการบริหาร
		
บมจ. อควา คอร์เปอเรชั่น
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นายสุธี ผ่องไพบูลย์

ต�ำแหน่ง 		 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
		 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
อายุ		 57 ปี
การศึกษา
• นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
• ประกาศนียบัตรวิชาชีพว่าความ (อบรมรุ่น 2)
สภาทนายความแห่งประเทศไทย
• วิสามัญสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภา พ.ศ. 2531
อบรม/สัมมนา
• สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai-IOD)
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุ่นที่ 54 ปี 2549

การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
11 ธ.ค. 2561 – ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ และประธาน
		
กรรมการตรวจสอบ
		
ประธานกรรมการสรรหาและ		
		
พิจารณาค่าตอบแทน
		
บมจ. อควา คอร์เปอเรชั่น
การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการอื่นที่มิ ใช่บริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2542 – ปัจจุบัน
กรรมการผู้จัดการ
		
บจก.ส�ำนักงานกฎหมายสุธี
		
ผ่องไพบูลย์

จ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 4 มกราคม 2565
- นายสุธี ผ่องไพบูลย์
หุ้น
- คู่สมรส		
หุ้น
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของ
- บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		
หุ้น
บริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน
						
-ไม่มี -					
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 			
-ไม่มี -			
จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท : 3 ปี 8 เดือน
ประวัติการท�ำงาน
(ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อ วันที่ 9 เมษายน 2561)
16 พ.ค. 2562 – ปัจจุบัน
ประธานกรรมการตรวจสอบ
						
บมจ. เนชั่น บรอดแคสติ้ง 		 การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) ปี 2564
		
คอร์ปอเรชั่น
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
1/1
26 ก.พ. 2562 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการสรรหาและ		 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
4/4
		
พิจารณาค่าตอบแทน
การประชุมคณะกรรมการบริษทั
5/5
		
บมจ. เนชั่น บรอดแคสติ้ง 		 การประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
1/1
		
คอร์ปอเรชั่น
9 เม.ย. 2561–15 พ.ค. 2562 กรรมการอิสระและกรรมการ		
		
ตรวจสอบ
		
บมจ. เนชั่น บรอดแคสติ้ง 		
		
คอร์ปอเรชั่น
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นายชัยวัฒน์ อัศวินทรางกูร

ต�ำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
อายุ
69 ปี
วุฒิการศึกษา
• Master of Education Curriculum and Teaching 			
Methodology (Teaching Chinese as a foreign 			
language), Beijing Languages and Cultural University
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• เนติบัณฑิตไทย สานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
• Bachelor of Arts in Chinese Languages (Trade & 		
Economics), Beijing Languages and Cultural University
• ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
• ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
อบรม/สัมมนา
• สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai-IOD)
หลักสูตร Advanced Audit Committee Program
(AACP) ปี 2564
หลักสูตร Independent Director Forum 2021: It Time
for Board Meeting Reformation
หลักสูตร “ENABLING CULTURE” IN NEW NORMAL
หลักสูตร “Bottom up” empowering ... a sustainable 		
S-curve generator
หลักสูตร Board Nomination and Compensation 		
Program (BNCP) ปี 2560
หลักสูตร Audit Committee and Continuing
Development Program (ACP) ปี 2549
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2549
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2547
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
การเสวนามาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 ที่ปรับปรุงใหม่
หลักสูตร Blockchain เทคโนโลยีเปลี่ยนโลกความท้าทาย		
ของนักบัญชีในยุคดิจิทัล
หลักสูตร Improve Process Through Digital Technology
หลักสูตร Audit Committee Seminar – Get Ready for the
Year End
หลักสูตร AC HOT UPDATE เตรียมรับ CG ยุคใหม่ก้าวไกลสู่		
ความยั่งยืน
จ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 4 มกราคม 2565
- นายชัยวัฒน์ อัศวินทรางกูร		
- คู่สมรส			
- บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		
				
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
-ไม่มี ประวัติการท�ำงาน
29 ต.ค. 2563 – ปัจจุบัน
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หุ้น
หุ้น
หุ้น

การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2560 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระและกรรมการ		
			
ตรวจสอบ บมจ. ยู ซิตี้
2557 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการสรรหา			
			
และพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. ยู ซิตี้
2556 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระและประธาน		
			
กรรมการตรวจสอบ
			
บมจ. อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป
2550 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระและประธาน		
			
กรรมการตรวจสอบ
			
บมจ. หลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์
2548 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระบมจ. ยู ซิตี้
2548 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระและประธาน		
			
กรรมการตรวจสอบ
			
บมจ. อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป
2547 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระและประธาน		
			
กรรมการตรวจสอบ
			
บมจ. กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส
2546 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระและประธาน		
			
กรรมการตรวจสอบ
			
บมจ. ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น
2560		
ประธานคณะกรรมการบริษัท บมจ. ยู ซิตี้
2548 - 2560
ประธานคณะกรรมการ
			
ตรวจสอบ บมจ. ยู ซิตี้
2556 - 2559
ประธานคณะกรรมการตรวจ		
			
สอบ บมจ. เอคิว เอสเตท
			
การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2556 – ปัจจุบัน
กรรมการบริษัทและประธาน		
			
กรรมการตรวจสอบ บจก. หลักทรัพย์
			
จัดการกองทุน เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์
2548 – ปัจจุบัน
กรรมการบริษัท บจก. โบ๊ทเฮ้าส์หัวหิน
2540 – ปัจจุบัน
Executive Partner และกรรมการบริษัท
			
บจก. พรอสเพค คอนซัลติ้ง
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือ
กิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน
-ไม่มี จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท : 1 ปี 2 เดือน
(ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อ วันที่ 29 ตุลาคม 2563)

การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) ปี 2564
3/4
กรรมการอิสระและกรรมการ		 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
5/5
ตรวจสอบ
		
1/1
บมจ. เนชั่น บรอดแคสติ้ง 		 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
คอร์ปอเรชั่น

นางสาวนริศรา ศรีสันต์

ต�ำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
อายุ
40 ปี
การศึกษา
• ปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรม เคมีสิ่งทอ (Textile 		 การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Chemistry)
-ไม่มี –
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อบรม/สัมมนา
• สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 191
ปี 2565
• ร่วมมือระหว่างหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ หนังสือพิมพ์
ฐานเศรษฐกิจ และ บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จ�ำกัด (มหาชน)
หลักสูตร “Digital Transformation for CEO รุ่นที่ 1”
กองการลูกเสือ
หลักสูตร “ผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับผู้น�ำชั้นสูง (A.T.C.)”
• กองอ�ำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
หลักสูตร “อบรมศิลปินเพื่อความมั่นคง รุ่นที่ 1 (กอ.รมน.)”
			
จ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 4 มกราคม 2565
- นางสาวนริศรา ศรีสันต์
หุ้น
- คู่สมรส				
หุ้น
- บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		
หุ้น
						
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 			
-ไม่มี -			
ประวัติการท�ำงาน
3 พ.ย. 2563 – ปัจจุบัน
			
			
			
			

การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการอื่นที่มิ ใช่บริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2563 - ปัจจุบัน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
			
บจก. เอ็นเอสซี พลัส
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของ
บริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน
-ไม่มี –						
จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท : 1 ปี 2 เดือน
(ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563)
						
การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) ปี 2564
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
1/1
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
4/4
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
5/5
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
1/1

กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ
และ กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
บมจ. เนชั่น บรอดแคสติ้ง 		
คอร์ปอเรชั่น
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นายสุภวัฒน์ สงวนงาม

ต�ำแหน่ง กรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริหาร
อายุ
48 ปี
การศึกษา
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเนชั่น
• ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
1 เม.ย.2563 –2 พ.ย. 2563 กรรมการผู้จัดการ สายธุรกิจ
		
สิ่งพิมพ์
อบรม/สัมมนา
		
บมจ.เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
• สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)
			
หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการอื่นที่มิ ใช่บริษัทจดทะเบียนใน
(HRP) รุ่นที่ 25/2562
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ม.ค.2564 - ปัจจุบัน
กรรมการบริษัท
หลักสูตร ความรับผิดทางอาญาของกรรมการและผู้แทน 29
		
บริษัท เนชั่น นิวส์ จ�ำกัด
นิติบุคคล กฏหมายใหม่ดีกว่าเดิมจริงหรือ?
		
(ชือ่ เดิม บริษทั ไทย นิวส์ แอนด์
		
เอ็นเตอร์เทนเมนท์ เวิลด์ จ�ำกัด)
จ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 4 มกราคม 2565
25
ม.ค.2564
ปั
จ
จุ
บ
น
ั
กรรมการบริ
ษัท
- นายสุภวัฒน์ สงวนงาม		
หุ้น
		
บจก.เนชั
น
่
คอฟฟี
่
- คู่สมรส		
หุ้น
4
พ.ย.2563
ปั
จ
จุ
บ
น
ั
กรรมการบริ
ษ
ท
ั
- บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		
หุ้น
		
บจก.เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชั่น
						
4
พ.ย.2563
ปั
จ
จุ
บ
น
ั
กรรมการบริษัท
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 			 		
บจก.สปริงนิวส์
-ไม่มี-			
3 พ.ย.2563 - ปัจจุบัน
กรรมการบริษัท
		
บจก.เนชั่น ดิจิทัล คอนเทนท์
ประวัติการท�ำงาน
10
พ.ย.2563
–
20
ก.ย.2564
กรรมการบริษัทและประธาน
3 พ.ย. 2563 – ปัจจุบัน
กรรมการบริษัท
		
กรรมการบริ
ษัท
		
กรรมการผู้จัดการ
บจก.แฮปปี
้
โปรดั
กส์แอนด์ เซอร์วสิ
		
และกรรมการบริหาร
5
พ.ย.2563
–
9
ธ.ค.2563
กรรมการบริ
ษ
ั
ทและประธาน
บมจ. เนชัน่ บรอดแคสติง้ คอร์ปอเรชัน่ 		
กรรมการบริ
ษ
ท
ั
26 ต.ค.2563–3 พ.ย.2563
รักษาการกรรมการผู้จัดการ
บจก.อะราวด์เดอะเวิลด์
บมจ. เนชัน่ บรอดแคสติง้ คอร์ปอเรชัน่ 		
1
มี
.
ค.2561
–
31
มี
.
ค.2562
กรรมการผู้จัดการ
23 ธ.ค.2559 – 9 มี.ค.2561 กรรมการบริษัท
		
บจก.กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย
		
และกรรมการผู้จัดการ
บมจ. เนชัน่ บรอดแคสติง้ คอร์ปอเรชัน่ การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของ
2558 – 22 ธ.ค.2559
ผู้อ�ำนวยการอาวุโส
บริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน
		
ส่วนงานสนับสนุน
-ไม่มี-					
บมจ. เนชัน่ บรอดแคสติง้ คอร์ปอเรชัน่
2555 – 2557
ผูอ้ ำ� นวยการ ส่วนงานสนับสนุน จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท : 1 ปี 2 เดือน
บมจ. เนชัน่ บรอดแคสติง้ คอร์ปอเรชัน่ (ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563)
						
การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) ปี 2564
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
5/5
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
1/1
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นายชาลี ดิษฐลักษณ
ต�ำแหน่ง กรรมการอิสระ
อายุ
61 ปี
การศึกษา
• รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• เนติบัณฑิตไทย (น.บ.ท) ส�ำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติ
บัณฑิตยสภา
• ประกาศนียบัตร กฎหมายปกครอง ส�ำนักอบรมกฎหมายแห่ง
เนติบัณฑิตยสภา
• นิ ติ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต (น.บ.) มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์
(พ.ศ.2522 – 2525)
			
อบรม/สัมมนา
• สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย			
หลักสูตร Corporate Governance for Executives (CGE)
รุ่น 14 ปี 2562
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุ่น 116 ปี 2558

		
		
2557 – 2561
		
		

ตรวจสอบ
บมจ. โรงพิมพ์ตะวันออก
กรรมการอิสระและประธาน		
กรรมการตรวจสอบ
บมจ. ดิทโต้ (ประเทศไทย)

การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการอื่นที่มิ ใช่บริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2525 - ปัจจุบัน
ทนายความและทีป่ รึกษากฎหมาย
		
อิสระ
			
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของ
บริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน
- ไม่มี -					

จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท : 2 ปี 7 เดือน
(ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อ วันที่ 16 พฤษภาคม 2562)
จ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 4 มกราคม 2565
						
- นายชาลี ดิษฐลักษณ		
หุ้น
การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) ปี 2564
- คู่สมรส 		
หุ้น
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
5/5
- บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 		
หุ้น
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
1/1
						
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 			
- ไม่มี -			
					
ประวัติการท�ำงาน
16 พ.ค. 2562 – ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ
บมจ.เนชัน่ บรอดแคสติง้ คอร์ปอเรชัน่
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
28 ก.พ. 2565 – ปัจจุบัน
กรรมการอิสระและกรรมการ		
		
ตรวจสอบ
		
บมจ. อควา คอร์เปอเรชั่น
4 มิ.ย. 2563–14 ต.ค. 2564 กรรมการอิสระและกรรมการ		
		
ตรวจสอบและกรรมการสรรหา
		
และพิจารณาค่าตอบแทน
		
บมจ. อควา คอร์เปอเรชั่น
24 เม.ย. 2557 – พ.ค. 2563 กรรมการอิสระและกรรมการ
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พลเอกวัธนชัย ฉายเหมือนวงศ์
ต�ำแหน่ง กรรมการบริษัท
อายุ
78 ปี
การศึกษา
• วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ.) รุ่นที่ 399 ปี 2540
• วิทยาลัยการทัพบก (วทบ.) รุ่นที่ 28 ปี 2516
• โรงเรียนเสนาธิการทหารบก (สธ.ทบ.) ชุดที่ 51 ปี 2515
• โรงเรียนชั้นนายพัน กองทัพบกสหรัฐอเมริกา Fort Knox,
Kentucky ปี 2511
• โรงเรียนกิจการพลเรือน กองทัพบกสหรัฐอเมริกา Fort Knox,
Kentucky ปี 2511
• ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ (วทบ.ทบ.) ปี 2508
• โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 12
• โรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 1 ปี 2503
อบรม/สัมมนา
- ไม่มี -

การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการอื่นที่มิ ใช่บริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2553 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการอ�ำนวยการ
		
ราชตฤณมัยสมาคมแห่งประเทศไทย
		
ในพระบรมราชูปถัมภ์
2545 - 2546
รองผู้บัญชาการทหารบก
2545 - 2545
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก
2542 - 2544
แม่ทัพภาคที่ 3
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของ
บริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน
- ไม่มี -					

จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท : 1 ปี 1 เดือน
(ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563)
จ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 4 มกราคม 2565
						
- พลเอกวัธนชัย ฉายเหมือนวงศ์
หุ้น
การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) ปี 2564
- คู่สมรส		
หุ้น
การประชุมคณะกรรมการบริษัท			
5/5
- บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		
หุ้น
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น			
1/1
						
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร			
- ไม่มี ประวัติการท�ำงาน
12 พ.ย 2563 - ปัจจุบัน
		
		

กรรมการบริษัท
บมจ. เนชั่ น บรอดแคสติ้ ง
คอร์ปอเรชั่น

การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
18 มี.ค.2554 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการบริษัท
		
บมจ. ริชเอเชีย คอร์ปอเรชั่น
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นางสาวอรอร อัครเศรณี

ต�ำแหน่ง		 กรรมการบริษัท และกรรมการสรรหา		
		 และพิจารณาค่าตอบแทน
อายุ		 44 ปี
การศึกษา
• ปริญญาโท สาขาการเงินและการตลาด สถาบันบัณฑิตบริหาร
ธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี Business in Economics and Finance,
Royal Melbourne Institute of Technology, Australia
อบรม/สัมมนา
• เนชั่น กรุ๊ป และ MFEC
หลักสูตร Digital Transformation for CEOs รุ่นที่ 1 ปี 2562
• สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ
หลักสูตร Academy of Business Creativity (ABC) รุ่นที่ 7
ปี 2560
• สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai-IOD)
หลักสูตร Risk Management Program for Corporate 		
Leaders (RCL) รุ่นที่ 6 ปี 2560
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 119
ปี 2558
• สถาบันวิทยาการพลังงาน
หลักสูตร วิทยาการพลังงานส�ำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ (วพม.)
รุ่นที่1

27 ก.พ. 2561–6 พ.ย.2562 กรรมการอิสระ
			
บมจ. เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษทั อืน่ ทีเ่ ป็นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
1 มิ.ย. 2563 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงาน
			
พัฒนาธุรกิจ
			
บมจ.เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
ส.ค.2559 - 2563
กรรมการ
			
บมจ.อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป

การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการอืน่ ทีม่ ิใช่บริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
29 ม.ค.2564 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท			
			
บริษัท เนชั่น นิวส์ จ�ำกัด
			
(ชื่อเดิม บริษัท ไทย นิวส์ แอนด์
			
เอ็นเตอร์เทน เมนท์ เวิลด์ จ�ำกัด)
25 ม.ค.2564 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก.เนชั่น คอฟฟี่
2545 - ปัจจุบัน
กรรมการบริษัท บจก.เศรณี โฮลดิ้งส์
2545 - ปัจจุบัน
กรรมการบริษัท บจก.เศรณี แฟคตอริ่ง
2545 - ปัจจุบัน
กรรมการบริษัท
จ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 4 มกราคม 2565
			
บจก.เศรณี แอนด์ แอสโซซิเอทส์
- นางสาวอรอร อัครเศรณี 25,760,000
หุ้น
2545 - ปัจจุบัน
กรรมการบริษัท บจก.เศรณี โฮม
- คู่สมรส				
หุ้น
2545 - ปัจจุบัน
กรรมการบริษัท
- บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		
หุ้น
			
บจก. ตรรก อินทีเรีย อแนด์ อาร์คิเทค
						
29 เม.ย.2557 - 2563 ผู้อ�ำนวยการ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
		
			
บมจ.เงินทุน แอ็ดวานซ์
- ไม่มี 						
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการทีแ่ ข่งขันกับกิจการของบริษทั
ประวัติการท�ำงาน
หรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน
7 พ.ย 2562 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
- ไม่มี -			
			
บมจ. เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น
จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท : 3 ปี 11 เดือน
(ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 )		
26 ก.พ. 2562 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและพิจารณา
			
ค่าตอบแทน
การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) ปี 2564
			
บมจ. เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1/1
การประชุมคณะกรรมการบริษัท 		
5/5
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น			
0/1
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นางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ

ต�ำแหน่ง		 กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร
อายุ		 62 ปี
การศึกษา
• ปริญญาโท : ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัย
รามค�ำแหง
• ปริญญาตรี : บริหารธุรกิจบัณฑิต (บัญชี) มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
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14 ส.ค. 2563 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
			
บมจ.อควา คอร์เปอเรชั่น
9 ต.ค.2561 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
			
บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
2557 – ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
อบรม/สัมมนา
			
และกรรมการสรรหาและพิจารณา
• สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai-IOD)
			
ค่าตอบแทน
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 113 			
บมจ. สาลี่ พริ้นติ้ง
ปี 2552
11 ม.ค. 2565–28 ก.พ. 2565 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 1
			
บมจ.อควา คอร์เปอเรชั่น
ปี 2545
9 ต.ค.2561–18 ส.ค.2563 กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร
• ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
			
บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
หลักสูตร แนวโน้ม ทิศทางการท�ำ M&A ประเด็นส�ำคัญที่ต้อง 17 ม.ค.2561–9 ต.ค.2561 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
พิจารณาและกลยุทธ์การท�ำ M&A ให้ประสบความส�ำเร็จ 			
บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
ปี 2564
2560 –มี.ค.2562
ที่ปรึกษา บมจ. สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์
หลักสูตร “THE NEW CFO 2021 # How To Make Financial
Instruments Work ปี 2564
การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการอื่นที่มิ ใช่บริษัทจดทะเบียนใน
หลักสูตร CFO’s Refresher Course รุ่นที่ 2 ปี 2564
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
23 ธ.ค.2564 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. ขอบสนาม
หลักสูตร CFO Focus on Financial Reporting รุ่นที่ 5 ปี 2561 15 พ.ย. 2564 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
หลักสูตร รับมือเกณฑ์การรับรูร้ ายได้ใหม่ตาม TFRS 15 ส�ำหรับ 			
บจก. เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชั่น
ธุรกิจทั่วไป รุ่นที่ 2 ปี 2561
29 ม.ค.2564 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. เนชั่น นิวส์
• โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน		 25 ม.ค.2564 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก.เนชั่น คอฟฟี่
การทุจริต CAC
12 พ.ย. 2563 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
หลักสูตร Road to Certify ครั้งที่ 3/2562
			
บจก.กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย
• ส�ำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร.
1 มิ.ย.2563 – ปัจจุบัน กรรมการบริษทั บจก. สเวน คอร์ปอเรชัน่
หลั ก สู ต ร Data Governance and Personal Data 6 ม.ค.2563 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
Protection Course รุ่นที่ 1 ปี 2564
			
บจก. แฮปปี้ โปรดักส์ แอนด์ เซอร์วสิ
• KPMG Phoomchai Holdings Co., Ltd.
16 พ.ย.2561 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
หลั ก สู ต ร One report, sustainability disclosure 			
บจก. เนชั่น ดิจิทัล คอนเทนท์
requirement ปี 2564
16 พ.ย. 2563–20 ธ.ค. 2564 กรรมการบริษัท บจก.คมชัดลึก มีเดีย
			
12 พ.ย. 2563–17 ธ.ค. 2564 กรรมการบริษัท
จ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 4 มกราคม 2565
			
บจก. แนท บิสสิเนส คอนเน็คท์
- นางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ
หุ้น
13 ก.พ.2563–9 ธ.ค.2563 กรรมการบริษัท บจก. อะราวเดอะเวิลด์
- คู่สมรส 			
หุ้น
- บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 		
หุ้น
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของ
						
บริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 			
-ไม่มี -					
-ไม่มี จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท : 1 ปี 7 เดือน
ประวัติการท�ำงาน
(ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อ วันที่ 1 มิถุนายน 2563)
1 มิ.ย. 2563 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร 						
			
บมจ. เนชัน่ บรอดแคสติง้ คอร์ปอเรชัน่ การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) ปี 2564
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
5/5
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนใน การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
		
1/1
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
29One
ต.ค. 2564 – ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่ า
Report 2564
			
ตอบแทน บมจ.อควา คอร์เปอเรชั่น

นายเจษฎา บูรณพันธุ์ศรี
ต�ำแหน่ง		 กรรมการบริษัท
อายุ		 45 ปี

การศึกษา
การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการอื่นที่มิ ใช่บริษัทจดทะเบียนใน
• 2543 - 2545 ปริญญาโท การบริหารการเงิน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
UNIVERSITY OF COLORADO AT BOULDER, USA
2549 - 2552
ผู ้ ช ่ ว ยกรรมการผู ้ จั ด การใหญ่
• 2537 – 2541 - ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาเอก 			
ฝ่ายวาณิชธนกิจ
การเงิน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)
			
บจก.หลักทรัพย์ นครหลวงไทย
			
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของ
อบรม/สัมมนา
บริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน
• สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
-ไม่มี -					
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 191
ปี 2565
จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท : 1 ปี 2 เดือน
			
(ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อ วันที่ 29 ตุลาคม 2563)
จ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 4 มกราคม 2565
						
- นายเจษฎา บูรณพันธุ์ศรี		
หุ้น
การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) ปี 2564
- คู่สมรส 			
หุ้น
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
5/5
- บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 		
หุ้น
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
1/1
						
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 			
-ไม่มี –			
ประวัติการท�ำงาน
29 ต.ค 2563 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
			
บมจ. เนชัน่ บรอดแคสติง้ คอร์ปอเรชัน่
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
19 ส.ค 2563 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
			
บมจ.เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
ปัจจุบัน		
ทีป่ รึกษาการลงทุน (Private Wealth)
			
บมจ. เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
2554 - 2556
ผู้จัดการ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
			
บมจ. ธนาคารทหารไทย

One
Report 2564

203

นายสมบูรณ์ ม่วงกล�่ำ
ต�ำแหน่ง		 กรรมการบริษัท
อายุ		 69 ปี
การศึกษา
• 2518

ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
• 2520
เนติบัณฑิตไทย
ส�ำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่ง
		
เนติบัณฑิตยสภา
			
อบรม/สัมมนา
• สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai-IOD)
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 77
ปี 2552
			
จ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 4 มกราคม 2565
- นายสมบูรณ์ ม่วงกล�่ำ 			
หุ้น
- คู่สมรส 			
หุ้น
- บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 		
หุ้น
						
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 			
-ไม่มี -			

การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการอื่นที่มิ ใช่บริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2557 - ปัจจุบัน
สมาชิกสภา
		
สภากรุงเทพมหานคร
2552 - ปัจจุบัน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ – สสวท.
		
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
		
และเทคโนโลยี (สสวท)
2560 - ปัจจุบัน
ปรึกษาสถาบัน
		
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
2557 - 2560
ทีป่ รึกษาคณะกรรมการกองทุนประกัน
		
สังคม
		
ส�ำนักงานประกันสังคม
2557 - 2560
กรรมการกองทุนเงินทดแทน
		
ส�ำนักงานประกันสังคม
2554 - 2556
กรรมการ
		
การไฟฟ้านครหลวง
2554 - 2555
กรรมการองค์การตลาด
		
องค์กรการตลาดกระทรวงมหาดไทย
2546 - 2548
กรรมการองค์การขนส่งมวลชน
		
องค์การขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
			

ประวัติการท�ำงาน
29 ต.ค 2563 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
		
บมจ. เนชัน่ บรอดแคสติง้ คอร์ปอเรชัน่ การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของ
บริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน
-ไม่มี -					
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท : 1 ปี 2 เดือน
19 ส.ค 2563 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
(ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อ วันที่ 29 ตุลาคม 2563)
		
บมจ.เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
23 เม.ย 2561 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 						
		
และประธานกรรมการสรรหาและ การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) ปี 2564
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
3/5
		
ก�ำหนดค่าตอบแทน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
1/1
		
บมจ. ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น
2554 – 2556
กรรมการบริษัท
		
บมจ. อสมท.
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นางสาวปิยะดา ปุณณกิติเกษม
ต�ำแหน่ง		 กรรมการบริษัท
อายุ		 39 ปี
การศึกษา
2548 - 2549		 ปริญญาโท การบริหารการเงิน
UNIVERSITY OF EXETER,UK
				(ประเทศอังกฤษ)
2544 – 2547 		 ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ เอกการตลาด
		 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)
			
อบรม/สัมมนา
• สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 191
ปี 2565
			
จ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 4 มกราคม 2565
- นางสาวปิยะดา ปุณณกิติเกษม
หุ้น
- คู่สมรส 				
หุ้น
- บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 		
หุ้น
						
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 		
-ไม่มี –		
ประวัติการท�ำงาน
29 ต.ค 2563 – ปัจจุบัน
					

การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการอื่นที่มิ ใช่บริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2553 - ปัจจุบัน		 อาจารย์พเิ ศษ คณะบริหารธุรกิจ(ปริญญาตรี)
				 กลยุทธ์การตลาดดิจิทัล, การจัดการธุรกิจค้า
				 ปลีกสมัยใหม่, พฤติกรรมผูบ้ ริโภค, การตลาด
				 เพื่อการจัดการธุรกิจ
				 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
2549 			 ที่ปรึกษาทางการเงิน ฝ่ายวาณิชธนกิจ
				 บจก.หลักทรัพย์ ฟาร์อีสท์
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของ
บริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน
-ไม่มี –				
จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท : 1 ปี 2 เดือน
(ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อ วันที่ 29 ตุลาคม 2563)
						
การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) ปี 2564
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
5/5
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
1/1

กรรมการบริษัท
บมจ. เนชัน่ บรอดแคสติง้ คอร์ปอเรชัน่

การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
-ไม่มี –		
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นายสแตนเล่ย์ ชุ่น หวั่ง
ต�ำแหน่ง		 กรรมการอิสระ
อายุ		 56 ปี
การศึกษา
ปี 2531 		
MBA, University of Chicago
ปี 2527 		
B.S. Economics, Wharton School,
			
University of Pennsylvania		
อบรม/สัมมนา
• -ไม่มี 			
จ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 4 มกราคม 2565
- นายสแตนเล่ย์ ชุ่น หวั่ง 		
หุ้น
- คู่สมรส 			
หุ้น
- บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 		
หุ้น
						
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 			
-ไม่มี –			

10 ต.ค. 2562 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
			
Vasanta Fund SPC Co.,Ltd
			
(Cayman Islands)
14 ก.ค. 2562 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
			
Malacca Straits Acquisition Plc
			
(Cayman Islands)
16 พ.ค. 2562 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
			
HQK2 International Co.,Ltd. 		
			
(Cayman Islands)
12 ก.พ. 2561 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
			
Illuminati Technology Co.,Ltd.
4 ต.ค. 2560 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
			
Digital Alpha Group Private Co.,Ltd.
			
(Singapore)
18 ส.ค. 2560 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
ประวัติการท�ำงาน
			
TLK2 Management Plc.
3 ธ.ค. 2563 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
27 ม.ค. 2560 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ
			
บมจ. เนชัน่ บรอดแคสติง้ คอร์ปอเรชัน่ 			
K2 Venture Capital Co.,Ltd.
			
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนใน การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน
-ไม่มี –			
-ไม่มี –						
การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการอื่นที่มิ ใช่บริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
8 ส.ค. 2564 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
			
Digital Alpha Group Private Limited
			
(Singapore)
12 ต.ค. 2563 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
			
Ascend Ventures Limited (British
			
Virgin Islands)
13 ม.ค. 2563 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
			
Illuminati Technology Holding 		
			
Private Co.,Ltd. (Singapore)
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จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท : 1 ปี 1 เดือน
(ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อ วันที่ 3 ธันวาคม 2563)
						
การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) ปี 2564
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
5/5
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
		
0/1

นางสาว เอี่ยมศรี บุญหชัยรัตน์

ต�ำแหน่ง		 ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ สายงานการตลาด
		 และงานขาย
อายุ		 62 ปี
การศึกษา
• บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
อบรม/สัมมนา
• เนชั่น กรุ๊ป และ MFEC
หลักสูตร Digital Transformation for CEOs รุ่นที่ 1 ปี 2562
• ส�ำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
หลักสูตรผู้บริหารด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Ex CET) รุ่นที่ 4
ปี 2555
• สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม
หลักสูตร “นักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม
และการลงทุน” (วธอ.) รุ่นที่ 3 (IBID3 )
• สถาบันวิทยาการธรรมศาสตร์เพื่อสังคม
หลักสูตรนักบริหารระดับสูงธรรมศาสตร์เพื่อสังคม รุ่นที่ 6 (น.มธ 6)
• สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai-IOD)
หลักสูตร บทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการบริษัท
(DAP) รุ่นที่ 82 ปี 2549
• สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA)
หลักสูตร Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 8
จ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 4 มกราคม 2565
- นางสาว เอี่ยมศรี บุญหชัยรัตน์
หุ้น
- คู่สมรส 				
หุน้
- บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 		
หุน้
					
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
-ไม่มี –		
		

ประวัติการท�ำงาน
18 มิ.ย.2561– ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่ ปฎิบตั กิ ารสายงาน
			
การตลาด
			
บมจ. เนชัน่ บรอดแคสติง้ คอร์ปอเรชัน่
2552 - 31 ม.ค.2559 กรรมการ
			
บมจ. เนชัน่ บรอดแคสติง้ คอร์ปอเรชัน่
			
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2551 – 2552
กรรมการผูอ้ ำ� นวยการ สายธุรกิจโฆษณา
			
บมจ.เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
2549 – 2550
กรรมการผูอ้ ำ� นวยการ สายธุรกิจด้าน
			
กิจกรรมพิเศษและหนังสือฉบับพิเศษ
			
บมจ.เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการอื่นที่มิ ใช่บริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
27 มี.ค. 2559 - 2560 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
			
บจก. อมรินทร์ เทเลวิชั่น
2555 –31 ม.ค. 2559
กรรมการ
			
บจก.เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชั่น
2546 – 2549
กรรมการผู้อ�ำนวยการ
			
บจก.อินสไพร์เอ็นเตอร์เทนเม้นท์
การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือ
กิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน
-ไม่มี –
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นายปกรณ์ พึ่งเนตร

ต�ำแหน่ง		 บรรณาธิการบริหาร
อายุ		 49 ปี
การศึกษา
• ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์
		
อบรม/สัมมนา
• สถาบันพระปกเกล้า
หลักสูตร เสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 2
• โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
หลักสูตร พัฒนาองค์ความรู้ด้านการก่อการร้าย รุ่นที่ 2
			
จ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 4 มกราคม 2565
- นายปกรณ์ พึ่งเนตร			
หุ้น
- คู่สมรส 				
หุ้น
- บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 		
หุ้น
						
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 			
-ไม่มี –
			
ประวัติการท�ำงาน
1 ก.ค.2562 – ปัจจุบัน บรรณาธิการบริหาร
			
บมจ. เนชัน่ บรอดแคสติง้ คอร์ปอเรชัน่
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ไม่มี -
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การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการอื่นที่มิ ใช่บริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
30 เม.ย. 2563–15 พ.ย. 2564 กรรมการบริษัท
				 บจก. เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชั่น
การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือ
กิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน
- ไม่มี -

นายสมเกียรติ บุญศิริ

ต�ำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสนับสนุนการจัดการ
อายุ
57 ปี
การศึกษา
• ปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ		

ประวัติการท�ำงาน
1 มี.ค. 2564 - ปัจจุบัน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
		
สายงานสนับสนุนการจัดการ
		
บมจ. เนชั่น บรอดแคสติ้ง 		
อบรม/สัมมนา
		
คอร์ปอเรชั่น
• สถาบันอิศรา
2555 - 28 ก.พ. 2564
ผู้อ�ำนวยการอาวุโส สายงาน
หลักสูตรผู้บริหารยุทธศาสตร์การสื่อสารมวลชน
		
สนับสนุนการจัดการ
ระดับสูงด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (บยสส.) 		
บมจ. เนชั่น บรอดแคสติ้ง 		
รุ่นที่ 1 ปี 2563
		
คอร์ปอเรชั่น
			
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนใน
จ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 4 มกราคม 2565
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- นายสมเกียรติ บุญศิริ		
หุ้น
- ไม่มี –		
- คู่สมรส 		
หุ้น
- บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 		
หุ้น
การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการอื่นที่มิ ใช่บริษัทจดทะเบียนใน
						
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 			 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ไม่มี 30 เม.ย. 2563 – ปัจจุบัน
กรรมการบริษัท
		
บจก. เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชั่น
		
การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือ
กิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน
- ไม่มี -
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นายชาคริต ข่วงอารินทร์

ต�ำแหน่ง		 ผู้อ�ำนวยการอาวุโสฝ่ายกราฟฟิค
อายุ		 44 ปี
การศึกษา
• ปี 2547 Bachelor of Science Degree (3D Modeling &
Design) Media art Platt College San Diego USA.
• ปี 2543 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
อบรม/สัมมนา
-ไม่มี –
จ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่
- นายชาคริต ข่วงอารินทร์
- คู่สมรส 			
- บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

4 มกราคม 2564
หุ้น
หุ้น
หุ้น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
-ไม่มี –
ประวัติการท�ำงาน
3 มี.ค. 2558 – ปัจจุบัน
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ผู้อ�ำนวยการอาวุโสฝ่ายกราฟฟิค
บมจ. เนชั่น บรอดแคสติ้ง 		
คอร์ปอเรชั่น

การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
-ไม่มี –
การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการอื่นที่มิ ใช่บริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
-ไม่มี –
การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือ
กิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน
-ไม่มี –

นางสาววิลาวัลย์ สินธรชัยกุล

ต�ำแหน่ง		 ผู้อ�ำนวยการอาวุโส ฝ่ายจัดหารายได้พิเศษ
อายุ		 52 ปี
การศึกษา
• ปริญญาโท International Communication Macquarie 		
University, Sydney Australia
• ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
			
อบรม/สัมมนา
• -ไม่มี –
			
จ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 4 มกราคม 2565
- นางสาววิลาวัลย์ สินธรชัยกุล
หุ้น
- คู่สมรส 				
หุ้น
- บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 		
หุ้น

การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
-ไม่มี –		
			
การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการอื่นที่มิ ใช่บริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2557 – 2558
ผู้จัดการ
			
บจก. เอ็ม แอนด์ เอส ครีเอชั่น
			
การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือ
กิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน
-ไม่มี –

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 			
-ไม่มี –			
ประวัติการท�ำงาน
ม.ค. 2564 – ปัจจุบัน
			
			
15 ก.พ.2559–31 ธ.ค. 2563
			
			
2549 - 2556
			

ผู้อ�ำนวยการอาวุโส
ฝ่ายจัดหารายได้พิเศษ
บมจ. เนชัน่ บรอดแคสติง้ คอร์ปอเรชัน่
ผูอ้ ำ� นวยการอาวุโส ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
และกิจกรรมองค์กร
บมจ. เนชัน่ บรอดแคสติง้ คอร์ปอเรชัน่
ผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายขาย
บมจ. เนชัน่ บรอดแคสติง้ คอร์ปอเรชัน่
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นางสุวรรณี วัชรภาสกร

ต�ำแหน่ง		 ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน
อายุ		 54 ปี
การศึกษา
ประวัติการท�ำงาน
ผูช้ ว่ ยผูอ้ ำ� นวยการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน
• ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 1 ก.ค.2562 - ปัจจุบัน
			
บมจ. เนชัน่ บรอดแคสติง้ คอร์ปอเรชัน่
ประสานมิตร
2555 – 30 มิ.ย.2562
ผูจ้ ดั การอาวุโส ฝ่ายบัญชีและการเงิน
			
บมจ. เนชัน่ บรอดแคสติง้ คอร์ปอเรชัน่
อบรม/สัมมนา
• ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หลักสูตร สรุปสาระส�ำคัญประเด็นที่ควรทราบของ TFRS for การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนใน
PAEs ที่ต้องใช้และการเปลี่ยนแปลงในปี 2564
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
-ไม่มี –		
หลักสูตร งบกระแสเงินสด
			
หลักสูตร รายได้ ความแตกต่างระหว่างบัญชีและภาษี
การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการอื่นที่มิ ใช่บริษัทจดทะเบียนใน
• สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หลักสูตร การบริหารความเสี่ยง COSO ERM 2017
-ไม่มี –
• บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จ�ำกัด
		
หลักสูตร ข้อควรระวังในการยื่นงบการเงิน ปี 2563
และการเตรียมความพร้อมส�ำหรับ การน�ำส่งงบการเงิน ปี 2564 การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือ
หลักสูตร KEY POINT ทีผ่ ทู้ ำ� บัญชีตอ้ งทราบในการจัดท�ำบัญชี กิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน
-ไม่มี – 				
และรายงานผู้สอบบัญชี
หลักสูตร ประเด็นปัญหาและการวางแผนภาษีอากรของธุรกิจ
ท่องเที่ยว
หลักสูตร หลักเกณฑ์การอบรมและใช้ใบก�ำกับภาษีอเิ ล็กทรอนิกส์
(e-Tax Invoice)
ใบรับ(e-Receipt) ใบก�ำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้และใบรับ
พร้อมการจัดท�ำ รายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย
			
จ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 4 มกราคม 2565
- นางสุวรรณี วัชรภาสกร			
หุ้น
- คู่สมรส				
หุ้น
- บุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ			
หุ้น
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 		
-ไม่มี –			
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นายยศ บุญยืน

ต�ำแหน่ง เลขานุการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
อายุ
34 ปี
การศึกษา
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาการเงินและการธนาคาร
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาการเงินและการธนาคาร (เกียรตินิยมอันดับ 2)
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
			
อบรม/สัมมนา
• สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลั ก สู ต ร Company Secretary Program (CSP)
รุ่นที่ 119/2564
• ส�ำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
หลักสูตร “ธรรรมาภิบาลข้อมูล และการคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล” รุ่นที่1/2564
• สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA)
หลักสูตร Fundamentals for Corporate Secretaries 1/2558
• สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
หลักสูตร “ การบริหารความเสี่ยง(ขั้นพื้นฐาน)”
			
จ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 4 มกราคม 2565
- นายยศ บุญยืน			
หุ้น
- คู่สมรส				
หุ้น
- บุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ			
หุ้น
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 			
-ไม่มี –			
ประวัติการท�ำงาน
7 ก.พ. 2561 - ปัจจุบัน
			
			
26 ก.พ. 2562 - ปัจจุบัน
			
			

เลขานุการบริษทั และ เลขานุการคณะ
กรรมการตรวจสอบ
บมจ. เนชัน่ บรอดแคสติง้ คอร์ปอเรชัน่
เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
บมจ. เนชัน่ บรอดแคสติง้ คอร์ปอเรชัน่

การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2557 - 2560
ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท
			
บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการอื่นที่มิ ใช่บริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
14 ม.ค. 2563-20 ก.ย.2564 เลขานุการบริษัท
			
บจก. แฮปปี้ โปรดักส์ แอนด์ เซอร์วสิ
2557 - 2560
เลขานุการบริษัท
			
บจก.ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย)
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของ
บริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน
-ไม่มี –					
หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
เลขานุการของบริษทั จะต้องปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามทีก่ ำ� หนดในมาตรา
89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่
31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และ
ความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่
ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัท มี
ดังนี้
1) จัดท�ำและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้
ก. ทะเบียนกรรมการ
ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะ
		 กรรมการ และรายงานประจ�ำปีของบริษัท
ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือ
ผู้บริหาร และจัดส่งส�ำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา
89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการ
ตรวจสอบทราบภายใน 7 วันท�ำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับ
รายงาน นั้น
3) ด�ำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนประกาศ
ก�ำหนด
นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่บริษัท (หรือ
คณะกรรมการบริษัท) มอบหมาย
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เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัท
และบริษัทย่อย
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เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัท และบริษัทย่อย
ข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ ผู้บริหาร กับบุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
รายชื่อ

บริษัท
NBC

บริษัทย่อย

บริษัท บริษัท
ย่อย
ทางอ้อม ใหญ่

บริษัทย่อยในระดับเดียวกัน

NNV Nation
News NCOF NMG SWN KTM
/
V, /
/

นายฉาย
บุนนาค
X, /, //
นายสุธี
ผ่องไพบูลย์
/
นายชัยวัฒน์
อัศวินทรางกูร
/
นางสาวนริศรา ศรีสันต์
/
นายสุภวัฒน์ สงวนงาม
/, //, V
/
นายชาลี
ดิษฐลักษณ
/
นายสแตนเล่ย์ ชุ่น หวั่ง
/
พลเอกวัธนชัย ฉายเหมือนวงศ์
/
นางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ /, //
/
นางสาวอรอร อัครเศรณี
/
นายเจษฎา
บูรณพันธุ์ศรี
/
นายสมบูรณ์
ม่วงกล�่ำ
/
นางสาวปิยะดา ปุณณกิติเกษม
/
นางสาวเอีย่ มศรี บุญหชัยรัตน์
V
นายปกรณ์
พึ่งเนตร
V
นายสมเกียรติ บุญศิริ
V
/
นายชาคริต
ข่วงอารินทร์
V
นางสาววิลาวัลย์ สินธรชัยกุล
V
นางสุวรรณี
วัชรภาสกร
V
หมายเหตุ : X = ประธานกรรมการ, / = กรรมการ, // =

/

/

/
/

/
/

V
V
/
/

/

/

NDI

SPN

/

/

/

กรรมการบริหาร, V = ผู้บริหาร
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รายชื่อบริษัท
สัดส่วนการถือหุ้น

บริษัทย่อย

ณ 31 ธ.ค. 64
NBC ถือหุ้นโดยตรง
NBC ถือหุ้นโดยตรง

NNV บจก. เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชั่น
Nation News บจก. เนชั่น นิวส์

%
99.99
99.99

สัดส่วนการถือหุ้น

บริษัทย่อยทางอ้อม

ณ 31 ธ.ค. 64
NBC ถือหุ้นผ่าน NNV

NCOF บจก. เนชั่น คอฟฟี่

%
60.00

รายชื่อ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยในระดับเดียวกัน
บริษัทใหญ่

บริษัทย่อยในระดับเดียวกัน

NMG
KTM
NDI
SPN
SWN

บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย
เนชั่น ดิจิทัล คอนเทนท์
สปริงนิวส์
สเวน คอร์ปอเรชั่น

บจก.
บจก.
บจก.
บจก.

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย และ บริษัทย่อยทางอ้อม
บริษัทย่อย
รายชื่อ กรรมการ
นายฉาย
นายสุภวัฒน์
นางวรางคณา
นางสาวอรอร
นายสมเกียรติ

บุนนาค
สงวนงาม
กัลยาณประดิษฐ
อัครเศรณี
บุญศิริ

NNV
/
/
/

บริษัทย่อยทางอ้อม

Nation
News

NCOF

/
/
/

/
/
/

/

หมายเหตุ 1. / = กรรมการ
2. บริษัทย่อย : NNV บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชั่น จ�ำกัด
				
Nation News บริษัท เนชั่นนิวส์ จ�ำกัด (ชื่อเดิมบริษัท ไทย นิวส์ แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ เวิลด์ จ�ำกัด)
3. บริษัทย่อยทางอ้อม : NCOF บริษัท เนชั่น คอฟฟี่ จ�ำกัด
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รายละเอียดเกี่ยวกับ
หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท
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เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท

นายสมัชชา งามวาจา

ต�ำแหน่ง		 ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายใน
อายุ		 51 ปี
การศึกษา
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (สาขาการบัญชี) มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
อบรม/สัมมนา
• ส�ำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
หลักสูตร “ธรรมาภิบาลข้อมูลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”
			
จ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 4 มกราคม 2565
- นายสมัชชา งามวาจา		 - หุ้น
- คู่สมรส			 - หุ้น
- บุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ		 - หุ้น
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
-ไม่มี –			
ประวัติการท�ำงาน
ก.ย.2559 – ปัจจุบัน
: ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายใน
				 บมจ. เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2558 – ส.ค.2559
: ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายใน
				 บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป 		
			
การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
-ไม่มี –
		
การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน
-ไม่มี – 				
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ทรัพย์สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
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เอกสารแนบ 4

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
1. ทรัพย์สินถาวรที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทฯ มีสินทรัพย์ถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจทั้งสิ้น 112.42
ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ประเภททรัพย์สิน
ส่วนปรับปรุงสินทรัพย์เช่า
อุปกรณ์ที่ใช้ในการด�ำเนินงาน
เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง
และเครื่องใช้ส�ำนักงาน
ยานพาหนะ
สินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง
รวม

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ ลักษณะกรรมสิทธิ
(ล้านบาท)
59.01
เป็นเจ้าของ

ภาระผูกพัน
ไม่มี

42.35

เป็นเจ้าของ

ไม่มี

5.24

เป็นเจ้าของ

ไม่มี

5.42
0.40
112.42

เป็นเจ้าของ
เป็นเจ้าของ

ไม่มี
ไม่มี

ค�ำอธิบายเพิ่มเติม
• ส่วนปรับปรุงสินทรัพย์เช่า เป็นของ NBC มูลค่าสุทธิ 58.43 ล้านบาท และบริษัทย่อยมูลค่าสุทธิ 0.58
		 ล้านบาท NBC ได้เช่าพื้นที่ส�ำนักงานจาก บริษัท ที.ซี.ซี. คอมเมอร์เชียล พร๊อพเพอร์ตี้ แมนเนจเม้นท์
		 จ�ำกัด ซึ่งได้ท�ำเป็นสัญญา โดยวัตถุประสงค์ของการเช่าพื้นที่ส�ำนักงานเพื่อประโยชน์ในการประกอบ
		 ธุรกิจของบริษัท สัญญาจะหมดอายุในเดือนพฤศจิกายน 2566
• อุปกรณ์ที่ใช้ในการด�ำเนินงาน เป็นของ NBC มูลค่าสุทธิ 41.07 ล้านบาท และบริษัทย่อยมูลค่า
		 สุทธิ 1.28 ล้านบาท
• เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง และเครื่องใช้ส�ำนักงาน เป็นของ NBC มูลค่าสุทธิ 2.00 ล้านบาท และ
		 บริษัทย่อยมูลค่าสุทธิ 3.24 ล้านบาท
• ยานพาหนะ เป็นของ NBC มูลค่าสุทธิ 5.42 ล้านบาท
2. สัญญาเช่าทรัพย์สินระยะยาว
บริษัทฯ ได้ท�ำสัญญาเช่าและบริการเพื่อเช่าส�ำนักงานรวมทั้งสิ่งอ�ำนวยความสะดวก เพื่อประกอบธุรกิจ
โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีรายละเอียดของสัญญาดังนี้
รายละเอียด

ระยะเวลาสัญญา
ภาระผูกพัน ระยะเวลาคง
เหลือ
เริ่มต้น
สิ้นสุด รวมเวลา

อาคาร 11 ชั้น เลขที่ 1854 ถนนเทพรัตน
1
30
กรุงเทพฯ รวมเนื้อที่ประมาณ 4,807.30 ธันวาคม พฤศจิกายน
ตารางเมตร
2563
2566
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3 ปี

ไม่มี

สามารถต่อ
สัญญาเช่า
ได้เมื่อครบ
สัญญา

3. สินทรัพย์ ไม่มีตัวตนที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทฯ มีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ใช้ในการประกอบธุรกิจทั้งสิ้น 59.27
ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ประเภททรัพย์สิน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์
เครื่องหมายการค้า
รวม

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
(ล้านบาท)
7.39
51.88
59.27

ค�ำอธิบายเพิ่มเติม
• โปรแกรมคอมพิวเตอร์และค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ เป็นของ NBC มูลค่าสุทธิ 4.33 ล้านบาท และ
		 บริษัทย่อย 3.06 ล้านบาท
• เครื่องหมายการค้า เป็นของ NBC มูลค่าสุทธิ 0.91 ล้านบาท และบริษัทย่อย 50.97 ล้านบาท ได้แก่
		 เครื่องหมายการค้า TNEWs และ The People
4. ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์
คือ ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ประเภทบริการ
ทางธุรกิจระดับชาติ ในหมวดหมู่ข่าวสารและสาระแบบความคมชัดปกติ
บริษัทย่อยแห่งหนึ่ง ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์
ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ ในหมวดหมู่ข่าวสารและสาระแบบความคมชัดปกติ
จาก กสทช. โดยมีระยะเวลา 15 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2557 ถึงวันที่ 24 เมษายน 2572 จากการเป็น
ผู้ชนะการประมูล ในราคาประมูลรวม 1,338 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ต่อมาเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (“คสช.”) ออกค�ำสั่งที่ 4/2562 เรื่อง
มาตรการแก้ไขปัญหาการประกอบกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม บริษัทย่อยได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมใบ
อนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สองงวดสุดท้าย (งวดที่ห้าและงวดที่หก) ตามประกาศส�ำนักงาน กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์
วิธกี ารและเงือ่ นไขการจ่ายค่าชดเชยอันเนือ่ งมาจากการคืนใบอนุญาตให้ใช้คลืน่ ความถีเ่ พือ่ ให้บริการโทรทัศน์ในระบบ
ดิจิตอล จ�ำนวน 447 ล้านบาท
5. นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย
การพิจารณาการลงทุน หากบริษัทฯ จะพิจารณาลงทุนในบริษัทใดเพิ่มเติม จะต้องเป็นธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
กับธุรกิจหลัก และมีแนวโน้มที่จะเติบโตได้ในระยะยาว ทั้งนี้ บริษัทฯ จะด�ำเนินการดังกล่าวภายใต้ข้อก�ำหนดหรือ
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง และหากเป็นไปได้ บริษทั ฯ จะพิจารณาเรือ่ งการจัดส่งตัวแทนของบริษทั ฯ เข้าไปเป็นกรรมการ
เพื่อร่วมก�ำหนดนโยบายและกลยุทธ์ และ/หรือ การจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมบริหารจัดการด�ำเนินการ แล้วแต่กรณี
โดยบริษัทฯ ร่วมก�ำหนดนโยบายและเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหาร โดยประกอบด้วย 3 ธุรกิจ ดังนี้
1. สายธุรกิจสื่อโฆษณาทางโทรทัศน์ ด�ำเนินการภายใต้บริษัทย่อยทางตรง คือ บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชั่น จ�ำกัด
เพื่อด�ำเนินธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์และให้บริการโฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์
2. สายธุรกิจสือ่ โฆษณาทางสือ่ รูปแบบใหม่ ด�ำเนินการภายใต้บริษทั ย่อยทางตรง คือ บริษทั เนชัน่ นิวส์ จ�ำกัด
เพื่อด�ำเนินธุรกิจให้บริการข่าวสารผ่านระบบออนไลน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
3. สายธุรกิจจ�ำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ด�ำเนินการภายใต้บริษัทย่อยทางอ้อม คือ บริษัท เนชั่น คอฟฟี่ จ�ำกัด
ทั้งนี้ บริษัทย่อยทางตรงและบริษัทย่อยทางอ้อมทั้งหมดจดทะเบียนจัดตั้งและด�ำเนินธุรกิจในประเทศไทย
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เอกสารแนบ 5

นโยบายและแนวปฏิบัติการก�ำกับดูแลกิจการ
(ฉบับเต็ม)

และจริยธรรมธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการท�ำงาน
(Code of Conduct)
(ฉบับเต็ม)

อ้างอิงข้อมูล : ส่วนที่ 2
• ข้อ 6 นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
• ข้อ 7 โครงสร้างการก�ำกับดูแลกิจการและข้อมูลส�ำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ
			 คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ
• ข้อ 8 รายงานผลการด�ำเนินงานส�ำคัญด้านการก�ำกับดูแลกิจการ
โดยสามารถอ่านข้อมูลได้ที่ เว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ https://nbc.co.th/corporate-governance/
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เอกสารแนบ 6
- รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ�ำปี 2564
- รายงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประจ�ำปี 2564
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เอกสารแนบ 6

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ�ำปี 2564
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั เนชัน่ บรอดแคสติง้ คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการ
อิสระ จ�ำนวน 3 ท่าน โดยมี นายสุธี ผ่องไพบูลย์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายชัยวัฒน์ อัศวินทรางกูร และ
นางสาวนริศรา ศรีสันต์ เป็นกรรมการตรวจสอบ
ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมรวม 4 ครั้ง แต่ละครั้งใช้เวลาประชุม 1-2 ชั่วโมง
เพือ่ ปฏิบตั หิ น้าทีต่ า่ งๆ ตามทีไ่ ด้ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมดังกล่าวมีวาระการประชุม
ร่วมกับผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งบริษัทได้แต่งตั้งบริษัท เจอาร์ บิสสิเนส แอดไวซอรี่ จ�ำกัด ที่เป็น
นิติบุคคลภายนอกเป็นผู้ตรวจสอบภายใน ตลอดจนร่วมประชุมกับผู้บริหารระดับสูงในวาระที่เกี่ยวข้อง โดยคณะ
กรรมการตรวจสอบมีความเห็นดังนี้
• การจัดท�ำงบการเงิน คณะกรรมการได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ�ำปี 2564
ร่วมกับผูบ้ ริหารและผูส้ อบบัญชี เพือ่ ให้มนั่ ใจว่ารายงานทางการเงินของบริษทั และบริษทั ย่อย ได้จดั ท�ำขึน้ อย่างถูกต้อง
ตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอครบถ้วน เชื่อถือได้
และปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีแล้ว
นอกจากนี้ได้สอบทานการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติในรายการระหว่างกันของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม
รวมทั้งรายการที่เกี่ยวโยงกันเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ด�ำเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ทีส่ ำ� นักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�ำหนด
• การควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาโครงสร้างการบริหารงานของหน่วยงานตรวจ
สอบภายใน เพื่อให้เกิดความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน พิจารณาแผนการตรวจสอบภายในประจ�ำปี 2564 ตามปัจจัย
ความเสี่ยงที่คาดว่าจะมีผลกระทบต่อการด�ำเนินงานของบริษัท พร้อมให้ข้อเสนอแนะและการปรับแผนงานการตรวจ
สอบให้สอดคล้องกับสถานการณ์ มีการติดตามการด�ำเนินการแก้ไขตามรายงานผลการตรวจสอบในประเด็นที่มีนัย
ส�ำคัญกับฝ่ายบริหารอย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ ในปี 2564 ผูส้ อบบัญชีของบริษทั ไม่มขี อ้ สังเกตเกีย่ วกับระบบการควบคุมภายใน
ของบริษัทที่เป็นสาระส�ำคัญ
• การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ในเดือน กุมภาพันธ์ 2565 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับเลขานุการ
บริษัท มีความเห็นว่าบริษัทได้ปฏิบัติอยู่ในกรอบของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ อย่างถูกต้อง
• ผูส้ อบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าผูส้ อบบัญชีของบริษทั ประจ�ำปี 2564 นางสาวพรทิพย์
ริมดุสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565 เป็นบุคคลที่มีความเหมาะสมมีความเป็นอิสระ มีความรู้และประสบการณ์
ในการสอบบัญชีมาเป็นเวลายาวนาน ส�ำหรับการพิจารณาคัดเลือกผูส้ อบบัญชีของบริษทั ประจ�ำปี 2565 คณะกรรมการ
ตรวจสอบเสนอให้แต่งตั้ง นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565 หรือ นางศศิธร พงศ์อดิศักดิ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8802 หรือนางสาวมาริษา ธราธรบรรพกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5752 แห่งบริษัท
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ�ำปี 2565
• รายการระหว่างกัน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับ บริษัทใน
กลุ่มซึ่งอาจท�ำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท โดยพิจารณาถึงความจ�ำเป็นในการเข้าท�ำรายการและ
224

One
Report 2564

ความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการ โดยพิจารณาจากเงือ่ นไขต่างๆให้เป็นไปตามลักษณะการด�ำเนินการค้าราคา
ปกติในตลาดซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กบั ราคาทีเ่ กิดขึน้ กับบุคคลภายนอก (หากท�ำได้) และให้มกี ารเปิดเผยข้อมูลใน
การท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกันตามข้อก�ำหนดของคณะกรรมการกลต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนมาตรฐานการ
บัญชีที่กำ� หนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นว่าเป็นรายการทางการค้าจริงอันเป็นธุรกิจตามปกติ
ทั่วไป และเป็นรายการสนับสนุนการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ที่มีความโปร่งใส ซึ่งบริษัทได้ถือปฏิบัติตามนโยบายการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
จากการปฏิบตั งิ านตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบนัน้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าบริษทั ให้ความ
ส�ำคัญกับการบริหารงานตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้มีความโปร่งใส สุจริตและมีจริยธรรม ก่อให้เกิด
ความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีผลให้ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีประสิทธิภาพ
เพียงพอและเหมาะสมไม่มีข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�ำคัญ รายการที่เกี่ยวโยงกันที่อาจท�ำให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์นั้นเป็นรายการจริงทางการค้า อันเป็นธุรกิจโดยปกติทั่วไปเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล ไม่พบรายการผิด
ปกติที่เป็นสาระส�ำคัญ การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบทางราชการที่เกี่ยวข้องเป็นไปโดยถูกต้อง ส�ำหรับงบการ
เงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ไม่มีเหตุการณ์แสดงถึงปัญหาหรือรายการที่มีผลกระทบต่องบการเงินอย่างมีนัย
ส�ำคัญ ได้จัดท�ำขึ้นอย่างถูกต้องตามที่ควร ในสาระส�ำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และได้เปิดเผยข้อมูลอย่าง
เพียงพอ

……….……………………………………
(นายสุธี ผ่องไพบูลย์)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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เอกสารแนบ 6

รายงานของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ประจ�ำปี 2564
ในรอบปี 2564 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น
จ�ำกัด (มหาชน) จ�ำนวน 3 ท่าน ได้มีการประชุมร่วมกัน 1 ครั้ง เพื่อท�ำหน้าที่กลั่นกรองเรื่องการสรรหากรรมการและ
พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อย โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ดังนี้
ล�ำดับ

ชื่อ-นามสกุล

ต�ำแหน่ง

จ�ำนวนครั้งที่เข้า
ประชุม ปี 2564

1

นายสุธี ผ่องไพบูลย์

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน

1/1

2
3

นางสาวอรอร อัครเศรณี
นางสาวนริศรา ศรีสันต์

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

1/1
1/1

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
และก�ำหนดไว้ในกฎบัตรด้วยความรอบคอบและเป็นอิสระ โดยค�ำนึงหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ผลประโยชน์สูงสุด
ของบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเป็นส�ำคัญ สรุปการปฏิบัติหน้าที่ส�ำคัญที่ด�ำเนินการในรอบปี 2564 ดังนี้
1.
		
		
		
		
		

พิจารณาก�ำหนดคุณสมบัติและความเหมาะสมของผู้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ และกรรมการบริษัทที่ครบ
วาระการด�ำรงต�ำแหน่งทุกปี โดยค�ำนึงถึง การมีคุณสมบัติที่เหมาะสม มีความรู้ ประสบการณ์ และความ
เชี่ยวชาญ ทักษะ ที่เป็นประโยชน์ต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมัติ โดยการการเสนอแต่งตั้งกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยอีกวาระหนึ่ง และได้เปิดโอกาสให้
ผูถ้ อื หุน้ รายย่อยสามารถเสนอรายชือ่ บุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษทั ก่อนการเสนอต่อทีป่ ระชุม
ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ซึ่งในปี 2564 ไม่พบว่ามีการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

2. พิจารณาก�ำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ส�ำหรับปี 2564 เพื่อ
		 เสนอคณะกรรมการบริษทั พิจารณาให้ความเห็นชอบและน�ำเสนอให้ทปี่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั ิ
		 โดยพิจารณาเทียบเคียงกับระดับที่ปฏิบัติงานอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
3. พิจารณาทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประจ�ำปีให้สอดคล้องตาม
		 หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

……….……………………………………
(นายสุธี ผ่องไพบูลย์)
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
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บร�ษัท เนชั่น บรอดแคสติ�ง คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
228

One
Report 2564

เลขที่ 1854 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท (66) 2338-3333
www.nbc.co.th

