NEXT STEP

วิVISION
สัยทัศน์
มุ่งมั่นสู่การเป็นผู้น�ำด้านการผลิตข่าว
และรายการที่ทรงคุณค่า
เพื่อเป็นสถาบันสื่อแห่งอนาคต
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ปณิ
ธ
าน
MISSION
“สร้างแรงบันดาลใจ”
เป็นสถาบันผลิตนักข่าว ผู้ประกาศข่าว และผู้ผลิตรายการ

“สร้างสรรค์”
สถานีข่าวโทรทัศน์ 24 ชั่วโมง ให้ยืนยงอย่างมั่นคง ใน“ใจ”ของทุกคน
และเป็นผู้ผลิตรายการโทรทัศน์และวิทยุ ที่ดีที่สุด
“ก้าวไปข้างหน้า”
ทุ่มเทพัฒนาให้เข้าถึงทุกนวัตกรรม New Media (สื่อรูปแบบใหม่)
เพื่อสร้างโอกาสใหม่อย่างไม่หยุดยั้ง
“ด�ำรงความน่าเชื่อถือ”
ที่เป็นคุณค่าสูงสุดขององค์กรและซื่อสัตย์ต่อจรรยาบรรณ
แห่งวิชาชีพสื่อมวลชน
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44
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52
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ข้อมูลทั่วไป

สรุปข้อมูลทางการเงินและการลงทุน

สารจากประธานกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท

ผู้บริหารระดับสูง

โครงสร้างการประกอบธุรกิจ

เครือข่ายธุรกิจ

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

ปัจจัยความเสี่ยง
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73
102
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193
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายงานการปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ประจ�ำปี 2557

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ�ำปี 2557

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน ประจ�ำปี 2557

สรุปฐานะการเงินรวมของบริษัท

งบการเงิน

บุคคลอ้างอิงอื่น ๆ
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ข้อมูลทั่วไป
ชื่อบริษัท

บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์
NBC

ประเภทธุรกิจ

ผลิตรายการโทรทัศน์ รายการวิทยุ และให้บริการข่าวสาร โฆษณา
ผ่านสื่อโทรทัศน์ วิทยุ และสื่อรูปแบบใหม่

ที่อยู่ส�ำนักงานใหญ่

เลขที่1858/51-62 ชั้น 12 และ 13 ถ.บางนา-ตราด
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

เลขทะเบียนบริษัท

บมจ. เลขที่ 0107552000103

โทรศัพท์

(66) 2338-3645

โทรสาร

(66) 2338-3973

ทุนจดทะเบียน

720,343,962 บาท

ทุนช�ำระแล้ว

534,707,847 บาท (ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557)
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นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557)
ชื่อนิติบุคคล / ที่อยู่

ประเภทธุรกิจ

สัดส่วนการ
ถือหุ้น (%)

ทุนจด
ทะเบียน
(บาท)

ทุนชำ�ระ
แล้ว
(บาท)

บริษัทย่อย
บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ์มีเดีย จำ�กัด
1858/51-62 ชั้น 12,13
ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา
เขตบางนา กรุเงเทพฯ

สื่อโฆษณาทางสื่อรูปแบบใหม่

99.99

20,000,000

10,000,000

บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชั่น จำ�กัด
1858/51-62 ชั้น 12,13
ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา
เขตบางนา กรุเงเทพฯ

ผลิตรายการโทรทัศน์ และให้บริการ
โฆษณา ผ่านสื่อโทรทัศน์

99.99

300,000,000

300,000,000

บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ์ สกรีน จำ�กัด
1858/51-62 ชั้น 12,13
ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา
เขตบางนา กรุเงเทพฯ
(อยู่ระหว่างรอการชำ�ระบัญชี
เพื่อปิดบริษัท)

ผลิตรายการโทรทัศน์ และให้บริการ
โฆษณา ผ่านสื่อโทรทัศน์

99.99

1,000,000

250,000
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สรุปข้อมูลทางการเงินและการลงทุน
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
1. ข้อมูลจากงบการเงินรวม

2557

2556

2555

รายได้จากการขายและบริการ

713.38

661.78

737.08

รายได้รวม

741.87

680.67

740.42

กำ�ไรขั้นต้น

138.08

187.11

197.65

กำ�ไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา รายจ่ายตัดบัญชี

129.05

109.50

99.94

กำ�ไรสุทธิ

10.71

51.04

48.58

สินทรัพย์รวม

2,803.44

1,629.69

585.66

ส่วนของผู้ถือหุ้น

1,411.94

1,447.27

364.97

งบการเงินรวม
2. อัตราส่วนทางการเงิน

2557

2556

2555

0.99

0.13

0.60

อัตรากำ�ไรขั้นต้น (%)

19.36%

28.27%

26.81%

อัตรากำ�ไรสุทธิต่อรายได้รวม

1.44%

7.50%

6.56%

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

0.75%

5.63%

14.14%

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม

0.48%

4.61%

9.10%

กำ�ไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)

0.02

0.15

0.28

เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) ** (ดูหมายเหตุ)

0.08

0.14

0.18

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)

2.64

4.17

2.10

อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)

หมายเหตุ : **เงินปันผล
วันที่ 24 เมษายน 2556 ทีป่ ระชุมสามัญประจ�ำปีผถู้ อื หุน้ ของบริษทั มีมติอนุมตั กิ ารจ่ายเงินปันผลส�ำหรับ
การด�ำเนินงานประจ�ำปี 2555 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท เป็นจ�ำนวนเงินทั้งสิ้น 31.43 ล้านบาท
เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในระหว่างปี 2555-2556
วันที่ 9 พฤษภาคม 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลส�ำหรับ
การด�ำเนินงานงวด 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2556 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท เป็นจ�ำนวนเงินทั้งสิ้น 14.36
ล้านบาท และได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในระหว่างปี 2556
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วันที่ 7 พฤศจิกายน 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
ส�ำหรับการด�ำเนินงานงวด 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2556 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท เป็นจ�ำนวนเงินทั้งสิ้น
16.03 ล้านบาท และได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในระหว่างปี 2556
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ�ำปี 2557 ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 3 เมษายน 2557 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลส�ำหรับผลการด�ำเนิน
งานประจ�ำปี 2556 ในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นแล้วในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท รวมเป็นเงิน 30.39 ล้านบาท ทั้งนี้จึงเห็นควรเสนอต่อ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายให้กับผู้ถือหุ้นอีกในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท รวม
เป็นเงิน 16.03 ล้านบาท
วันที่ 3 เมษายน 2557 ที่ประชุมสามัญประจ�ำปีผู้ถือหุ้นของบริษัท มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลส�ำหรับ
การด�ำเนินงานประจ�ำปี 2556 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท เป็นจ�ำนวนเงินทั้งสิ้น 46.42 ล้านบาท
เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในระหว่างปี 2556-2557
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่าง
กาลส�ำหรับการด�ำเนินงานงวด 1 ม.ค. – 30 ก.ย. 2557 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท เป็นจ�ำนวนเงิน
ทั้งสิ้น 32.07 ล้านบาท และได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในระหว่างปี 2557
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ�ำปี 2558 ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 27 เมษายน 2558 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลส�ำหรับผลการด�ำเนิน
งานประจ�ำปี 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นแล้วในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท รวมเป็นเงิน 32.07 ล้านบาท ทั้งนี้จึงเห็นควรเสนอต่อ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายให้กับผู้ถือหุ้นอีกในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท รวม
เป็นเงิน 10.70 ล้านบาท

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก�ำไรสุทธิตามงบการเงิน
เฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักส�ำรองตามกฎหมาย และเงินส�ำรองอื่นๆ ที่จ�ำเป็นและ
เหมาะสม ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว อาจเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับฐานะการเงิน ผลการด�ำเนินงาน
แผนการลงทุน ความจ�ำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือผู้ถือหุ้น
ของบริษัทฯ เห็นสมควร ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่
ประชุมผูถ้ อื หุน้ เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึง่ คณะกรรมการบริษทั มีอ�ำนาจอนุมตั ใิ ห้จา่ ยเงินปันผล
ระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

NBC 9
รายงานประจำ�ปี 2557

10 NBC
รายงานประจำ�ปี 2557

สารจากประธานกรรมการ

ปี

2557 ทีเ่ พิง่ ผ่านพ้นไปน่าจะเป็นปีแห่งการเปลีย่ นแปลงครัง้ ใหญ่
ทีส่ ดุ ในอุตสาหกรรมโทรทัศน์ของประเทศไทยในรอบครึง่ ศตวรรษ
ที่เป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างอุตสาหกรรม, เทคโนโลยี,
การเปิดกว้างให้มีการแข่งขันมากขึ้นฯลฯ หลังจากคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.)
ได้ประสบความส�ำเร็จในการจัดประมูลคลื่นความถี่การประกอบกิจการ
โทรทัศน์ในระบบดิจิทัลเมื่อเดือนธ.ค. 2556 ได้ผู้ประกอบการทั้งหมด
17 บริษัทที่ถือครองใบอนุญาตทีวีดิจิทัลประเภทบริการธุรกิจระดับชาติ
24 ช่อง
บริษทั เนชัน่ บรอดแคสติง้ คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกัด (มหาชน) เป็นหนึง่
ในผูช้ นะการประมูลช่องทีวดี จิ ทิ ลั ประเภทข่าวสารและสาระ ด้วยจ�ำนวนเงิน
สูงสุด 1,338 ล้านบาท แสดงถึงความพร้อมและความมัน่ ใจในการก้าวผ่าน
จากโทรทัศน์ในระบบเดิมทัง้ ระบบอะนาล้อก,ระบบทีวดี าวเทียมไปสูร่ ะบบ
ทีวีดิจิทัลที่จะใช้คลื่นภาคพื้นดิน สามารถรับชมได้ทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทย
โดยบริษัทฯได้น�ำช่อง Nation Channel ที่ได้รับใบอนุญาต
จากกสทช.ให้ด�ำเนินธุรกิจกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่หรือโทรทัศน์ผ่าน
ดาวเทียมเปลีย่ นชือ่ มาเป็น Nation TV ช่อง 22 มาออกอากาศในระบบทีวี
ดิจทิ ลั ตัง้ แต่วนั แรก 1 เมษายน 2557 ของการทดลองออกอากาศผ่านโครง
ข่ายทีวีดิจิทัล ซึ่งกสทช.ได้ออกหลักเกณฑ์การแพร่ภาพผ่านช่องสัญญาณ
ดาวเทียมหรือ Must Carry ในช่อง 32 ท�ำให้ฐานผู้ชมช่อง Nation TV เพิ่ม
ขึ้นอย่างกว้างขวาง
ในรอบปีที่ผ่านมา แม้ปัจจัยแวดล้อมในการเปลี่ยนผ่านจาก
โทรทัศน์ในระบบอะนาล็อกไปสูร่ ะบบดิจทิ ลั ยังเต็มไปด้วยความไม่พร้อม
หลายประการ เช่น โครงข่ายการแพร่ภาพทีวดี จิ ทิ ลั ยังไม่ครอบคลุมตามแผน
ความล่าช้าในการแจกคูปองเพื่อให้ผู้บริโภคน�ำไปแลกกล่องรับสัญญาณ
ทีวีดิจิทัลระบบภาคพื้นดิน (DVB-T2) ที่ชะงักไปในช่วงหนึ่ีงที่มีข้อ
เสนอให้น�ำไปแลกกล่องรับโทรทัศน์ดาวเทียมด้วย ฯลฯ และความผันผวน
ของสถานการณ์ทางการเมือง ท�ำให้ผู้ประกอบการทีวีดิจิทัล 24 ช่อง
ต้องประสบกับความยากล�ำบากในการด�ำเนินธุรกิจเป็นส่วนใหญ่
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แต่ถือว่าในปี 2557 น่าจะเป็นปีที่ผลประกอบการด้านรายได้
โฆษณาของช่อง Nation TV เติบโตอย่างก้าวกระโดดมากที่สุดในช่วง
ไตรมาสที่ 3-4 เฉลี่ยประมาณ 80-90% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของ
ปี 2556 แม้ว่าต้นทุนจากการประมูลและค่าโครงข่ายทีวีดิจิทัลที่เพิ่ม
ขึน้ อย่างมาก แต่ผลประกอบการโดยรวมของบริษทั ฯยังมีก�ำไรสุทธิอยู่
พอสมควร
ในปี 2558 น่าจะเป็นปีที่ดีที่สุดอีกปีหนึ่งของบริษัทฯ โดย
เฉพาะอย่างยิ่งจากการส�ำรวจพฤติกรรมของผู้ชมโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
ของสมาคมมีเดียเอเยนซี่และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย และบริษัท เอซี
เนลสัน (ประเทศไทย) จ�ำกัด พบว่าส่วนแบ่งคนดูของทีวีดิจิทัลได้เพิ่มขึ้น
อย่างรวดเร็ว นับตั้งแต่การออกอากาศวันแรกในเดือนเม.ย. 2557 ที่มี
ส่วนแบ่งคนดูประมาณ 6-7 % แล้วได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทุกๆ เดือน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายหลังการแจกคูปองเพื่อแลกกล่องรับสัญญาณทีวี
ดิจิทัลในปลายเดือนตุลาคม 2557 ท�ำให้ส่วนแบ่งคนดูทีวีดิจิทัล wfh เพิ่ม
เป็นประมาณ 24 % ในเดือนมกราคม 2558 และยังมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่องในปี 2558 ที่คาดว่าจนถึงปลายปีนี้น่าจะมีส่วนแบ่งคนดูทีวี
ดิจิทัลมากกว่า 40-50%
ช่อง Nation TV จะได้ประโยชน์อย่างมากจากฐานผู้ชมทีวี
ดิจทิ ลั ทีเ่ พิม่ ขึน้่ อย่างต่อเนือ่ ง แม้วา่ ในปีทผี่ า่ นมาท่ามกลางภาวะการ
แข่งขันทางธุรกิจของช่องทีวดี จิ ทิ ลั ค่อนข้างรุนแรง แต่ชอ่ ง Nation TV
สามารถปรับเพิ่มราคาขายโฆษณาสุทธิได้มากกว่า 30-50% จึงเชื่อ
มั่นว่าในปี 2558 จะสามารถปรับเพิ่มอัตราค่าโฆษณาและการเพิ่ม
ฐานลูกค้าโฆษณาได้อีกมากตามฐานผู้ชมทีวีดิจิทัลที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
นอกจากนีแ้ ล้วในส่วนของธุรกิจอืน่ ๆ ของบริษทั ยังสามารถรักษา
ส่วนแบ่งทางการตลาดและเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันในทุกๆ ด้าน
ให้ก้าวอยู่แถวหน้าของคู่แข่งขัน
ธุรกิจวิทยุ ได้มีการขยายฐานผู้ฟังวิทยุเนชั่นที่ด�ำเนินการอยู่
2 สถานี คือ วิทยุกรมการพลังงานทหาร FM 90.5 และวิทยุขสทบ. 102
ไปยังทุกๆ ช่องทาง เช่น เวบไซต์, โทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์พกพาใน
ทุกรูปแบบ
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ธุรกิจนิวมีเดีย ถือเป็นอีกธุรกิจของบริษัทฯ ที่ในปีนี้น่าจะ
เป็นปีแห่งการขยายฐานผู้เข้าถึงออนไลน์ให้กว้างขวางยิ่งขึ้นและการเข้า
สู่สายธุรกิจประเภท E-Commerce เมื่อรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ได้เดินหน้านโยบายเศรษฐกิจดิจทิ ลั ทีจ่ ะมีการลงทุนโครงสร้างสร้างพืน้ ฐาน
ด้านอินเทอร์เน็ต เช่น บรอดแบนด์ทั่วประเทศ, การประมูลคลื่นความถี่
ระบบโทรศัพท์ 4 G, การออกกฏหมายด้านอินเทอร์เน็ตเพื่อสร้างความ
มั่นใจในการด�ำเนินธุรกิจ ฯลฯ
ด้วยปัจจัยภาวะแวดล้อมทางธุรกิจทีวีดิจิทัล,นิวมีเดีย และ
ภาวะเศรษฐกิจและการเมืองเริ่มมีเสถียรภาพมากกว่าปีที่ผ่านมา ล้วนแต่
เป็นปัจจัยบวกที่จะเอื้อในการด�ำเนินธุรกิจได้เป็นอย่างดี
จึงเชือ่ มัน่ ว่าในปี 2558 จะเป็นปีทดี่ ที สี่ ดุ อีกปีหนึง่ ของบริษทั ฯ

		
		

นายสุทธิชัย แซ่หยุ่น 			
   ประธานกรรมการ
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คณะกรรมการบริษัท
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คณะกรรมการบริษัท

นายสุทธิชัย แซ่หยุ่น				
ประธานกรรมการ		

อายุ
การศึกษา

		

69 ปี			
ประกาศนียบัตรโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชย์ 			
กรุงเทพมหานคร (ACC)
โรงเรียนแสงทองวิทยา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา		
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย			
Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 54/2549

		

ไม่มี		

		
		

การอบรม

การอบรมปี 2557
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จ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 30 มกราคม 2558				

นายสุทธิชัย แซ่หยุ่น		
4,866,714 หุ้น (0.91%)
คู่สมรส (นางนันทวัน หยุ่น)		
94,332 หุ้น (0.02%)
บุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ		
- หุ้น
				

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
พี่ชายนายเทพชัย แซ่หย่อง				

ประวัติการท�ำงาน				

2514 - 2555
2554 – ปัจจุบัน
2555 - ปัจจุบัน
2555 - ปัจจุบัน

บรรณาธิการอ�ำนวยการ บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป		
ประธานกรรมการ บมจ. เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น
ประธานกรรมการ บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป		
ประธานกรรมการ บมจ.เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์			
2555 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
2555 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ.เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์
				

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน

2549 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ บริษัท เอ็น เอ็ม แอล จ�ำกัด
2551 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ บริษัท เนชั่น นิวส์ เน็ตเวิร์ค จ�ำกัด
2554 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ บริษัท เนชั่น ยู จ�ำกัด
2555 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ์มีเดีย จ�ำกัด
2555 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ บริษัท เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท์ จ�ำกัด
2555 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ บริษัท เนชั่น คิดส์ จ�ำกัด
2556 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ บริษัท ไนน์ บีไบรท์ จ�ำกัด
29 ธ.ค. 2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เนชั่น โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ�ำกัด
				

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของบริษัท
หรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน
ไม่มี

จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท 20 ปี				
(ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 8 ม.ค. 2536)				
				

การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)				
การประชุมคณะกรรมการบริษัท				
การประชุมสามัญประจ�ำปีผู้ถือหุ้น				

6/6
1/1
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คณะกรรมการบริษัท

นายเสริมสิน สมะลาภา				
กรรมการ			

อายุ
การศึกษา

		

47 ปี			
ปริญญาโท สาขาการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
วิทยาลัยบริหารธุรกิจสโลน สถาบันเทคโนโลยี 		
แห่งแมสซาชูเซ็ทส์ (MIT) ประเทศสหรัฐอเมริกา			
ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 		
กลยุทธ์ส�ำหรับบริษัทสื่อ หลักสูตรผู้บริหาร
วิทยาลัยบริหารธุรกิจฮาวาร์ด มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด 		
ประเทศสหรัฐอเมริกา				
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย			
Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 24/2547

		

ไม่มี

		
		
		
		
		
		
		

การอบรม

การอบรมปี 2557
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จ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 30 มกราคม 2558				

นายเสริมสิน สมะลาภา		
				

27,000,000 หุ้น (5.05%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร				
ไม่มี				

ประวัติการท�ำงาน				
2553 – ปัจจุบัน
2554 – ปัจจุบัน
2554 – ปัจจุบัน

กรรมการ บมจ.เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป		
กรรมการ บมจ.เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น		
กรรมการ บมจ.เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์			

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์			
2553 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
2554 - ปัจจุบัน
กรรมการ บมจ.เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์
				

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน				
2553 – ปัจจุบัน นายกสภามหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
2554 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เนชั่น ยู จ�ำกัด
2556 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท ไนน์ บีไบรท์ จ�ำกัด				
				

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของบริษัท
หรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน
ไม่มี		

จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท 3 ปี 1 เดือน				
(ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 9 พ.ย. 2554) 		
				

การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)				
การประชุมคณะกรรมการบริษัท				
การประชุมสามัญประจ�ำปีผู้ถือหุ้น				

6/6
1/1
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คณะกรรมการบริษัท

นายอดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ				
กรรมการผู้อ�ำนวยการ			

อายุ
การศึกษา
		
		

54 ปี			
ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี 				
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย				
หลักสูตรบทบาทหน้าที่และทักษะ
ของการเป็นกรรมการบริษัท (DCP) รุ่นที่ 71/2549

		

หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง
สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 19/2557			

		

การอบรม

การอบรมปี 2557				
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จ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 30 มกราคม 2558		

นายอดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ
(คู่สมรส) นางกมลทิพย์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ
บุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ		
				

237,830 หุ้น (0.04%)
1,097,400 หุ้น (0.21%)
หุ้น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร			
ไม่มี				
				

ประวัติการท�ำงาน				

2525 - 2528 นักข่าวหนังสือพิมพ์มาตุภูมิรายวันและมาตุภูมิธุรกิจ
2528 - 2535 นักข่าวหนังสือพิมพ์ The Nation
2535 - 2542 บรรณาธิการ หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
2541 - 2542 นายกสมาคมสโมสรผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ
2543 - 2551 บรรณาธิการสถานีข่าว Nation Channel และวิทยุเนชั่น
2544 - 2547 บรรณาธิการหนังสือพิมพ์คมชัดลึก
2552 - 2553 นายกสมาคมโทรทัศน์ดาวเทียมแห่งประเทศไทย
2552 - ปัจจุบัน กรรมการผู้อ�ำนวยการ บมจ. เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
				

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน				
2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คมชัดลึก มีเดีย จ�ำกัด
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ์มีเดีย จ�ำกัด
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็น เอ็ม แอล จ�ำกัด
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เนชั่น ยู จ�ำกัด
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชั่น จ�ำกัด
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ์ สกรีน จ�ำกัด
				

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของบริษัท
หรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน			
ไม่มี

จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท 14 ปี 1 เดือน				
(ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 23 พ.ย. 2543			
				

การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)				
การประชุมคณะกรรมการบริษัท				
การประชุมสามัญประจ�ำปีผู้ถือหุ้น				
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คณะกรรมการบริษัท

นายสุพงษ์ ลิ้มธนากุล				
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ		

อายุ
การศึกษา

62 ปี			
Doctor of Business Administration in 		
International Marketing, University of San Gabriel,
Irvine, California, U.S.A.				
Master of Science in Marketing & Consumer
Behavior, California State University 		
Bachelor of Arts in Economics,
California State University			

การอบรม
		
		

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย		
หลักสูตรบทบาทหน้าที่และทักษะ
ของการเป็นกรรมการ (DCP) รุ่นที่ 99/2551

		

ไม่มี					

		
		
		
		
		
		

การอบรมปี 2557
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จ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 30 มกราคม 2558		
ไม่มี
				

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร		
ไม่มี				
				

ประวัติการท�ำงาน				

2549 - 2551 ผู้เชี่ยวชาญประจ�ำสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2550
อนุกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยโลก		
2550
ผู้เชี่ยวชาญประจ�ำสมาชิกร่างรัฐธรรมนูญ
2550
อนุกรรมการตรวจสอบ taxi และ limousine สนามบินสุวรรณภูมิ		
2552 - ปัจจุบัน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ		
2550 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จ�ำกัด (มหาชน)		
2552 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ		
		
บมจ. เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น		
				

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์				
2550 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จ�ำกัด (มหาชน)
				

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน				
2552 - ปัจจุบัน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แผ่นเหล็กวิลาสไทย จ�ำกัด
				

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของบริษัท
หรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน				
ไม่มี

จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท 5 ปี 9 เดือน				
(ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 12 มี.ค. 2552) 				
				

การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)				
การประชุมคณะกรรมการบริษัท				
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ				
การประชุมสามัญประจ�ำปีผู้ถือหุ้น				
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คณะกรรมการบริษัท

นายเมธา สุนทรจิตร์				

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
		
อายุ
54 ปี			
การศึกษา
MMM คณะรัฐประศาสนศาสตร์
		
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 			
ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
		
การอบรม
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย		
หลักสูตรบทบาทหน้าที่และทักษะ
		
		
ของการเป็นกรรมการบริษัท (DCP) รุ่นที่ 118/2552

การอบรมปี 2557
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ไม่มี		

		

จ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 30 มกราคม 2558			
ไม่มี 				
				

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร				
ไม่มี				
				

ประวัติการท�ำงาน				

2546 - 2547 กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลอว์แมน สแตนดาร์ด จ�ำกัด		
2548 - 2555 ผู้จัดการ บริษัท ลอว์แมน สแตนดาร์ด จ�ำกัด		
2552 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ		
บมจ. เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น
2555 - ปัจจุบัน ผู้จัดการที่ปรึกษากฏหมาย ลอว์แมน แอนด์ เมธา		
					

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ไม่มี				

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน			
2555 - ปัจจุบัน

ผู้จัดการที่ปรึกษากฏหมาย ลอว์แมน แอนด์ เมธา			

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของบริษัท
หรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน			
ไม่มี

จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท 5 ปี 9 เดือน			
(ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 12 มี.ค. 2552)				
				

การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)				
การประชุมคณะกรรมการบริษัท				
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ				
การประชุมสามัญประจ�ำปีผู้ถือหุ้น				
				

5/6
3/4
1/1
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คณะกรรมการบริษัท

นายกิตติชัย ลัทธิโสภณกุล				
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ			

อายุ
การศึกษา
		
		

66 ปี			
ปริญญาตรี สาขาบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย		
Director Accreditation Program (DAP)
รุ่นที่ 97/2555

		

ไม่มี

		

การอบรม
การอบรมปี 2557
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จ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 30 มกราคม 2558			
ไม่มี				
				

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร			

ไม่มี				
				
ประวัติการท�ำงาน			
2515 - 2517 		 Internal Control Staff บริษัท เอสโซ่ แสตนดาร์ด ประเทศไทย จ�ำกัด
2517 - 2518 		 Account Supervisor บริษัท ไอซีไอ ประเทศไทย จ�ำกัด		
2518 - 2521 		 Accountant บริษัท ดีทแฮล์ม จ�ำกัด		
2521 - 2524		 Account Supervisor บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จ�ำกัด
2524 - 2526		 Inventory Cost Accountant บริษัท คอลเกต - ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
2526 -2527		 Internal Audit Manager บริษัท คอลเกต - ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
2527 - 2530		 Budget & Costing Manager บริษัท คอลเกต - ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
2531 - 2533		 Financial Planning Manager บริษัท คอลเกต - ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
2534		 Trade Marketing Manager บริษัท คอลเกต - ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
2534 - 2554		 Executive Vice President, Finance บมจ. โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป
2554 - ปัจจุบัน		 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น
2555 - ปัจจุบัน		 กรรมการ บมจ. โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป		
				

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์			
2555 - ปัจจุบัน
กรรมการ บมจ.โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป
				

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน				
ไม่มี				
				

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของบริษัท
หรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน			
ไม่มี

จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท 3 ปี 1 เดือน			

(ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 9 พ.ย. 2554) 						

การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)				
การประชุมคณะกรรมการบริษัท				
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ				
การประชุมสามัญประจ�ำปีผู้ถือหุ้น				
				

6/6
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คณะกรรมการบริษัท

น.ส.เอี่ยมศรี บุญหชัยรัตน์				
กรรมการ			

อายุ
การศึกษา
การอบรม

การอบรมปี 2557
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55 ปี			
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย		
หลักสูตรบทบาทหน้าที่และทักษะ
ของการเป็นกรรมการบริษัท (DCP) รุ่นที่ 82/2549
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA)
หลักสูตร Executive Development Program 		
(EDP) รุ่นที่ 8				
ไม่มี

จ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 30 มกราคม 2558			
ไม่มี				
				

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร		
ไม่มี				
				

ประวัติการท�ำงาน				
2546 - 2549 		
		
2549 - 2550		
		
2551 - 2552		
		
2552 - ปัจจุบัน		

กรรมการอ�ำนวยการ		
บริษัท อินสไพร์เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ�ำกัด		
กรรมการอ�ำนวยการสายธุรกิจด้านกิจกรรมพิเศษและหนังสือฉบับพิเศษ
บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป		
กรรมการอ�ำนวยการสายธุรกิจโฆษณา		
บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป		
กรรมการ บมจ. เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น		

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		
ไม่มี				

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน				
2555 - ปัจจุบัน		 กรรมการ บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชั่น จ�ำกัด
2555 - ปัจจุบัน		 กรรมการ บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ์ สกรีน จ�ำกัด
				

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน		
ไม่มี

จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท 5 ปี 10 เดือน			

(ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 18 ก.พ. 2552) 						

การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)				
การประชุมคณะกรรมการบริษัท				
การประชุมสามัญประจ�ำปีผู้ถือหุ้น				

6/6
1/1
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คณะกรรมการบริษัท

นางสาวดวงกมล โชตะนา				
กรรมการ			

อายุ
การศึกษา
การอบรม

การอบรมปี 2557

52 ปี			
ปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย		
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
หลักสูตรบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็น
กรรมการบริษัท (DCP) รุ่นที่ 144/2554
หลักสูตร Anti-Corruption for Executive 		
Program (ACEP) รุ่นที่ 2/2555
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA)		
หลัก Executive Development Program (EDP)
รุ่นที่ 4

ไม่มี				
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จ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 30 มกราคม 2558			
นางสาวดวงกมล โชตะนา
236,531 หุ้น (0.04%)
				

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร		
ไม่มี				
				

ประวัติการท�ำงาน				
2554 – ปัจจุบัน		
		
2555 - ปัจจุบัน		
		

กรรมการ
		
บมจ. เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น		
กรรมการผู้อ�ำนวยการ
		
บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป		

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		
2555 - ปัจจุบัน		 กรรมการผู้อ�ำนวยการ บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
				

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน				

2553 - ปัจจุบัน		 กรรมการผู้อ�ำนวยการ
บริษัท กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จ�ำกัด
2555 - ปัจจุบัน		 กรรมการ
บริษัท เนชั่น นิวส์ เน็ตเวิร์ค จ�ำกัด
2555 - ปัจจุบัน		 กรรมการ
บริษัท คมชัดลึก มีเดีย จ�ำกัด
2555 - ปัจจุบัน		 กรรมการ
บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จ�ำกัด
2555 - ปัจจุบัน		 กรรมการ
บริษัท เอ็น เอ็ม แอล จ�ำกัด
2555 - ปัจจุบัน		 กรรมการ
บริษัท เนชั่น ยู จ�ำกัด
2555 - ปัจจุบัน		 กรรมการ
บริษัท แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสติ้ง จ�ำกัด
						

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของบริษัท
หรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน
ไม่มี

จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท 3 ปี 8 เดือน			

(ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 5 เม.ย. 2554) 						

การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)				
การประชุมคณะกรรมการบริษัท			
การประชุมสามัญประจ�ำปีผู้ถือหุ้น			
				

6/6
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คณะกรรมการบริษัท

นางสุภาณี เดชาบูรณานนท์				

กรรมการอิสระ
		
อายุ
63 ปี			
การศึกษา
ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย			
ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์
Ottawa University เมืองอ็อตโตว่า
ประเทศแคนนาดา			
การอบรม
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
หลักสูตรบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็น
กรรมการบริษัท (DCP) รุ่นที่ 189/2557

การอบรมปี 2557

หลักสูตรบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็น
กรรมการบริษัท (DCP) รุ่นที่ 189/2557		
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จ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 30 มกราคม 2558			
ไม่มี				
						

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร		
ไม่มี				
				

ประวัติการท�ำงาน				
2536 - 2541

Associate Board Members of Ogilvy & Mather 		
บริษัท โอกิลวี่ แอนด์ เมเธอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด 		
2537 - 2541
Media Planning Director		
บริษัท โอกิลวี่ แอนด์ เมเธอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด 		
2542 - 2548
Group Executive Director		
มายด์แชร์ (ประเทศไทย)		
2549 - 2551
Chairman/Director of Trading & Strategy, 		
กรุ๊ปเอ็ม		
2552 - 2554
ประธานกรรมการ
กรุ๊ปเอ็ม
2555 -ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ		
บมจ. เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น
1 ส.ค. 2557 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
Omnicom Media Group		

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์			
ไม่มี 			
				

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน
1 ส.ค. 2557 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร Omnicom Media Group
			

		

		

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของบริษัท
หรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน				
ไม่มี

จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท 2 ปี 8 เดือน			

(ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 25 เม.ย. 2555)				
				

การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)				
การประชุมคณะกรรมการบริษัท				
การประชุมสามัญประจ�ำปีผู้ถือหุ้น				

6/6
1/1
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คณะกรรมการบริษัท

นายเทพชัย แซ่หย่อง				
กรรมการ		

อายุ
การศึกษา
การอบรม
การอบรมปี 2557
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60 ปี			
มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ 		
กรุงเทพมหานคร (ACC)				
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย		
หลักสูตรบทบาทหน้าที่และทักษะ
ของการเป็นกรรมการบริษัท (DCP) รุ่นที่ 177/2556
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง
ด้านวิทยาการพลังงาน(วพน.)รุ่นที่ 5/2557

จ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 30 มกราคม 2558				

นายเทพชัย แซ่หย่อง			
54,000 หุ้น (0.01%)
				

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร			

น้องชายนายสุทธิชัย แซ่หยุ่น						

ประวัติการท�ำงาน				
2551 - 2555		
		
		
2555 - ปัจจุบัน		
		
2555 - ปัจจุบัน		
		
2556 - ปัจจุบัน		
		
2556 - 8 ส.ค. 2557		
		
7 ส.ค. 2557 - ปัจจุบัน
		

ผู้อ�ำนวยการ		
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ
แห่งประเทศไทย (ไทยพีบีเอส)
บรรณาธิการเครือเนชั่น 		
บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป		
กรรมการ		
บริษัท เนชั่น นิวส์ เน็ตเวิร์ค จ�ำกัด		
กรรมการ		
บมจ. เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น
กรรมการ		
บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป		
กรรมการ
		
บมจ.เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์			

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		
2556 - 8 ส.ค. 2557 		 กรรมการ บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
7 ส.ค. 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์
									

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน			
2555 - ปัจจุบัน		 กรรมการ บริษัท เนชั่น นิวส์ เน็ตเวิร์ค จ�ำกัด
29 ธ.ค. 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เนชั่น โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ�ำกัด
				

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน
ไม่มี				
				

จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท 1 ปี 8 เดือน			
(ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 24 เม.ย. 2556)

การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)				
การประชุมคณะกรรมการบริษัท				
การประชุมสามัญประจ�ำปีผู้ถือหุ้น				

6/6
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ผู้บริหารระดับสูง
นางนงค์นาถ ห่านวิไล

ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�ำนวยการ-สายงานกลยุทธ์องค์กรและซีเอสอาร์

อายุ
การศึกษา

52 ปี
ปริญญาโท นิเทศศาสตร์พัฒนาการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี การสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ไม่มี

		

การอบรม

การอบรมปี 2557				
ไม่มี

จ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 30 มกราคม 2558
นางนงค์นาถ ห่านวิไล

30,000 หุ้น (0.02%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
ไม่มี

ประวัติการท�ำงาน
2530 - 2552
		
2552
		
2553 – ปัจจุบัน
		
		

บรรณาธิการข่าว
บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
ผู้อ�ำนวยการส่วนงานวิทยุ
บมจ. เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น
ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�ำนวยการ
สายงานกลยุทธ์องค์กรและซีเอสอาร์
บมจ. เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น
ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ไม่มี

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน
ไม่มี

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของบริษัท
หรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน
ไม่มี
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ผู้บริหารระดับสูง
นายกนกรัตน์ วงศ์สกุล

รองกรรมการผู้อ�ำนวยการ-สายงานผู้ประกาศ

อายุ
การศึกษา
การอบรม

51 ปี
ปริญญาตรี วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ไม่มี

การอบรมปี 2557				
ไม่มี

จ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 30 มกราคม 2558
ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
ไม่มี

ประวัติการท�ำงาน
2539 - 2552
2552
2553 – ปัจจุบัน

ผู้ช่วยกรรมการอ�ำนวยการ
บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
ผู้อ�ำนวยการส่วนงานผู้ประกาศข่าว
บมจ. เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น
รองกรรมการผู้อ�ำนวยการ-สายงานผู้ประกาศ
บมจ. เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น
ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ไม่มี

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน
ไม่มี

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของบริษัท
หรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน
ไม่มี
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ผู้บริหารระดับสูง
นางสุวรรณี วัชรภาสกร
ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายการเงิน

อายุ
การศึกษา

47 ปี
ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ไม่มี

การอบรม

การอบรมปี 2557				
ไม่มี

จ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 30 มกราคม 2558
ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
ไม่มี

ประวัติการท�ำงาน
2540 - 2552
		
2552 - 2555
		
2555 - ปัจจุบัน
		

ผู้จัดการแผนกบัญชี
บริษัท เนชั่น พรอพเพอร์ตี้ส์ จ�ำกัด
ผู้จัดการฝ่ายการเงิน
บมจ. เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น
ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายการเงิน
บมจ. เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น
ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ไม่มี

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน
ไม่มี

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกับ
กิจการของบริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน
ไม่มี

38 NBC
รายงานประจำ�ปี 2557

ผู้บริหารระดับสูง
นายสุภวัฒน์ สงวนงาม

ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายบัญชี

อายุ
การศึกษา
การอบรม

42 ปี
ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ไม่มี

การอบรมปี 2557				
ไม่มี

จ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 30 มกราคม 2558
ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
ไม่มี

ประวัติการท�ำงาน
2544 - 2547
		
2547 - 2551
		
2552 - 2555
		
2555 - ปัจจุบัน
		

พนักงานบัญชีอาวุโส
บริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด จ�ำกัด
ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชี
บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชี
บมจ. เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายบัญชี
บมจ. เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์
ไม่มี

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน
ไม่มี

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของ
บริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน
ไม่มี
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ผู้บริหารระดับสูง
นางสาวชไมพร คงเพชร

ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�ำนวยการ-สายงานวิทยุและกิจกรรม

อายุ
การศึกษา
		

การอบรม

54 ปี
ปริญญาโท สังคมวิทยาประยุกต์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ไม่มี

การอบรมปี 2557				
ไม่มี

จ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 30 มกราคม 2558
ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
ไม่มี

ประวัติการท�ำงาน
2546
		
2546- 2552
		
2552
		
2553 – ปัจจุบัน
		

บก.ข่าวเศรษฐกิจ-คมชัดลึก
บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
บก.ข่าวเศรษฐกิจ
บมจ. เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น
ผู้อ�ำนวยการ-ส่วนงานวิทยุและพัฒนาธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
บมจ. เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น
ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�ำนวยการ-สายงานวิทยุและกิจกรรม
บมจ. เนชั่น บรอดแคสติ้ง

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น
ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ไม่มี

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน
ไม่มี

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกับ
กิจการของบริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน
ไม่มี
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ผู้บริหารระดับสูง
นางวรารักษ์ ลีเลิศพันธ์
ผู้อ�ำนวยการอาวุโส กลุ่มงานขาย

อายุ
การศึกษา
การอบรม

45 ปี
ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ไม่มี

การอบรมปี 2557				
ไม่มี

จ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 30 มกราคม 2558
นางวรารักษ์ ลีเลิศพันธ์

21,000 หุ้น (0.00%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
ไม่มี

ประวัติการท�ำงาน
2549- 2550
		
2551
		
2552
		
2553 – ปัจจุบัน

ผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายโฆษณา
บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการอาวุโส ฝ่ายโฆษณา
บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
ผู้อ�ำนวยการอาวุโส ฝ่ายโฆษณา
บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
ผู้อ�ำนวยการอาวุโส กลุ่มงานขาย
บมจ. เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น
ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ไม่มี

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน
ไม่มี

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกับ
กิจการของบริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน
ไม่มี
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ผู้บริหารระดับสูง
นางสาวชุตินธรา วัฒนกุล

ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�ำนวยการ-สายงานนิวมีเดีย

อายุ
การศึกษา

46 ปี
ปริญญาตรี สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ไม่มี

การอบรม

การอบรมปี 2557				
ไม่มี

จ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 30 มกราคม 2558
ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
ไม่มี

ประวัติการท�ำงาน
2549- 2553
		
2553 – ปัจจุบัน
		

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายพัฒนาสื่อใหม่
บมจ. เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น
ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�ำนวยการ-สายงานนิวมีเดีย
บมจ. เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์
ไม่มี

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน
ไม่มี

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของ
บริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน
ไม่มี
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ผู้บริหารระดับสูง
นายวีระศักดิ์ พงษ์อักษร

บรรณาธิการบริหาร-สายงานข่าวโทรทัศน์

อายุ
การศึกษา
การอบรม

49 ปี
ปริญญาตรี รัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ไม่มี

การอบรมปี 2557				
		

ไม่มี

จ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 30 มกราคม 2558
ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
ไม่มี

ประวัติการท�ำงาน
2553-2554
2555-2556
2557 – ปัจจุบัน

บรรณาธิการบริหาร–หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป		
บรรณาธิการบริหาร–กรุงเทพธุรกิจทีวี		
บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป		
บรรณาธิการบริหาร-สายงานข่าวโทรทัศน์		
บมจ. เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์
ไม่มี

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน
ไม่มี

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของ
บริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน
ไม่มี
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โครงสร้างการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
ปี 2557
บมจ. เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น (NBC)
ธุรกิจสื่อโทรทัศน์

ธุรกิจสื่อวิทยุ

99.99%
สถานีข่าว Nation TV
บจ. เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชั่น
(NNV)
ทุนช�ำระแล้ว 300 ล้านบาท
ร่วมผลิตรายการ
กับสถานีโทรทัศน์ฟรีทีวี
ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
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ธุรกิจสื่อรูปแบบใหม่

99.99%
F.M. 90.5 MHz
F.M. 102.0 MHz

เว็บไซต์/SMS/MMS
Facebook/Twitter
Mobile Applications
บจ. เอ็นบีซี เน็กซ์มีเดีย
(NNM)
ทุนช�ำระแล้ว 10 ล้านบาท
ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
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เครือข่ายธุรกิจ
ธุรกิจสื่อโทรทัศน์

บริษทั ฯ เป็นผูผ้ ลิตและจัดหารายการโทรทัศน์ประเภทข่าวและสาระความรู้ โดยมีชอ่ งทางการออกอากาศหลาย
รูปแบบเพือ่ ให้เข้าถึงกลุม่ เป้าหมายของบริษทั ฯ ได้อย่างกว้างขวาง นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังได้น�ำทรัพยากรทีใ่ ช้ในการผลิต
รายการโทรทัศน์ อาทิเช่น ข้อมูลข่าว ภาพข่าว คุณภาพบุคลากรทีมข่าว มาต่อยอดขยายธุรกิจไปยังธุรกิจเกีย่ วเนือ่ งต่างๆ

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการของธุรกิจสื่อโทรทัศน์
		

1.) สถานีโทรทัศน์ที่บริษัทฯ เป็นผู้ด�ำเนินการ

บริษัทฯ เป็นผู้ก่อตั้งและบริหารงานสถานีโทรทัศน์อย่างครบวงจร ทั้งด้านการด�ำเนินการผลิต การ
จัดหารายการออกอากาศ การให้เช่าเวลาออกอากาศ และการขายเวลาโฆษณา ซึ่งบริษัทฯ มีรายได้จากการ
ขายเวลาโฆษณา การรับจ้างผลิตรายการและสารคดีสั้น และค่าเช่าเวลา โดยในปี 2557 บริษัทฯ ได้ด�ำเนิน
การในการบริหารสถานีโทรทัศน์ระบบดิจิทัลภาคพื้นดิน อย่างเต็มรูปแบบภายหลังได้รับอนุญาตจาก กสทช.

1.สถานีข่าว Nation TV
เริ่มออกอากาศปี 2557

แนวคิดหลักของสถานี
สถานีขา่ วและสาระความรู้ 24 ชัว่ โมง
ซึง่ มุง่ นำ�เสนอข้อมูลข่าวสารอย่างถูก
ต้อง เป็นกลาง ทันเหตุการณ์ พร้อม
บทวิเคราะห์และข้อมูลเชิงลึกอย่างรอบ
ด้านจากทีมงานข่าวทีม่ ปี ระสบการณ์

ช่องทางการออกอากาศ
อุปกรณ์ชุดรับสัญญาณดิจิทัล (Settop Box) ช่อง 22
ทีวีดาวเทียม ช่อง 32
เคเบิลทีวีท้องถิ่น
ทีวีดาวเทียม ไทยคม-6 ระบบ C-Band ความถี่ 3880 MHz
ทีวีดาวเทียม ไทยคม-5 ระบบ KU-Band ความถี่ 12355 MHz
เว็บไซต์ www.nationchannel.com
โทรศัพท์เคลื่อนที่
Application ผ่าน iPad และ iPhone

2.) รายการโทรทัศน์ที่ร่วมผลิตกับสถานีโทรทัศน์ฟรีทีวี

บริษทั ฯ ด�ำเนินธุรกิจร่วมผลิตรายการโทรทัศน์ประเภทรายการข่าวและสาระความรูก้ บั สถานีโทรทัศน์
ฟรีทวี ชี อ่ งต่างๆ โดยมีรายได้จากส่วนแบ่งการขายเวลาโฆษณา และการประชาสัมพันธ์สนิ ค้าและบริการในรายการ
ในปี 2557บริษัทฯ มีรายการโทรทัศน์ที่ร่วมผลิตกับสถานีโทรทัศน์ฟรีทีวีในช่อง ดัง นี้

เรื่องเด่นเย็นนี้
รูปแบบรายการ
รายงานข่าวเหตุการณ์ส�ำคัญที่
เกิดขึ้นในรอบวันหรือประเด็น
ข่าวที่อยู่ในความสนใจของสังคม
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วันและเวลาในการออกอากาศ
ทุกวันจันทร์ – วันอาทิตย์
เวลา 16.00 – 17.45 น.

3.) ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

ในปี 2557 บริษัทฯมีนโยบายต่อยอดธุรกิจโดยน�ำข้อได้เปรียบที่มีอยู่ทั้งด้านเนื้อหาข้อมูล คุณภาพ
บุคลากร ความพร้อมของเครื่องมืออุปกรณ์ และชื่อเสียงของบริษัทฯ ขยายธุรกิจไปยังธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อก่อ
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ โดยการน�ำเนื้อหารายการโทรทัศน์ที่ได้รับความนิยมหรือข่าวเหตุการณ์ที่อยู่ใน
ความสนใจของกระแสสังคมมาสร้างสรรค์เป็นสินค้าหรือกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เพือ่ สนองตอบต่อความต้องการ
ของผู้บริโภค และเพิ่มศักยภาพในการหารายได้ของบริษัทฯ รวมทั้ง ยังเป็นการสร้างเสริมชื่อเสียงและภาพลักษณ์
อันดีของบริษัทฯ ให้เป็นที่รู้จักของกลุ่มผู้ชมและลูกค้าเป้าหมายได้กว้างขวางมากขึ้น
โดยลักษณะสินค้า บริการ หรือกิจกรรมที่บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการ ณ ปัจจุบัน มีดังนี้
น�ำเทปบันทึกภาพรายการโทรทัศน์ที่ได้รับความนิยมจากผู้ชม มาจัดท�ำเป็นหนังสือ
การผลิตและ และ DVD จ�ำหน่ายแก่ประชาชนทั่วไป ตัวอย่างของหนังสือ และ DVD ที่บริษัทฯผลิตใน
จำ�หน่าย หนังสือ
ช่วงปี 2557 เช่น หนังสือและดีวีดีชุดรวม 52 แบบอพาร์ทเมนท์ไม่บานกับ อ.เชี่ยว
และ DVD
ชอบช่วย สไตล์ “อกาลิโก+ไฮโซ+โลว์คอสต์”
การจัดอบรม
สัมมนา

น�ำเนือ้ หารายการโทรทัศน์ทแี่ พร่ภาพทางสถานีโทรทัศน์ของบริษทั ฯ ทีไ่ ด้รบั ความนิยมจาก
ผูช้ ม หรือเหตุการณ์หรือสิง่ ทีอ่ ยูใ่ นความสนใจของกระแสสังคม มาจัดเป็นหลักสูตรการอบรม
สัมมนาให้กับประชาชนทั่วไปที่สนใจ โดยตัวอย่างการจัดอบรมสัมมนา ในปี 2557 เช่น
การอบรมสานฝันผู้ประกาศ การอบรมโครงการอพาร์ทเมนท์ไม่บาน การสัมมนา Clinic
Stop Loss and Take Profit Seson 1, 2 สัมมนาปรับพอร์ทรวยหุ้นครึ่งปีหลัง เป็นต้น

จัดกิจกรรมน�ำเที่ยวเพื่อการเรียนรู้เชิงวิชาการและศึกษาดูงานด้านธุรกิจการค้า เพื่อ
การจัดกิจกรรมนำ� เปิดโอกาสให้กลุ่มผู้ชมได้ร่วมเดินทางกับผู้ด�ำเนินรายการและทีมงานผู้ผลิตรายการ
โทรทัศน์ของบริษทั ฯ โดยตัวอย่างกิจกรรมน�ำเที่ยวในปี 2557 เช่น โครงการเทีย่ วพม่า แบบ
เที่ยว
Exclusive กับ อ.ศรัณย์ บุญประเสริฐ
บริการรับจัดกิจกรรมทางการตลาดอย่างครบวงจรในทุกรูปแบบ ทั้งกิจกรรมเพื่อสังคม
กิจกรรมสันทนาการ กิจกรรมวิชาการ ตั้งแต่การคิดสร้างสรรค์รูปแบบกิจกรรม ด�ำเนิน
การจัดกิจกรรม ผลิตและเผยแพร่สื่อโฆษณา ซึ่งกิจกรรมพิเศษที่บริษัทฯได้ด�ำเนินการในปี
2557 เช่น กิจกรรม เนชั่นทีวี 5 Screen คาราวาน เพื่อประชาสัมพันธ์เข้าถึงกลุ่มผู้ชม
ต่างจังหวัด โครงการห้องสมุดดิจิตอล จัดท�ำหนังสือเสียงมอบให้แก่มูลนิธิคนตาบอด
การจัดกิจกรรม แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โครงการขับขี่ปลอดภัยกับฮอนด้า จัดอบรมการ
พิเศษ
ขับขี่อย่างปลอดภัย โครงการด้วยเกล้า ด้วยข้าว เชิญชวนผู้ชมและผู้ประกอบการธุรกิจ
ท�ำบุญช่วยชาวนา ด้วยการซื้อข้าวเกษตรอินทรีย์มอบให้แก่ผู้ยากไร้ผ่านองค์กรการกุศล
ต่างๆ และ ทหาร ต�ำรวจตระเวณชายแดน รวมถึงเจ้าหน้าที่อุทยานในพื้นที่อุทยาน
แห่งชาติที่ห่างไกล, เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติ World Film Festival 2014, โครงการ
ข่าวข้นคนเนชั่นคลายหนาว จ.น่าน และวาไรตี้ทอล์คโชว์คนข่าวอารมณ์ดี ข่าวข้นคนกนก
เข้าใจตรงกันนะ, และการริเริ่มโครงการจัดกิจกรรมเนชั่นชวนปั่น
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ธุรกิจสื่อวิทยุ

บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน) ร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ ดำ�เนินการผลิต
รายการ เพื่อออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียง มา 24 ปี โดยมีรายได้จากการขายโฆษณา ซึ่งปี 2557
บริษัทฯ เป็นผู้ร่วมผลิตรายการ และข่าว เพื่อออกอากาศทางสถานีวิทยุระบบ FM. 2 สถานี และระบบ AM
1 สถานี โดยมีรายละเอียดดังนี้
สถานีวิทยุ

วันและเวลาออกอากาศ /
รัศมีพื้นที่ออกอากาศ

ลักษณะรายการ

กลุ่มเป้าหมาย

F.M.
90.5 MHz.

วันจันทร์ – วันศุกร์
เวลา 8.00 – 12.00 น.
เวลา 13.00 – 15.00 น.
และ 18.30 – 20.00 น.
วันวันเสาร์
เวลา 5.00 – 6.00 น.
และเวลา 19.00 – 20.00 น.
กรุงเทพฯ และปริมณฑล,
พระนครศรีอยุธยา, ราชบุรี,
เพชรบุรี, สุพรรณบุรี,
ฉะเชิงเทรา, สมุทรสงคราม

รายงานข่าวความเคลื่อนไหวของเหตุการณ์ที่น่าสนใจ
ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การตลาด ต่างประเทศ
รวมทั้งวิเคราะห์ข่าวส�ำคัญอย่างเจาะลึก และสัมภาษณ์
บุคคลในข่าวใหญ่ส�ำคัญ
รายงานข่าวสั้นเหตุการณ์ส�ำคัญที่น่าสนใจ
รายงานข่าวสั้นทันธุรกิจกลางชั่วโมงน่าสนใจ
รายการสรุปข่าวกีฬาดังจากทั่วโลก
สนทนาสุขภาพ กาย ใจ ให้เคล็ดลับดูแลตัวเอง ทั้ง
ความงาม อาหารการกิน และเหตุการณ์ความเคลื่อนไหว
ที่น่าสนใจในสังคม
ด�ำเนินรายการโดย ผู้ด�ำเนินรายการจากวิทยุเนชั่น
Nation TV บก.ในเครือ และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

กลุ่มนักธุรกิจ ผู้บริหาร
คนท�ำงาน นักศึกษา
และประชาชนทั่วไป
ที่สนใจข่าวสาร
อายุ 25 ปีขึ้นไป

F.M.
102.0 MHz.

วันจันทร์ – วันอาทิตย์
เวลา 05.00 – 23.00 น.
กรุงเทพฯ และปริมณฑล

รายการข่าว และสาระความรู้ แบบวาไรตีไ้ ลฟ์สไตล์
ทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ การดำ�เนินชีวติ ประจำ�วัน
ดำ�เนินรายการโดย ผู้ดำ�เนินรายการจากวิทยุเนชั่น
Nation TV บก.ในเครือ และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

กลุ่มคนทำ�งานทั่วไป
อายุ 25 ปีขึ้นไป

สถานีวิทยุ
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์

A.M.
1107 KHz.

ทุกวัน
ออกอากาศทุกต้นชั่วโมง
ทั่วประเทศ

รายงานข่าวสั้นเหตุการณ์สำ�คัญ ที่น่าสนใจ

ช่องทางการติดตาม และรับฟัง ข่าว และรายการของ Nation Radio

ประชาชนทั่วไป
ที่สนใจข่าวสาร

นอกจากการออกอากาศทางคลื่นวิทยุ บริษัทฯ ยังได้เผยแพร่ข่าว และรายการวิทยุ F.M. 90.5 MHz
และ F.M. 102.0 MHz ผ่านสื่อรูปแบบใหม่ในรูปแบบต่างๆ เพื่อเพิ่มช่องทางให้ผู้ฟังสามารถรับฟังรายการวิทยุ
ของบริษัทฯ ได้สะดวกมากขึ้น รวมทั้งเพื่อให้สามารถรับฟังย้อนหลังได้ด้วยได้แก่
การออกอากาศทางอินเตอร์เน็ต โดยสามารถรับฟังรายการผ่านเว็บไซต์ www.nationradio.co.th
นอกจากนี้ยังสามารถรับฟังผ่านเว็บไซต์อื่น ที่ลิงค์สัญญาณไปด้วย อาทิ www.sanook.com
การออกอากาศแบบ Radio on Mobile บนโทรศัพท์เคลือ่ นที่ Smart Phone Window Phone และผ่าน
สื่อสังคมออนไลน์ เช่น ทวิตเตอร์ www.twitter.com/NTRadio_NBC เฟซบุ๊ค www.facebook.com/radio..nbc
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ธุรกิจสื่อรูปแบบใหม่

บริษทั ฯ น�ำข้อได้เปรียบทีม่ คี วามพร้อมด้านเนือ้ หามาพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์และบริการด้านข้อมูล
ข่าวสารเผยแพร่ผ่านสื่อรูปแบบใหม่ อันได้แก่ เว็บไซต์ และอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟน
แท็บเล็ต สมาร์ททีวี เพื่อรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการรับข้อมูลข่าวสารของคนยุคใหม่ผ่านสื่อต่างๆ ที่
มีความหลากหลายมากขึ้น ตลอดจนการทดลอง ค้นคว้า และพัฒนาการน�ำเสนอข้อมูลข่าวสารในรูปแบบใหม่
ให้ทันกับเทคโนโลยีที่ก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว ตลอดจนเตรียมความพร้อมในการสนับสนุนดิจิตอลทีวี เพื่อ
สร้างประสบการณ์การรับชมโทรทัศน์ที่แตกต่างจากเดิมให้กับผู้บริโภค ได้แก่ การรับชมรายการจากสถานีได้ครบ
ทุกช่องทาง อย่างต่อเนื่อง การต่อยอดเนื้อหาเพื่อสร้างปฎิสัมพันธ์กับผู้ชมรายการ

		
		
		

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการของธุรกิจสื่อรูปแบบใหม่		

1.) ธุรกิจเว็บไซต์

บริษัทฯ จัดท�ำเว็บไซต์เพื่อน�ำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ของบริษัทฯ โดยทั้งหมดเป็นเว็บไซต์ที่
น�ำเสนอข้อมูลข่าวสารและสาระความรู้ โดยบริษัทฯ มีรายได้จากการขายพื้นที่โฆษณาบนเว็บไซต์ ซึ่งในปี 2557
บริษัทฯมีเว็บไซต์ของตนเองทั้งหมด ดังนี้

www.nationtv.tv

เว็บไซต์ที่นำ�เสนอรายการโทรทัศน์ของสถานีข่าวเนชั่นทีวี

www.oknation.net

บล็อกที่ให้ประชาชนทั่วไปเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอข้อมูลข่าวสาร

www.nationradio.co.th

เว็บไซต์ที่นำ�เสนอรายการวิทยุที่บริษัทฯ ร่วมผลิต ซึ่งออกอากาศทางสถานีวิทยุ F.M. 90.5 MHz และ F.M.102.0 MHz

http://breakingnews.nationtv.tv

นำ�เสนอข่าวสั้นจากสถานีข่าวเนชั่นทีวีและสำ�นักข่าวเนชั่น ส่งให้เว็บไซต์ในเครือเนชั่นฯ และเว็บไซต์อื่นๆ
ที่เป็นพันธมิตรธุรกิจ

www.247friend.net

กิจกรรมทบทวนความรู้ด้านวิชาการสำ�หรับเยาวชนที่เตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย
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นอกจากนี้ ในปี 2557 บริษัทฯ ยังเป็นตัวแทนจ�ำหน่ายพื้นที่โฆษณาให้กับบริษัทภายนอกทั่วไป โดยมี
รายได้จากส่วนแบ่งค่าโฆษณาในสัดส่วนทีแ่ ตกต่างกันตามข้อตกลงทีไ่ ด้ท�ำกันไว้ ซึง่ ในปัจจุบนั มีเว็บไซต์ของบริษทั
ภายนอกที่อยู่ในการดูแลของบริษัทฯ คือ
www.pantip.com : เว็บอร์ดชุมชนที่เป็นแหล่งข้อมูลใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
www.exteen.com : บล็อกที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอข้อมูลข่าวสาร
รวมถึงการเป็นตัวแทนขายโฆษณาให้กับ เว็บไซต์ www.eduzones.com และการบริการผลิตสื่อโฆษณา
ดิจิตอลร่วมกับ บริษัท 360 อินโนเวทีฟ จ�ำกัด, บริษัท แอดเวย์ส แลบส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
นอกจากนี้ฝ่ายขายนิวมีเดียยังได้เริ่มทดลองน�ำระบบ E-commerce เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเว็บไซต์
เนชั่นทีวีและโอเคเนชั่น โดยใช้ชื่อว่า Nation Mall เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสร้างรายได้ผ่านทางออนไลน์
นอกเหนือไปจากการขายโฆษณา ซึง่ สอดคล้องกับการส�ำรวจของศูนย์เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
แห่งชาติ (เนคเทค) ปี 2556 ที่พบว่า คนไทยซื้อสินค้าออนไลน์เพิ่มขึ้นจาก 47.8% เป็น 57.2% แสดงให้เห็นว่า
พฤติกรรมการเลือกซือ้ สินค้าออนไลน์มแี นวโน้มเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง โดยมีปจั จัยอืน่ ๆ ช่วยสนับสนุนไม่วา่ จะเป็น
ระบบทีง่ า่ ยต่อการเลือกซือ้ สินค้า การน�ำเสนอสินค้าตรงตามความต้องการ ตลอดจนประเภทสินค้าทีห่ ลากหลาย
ราคาถูก รวมไปถึงช่องทางการช�ำระเงินที่สะดวกสบาย ได้แก่ การช�ำระผ่านบัตรเครดิตและระบบ COD (Cash
on Delivery) การช�ำระเงินกับพนักงานส่งสินค้าเมื่อได้รับสินค้า ซึ่งวิธีการนี้ท�ำให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจมากกว่า
การช�ำระผ่านระบบบัตรเครดิต

2.) ธุรกิจบริการข้อมูลผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่

บริษัทฯ น�ำข้อมูลข่าวสารจากสื่อโทรทัศน์และสื่อวิทยุของบริษัทฯ และพันธมิตรทางธุรกิจมาพัฒนา
ให้มีเนื้อหาและรูปแบบการน�ำเสนอที่สามารถตอบรับกับวิถีการใช้ชีวิตที่ทันสมัยของคนยุคใหม่ ซึ่งนิยมรับข้อมูล
ข่าวสารผ่านสื่อรูปแบบใหม่ๆ เพิ่มมากขึ้น โดยในปี 2557 บริษัทฯ ให้บริการข้อมูลผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ประเภท
ต่างๆ เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ Smart Phone แท็บเล็ต ดังนี้
บริการส่งข่าวหรือรายงานเหตุการณ์ต่างๆ ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในรูปแบบข้อความสั้น (SMS:
Short Message Service) และภาพเคลื่อนไหวพร้อมเสียง (MMS : Multimedia Messaging Service) ซึ่งสามารถ
ให้บริการส่งข่าวผ่านระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกเครือข่าย และทุกประเภทข่าวตามความต้องการของลูกค้า เช่น
ข่าวธุรกิจ ข่าวภาษาอังกฤษ และข่าวสารทั่วไป เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทฯ มีรายได้จากค่าสมาชิกรายเดือนของ
ผู้ใช้บริการ SMS และ MMS ที่เป็นบริการของบริษัทฯ และได้รับส่วนแบ่งรายได้ค่าสมาชิก SMS และ MMS ของ
พันธมิตรทางธุรกิจ ซึ่งบริษัทฯ ให้บริการเป็นตัวแทนด�ำเนินกิจกรรมด้านการตลาด
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ในปี 2557 บริการ SMS และ MMS ของบริษัทฯ และพันธมิตรทางธุรกิจ มีดังนี้

บริการ SMS
บริการ
เนชั่นทันข่าว
The Nation News
ThaiVisa
ข่าวด่วนกรุงเทพธุรกิจ
ข่าวด่วนคมชัดลึก
คมชัดลึก 7 บาท
คมชัดลึกฉบับจิ๋ว
NationEduzones

Nation Oil Alert
Enjoy English with NJ
บริการ Horo Daily

รูปแบบ
ข่าวสำ�คัญและประเด็นข่าวใหม่ที่เกิดขึ้นอย่างทันเหตุการณ์จากสถานีข่าว
Nation TV
ข่าวภาษาอังกฤษจากหนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น
ข่าวภาษาอังกฤษจาก ThaiVisa และหนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น
ข่าวและความเคลื่อนไหวด้านเศรษฐกิจและการเงิน
จากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
ข่าวสำ�คัญและประเด็นข่าวใหม่ที่เกิดขึ้นอย่างทันเหตุการณ์จาก
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ข่าวสำ�คัญและประเด็นข่าวใหม่ที่เกิดขึ้นอย่างทันเหตุการณ์จาก
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ข่าวสำ�คัญและประเด็นข่าวใหม่ที่เกิดขึ้นอย่างทันเหตุการณ์จาก
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวในแวดวงการศึกษา
การสอบเข้าสถาบันการศึกษา การชิงทุนการศึกษา
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
บริการแจ้งราคาน้ำ�มัน ขึ้น-ลง ทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลง
สาระความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ
บริการดูดวงแบบรายวัน กับหมอดู ต๊อกแต๊ก A4
จากหนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก

อัตราค่าบริการ
49 บาท/เดือน

วิเคราะห์ข่าวประเด็นสำ�คัญ โดย สุทธิชัย หยุ่น

59 บาท/เดือน

ข่าวและความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับแรงงานพม่าในประเทศไทย และ
ข่าวที่น่าสนใจจาก Eleven Media

ครั้งละ 3 บาท

49 บาท/เดือน
49 บาท/เดือน
49 บาท/เดือน
29 บาท/เดือน
7 บาท/สัปดาห์
4 บาท/สัปดาห์
29 บาท
ครั้งละ 1 บาท
29 บาท/เดือน
ครั้งละ 3 บาท

บริการ MMS
SMS + MMS
By Suthichai Yoon
บริการข่าวภาษาพม่า
Myanmar Tadin

บริการ Application ส�ำหรับใช้ในการรับชมข้อมูลข่าวสารผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่รูปแบบต่างๆ
เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต ส�ำหรับรับชมรายการของสถานีข่าวเนชั่นทีวี ให้บริการแก่ลูกค้าโดย
ไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อเป็นการเพิ่มช่องในการเผยแพร่สถานีโทรทัศน์ของบริษัทฯ ให้เข้าถึงผู้ชมได้กว้างขวางขึ้น
ในปี 2557 บริษัทฯ ได้ปรับปรุง Application ให้มีลักษณะสอดคล้องรองรับพฤติกรรมผู้ใช้โทรศัพท์
มือถือมากขึ้น กล่าวคือ มีการใช้โทรศัพท์มือถือควบคู่ไปกับการชมโทรทัศน์ หรือ second screen เพื่อแสดง
ความคิดเห็นกับกลุ่มเพื่อนหรือผู้ด�ำเนินรายการ ผ่านทางโซเชี่ยลมีเดีย รวมไปถึงการหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
รายการ ดังนัน้ เพือ่ เป็นการอ�ำนวยความสะดวกให้กบั ผูใ้ ช้ บริษทั ฯ จึงได้พฒ
ั นา Application ให้มรี ปู แบบทีส่ ามารถ
สร้างปฎิสัมพันธ์กับผู้ชมรายการ จากทางสถานีได้ทันที เช่น การแบ่งปันข้อมูลรายการผ่านทางโซเชี่ยลมีเดีย
การแสดงความคิดเห็นร่วมกับรายการโดยใช้ # (Hash Tag) รวมไปถึงการแจ้งเตือนรายการที่ออกอากาศ
การพัฒนาโปรแกรมดังกล่าว ท�ำให้สามารถน�ำเนื้อหาที่เกิดจากการแสดงความคิดเห็นไปรวบรวมน�ำเสนอผ่าน
ทางรายการในรูปแบบใหม่ หรือที่เรียกว่า “โซเชี่ยลทีวี” ซึ่งจะท�ำให้การน�ำเสนอรายการต่างๆ มีความน่าสนใจ
และแตกต่างจากสถานีอื่นๆ
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ธุรกิจสื่อโทรทัศน์

ปี

2557 ที่ผ่านมา ได้เกิดจุดเปลี่ยนครั้งส�ำคัญ
ในธุรกิจสื่อโทรทัศน์ เนื่องจาก คณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้อนุญาตให้ผชู้ นะการ
ประมูลใบอนุญาตโทรทัศน์ระบบภาคพืน้ ดินแบบดิจทิ ลั
(Digital Terrestrial TV Broadcasting Service) 24 ราย
เริ่มการออกอากาศในระบบดิจิทัล เมื่อเดือนเมษายน
ที่ผ่านมา ท�ำให้ภูมิทัศน์สื่อ หรือ Media Landscape
ของประเทศไทยเปลีย่ นไปอย่างสิน้ เชิง เพราะเป็นการ
เปลี่ยนผ่านจากระบบอนาล็อค มาสู่ระบบดิจิทัลที่มี
ข้อดีอยู่มากมายหลายประการ โดยเฉพาะการใช้คลื่น
ความถี่คุ้มค่ามากขึ้น ความคมชัดที่มีมากกว่าระบบ

ภาวะอุตสาหกรรม
อนาล็อค ที่ส�ำคัญผู้ชมมีทางเลือกรับชมโทรทัศน์ใน
ระบบฟรีทีวี อย่างหลากหลาย ธุรกิจต่างๆ มีตัวเลือก
ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์สนิ ค้าเพิม่ ขึน้ ขณะทีร่ าคา
ค่าแอร์ไทม์ต�่ำลง
อย่างไรก็ตาม ทีวดี จิ ทิ ลั เกิดขึน้ ในห้วงเวลาที่
ความขัดแย้งทางการเมืองยังคงยืดเยือ้ ส่งผลให้เศรษฐกิจ
ฉุดดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค ท�ำให้ภาคธุรกิจชะลอ
การใช้งบประมาณโฆษณา ส่งผลเป็นลูกโซ่มายังธุรกิจ
โทรทัศน์ ขณะเดียวกันยังเกิดการเปลีย่ นแปลงทางการ
เมืองโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในวันที่
22 พฤษภาคม 2557 สื่อโทรทัศน์รวมถึงทีวีดิจิทัล ที่
เพิ่งเริ่มต้นได้เพียงไม่ถึง 2 เดือนต้องได้รับผลกระทบ
เพราะถูกระงับการออกอากาศระยะหนึ่ง
ในเวลาต่อมาแม้ว่า ทีวีดิจิทัล จะได้รับการ
อนุญาตให้ออกอากาศ แต่กต็ อ้ งด�ำเนินงานภายใต้กฎ
อัยการศึกจนถึงปัจจุบัน ขณะที่ช่องทีวีดาวเทียมและ
ช่องเคเบิ้ลทีวีต้องด�ำเนินภายในระเบียบใหม่ คือ ต้อง
ปรับลักษณะการบริการเป็นแบบบริการบอกรับสมาชิก
(Subscription- based TV) นัน่ หมายความว่า ผูป้ ระกอบ
การช่องรายการเคเบิล้ ทีวแี ละทีวดี าวเทียมสามารถหา
รายได้จากโฆษณาได้เพียง 6 นาทีตอ่ ชัว่ โมง ขณะทีฟ่ รี
ทีวที งั้ ในระบบอนาล็อค และ ดิจทิ ลั สามารถหารายได้
จากโฆษณา 12 นาทีต่อชั่วโมงเช่นเดิม
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ด้วยปัจจัยการจ�ำกัดนาทีโฆษณาในช่องเคเบิล้
ทีวีและทีวีดาวเทียม จึงท�ำให้ผู้ประการช่องเคเบิ้ล
ทีวีและทีวีดาวเทียมยุติการด�ำเนินการออกอากาศไป
บางส่วน
แม้วา่ ทีวดี จิ ทิ ลั จะได้รบั การอนุญาตให้ด�ำเนิน
การต่อไปอีก ภายใต้การก�ำกับดูแลของ กสทช. เช่นเดิม
แต่ยังประสบปัญหาอีกหลายประการ โดยเฉพาะขั้น
ตอนการเปลี่ยนผ่านจากระบบอนาล็อคสู่ระบบดิจิทัล
ปัญหาดังกล่าวประกอบด้วย
ความล่าช้าของโครงการสนับสนุนการเปลีย่ น
ผ่าน จากระบบอนาล็อค สูร่ ะบบดิจทิ ลั โดยเฉพาะความ
ล่าช้าจากขัน้ ตอนการแจกคูปองส่วนลดมูลค่า 690 บาท
ต่อครัวเรือน เพือ่ ให้น�ำไปใช้เป็นส่วนลดในการซือ้ กล่อง
แปลงสัญญาณทีวีดิจิทัล (DVB-T2 Set-top box) หรือ

และการแข่งขัน
เครื่องรับโทรทัศน์ที่มีอุปกรณ์แปลงสัญญาณทีวีดิจิทัล
ในตัว (Built-in Digital TV tuner) เกิดความคลาดเคลื่อน
จากแผนเดิม ซึง่ คาดว่าจะเริม่ ต้นการแจกคูปองรอบแรก
ในเดือนกรกฎาคม 2557 แต่เลือ่ นมาเป็นเดือนตุลาคมใน
ปีเดียวกัน ท�ำให้ ทีวดี จิ ทิ ลั เข้าถึงผูช้ มล่าช้าตามไปด้วย
อย่างไรก็ตาม ภายใต้ประกาศหลักเกณฑ์การ
เผยแพร่กิจการโทรทัศน์ ที่ให้เป็นบริการทั่วไป หรือ กฎ
มัสต์ แคร์รี่ (Must Carry Rule) ของคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ หรือ กสทช. ยังเป็นการรับประกันว่า ประชาชน
ที่รับชมบริการโทรทัศน์ระดับชาติผ่านกล่องแปลง
สัญญาณดาวเทียมและระบบเคเบิ้ล ซึ่งคิดเป็น 70%
ของครัวเรือนทั้งหมด 23 ล้านครัวเรือน สามารถรับชม
ช่องรายการจากผู้ให้บริการช่องทีวีดิจิทัลเชิงพาณิชย์
ทั้ง 24 ราย รวมทั้งผู้ให้บริการช่องทีวีดิจิทัลบริการ
สาธารณะอีก 12 ช่องอีกด้วย
แม้ว่าธุรกิจสื่อโทรทัศน์ ต้องเผชิญกับปัจจัย
ลบ แต่ปัจจัยบวก ก็ยังพอมีสนับสนุนให้สื่อแขนงนี้
ขยายตัวได้ เนื่องจากยังคงเป็นช่องทางหลักในการ
สื่อสารทางการตลาด การโฆษณา ประชาสัมพันธ์
ของสินค้าและบริการ ท�ำให้อัตราการเติบโตยังดีกว่า
สื่อแขนงอื่นๆ
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จากข้อมูลการส�ำรวจของบริษทั นีลสัน ประเทศไทย
สมาคมเอเยนซี่โฆษณาและธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย (Media
Agency Association of Thailand: MAAT) ระบุว่า ในปี 2557
สื่อโทรทัศน์ เติบโต 2% มูลค่า 82,949 ล้านบาท จากปี 2556
ที่มีมูลค่า 81,102 ล้านบาท นอกจากนี้หากพิจารณาสัดส่วน
ต่ออุตสาหกรรม ยังเพิ่มสูงขึ้นเป็นที่ 62% ของอุตสาหกรรม
จากปี 2556 ซึง่ มีสดั ส่วนอยูท่ ี่ 61% ของอุตสาหกรรมโดยรวม
อีกด้วย
หากพิจารณา มูลค่างบประมาณผ่านทีวี ระบบ
อนาล็อคเดิม ประกอบด้วย ช่อง 3, ช่อง 5, ช่อง 7, ช่อง 9
(โมเดิร์นไนน์) และช่อง 11 (NBT) ลดลงจาก 69,249 ล้านบาท
ในปี 2556 ไปเป็น 63,775 ล้านบาท ขณะทีง่ บโฆษณาผ่านช่อง
เคเบิ้ลทีวีและ ทีวีดาวเทียมก็ลดลงเช่นกัน โดยในปี 2557 มี
มูลค่า 11,853 ล้านบาท ลดลงเป็น 7,177 ล้านบาทในปี 2557
ขณะที่ ช่องทีวีดิจิทัลสามารถช่วงชิงเม็ดเงินจากทีวี
ระบบอนาล็อค, เคเบิ้ลทีวี และทีวีดาวเทียม โดยในปี 2557
ที่ผ่านมา มีมูลค่าเป็น 12,071 ล้านบาท ผู้เชี่ยวชาญด้าน
โฆษณาระบุว่า นอกจากเม็ดเงินที่โยกย้ายมาจากทีวีระบบอ
นาล็อคแล้ว งบโฆษณาส่วนใหญ่ก็ตามมากับผู้ประกอบทีวี
ดาวเทียมเดิมทีช่ นะการประมูลใบอนุญาตทีวดี จิ ทิ ลั ซึง่ เปลีย่ น
มาออกอากาศบนโครงข่ายทีวีดิจิทัล อีกส่วนก็เพิ่มขึ้นมาจาก
ผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลรายใหม่ ที่เป็นการสร้างเม็ดเงินก้อน
ใหม่ในอุตสาหกรรมสื่อโทรทัศน์
อย่างไรก็ตาม แนวโน้มทีน่ า่ สนใจอีกประการหนึง่ คือ
มีการย้ายเม็ดเงินจากช่องทีวรี ายเดิมมายังกลุม่ ทีวดี จิ ทิ ลั มาก
ขึ้น กลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด คือ ผู้เล่นล�ำดับ 3 และ 4
ในทีวีระบบอนาล็อค คือ สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี ของ
บมจ. อสมท และสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 (ซึง่ ก�ำลังปรับ
เปลีย่ นสูก่ ารเป็นสถานีโทรทัศน์บริการสาธารณะ เพือ่ ความมัน่ คง)
ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากกลุม่ ผูผ้ ลิตรายการโทรทัศน์ชนั้ น�ำทีส่ ร้างเม็ดเงิน
โฆษณาและเรตติง้ จากการป้อนรายการให้กบั สถานีโทรทัศน์ 2
แห่งดังกล่าว ได้กลายเป็นผูใ้ ห้บริการช่องรายการทีวดี จิ ทิ ลั เอง
ซึง่ ประกอบด้วย บมจ. เวิรค์ พอยท์ เอนเทอร์เทนเมนท์ เจ้าของ
ช่องเวิร์คพอยท์ ครีเอทีฟ ทีวี และ บมจ. จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่
เจ้าของช่อง วัน เอชดี ด้วยเหตุผลดังกล่าว ทัง้ เวิรค์ พอยท์และ
แกรมมี่ ยุติการผลิตรายการส่วนใหญ่ป้อน โมเดิร์นไนน์ ทีวี
และช่อง 5 ตั้งแต่ต้นปี 2558 เป็นต้นไป เพื่อพัฒนารายการ
ของตนเองมากขึ้น
ในปี 2558 ข้ อ มู ล จากการคาดการณ์ ข อง
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หมายเหตุ : ไมรวม ทรูวิชั่นส
ที่มา : MAAT, DAAT, Nielsen, Intensive Watch

กราฟที่ 1
สมาคมมีเดียเอเยนซีแ่ ละธุรกิจสือ่ แห่งประเทศไทย หรือ
MAAT: Media Agency Association of Thailand) ได้
รวบรวมข้อมูลจาก Nielsen, Intensive Watch และ
สมาคมโฆษณาดิจิทัลแห่งประเทศไทย (DAAT)
ได้คาดการณ์ตัวเลขการใช้งบโฆษณาผ่านสื่อฟรีทีวี,
เคเบิลทีวี และดิจทิ ลั มีมลู ค่า 141,000 ล้านบาท เติบโต
จากปี 2557 ราว 4.5% การคาดการณ์ดังกล่าวมีฐาน
มาจากการประมาณการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจที่
คาดว่า ในปี 2558 ประเทศไทยจะมีผลิตภัณฑ์มวลรวม
ประชาชาติ (Gross Domestic Product) จะเติบโตราว
3.5% ขณะเดียวกันยังรวมกับค่าความผันแปรทางใน
อุตสาหกรรม ที่เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพสื่อในอุตสาหกรรม
เนื่องจากในปี 2558 ภาพรวมอุตสาหกรรมมี
การเปลีย่ นแปลงอย่างมาก ไม่วา่ จะเป็นภาพการแข่งขัน
ฟรีทีวีทั้งในระบบอนาล็อคและดิจิทัล จึงท�ำให้การคาด
การณ์ตัวเลขการใช้งบโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ ในปี 2558
นัน้ สมาคมมีเดียเอเยนซีแ่ ละธุรกิจสือ่ แห่งประเทศไทย

ไม่ได้มกี ารคาดการณ์ลงรายละเอียดแต่ละสือ่ แต่พอจะ
อธิบายภาพรวมได้ดังนี้ คือ
สื่อ ที่ยังมีอัต ราการเติบ โตอย่างต่อ เนื่อ ง
คือ สือ่ โทรทัศน์ ซึง่ รวมทัง้ โทรทัศน์ระบบภาคพืน้ ดิน
แบบอนาล็อคและดิจทิ ลั ระบบเคเบิล้ และดาวเทียม
สือ่ ดิจทิ ลั และสือ่ ในระบบขนส่ง (Transit) ยัง
คงมีอตั ราการเติบโตเช่นกัน และเป็นส่วนช่วยผลักดัน
การเติบโตของอุตสาหกรรมในปีนี้
สือ่ โทรทัศน์ยงั ถือว่าเป็นสือ่ หลักในการใช้จา่ ยงบ
ประมาณการโฆษณา โดยคาดการณ์วา่ สัดส่วนโฆษณา
ผ่านสือ่ โทรทัศน์จะมากกว่า 62% ของงบประมาณใน
อุตสาหกรรม เนือ่ งจากสือ่ โทรทัศน์ยงั สามารถเข้าถึง
ประชาชนจ�ำนวนมากและมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม
หลังจากการทดลองออกอากาศทีวดี จิ ทิ ลั 24 ช่อง ในปี
2557 ทีผ่ า่ นมา ท�ำให้อตุ สาหกรรมเข้าใจบทบาทของ
ทีวดี จิ ทิ ลั เพิม่ มากขึน้ ซึง่ ส่งผลกระทบต่อทีวใี นระบบ
อนาล็อค ระบบเคเบิล้ และดาวเทียม
ภาพรวมงบประมาณในปี 2557 ทีผ่ า่ นมา หาก
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กราฟที่ 2
แบ่งตามประเภทของสือ่ ซึง่ มีการรวมงบประมาณใน
ทีวดี จิ ทิ ลั แล้ว จะพบว่า ทีวอี นาล็อค ยังคงสัดส่วนสูง
ที่ 48% ด้วยมูลค่า 63,775 ล้านบาท ขณะทีท่ วี ดี จิ ทิ ลั
ซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่เดือนเมษายน 2557 มีมูลค่า 12,071
ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 9% ขณะที่งบโฆษณาใน
เคเบิ้ลทีวีและทีวีดาวเทียมมีมูลค่า 7,177 ล้านบาท
คิดเป็นสัดส่วน 5% งบประมาณโฆษณาในสื่อวิทยุ
มีมูลค่า 5,985 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 5% งบ
โฆษณาในสือ่ หนังสือพิมพ์มมี ลู ค่า 18,373 ล้านบาท
คิดเป็นสัดส่วน 14% งบโฆษณาในสือ่ นิตยสารมีมลู ค่า
4,996 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 3%
ขณะที่ งบโฆษณาในสื่อโรงภาพยนตร์มี
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หมายเหตุ : ไมรวม ทรูวิชั่นส
ที่มา : MAAT, DAAT, Nielsen, Intensive Watch

มูลค่า 4,351 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 3% งบสื่อ
โฆษณาในสือ่ นอกบ้าน (Outdoor) มีมลู ค่า 3,990 ล้าน
บาท คิดเป็นสัดส่วน 3% งบโฆษณาผ่านสือ่ เคลือ่ นที่
หรือสือ่ ในระบบขนส่งมวลชน (Transit Media) มีมลู ค่า
3,806 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 3% งบประมาณผ่าน
สื่อในร้านค้า (In-Store) มีมูลค่า 1,963 ล้านบาท คิด
เป็นสัดส่วน 1% และงบโฆษณาผ่านสือ่ ดิจทิ ลั มีมลู ค่า
5,863 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 4%
ในแง่ความคุ้มค่าของการลงทุนในการลง
โฆษณา สมาคมมีเดียเอเยนซี่และธุรกิจสื่อแห่ง
ประเทศไทย ประเมินว่า ด้วยอัตราการแข่งขันใน
อุตสาหกรรมเพิม่ มากขึน้ เพราะผูเ้ ล่นรายใหม่ สถานี

โทรทัศน์อนาล็อครายเดิม อย่างเช่น สถานีโทรทัศน์
ไทยทีวสี ชี อ่ ง 3 สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 สถานี
โทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7 สถานีโทรทัศน์โมเดิรน์ ไนน์
ทีวี และสถานีโทรทัศน์ช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์
คงไม่สามารถปรับอัตราโฆษณาเพิ่มขึ้นได้มาก
เหมือนเดิม อาจจะปรับได้แต่ไม่สูงมาก ขณะที่ผู้
ประกอบการช่องเคเบิ้ลทีวีและทีวีดาวเทียมอาจจะ
ต้องคงอัตราค่าโฆษณาต่อไป
ขณะที่ผู้ประกอบการสถานีโทรทัศน์ระบบ
ภาคพืน้ ดินแบบดิจทิ ลั สามารถปรับราคาค่าโฆษณา
เพิม่ ขึน้ โดยเฉลีย่ 40% จากราคาทีน่ �ำเสนอในปี 2557
เพราะมีฐานผู้ชมเพิ่มขึ้นตลอดเวลา
โดยฐานผูช้ มช่องรายการโทรทัศน์อนาล็อค
รายเดิม ได้รับการประเมินว่าจะลดลงประมาณ 4 5% เมื่อเทียบกับปี 2557 เช่นเดียวกันกับฐานผู้ชม
ของช่องรายการในระบบเคเบิ้ลและดาวเทียม ซึ่ง
คาดว่าจะลดลงราว 20% จากปี 2557 ขณะที่ฐาน
ผู้ชมทีวีดิจิทัลจะเพิ่มขึ้นอีกราว 30% จากปี 2557
ผู้ประกอบการ ทีวีดิจิทัล มองว่า การแข่งขัน
ในอุตสาหกรรมโทรทัศน์ในปี 2558 คาดว่าจะเข้มข้น
ขึ้นมาก โดยบรรดาผู้เล่นรายเดิมและรายใหม่ ต่างปรับ
กลยุทธ์และน�ำรายการคุณภาพลงจอเพื่อเรียกกระแส
ความนิยมมากขึ้น เช่น เครือเนชั่น เครือช่อง 3 กลุ่ม
ทรูวิชั่นส์ กลุ่มจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ ช่อง 8 ของอาร์เอส
ช่องอมรินทร์ ทีวี ช่องเวิร์คพอยท์ ช่องโมโน 29 ช่อง
ไทยรัฐ ทีวี ช่องพีพีทีวี ช่องในเครืออสมท และกลุ่ม
ทีวีพูล เป็นต้น
ทั้งนี้ กสทช .ได้ก�ำหนดการขยายโครงข่าย
ส่งสัญญาณโทร ทัศน์ระบบดิจทิ ลั ครอบคลุมการรับชม
ของครัวเรือน ไทยทัว่ ประเทศรวมจ�ำนวน 23 ล้านครัว
เรือนเร็วมาก ขึน้ กว่าแผนทีก่ �ำหนดไว้เดิม คือ เริม่ การ
แพร่ภาพในระบบโทรทัศน์ภาคพืน้ ดินอย่างเป็นทางการ
ในวันที่ 1 เมษายน 2557 ครอบคลุม 4 จังหวัด ได้แก่
กรุงเทพมหานคร นครราชสีมา เชียงใหม่ สงขลา ขณะ
ทีโ่ ครงข่ายโ ทรทัศน์ดจิ ทิ ลั ททบ.5 และไทยพีบเี อสซึง่
ถือว่าเป็นโครงข่ายทีม่ จี �ำนวนผูเ้ ช่าโครงข่ายมากทีส่ ดุ และ
เดินหน้าติดตัง้ สถานีหลักได้มากทีส่ ดุ 28 และ 29 สถานี
ตามล�ำดับ (ข้อมูล ณ เดือน มกราคม 2558) โดยคิดเป็น
อัตราประมาณ 70% ของการครอบคลุมครัวเรือนทัง้ หมด
ขณะเดียวกัน ผู้ให้บริการโครงข่ายหลัก

อย่างเช่น กอง ทัพบกและไทยพีบีเอส คาดการณ์จะ
ขยายพื้นที่ส่ งสัญญาณครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดภายใน
2 – 3 ปีข้างห น้า ซึ่งเร็วกว่าแผนเดิมที่ก�ำหนดไว้ว่า
ภายในปี 2560 จะต้องขยายโครงข่ายครอบคลุม 95%
ส�ำหรับปัจจัยที่จะมาสนับสนุน ทีวีดิจิทัล
ในอนาคต คือ กา รเร่งการยุติกิจการโทรทัศน์แบบ
อนาล็อค ระบบภาคพืน้ ดินเร็วกว่าทีก่ �ำหนด เช่น กสทช.
บรรลุข้อตกลงในบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of
Understanding) กับ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
ช่อง 5 ในฐานะผูใ้ ห้สญ
ั ญาณสัมปทานกับ บริษทั กรุงเทพ
วิทยุและโทรทัศน์ ผู้บริหารสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก
ช่อง 7 ซึง่ ถือว่าเป็นระยะเวลาสัมปทานคลืน่ ความถีส่ �ำหรับ
กิจการโทรทัศน์ในระบบอนาล็อคที่ยาวยาวนานที่สุด
ภายใต้บันทึกความเข้าใจดังกล่าว ททบ. 5 ได้
เจรจากับ ช่อง 7 ให้รน่ ระยะเวลาสัมปทานลงจากเดิม 9
ปี เหลือ 5 ปี เพือ่ เป็นการแลกเปลีย่ นกับทีก่ สทช.อนุมตั ิ
มอบโครงข่ายทีวดี จิ ทิ ลั เพิม่ ให้ ททบ.5 อีกหนึง่ โครงข่าย
เป็นเงื่อนไขทดแทน ทั้งนี้ ระยะเวลาสัมปทานที่ลดลง
ก็ใกล้เคียงกับ อายุสัมปทานระหว่างอสมท.กับ บริษัท
บางกอก เอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จ�ำกัด ผู้บริหารสถานีวิทยุ
โทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ขณะที่ กสทช. ก�ำหนดให้ช่อง
5 ช่อง 9 ช่อง 11 ต้องท�ำแผนคืนคลื่นความถี่ที่ใช้ใน
กิจการโทรทัศน์แบบอนาล็อคให้เสร็จสิน้ ภายใน 4 ปี ส่วน
ไทยพีบีเอส คาดว่าจะคืนคลื่นความถี่อนาล็อคภายใน
1 ปีข้างหน้า และนี่ถือเป็นการสิ้นสุดของยุคอนาล็อค
และเป็นการการั นตีความมั่นคงของกิจการโทรทัศน์
ดิจิทัลระบบภาคพื้นดินในอนาคตอีกด้วย
นับตั้งแต่เดื อนเมษายนนี้เป็นต้นไป จนกว่า
ระบบอนาล็อคจะสิ้นสุดลง ครัวเรือนในประเทศไทย
สามารถรับชมโทรทัศน์ ได้ 4 ช่องทางหลัก (Platform)
คือ ระบบอนาล็อ ค ภาคพื้นดิน (Analog Terrestrial
Television) หรือ ฟรีทวี ี 6 สถานี โดยมีจ�ำนวนครัวเรือนที่
เข้าถึงบริการโทรทัศน์ผา่ นระบบภาคพืน้ ดิน 98% ระบบ
เคเบิลทีวี (Cable Television) ระบบโทรทัศน์ดาวเทียม
(Satellite Television) โดยช่องทางการรับชมผ่านเคเบิล
ทีวีและทีวีดาวเทียมเข้าถึงครัวเรือนไทยในปัจจุบันกว่า
60% และระบบดิจทิ ลั แบบภาคพืน้ ดิน (Digital Terrestrial
Television) ซึ่งประกอบด้วย 24 ช่อง และคาดว่าจะ
ครอบคลุม 80% ภายในเดือนมิถุนายนนี้
จากข้อมูล บริษัท นีลสัน (ประเทศไทย) ใน
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กราฟที่ 3
เดือนมกราคม 2558 ซึ่งท�ำการส�ำรวจส่วนแบ่งฐานผู้
ชมระหว่างทีวีร ะบบอนาล็อคเดิม และทีวีดิจิทัล 21
ราย (ซึ่งไม่รว ม ช่อง 3 ช่อง 7 และช่อง 9 ซึ่งออก
อากาศแบบคูข่ นานทัง้ ระบบอนาล็อคและดิจทิ ลั ) พบว่า
สัดส่วนผู้ชมช่องทีวีดิจิทัลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนถึง
24% ของครัวเรือนทั้งหมด ซึ่งเติบโตจากช่วงแรกของ
การเริ่มออกอาก าศในเดือนเมษายน 2557 ที่มีอยู่ที่
7% ขณะที่สัดส่ วนของผู้ชมช่องทีวีอนาล็อคเดิม ลด
ลงอย่างต่อเนื่องจากเดือนเมษายน 2557 อยู่ที่ 93%
ลดลงมาอยู่ที่ 76%
สือ่ มีอตั ราการเติบโตคงตัว อย่างเช่น นิตยสาร
หนังสือพิมพ์ วิทยุ สื่อในโรงภาพยนตร์ สื่อนอกบ้าน
และสื่อในร้านค้า สมาคมมีเดียเอเยนซี่และธุรกิจสื่อ
แห่งประเทศไทย ประเมินว่า ในปี 2558 งบโฆษณาสือ่
ดังกล่าวอาจจะไม่เติบโตมากนัก เนื่องจากผู้ให้บริการ
สือ่ ดังกล่าว อาจจะไม่สามารถปรับอัตราโฆษณาได้มาก
เท่าที่ควร เพื่อรักษาฐานลูกค้าและผู้ลงโฆษณา
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น่าสนใจคือ ผลจากการเริ่มการแพร่ภาพทีวี
ดิจิทัลเชิงพาณิชย์ 24 ช่อง ในเดือนเมษายน 2557 จะ
ท�ำให้เกิดการโยกย้ายงบประมาณจากเคเบิลทีวแี ละทีวี
ดาวเทียมมา ซึ่งบริษัทมายด์แชร์ เอเยนซี่โฆษณาราย
ใหญ่ของประเทศ ระบุวา่ งบโฆษณาผ่านทีวดี จิ ทิ ลั เพิม่
ขึ้นอย่างน้อย 2 เท่าจากปี 2557 ซึ่งมีมูลค่าประมาณ
12,071 ล้านบาท
อย่างไรก็ตาม สมาคมมีเดียเอเยนซี่ และธุรกิจ
สือ่ แห่งประเทศไทย คาดการณ์วา่ งบประมาณโฆษณา
ผ่านสือ่ เคเบิลทีวแี ละทีวดี าวเทียม อาจไม่เติบโตเท่าที่
ควร เป็นผลมาจากการกลุ่มช่องรายการทีวีดาวเทียม
โปรวายเดอร์รายใหญ่ ส่วนใหญ่ชนะการประมูลทีวี
ดิจิตอล และหันมาให้ความส�ำคัญกับการผลิตรายการ
เพื่อทีวีดิจิตอลระบบภาคพื้นเป็นหลัก ดังนั้นจึงคาด
การณ์ว่าและแบรนด์สินค้าต่างๆ หันความสนใจมายัง
ทีวดี จิ ติ อลเป็นช่องทางในการสือ่ สารมากขึน้ จากเหตุผล
ดังกล่าวอาจจะส่งผลกระทบให้กลุ่มทีวีดาวเทียมอาจ

ไม่สามารถปรับขึ้นราคาโฆษณาได้มากนัก
สอดคล้องกับตัวเลขการใช้งบประมาณโฆษณา
ผ่านสื่อเคเบิลทีวีและทีวีดาวเทียม (ซึ่งไม่รวมกับงบ
โฆษณาจากทรูวิชั่นส์) จาก Nielsen, Intensive Watch
และ สมาคมโฆษณาดิจิทัลแห่งประเทศไทย (DAAT)ที่
ระบุว่า ในปี 2557 มีเม็ดเงินอยู่ที่ 7,177 ล้านบาท ลด
ลง 39% จากปี2556 ที่มีมูลค่า 11,853 ล้านบาท ขณะ
ทีส่ ดั ส่วนงบประมาณผ่านสือ่ เคเบิลทีวแี ละทีวดี าวเทียม
ลดลงจาก 9% ของอุตสาหกรรมโฆษณาในปี 2556 มา
เป็นที่ 5% ของอุตสาหกรรมโฆษณาในปี 2557
จากข้อมูลการส�ำรวจของบริษทั วิจยั การตลาด
ชัน้ น�ำ MillwardBrown พบว่า ผูบ้ ริโภคทัว่ ไปใช้เวลาชม
รายการโทรทัศน์ผา่ นหน้าจอทีวี 78 นาที ต่อคนต่อวัน
ขณะทีใ่ ช้เวลาบนโทรศัพท์สมาร์ทโฟน 167 นาทีตอ่ คน
ต่อวัน ใช้เวลาบนเครื่อ งคอมพิวเตอร์ 96 นาทีต่อคน
ต่อวัน และใช้เวลาบนแทปเล็ต 95 นาทีต่อคนต่อวัน
ซึง่ ในระหว่างทีเ่ ชือ่ มต่ออินเทอร์เน็ตผ่าน คอมพิวเตอร์
แทปเล็ต และโทรศัพท์สมาร์ทโฟน ผู้บริโภคยังรับชม
รายการโทรทัศน์ย้อนหลังอีกด้วย
ส่วนในเดือนพฤษภาคม 2557 ทีผ่ า่ นมา บริษทั
กูเกิล ประเทศไทย เปิดตัว ยูทปู ประเทศไทยอย่างเป็น
ทางการยังเป็นปัจจัยส่งเสริมให้เม็ดเงินโฆษณาผ่านทาง
สือ่ ดิจทิ ลั เพิม่ ขึน้ อย่างมีนยั ส�ำคัญ ทัง้ นี้ ประเทศไทยถือ
ได้วา่ มีขนาดฐานผูช้ มเว็บไซต์ยทู ปู ใหญ่ทสี่ ดุ อันดับ 2 ใน
ภูมิภาคเอเชีย ในสัดส่วน 38% ของประชากร
ดังนัน้ จึงท�ำให้ยอดโฆษณาผ่านทางอินเทอร์เน็ต
คาดว่ายังคงจะเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง เห็นได้จากการคาด
การณ์ในปี 2557 จะมีมูลค่า 6,429 ล้านบาท เติบโต
51% จากปี 2556 ที่มีอยู่ 4,248 ล้านบาท
ทัง้ นี้ สมาคมโฆษณาดิจติ อลไทย ระบุวา่ เป็น
ผลมาจากเติบโตของการจ�ำหน่ายสมาร์ทโฟนมากขึ้น
เนื่องจากราคาสมาร์ทโฟนถู กลง เช่นเดียวกันกับรา
คาของแทปเล็ต ซึ่งเป็นทางเลือกส�ำคัญให้กบั ผูบ้ ริโภค
ในขณะเดียวกันการขยายโครง ข่ายการให้บริการ 3G
ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศมากขึ้น ทั้งหมดนี้จึงท�ำให้
การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่ านอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่
หรือ Mobile Internet เพิ่มมากขึ้น ประกอบกับแนว
นโยบายของรัฐบาลที่ต้องการผลักดันเศรษฐกิจดิจิทัล
เป็นวาระแห่งชาติ ซึง่ จะท�ำให้ ภาครัฐเริม่ มาส่งเสริมการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการสื่อสารโทรคมนาคม

จากข้อมูลของ มายด์แชร์ ประเทศไทย เอเยน
ซี่โฆษณาชั้นน�ำ ในปี 2557 ระบุว่า ประชากรทั้งหมด
67 ล้านคน มีผใู้ ช้โทรศัพท์มอื ถือราว 94 ล้านเลขหมาย
หากเทียบกับจ�ำนวนของประชากรทัง้ หมดแล้วจะพบว่า
อัตราการเข้าถึงของโทรศัพท์มอื ถือสูง 144% ในจ�ำนวน
ผู้ใช้โทรศัพท์ทั้งหมด พบว่ามีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตราว
27 ล้านคน คิดเป็นอัตราการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่าน
โทรศัพท์มือถือราว 56% ซึ่งจากแนวโน้มในปี 2558
คาดว่าจะเพิ่มขึ้นอีก เนื่องจากการผู้ใช้มือถือแบบ
สมาร์ทโฟน ซึง่ รองรับการใช้งานบริการผ่านอินเทอร์เน็ต
ปัจจุบันมีมากกว่า 36% หรือราว 34.6 ล้านคนแล้ว
กล่าวโดยสรุป ภาพรวมของอุตสาหกรรม
สือ่ โทรทัศน์ปี 2558 จะมีการเติบโตสูงในส่วนของทีวี
ดิจทิ ลั ขณะทีก่ ารแข่งขันจะมีความเข้มข้นมากขึน้

ธุรกิจสื่อวิทยุ

ที่ผ่านมาในมุมมองของผู้โฆษณา สื่อวิทยุ
ถือว่าเป็นสื่อที่ใช้เป็นส่วนหนึ่งในการท�ำแคมเปญการ
ตลาดของสินค้า มากกว่าการใช้เป็นสือ่ หลักในการสร้าง
แบรนด์ ดังนัน้ ลูกค้าหรือผูใ้ ช้งบโฆษณามีแนวโน้มทีจ่ ะ
ตัดการใช้จา่ ยงบประมาณผ่านสือ่ วิทยุเป็นอันดับต้นๆ
หากว่ามีงบประมาณจ�ำกัด จากแนวโน้มดังกล่าวท�ำให้
สมาคมมีเดียเอเยนซี่ และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย
คาดการณ์ไว้ว่า ในปี 2558 การใช้จ่ายงบประมาณ
ผ่านสื่อวิทยุ จะชะลอตัว
(จากกราฟที่ 1) ในปี 2557 ข้อมูลจาก
Nielsen, Intensive Watch และสมาคมโฆษณาดิจทิ ลั
แห่งประเทศไทย (DAAT) ระบุว่า สื่อวิทยุยังอยู่ใน
ภาวะชะลอตัว โดยในปี 2557 มีการใช้งบโฆษณาผ่าน
สื่อวิทยุมูลค่า 5,985 ล้านบาท ซึ่งลดลง 10% จากปี
2556 มีงบโฆษณาผ่านสื่อวิทยมูลค่า 6,616 ล้านบาท
อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการได้เริ่มปรับตัว
ตามการพัฒนาของสื่อและพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของ
ผูบ้ ริโภคมาบ้างแล้วในหลายปีทผี่ า่ นมา บางรายขยาย
การผลิตรายการวิทยุไปสู่แพลตฟอร์มสถานีโทรทัศน์
ดาวเทียมมากขึน้ อย่างเช่น คลืน่ สบายดีเรดิโอ ซึง่ เป็น
ผู้ให้บริการสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมสบายดีทีวี ของ
บมจ. อาร์เอส และยังหารายได้เพิ่มขึ้นจากการท�ำ
กิจกรรมทางการตลาดต่างๆ เช่น จัดคอนเสิรต์ จัดทริป
ท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งการ
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ขยายช่องทางการรับฟังไปสูแ่ พลตฟอร์มออนไลน์มาก
ขึน้ ทัง้ ออนไลน์ (Online) และผ่านแอปพลิเคชัน่ บนมือ
ถือ (mobile application)
ภาวะการแข่งขันในปี 2558 มีแนวโน้มไม่แตก
ต่างจากปี 2557 เนื่องจากผู้ประกอบการรายเดิม ที่มี
สัญญาสัมปทานยังได้รบั การคุม้ ครองต่อไปอีกราว 3-4
ปี ระหว่างที่หน่วยงานภา ค รัฐที่ถือครองคลื่นความถี่
ชี้แจงความจ�ำเป็นในการถือครองคลื่นต่อ กสทช.
อย่างไรก็ตาม ประเด็นที่น่าจับตามอง และ
ท�ำให้เกิดความเปลีย่ นแปลงในภูมทิ ศั น์สอื่ วิทยุอกี ครัง้
หลังจากที่ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ หรือ กสท.ได้พจิ ารณาความร่วมมือในการรับ
ส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลร่วมกับ
กระทรวง ทบวง กรม องค์กรอิ ส ระตามรัฐธรรมนูญ
หรือหน่วยงานอืน่ ใดของรัฐทีม่ ใิ ช่รฐั วิสาหกิจ และกลุม่
ผู้ผลิตรถยนต์ที่มีความสามารถในการติดตั้งเครื่องรับ
วิทยุในระบบดิจติ อล กลุม่ ผูผ้ ลิตเครือ่ งรับวิทยุในระบบ
ดิจติ อล ซึง่ ทีป่ ระชุม กสท. เห็นชอบให้ส�ำนักงาน กสทช.
ด�ำเนินการลงนามความร่วมมือตามบันทึกความเข้าใจ
(MOU) ในปี พ.ศ.2557 เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่าน
การรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียง ในระบบดิจติ อล
ซึ่งจะเป็นแนวทางการแก้ปัญห า วิทยุกระจายเสียงใน
ระยะยาวต่อไป

นิวมีเดีย-สื่อออนไลน์

สืบเนือ่ งจากการเปลีย่ นแปลงทางเทคโนโลยี
ในปี 2557 ที่ผ่านมา ทั้งการลงทุนขยายเครือข่ายทาง
โทรคมนาคม โดยบริษทั ยักษ์ใหญ่ จึงท�ำให้พนื้ ทีก่ ารให้
บริการโครงข่าย 3 (Third-Generation Wireless Broadband
Internet) รวมไปถึงบางพื้นที่ในกรุงเทพมหานครและ
หัวเมืองใหญ่ ผู้ให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคมเริ่มมี
การขยายเทคโนโลยีใหม่ 4G อีกด้วย
ด้วยการพัฒนาดังกล่าวท�ำให้ผบู้ ริโภคสามารถ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร วิดโิ อ ทางอินเทอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์
สือ่ สารต่างๆ เช่น สมาร์ทโฟน แทปเล็ต และแลปท๊อป
ได้ทุกที่ทุกเวลา มากขึ้น 		
จากข้อมูลของ มายด์แชร์ เอเยนซีโ่ ฆษณาชัน้
น�ำ ในปี 2557 ระบุว่า ในประชากรทั้งหมด 67 ล้าน
คน มีผใู้ ช้โทรศัพท์มอื ถือราว 96.4 ล้านเลขหมาย หาก
เทียบกับจ�ำนวนของประชากรทั้งหมดแล้วจะพบว่า
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อัตราการเข้าถึงของโทรศัพท์มอื ถือสูง 144% ในจ�ำนวน
ผู้ใช้โทรศัพท์ทั้งหมด พบว่ามีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตราว
27 ล้านคน คิดเป็นอัตราการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่าน
โทรศัพท์มือถือราว 56%
ส�ำหรับพฤติกรรมการค้นหาหรือการบริโภค
ข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตนั้น บริษัทกูเกิล ประเทศไทย
ระบุวา่ คนไทยสนในเสพเนือ้ หาทีเ่ ป็นวิดโิ อ ผ่านเว็บไซต์
ยูทิวป์ และสังคมออนไลน์มากที่สุด
ด้านสมาคมมีเดียเอเจนซี่และธุรกิจสื่อแห่ง
ประเทศไทย ระบุ ว่าวิธีการใช้สื่อผ่านสื่ออินเตอร์เน็ต
ให้มีประสิทธิภาพคือ ต้องพัฒนาเว็บไซต์ให้สามารถ
รองรับการประมวลผลบนโทรศัพท์มือถือแบบ
สมาร์ทโฟน และการพัฒนาแอปพลิเคชั่นบนมือถือ
ให้รองรับกับระบบปฏิบัติการหลักๆ บนโทรศัพท์
สมาร์ทโฟน ซึ่งจากข้อมูลของบริษัท มายด์แชร์ ระบุ
ว่า ปัจจุบันระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ของกูเกิ้ล
ครองส่วนแบ่งการตลาดสมาร์ทโฟนถึง 68% ตามมา
ด้วยระบบปฏิบัติการไอโอเอส ของแอปเปิ้ล ครอง
ส่วนแบ่งการตลาดสมาร์ทโฟน 18% ขณะที่ระบบ
ปฏิบตั กิ ารอืน่ ๆ ซึง่ รวมทัง้ ระบบปฏิบตั กิ ารวินโดว์โฟน
คิดเป็นสัดส่วน 14%
(จากกราฟที่ 1) ข้อมูลจาก Nielsen, Intensive
Watch และสมาคมโฆษณาดิจิทัลแห่งประเทศไทย
(DAAT) ในปี 2557 งบโฆษณาผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต
มีมูลค่าราว 5,863 ล้านบาท มีอัตราการเติบโตจาก
ปี 2556 ในอัตรา 38% ซึ่งมีมูลค่าราว 4,248 ล้านบาท
ทั้งนี้ สัดส่วนของเงินโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัล
ในปี 2557 เพิ่มขึ้นเป็น 4% เทียบกับงบโฆษณาโดย
รวมทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ซึ่งมีอยู่ 3% ส�ำหรับ
ประเภทอุตสาหกรรมที่มีการใช้โฆษณาดิจิตอลมาก
ที่สุดในปี 2557 ยังคงเป็นอุตสาหกรรมการสื่อสาร
ตามมาด้วย อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์บ�ำรุงผิว และ
อุตสาหกรรมยานยนต์
ทั้งนี้ ส�ำหรับปี 2558 ยังคาดการณ์ว่า
อุตสาหกรรมการสือ่ สารโทรคมนาคม อุตสาหกรรมเครือ่ ง
ส�ำอาง อุตสาหกรรมยานยนต์ จะเป็นอุตสาหกรรมที่
ยังคงใช้งบประมาณในการโฆษณาสูง
หากพิจารณาโดยรวมแล้ว ในปี 2558 มีการ
คาดว่า ธุรกิจสินค้าบริโภคทั่วไป หรือ กลุ่ม FMCG
(Fast Moving Consumer Goods) ได้หันมาใช้เม็ดเงิน

โฆษณาผ่านสื่อออนไลน์มากขึ้น ผ่านทางรูปแบบของ
วีดีโอ เนื่องจากผู้บริโภคส่วนใหญ่ โดยเฉพาะหัวเมือง
ใหญ่ที่เข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้ง่าย นิยมดูวีดีโอออนไลน์
จึงท�ำให้เกิดการไหลของเม็ดเงิน จากทีวีมาสู่ออนไลน์
วีดีโอด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเข้ามาเปิด
ตัวอย่างเป็นทางการของยูทูป ประเทศไทย
การเปิดตัวของยูทูป ประเทศไทย ถือว่าเป็น
จุดเปลี่ยนส�ำคัญของบรรดาแบรนด์หรือเจ้าของสินค้า
ทีจ่ ะสามารถเพิม่ ช่องทางการสือ่ สารกับกลุม่ เป้าหมาย
ได้มากขึ้น ประกอบกับการเกิดขึ้นของทีวีดิจิทัล ท�ำให้
มีการผลิตคอนเทนต์เพิ่มขึ้นอย่างมาก แต่ผู้ชมอาจจะ
ไม่มีเวลาชมรายการที่ชอบได้
ดังนั้น การดูย้อนหลังทางยูทูปก�ำลังกลาย
เป็นทัง้ ช่องทางส�ำคัญส�ำหรับสถานีโทรทัศน์ทตี่ อ้ งการ
ขยายช่องทางการน�ำเสนอรายการโทรทัศน์เพือ่ เข้าถึง
กลุ่มผู้ชมมากขึ้น ในขณะเดียวกันก็กลายเป็นช่องทาง
ใหม่ส�ำหรับผู้ลงโฆษณาได้อีกทาง ในรูปแบบ (Pre-roll
advertisement) ด้วยการเล่นโฆษณาก่อนที่ผู้ชมจะได้
ชมรายการย้อนหลังบนยูทูป
นอกจากคอนเทนต์ทมี่ าจากฟรีทวี ที เี่ พิม่ มาก
ขึน้ แล้ว ผูบ้ ริโภคเองก็กลายเป็นผูท้ ผี่ ลิตคอนเทนต์ โดย
เฉพาะวิดโี อคอนเทนต์ ในสังคมออนไลน์เพิม่ มากขึน้ จน
ท�ำให้เกิด “เน็ตไอดอล” (Net Idol) ที่เป็นเจ้าของบล็อก
หรือ อีกนัยหนึ่งคือพวกเขาคือ บล็อกเกอร์ (Blogger)
ซึง่ มียอดจ�ำนวนผูต้ ดิ ตามจ�ำนวนมาก ปรากฎการณ์ดงั
กล่าวได้กลายแนวโน้มใหม่ทางการตลาดส�ำหรับแบรนด์
หรือเจ้าของสินค้าทีต่ อ้ งการ ให้กลุม่ เน็ตไอดอลเหล่านัน้
กลายเป็นสือ่ ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้ เนือ่ งจาก
กลุ่มเน็ตไอดอล มีอิทธิพลต่อ(Marketing Influencer)
การตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคอย่างมาก
ด้วยพัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีการ
สื่อสาร และราคาของสมาร์ทโฟนที่ย่อมเยามาก
ขึ้น ประกอบกับการปรับตัวของผู้บริโภคในสังคม
ออนไลน์ สมาคมโฆษณาดิจิทัลแห่งประเทศไทย
คาดการณ์ว่าอัตราการเติบโตของงบโฆษณาผ่าน
สือ่ นิวมีเดีย สือ่ ออนไลน์ ในปีนจี้ ะเพิม่ ขึน้ ไม่ตำ�่ กว่า
50% เมื่อเทียบกับปี 2557 ที่ผ่านมา
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ผลการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ ขึน้ อยูก่ บั ภาวะอุตสาหกรรมโฆษณา

ยอดรวมของเม็ดเงินในการลงทุนการพัฒนารายการโทรทัศน์และค่าการผลิตในปี
2558 นี้น่าจะไม่ต�่ำกว่า 2 หมื่นล้านบาท ทั้งจากผู้ประกอบการทีวีระบบอนาล็อคและทีวี
ดิจิทัล แต่รายได้ที่จะเข้ามาจากงบโฆษณา โดยเฉพาะกลุ่มทีวีดิจิทัล มีการคาดการณ์ว่าจะ
เติบโตไม่มากนัก เมือ่ เทียบกับการลงทุนทีเ่ กิดขึน้ ในกลุม่ ธุรกิจดังกล่าว จึงอาจจะกระทบต่อ
ผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลบางราย ที่ยังไม่มีศักยภาพในการดึงดูดเม็ดเงินโฆษณา
อย่างไรก็ตาม หากเปรียบเทียบกับธุรกิจสื่อประเภทอื่นๆ ธุรกิจโทรทัศน์ ซึ่งครอง
ส่วนแบ่งการตลาดมากกว่า 60% ก็ยงั มีความเข้มแข็ง เพราะเป็นสือ่ หลักทีย่ งั ได้รบั ความนิยม
ในขณะเดียวกันยังสามารถเข้าถึงประชาชนและมีอทิ ธิพลต่อผูบ้ ริโภคเช่นเดิม ดังนัน้ ในระยะ
ยาวแล้ว ธุรกิจสื่อโทรทัศน์ยังมีอนาคตสดใส แต่ในแง่การหารายได้ ผู้ประกอบการทีวีจะ
ต้องปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์สื่อ (Media Landscape) ที่เปลี่ยนแปลง
ไป สามารถผลิตรายการโทรทัศน์ที่ตรงใจกลุ่มผู้ชม เพิ่มเรตติ้ง และสามารถเข้าถึงทุกช่อง
ทางการสือ่ สาร เพือ่ รักษาความคุม้ ค่าในการลงทุน ซึง่ เป็นเรือ่ งส�ำคัญต่อบรรดาผูล้ งโฆษณา
ในปัจจุบันและในอนาคต

ปัจจัย

ในปี 2557 ที่ผ่านมา อุตสาหกรรมสื่อในเมืองไทย มีความตื่นตัวขึ้นอย่างมาก
หลังจาก กูเกิล ประเทศไทย ตัดสินใจเปิดตัว ยูทูป ประเทศไทย ขึ้น เพื่อรองรับการขยาย
ตัวอย่างมากของการบริโภควิดีโอบนเครือข่ายออนไลน์เพิ่มมากขึ้น นอกจากจะเป็นช่อง
ทางในการสือ่ สารการตลาดส�ำหรับสินค้าและบริการต่างๆ ทีจ่ ะเพิม่ มากขึน้ ยังเป็นช่องทาง
ส�ำหรับผูป้ ระกอบการโทรทัศน์ทจี่ ะคัดสรรรายการทีไ่ ด้รบั ความนิยมของตนเอง ไปน�ำเสนอ
แก่ผู้ชมได้หลากหลายช่องทางมากขึ้น และยังเป็นการลดทอนผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการ
แข่งขันในอุตสาหกรรมโทรทัศน์เพิ่มมากขึ้น เพราะว่าการน�ำรายการโทรทัศน์ที่เป็นที่นิยม
ที่เคยออกอากาศในช่องของตนเองแล้ว การมีคลิปรายการไว้บริการบนเครือข่ายยูทูป ยัง
เปิดโอกาสให้ผู้ชมสามารถรับชมรายการได้ตลอดเวลา และเป็นส่วนพัฒนาความนิยมของ
รายการโทรทัศน์ดงั กล่าวได้ดว้ ยเช่นกัน ขณะเดียวกันผูผ้ ลิตรายโทรทัศนน์บางรายยังดึงเอา
ศักยภาพจุดนี้ของยูทูป มาเพิ่มช่องการทางออกอากาศของรายการด้วยการน�ำเสนอในรูป
แบบถ่ายทอดสดออนไลน์ หรือ Live Streaming เพื่อเพิ่มยอดจ�ำนวนผู้ชม นอกจากการ
ออกอากาศในช่องปกติ
หลังจาการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของยูทูป ในปีที่ผ่านมา สิ่งหนึ่งที่น่าจับตา
คือ บริษัทบันเทิงยักษ์ใหญ่ ซึ่งเป็นผู้บริหารช่องโทรทัศน์ดิจิทัล อย่างเช่น บมจ. จีเอ็มเอ็ม
แกรมมี่ บมจ. อาร์เอส สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7 ยัง
ได้เข้าร่วมกับยูทูป ประเทศไทย ในฐานะพาร์ทเนอร์ของยูทูปด้วย
จากข้อมูลของบริษัท มายด์แชร์ ซึ่งเป็นมีเดียเอเยนซี่รายใหญ่ที่สุดในประเทศ
ระบุว่า การเข้าถึงเว็บไซต์ยูทูปในประเทศไทย ถือว่าค่อนข้างสูง หรือประมาณ 38% ของ
ประชากรทั้งประเทศ อยู่ในล�ำดับที่ 2 ที่มีจ�ำนวนคนเข้าถึงยูทูปมากที่สุดในภูมิภาคเอเชีย
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จากแนวโน้มดังกล่าว ยิง่ เป็นการตอกยำ�้ ให้เห็นว่า ภายใต้ภมู ทิ ศั น์สอื่ ทีเ่ ปลีย่ นแปลง
ไป ยิ่งท�ำให้รปู แบบการรับสือ่ ของผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงไปและมีความซับซ้อนมากขึ้น
โดยทีผ่ บู้ ริโภคในฐานะผูเ้ สพสือ่ ก็ปรับตัวตามการเปลีย่ นแปลงของรูปแบบสือ่ ทีก่ �ำลังพัฒนาขึน้
โดยมีพฤติกรรมการบริโภคทีห่ ลากหลายมากขึน้ ตามช่องทางการสือ่ สารใหม่ๆ เพือ่ แสวงหา
ข้อมูลข่าวสาร สาระบันเทิงที่ตรงกับความต้องการมากขึ้น ท�ำให้ภาคการผลิตสื่อจ�ำเป็น
ต้องสร้างความหลากหลายของเนื้อหาผ่านช่องทางต่างๆ มากขึ้น (Media Fragmentation)
จากข้อมูลของส�ำนักวิจยั ทางการตลาดของบริษทั มิลล์วาร์ดบราวด์ พบว่า ปัจจุบนั
ผู้บริโภคใช้เวลากับจอโทรศัพท์มือถือมากขึ้น ทั้งในแง่การสื่อสารสังคมออนไลน์ การชม
รายการโทรทัศน์ทั้งแบบถ่ายทอดสดและดูย้อนหลังเพิ่มมากขึ้น โดยในงานวิจัยดังกล่าว
พบว่า คนไทยใช้เวลาดูโทรทัศน์เพียง 78 นาทีต่อวัน ขณะที่ใช้เวลาบนมือถือมากที่สุด 167
นาที ตามมาด้วยบนคอมพิวเตอร์ส่วนตัว 96 นาที และบนแทปเล็ต 95 นาที ขณะเดียวกัน
ยังพบว่า ในขณะทีผ่ บู้ ริโภคชมรายการโทรทัศน์ พวกเขายังมีปฏิสมั พันธ์กบั รายการโทรทัศน์
ที่ก�ำลังชมอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายการดังกล่าวบนสังคม
ออนไลน์ หรือ ค้นหาข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับเนือ้ หารายการโทรทัศน์ในขณะ หรือแม้แต่ ค้นหา

ความเสี่ยง
รายละเอียดเกี่ยวกับโฆษณาที่ออกอากาศอีกด้วย
จากจุดนี้ จึงกลายเป็นความท้าทายของผูป้ ระกอบการสือ่ สินค้า เจ้าของธุรกิจแบรนด์
และเอเยนซี่ ทีจ่ ะต้องวางแผนการใช้งบสือ่ สารโฆษณาไปไนหลากหลายสือ่ อย่างไร ให้มปี ระสิทธิภาพ
มากขึ้น
ส�ำหรับแนวโน้มที่น่าสนใจ ต่อเนื่องมาจากปี 2557 คือ มีการย้ายเม็ดเงินจากช่อง
ทีวรี ายเดิมมายังกลุม่ ทีวดี จิ ทิ ลั มากขึน้ กลุม่ ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบมากทีส่ ดุ คือ ผูเ้ ล่นล�ำดับ 3 และ
4 ในทีวีระบบอนาล็อค อย่างสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี ของ บมจ. อสทม และสถานี
โทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 (ซึ่งก�ำลังปรับเปลี่ยนสู่การเป็นสถานีโทรทัศน์บริการสาธารณะ
เพื่อความมั่นคง)
ทั้งนี้เนื่องจากกลุ่มผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ชั้นน�ำที่สร้างเม็ดเงินโฆษณาและ
เรตติง้ จากการป้อนรายการให้กบั สถานีโทรทัศน์ 2 แห่งดังกล่าว ได้กลายเป็นผูใ้ ห้บริการช่อง
รายการทีวีดิจิทัลเอง ซึ่งประกอบด้วย บมจ. เวิร์คพอยท์ เอนเทอร์เทนเมนท์ เจ้าของช่อง
เวิร์คพอยท์ ครีเอทีฟ ทีวี และ บมจ. จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เจ้าของช่อง วัน เอชดี ด้วยเหตุผล
ดังกล่าว ทั้งเวิร์คพอยท์และแกรมมี่ จึงยุติการผลิตรายการส่วนใหญ่ป้อน โมเดิร์นไนน์ ทีวี
และช่อง 5 ตั้งแต่ต้นปี 2558 เป็นต้นไป เพื่อพัฒนารายการของตนเองมากขึ้น
ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านอุตสาหกรรมโฆษณา คาดการณ์วา่ ในอุตสาหกรรมโทรทัศน์สามารถ
จ�ำแนกผู้ประกอบการได้เป็น 3 กลุ่มใหญ่ ซึ่งใช้เกณฑ์การวัดจาก อัตราโฆษณาเฉลี่ย เรตติ้ง
หรือความนิยมจากผู้ชม โดยประกอบด้วย
1) กลุม่ ผูน้ �ำ ซึง่ จะยังคงครองส่วนแบ่งการตลาดรวมกันมากกว่า 50% ซึง่ ประกอบ
ด้วย สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7 และสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
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2) กลุ่มช่องทีวีศักยภาพสูง ซึ่งจะเป็นกลุ่มช่องรายการที่มีอัตราการเติบโตสูง และ
มีศักยภาพในการพัฒนารายการอย่างต่อเนื่อง จึงท�ำให้มีความสามารถในการปรับฐานค่า
โฆษณาได้อย่างโดดเด่น ช่องรายการทีอ่ ยูใ่ นกลุม่ ดังกล่าว ประกอบด้วยช่องทีวดี จิ ติ อลและ
กลุ่มช่องอนาล็อคเดิม ที่อยู่ในล�ำดับ 3 ถึง ลงไป
3) กลุ่มช่องทีวีที่ก�ำลังพัฒนา กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มผู้ประกอบการรายใหม่ ซึ่งอยู่ใน
ช่วงการพัฒนาคุณภาพรายการ การวางต�ำแหน่งทางการตลาดให้กับสถานี ที่ยังไม่มีความ
ไม่ชัดเจนมากนัก
ส่วนการแข่งขันในอุตสาหกรรมโทรทัศน์ในปีนี้ คาดว่าจะเข้มข้นขึ้นมาก อันเป็น
ผลมากจากปัจจัยความไม่แน่นอนภายนอกทีจ่ ะมากระทบอุตสาหกรรมได้ถกู ควบคุมไปแล้ว
จึงท�ำให้บรรดาผูเ้ ล่นรายเดิมและรายใหม่ ต่างปรับกลยุทธ์และน�ำรายการคุณภาพลงจอเพือ่
เรียกกระแสความนิยมมากขึ้น อย่างเช่น เครือช่อง 3 เครือเนชั่น กลุ่มทรูวิชั่นส์กลุ่มจีเอ็ม
เอ็ม แกรมมี่ ช่อง 8 ของอาร์เอส ช่องอมรินทร์ ทีวี ช่องเวิร์คพอยท์ ครีเอทีฟ ทีวี ช่องโมโน
ช่องไทยรัฐ ทีวี ช่องพีพีทีวี ช่องในเครืออสมท และกลุ่มทีวีพูล เป็นต้น
ภาพการแข่งขันในปีนคี้ าดว่าจะเด่นชัดมากขึน้ ภายใต้ระบบใบอนุญาตของ กสทช.
จะท�ำให้มีผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมโทรทัศน์ โดยเฉพาะ ทีวีดิจิทัลเชิงพาณิชย์จ�ำนวน
17 รายต่อไปอีกอย่างน้อย 15 ปี ขณะที่ ระบบเดิมอย่างทีวีอนาล็อคคาดว่าจะสิ้นสุดลง
ภายใน 5 ปีข้างหน้าอย่างแน่นอน
นอกจากยังมีทีวีดิจิตอลเชิงพาณิชย์ 24 ช่องรายการข้างต้นแล้ว ยังมีช่องรายการ
บริการสาธารณะ 12 ช่อง และช่องรายการบริการชุมชนอีก 12 ช่อง ทั้งนี้กสทช. ก�ำหนด
ให้ประเภทชุมชนและสาธารณะก�ำหนดการขอใบอนุญาตด้วยรูปแบบ Beauty Contest
การเปลีย่ นแปลงด้านกฎหมายดังกล่าว ท�ำให้ธรุ กิจทีวดี าวเทียมภายใต้ใบอนุญาต
กสทช. มีต้นทุนจากการจ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นรวม 4% แต่ถือเป็นธุรกิจที่อยู่ภายใต้ใบ
อนุญาตประกอบกิจการระยะยาว 15 ปี ที่จะได้รับการคุ้มครองดูแลจาก กสทช. และเป็น
หลักประกันในการด�ำเนินธุรกรรมต่างๆ
ทัง้ นี้ กสทช.ได้ก�ำหนดการขยายโครงข่ายส่งสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจทิ ลั ครอบคลุม
การรับชมของครัวเรือนไทยทั่วประเทศรวมจ�ำนวน 23 ล้านครัวเรือนเร็วมากขึ้นกว่าแผนที่
ก�ำหนดไว้เดิม คือ เริ่มการแพร่ภาพในระบบโทรทัศน์ภาคพื้นดินอย่างเป็นทางการในวัน
ที่ 1 เมษายน 2557 ครอบคลุม 4 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นครราชสีมา เชียงใหม่
สงขลา ขณะที่ โครงข่ายโทรทัศน์ดิจิทัล ททบ.5 และไทยพีบีเอส ซึ่งถือว่าเป็นโครงข่ายที่มี
จ�ำนวนผู้เช่าโครงข่ายมากที่สุดและเดินหน้าติดตั้งสถานีหลักได้มากที่สุด 28 และ 29 สถานี
ตามล�ำดับ (ข้อมูล ณ เดือน มกราคม 2558) โดยคิดเป็นอัตราประมาณ 70% ของการ
ครอบคลุมครัวเรือนทั้งหมด
ขณะเดียวกัน ผู้ให้บริการโครงข่ายหลักอย่างเช่น กองทัพบกและไทยพีบีเอส คาด
การณ์จะขยายพื้นที่ส่งสัญญาณครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดภายใน 2 – 3 ปีข้างหน้า ซึ่งเร็วกว่า
แผนเดิมที่ก�ำหนดไว้ว่าภายในปี 2560 จะต้องขยายโครงข่ายครอบคลุม 95%
ส�ำหรับช่อง เนชั่น ทีวี ในปีที่ผ่านมามีส่วนแบ่งของผู้ชม ติดอันดับ 1 ของช่องทีวี
ดิจิทัลประเภทข่าว ตามมาด้วย ช่อง ทีเอ็นเอ็น 24 และไทยทีวี
อย่างไรก็ตามการแข่งขันในช่องทีวีดิจิทัลประเภทข่าวจ�ำนวน 7 ช่องคาดว่าจะไม่
รุนแรงตามทีเ่ คยคาดหมายไว้ นับตัง้ แต่เริม่ ออกอากาศทีวดี จิ ทิ ลั อย่างเป็นทางการจนถึงเดือน
ธันวาคม 2557 ส่วนแบ่งคนดูเฉลีย่ ของกลุม่ ช่องทีวดี จิ ทิ ลั ประเภทข่าวอยูเ่ พียง 0.3 - 0.35%
และช่องเนชั่นทีวี มีส่วนแบ่งอยู่ที่ราว 0.5% เมื่อเทียบกับช่องทีวีดิจิทัลประเภทรายการวา
ไรตี้จ�ำนวน 14 ช่อง มีส่วนแบ่งผู้ชมเฉลี่ยอยู่ที่ 6% และช่องอันดับหนึ่งยังคงเป็น ช่อง 7 ซึ่ง
มีส่วนแบ่งผู้ชมอยู่ที่กว่า 44%
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ช่องเนชัน่ ทีวี ในระบบทีวดี จิ ทิ ลั ระบบภาคพืน้ จะยังคงเป็นสถานีขา่ ว 24 ชัว่ โมงทีม่ ี
กลุม่ เป้าหมายหมายใหญ่ เป็นกลุม่ คนชัน้ กลาง มีก�ำลังซือ้ สูง อาศัยอยูใ่ นกรุงเทพ และ ปริมณฑล
ตลอดจน หัวเมือง ในเขตเทศบาล ท�ำให้เม็ดเงินโฆษณาของสินค้าและบริการทีม่ งุ่ กลุม่ เป้าหมาย
คนเมือง และคนชัน้ กลาง (urban lifestyle ) ยังคงใช้บริการ ช่องเนชัน่ ทีวี เพือ่ เจาะตรงถึงลูกค้ากลุม่ นี้
ขณะที่ผู้บริโภคมีพฤติกรรมกระจายตัวเสพคอนเทนท์จากหลากหลายสื่อในยุค
ดิจิทัล
นอกจากนี้ ในปี 2558 ช่องเนชั่นทีวี ยังให้ความส�ำคัญกับกลุ่มคนรุ่นใหม่เพิ่มมาก
ขึน้ ด้วยการพัฒนารายการใหม่เพือ่ ให้สอดรับกับความต้องการฐานกลุม่ คนดูใหม่ ซึง่ จะช่วย
ให้สถานีสามารถดึงดูดกลุ่มผู้โฆษณาได้เพิ่มอีกด้วย
ในปี 2558 ข้อมูลจากการคาดการณ์ของสมาคมมีเดียเอเยนซี่และธุรกิจสื่อแห่ง
ประเทศไทย หรือ MAAT: Media Agency Association of Thailand) ได้รวบรวมข้อมูลจาก
Nielsen, Intensive Watch และสมาคมโฆษณาดิจทิ ลั แห่งประเทศไทย (DAAT) ได้คาดการณ์
ตัวเลขการใช้งบโฆษณาผ่านสื่อฟรีทีวี, เคเบิลทีวี และดิจิทัล มีมูลค่า 141,000 ล้านบาท
เติบโตจากปี 2557 ราว 4.5% การคาดการณ์ดังกล่าวมีฐานมาจากการประมาณการณ์การ
เติบโตของเศรษฐกิจที่คาดว่า ในปี 2558 ประเทศไทยจะมีผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ
(Gross Domestic Product) จะเติบโตราว 3.5% ขณะเดียวกันยังรวมกับค่าความผันแปร
ทางในอุตสาหกรรม ที่เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพสื่อในอุตสาหกรรม

การเข้าสู่ธุรกิจของคู่แข่งขันรายใหม่
สื่อโทรทัศน์

แม้วา่ ปี 2558 ดูเหมือนว่า การเข้ามาของคูแ่ ข่งรายใหม่ในอุตสาหกรรมโทรทัศน์จะ
ลดน้อยลง เนือ่ งจากทิศทางอุตสาหกรรม ต่างมุง่ ไปสูก่ ารเปลีย่ นผ่านไปสูท่ วี ดี จิ ทิ ลั พิจารณา
ได้จากเม็ดเงินโฆษณาที่เริ่มขยับตัว ทั้งจากธุรกิจโทรทัศน์ระบบอนาล็อค และธุรกิจเคเบิ้ล
ทีวีและทีวีดาวเทียมต่างโยกมาอยู่ที่เม็ดเงินของทีวีดิจิทัล
จากการคาดการณ์ของ สมาคมเอเยนซี่ และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย ประเมิน
ว่า สือ่ โทรทัศน์ยงั ถือว่าเป็นสือ่ หลักในการใช้จา่ ยงบประมาณการโฆษณา โดยคาดการณ์วา่
สัดส่วนโฆษณาผ่านสือ่ โทรทัศน์จะมากกว่า 65% ของงบประมาณในอุตสาหกรรม เนือ่ งจาก
สื่อโทรทัศน์ยังสามารถเข้าถึงประชาชนจ�ำนวนมากและมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม หลัง
จากการทดลองออกอากาศทีวีดิจิทัล 24 ช่อง ในปี 2557 ที่ผ่านมา ท�ำให้อุตสาหกรรม
เข้าใจบทบาทของทีวีดิจิทัลเพิ่มมากขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อทีวีในระบบอนาล็อค ระบบ
เคเบิ้ลและดาวเทียม
อย่างไรก็ตาม ในสนามการแข่งขัน จะเห็นได้ชดั ในกลุม่ ทีวดี จิ ทิ ลั เนือ่ งจากมีจ�ำนวน
ผูเ้ ล่นมากรายทีส่ ดุ ในขณะทีบ่ รรดาผูป้ ระกอบการทีวดี จิ ทิ ลั จะต้องพยายามแย่งเม็ดเงินจาก
ทีวีระบบอนาล็อค
สมาคมมีเดียเอเยนซี่และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย ประเมินว่า เมื่อการแข่งขันใน
อุตสาหกรรมเพิม่ มากขึน้ เพราะผูเ้ ล่นรายใหม่ คือ ทีวดี จิ ทิ ลั ขณะทีส่ ถานีโทรทัศน์อนาล็อค
รายเดิม อย่างเช่น สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 สถานี
โทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7 สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี และสถานีโทรทัศน์ช่อง 11 กรม
ประชาสัมพันธ์ ต้องรักษาฐานผู้ชมให้ได้ เพื่อที่จะยังคงรักษาความคุ้มค่าทางการลงทุนใน
การลงโฆษณาต่อไป
อย่างไรก็ตาม กลุ่มสถานีโทรทัศน์อนาล็อคเดิม คาดว่าจะไม่สามารถปรับอัตรา
โฆษณาได้สูงๆเหมือนเดิม เช่นเดียวกันกับ ผู้ประกอบการช่องเคเบิ้ลทีวีและทีวีดาวเทียม
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อาจจะต้องคงอัตราค่าโฆษณาต่อไป
ขณะทีผ่ ปู้ ระกอบการสถานีโทรทัศน์ระบบภาคพืน้ ดินแบบดิจทิ ลั ยังมีความสามารถ
ในการปรับราคาค่าโฆษณาเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย 40% จากราคาที่น�ำเสนอในปี 2557
หากพิจารณาในแง่ของฐานผูช้ ม มีการปรับเปลีย่ นเช่นกัน โดยฐานผูช้ มช่องรายการ
โทรทัศน์อนาล็อครายเดิม ได้รับการประเมินว่าจะลดลงประมาณ 4 - 5% เมื่อเทียบกับปี
2557 เช่นเดียวกันกับฐานผู้ชมของช่องรายการในระบบเคเบิ้ลและดาวเทียม ซึ่งคาดว่าจะ
ลดลงราว 20% จากปี 2557 ขณะที่ฐานผู้ชมทีวีดิจิทัลจะเพิ่มขึ้นอีกราว 30% จากปี 2557
ส�ำหรับแนวโน้มที่น่าสนใจ ต่อเนื่องมาจากปี 2557 คือ มีการย้ายเม็ดเงินจากช่อง
ทีวรี ายเดิมมายังกลุม่ ทีวดี จิ ทิ ลั มากขึน้ กลุม่ ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบมากทีส่ ดุ คือ ผูเ้ ล่นล�ำดับ 3 และ
4 ในทีวีระบบอนาล็อค อย่างสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี ของ บมจ. อสทม และสถานี
โทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 (ซึ่งก�ำลังปรับเปลี่ยนสู่การเป็นสถานีโทรทัศน์บริการสาธารณะ
เพื่อความมั่นคง)
ทั้งนี้ เนื่องจากกลุ่มผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ชั้นน�ำ ที่สร้างเม็ดเงินโฆษณาและเรต
ติ้งจากการป้อนรายการให้กับสถานีโทรทัศน์ 2 แห่งดังกล่าว ได้กลายเป็นผู้ให้บริการช่อง
รายการทีวีดิจิทัลเอง ซึ่งประกอบด้วย บมจ. เวิร์คพอยท์ เอนเตอร์เทนเมนท์ เจ้าของช่อง
เวิร์คพอยท์ ครีเอทีฟ ทีวี และ บมจ. จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เจ้าของช่อง วัน เอชดี ด้วยเหตุผล
ดังกล่าว ทั้งเวิร์คพอยท์และแกรมมี่ จึงยุติการผลิตรายการส่วนใหญ่ป้อน โมเดิร์นไนน์ ทีวี
และช่อง 5 ตั้งแต่ต้นปี 2558 เป็นต้นไป เพื่อพัฒนารายการของตนเองมากขึ้น
ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านอุตสาหกรรมโฆษณา คาดการณ์วา่ ในอุตสาหกรรมโทรทัศน์สามารถ
จ�ำแนกผู้ประกอบการได้เป็น 3 กลุ่มใหญ่ ซึ่งใช้เกณฑ์การวัดจาก อัตราโฆษณาเฉลี่ย เรตติ้ง
หรือความนิยมจากผู้ชม โดยประกอบด้วย
1) กลุม่ ผูน้ �ำ ซึง่ จะยังคงครองส่วนแบ่งการตลาดรวมกันมากกว่า 50% ซึง่ ประกอบ
ด้วย สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7 และสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
2) กลุ่มช่องทีวีศักยภาพสูง ซึ่งจะเป็นกลุ่มช่องรายการที่มีอัตราการเติบโตสูง และ
มีศักยภาพในการพัฒนารายการอย่างต่อเนื่อง จึงท�ำให้มีความสามารถในการปรับฐาน
ค่าโฆษณาได้อย่างโดดเด่น ช่องรายการที่อยู่ในกลุ่มดังกล่าว ประกอบด้วย ช่องทีวีดิจิทัล
และกลุ่มช่องอนาล็อคเดิม ที่อยู่ในล�ำดับ 3 ถึง ลงไป ซึ่งในจ�ำนวนนั้น ก็คือ ช่องเนชั่น ทีวี
3) กลุ่มช่องทีวีที่ก�ำลังพัฒนา กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มผู้ประกอบการรายใหม่ ซึ่งอยู่ใน
ช่วงการพัฒนาคุณภาพรายการ การวางต�ำแหน่งทางการตลาดให้กับสถานี ที่ยังไม่มีความ
ไม่ชัดเจนมากนัก
ส่วนการแข่งขันในอุตสาหกรรมโทรทัศน์ในปีนี้ คาดว่าจะเข้มข้นขึ้นมาก บรรดา
ผู้เล่นรายเดิมและรายใหม่ ต่างปรับกลยุทธ์และน�ำรายการคุณภาพลงจอเพื่อเรียกกระแส
ความนิยมมากขึ้น อย่างเช่น กลุ่มเครือช่อง 3 เครือเนชั่น กลุ่มทรูวิชั่นส์ กลุ่มจีเอ็มเอ็ม
แกรมมี่ ช่อง 8 ของอาร์เอส ช่องอมรินทร์ ทีวี ช่องเวิร์คพอยท์ ครีเอทีฟ ทีวี ช่องโมโน 29
ช่องไทยรัฐ ทีวี ช่องพีพีทีวี ช่องในเครืออสมท และกลุ่มทีวีพูล เป็นต้น
ด้วยปัจจัยดังกล่าว จึงท�ำให้ การแข่งขันในกลุ่มทีวีดิจิทัล จะเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน
ในปีนี้ โดยสิ่งที่จะเห็นได้ชัดคือ การน�ำเสนอรายการที่มีคุณภาพมากขึ้น เพื่อดึงดูดกลุ่มผู้
ชมเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มประเภท วาไรตี้ ทั้ง 14 ช่อง ทั้งในระบบความคมชัดปกติ
(Standard Definition) และความคมชัดสูง (High Definition) เนื่องจากรูปแบบเนื้อหาค่อน
ข้างไม่แตกต่างกันมากนัก
แม้ว่ากลุ่มช่องรายการข่าวและสาระ 7 ช่อง จะดูเหมือนว่าจะมีอัตราการแข่งขัน
ไม่สูงเท่า กลุ่มประเภท วาไรตี้ แต่ถ้าพิจารณาโดยละเอียดแล้วจะพบว่า ทุกช่องรายการ
ทีวีดิจิทัล ถือว่าเป็นคู่แข่งกับกลุ่มช่องข่าว เนื่องจากมีการผลิตรายการข่าวเช่นกัน อย่างไร
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ก็ตาม แนวทางในการแข่งขันคือ การผลิตรายการสารคดีข่าว หรือ รายการข่าวที่มีความ
แตกต่าง เจาะกลุ่มเฉพาะ (Segmentation) มากขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่ม
ผู้ชมและกลุ่มผู้ลงโฆษณา
นี่ถือเป็นโอกาสของบริษัท ซึ่งผู้บริหารขององค์กรระบุว่า ในปีนี้จะขยายฐานกลุ่ม
ผู้ชมจากคนวัยท�ำงาน มาเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่มากขึ้น
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังมีจดุ เด่นด้านคอนเทนท์ขา่ ว โดยเฉพาะช่อง เนชัน่ ทีวี ทีก่ า้ ว
สู่การเป็นสถานีทีวีดิจิทัล และยังมีช่องทางการรับชมอื่นๆ อีก เช่น การรับชมผ่านเว็บไซต์
www.nationtv.tv แอพพลิเคชั่น ที่รองรับกลุ่มผู้บริโภคในยุคออนไลน์และ3G และกลยุทธ์
5 Screens ที่สามารถชมผ่านทุกช่องทาง
อีกทัง้ บริษทั ฯ ยังมีความพร้อมด้านบุคลากรและฐานข้อมูลจากการพัฒนา Convergent
Newsroom ที่เป็นการผสานการใช้ข้อมูลสื่อในเครือเนชั่น ทั้งสื่อหนังสือพิมพ์ 3 ฉบับ คือ
เดอะเนชัน่ กรุงเทพธุรกิจ และคมชัดลึก เพือ่ น�ำฐานข้อมูลข่าวมาพัฒนาต่อยอดในสือ่ โทรทัศน์
และนิวมีเดีย และสร้างความหลากหลายในการน�ำเสนอข่าวครบทุกด้าน ด้วยข้อได้เปรียบดัง
กล่าว บริษทั ฯ ซึง่ เป็นธุรกิจสือ่ ยังคงได้รบั ความสนใจจากลูกค้ากลุม่ เป้าหมายอย่างต่อเนือ่ ง
ในปีนี้
ส�ำหรับภาพรวมอุตสาหกรรมโทรทัศน์บริษทั เอเยนซีช่ นั้ น�ำ อย่าง มายด์แชร์ ประเทศไทย
คาดการณ์วา่ ภายในอีก 3 ปีขา้ งหน้า การเข้าถึงบริการทีวดี จิ ทิ ลั จะเพิม่ เป็น 87% ทดแทนทีวรี ะบบ
อนาล็อคเดิม เนือ่ งจากการยุตกิ ารออกอากาศในระบบเดิมดังกล่าว ขณะเดียวกันส่วนแบ่งผูช้ ม
ของช่องเคเบิล้ ทีวแี ละทีวดี าวเทียมจะลดลงเหลือ 8% จากเดิม 10% ส่วนฐานคนดูของทรูวชิ นั่ ส์
ยังคงเดิม

สื่อวิทยุ

หลายปีทผี่ า่ นสือ่ วิทยุตกอยูภ่ าวะชะลอตัว ในแง่ของเม็ดเงินโฆษณา ท�ำให้การแข่ง
ระหว่างผู้ประกอบการสื่อวิทยุรายใหญ่ค่อนข้างดุเดือด ขณะที่ปีนี้ แนวโน้มธุรกิจนี้ยังคงลด
ลงอย่างต่อ เนื่อง เพราะว่าในมุมมองของผู้โฆษณา สื่อวิทยุถือว่าเป็นสื่อที่ใช้เป็นส่วนหนึ่ง
ในการท�ำแคมเปญการตลาดของสินค้า มากกว่าการใช้เป็นสื่อหลักในการสร้างแบรนด์ ดัง
นั้นลูกค้าห รือผู้ใช้งบโฆษณามีแนวโน้มที่จะตัดการใช้จ่ายงบประมาณผ่านสื่อวิทยุเป็นอัน
ดับต้นๆ หากว่ามีงบประมาณจ�ำกัด จากแนวโน้มดังกล่าวท�ำให้ สมาคมมีเดียเอเยนซี่ และ
ธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทยคาดการณ์ไว้ว่า ในปี 2557 จะไม่มีอัตราการเติบโต
ข้อมูลจาก Nielsen, Intensive Watch และสมาคมโฆษณาดิจิทัลแห่งประเทศไทย
(DAAT) สื่อวิทยุอาจจะชะลอตัวไม่มากนัก โดยในปี 2557 มีงบโฆษณาผ่านสื่อวิทยุมูลค่า
5,985 ล้านบาท ในขณะที่เมื่อปี 2556 มีงบโฆษณาผ่านสื่อวิทยมูลค่า 6,616 ล้านบาท
ภาวะการแข่ งขันในปี 2558 มีแนวโน้มไม่แตกต่างจากปี 2557 เนื่องจากผู้
ประกอบการรายเดิมทีม่ สี ัญญาสัมปทานยังได้รับการคุม้ ครองต่อไปอีกราว 3- 4 ปี ระหว่าง
ที่หน่วยงานภาครัฐที่ถือครองคลื่นความถี่ชี้แจงความจ�ำเป็นในการถือครองคลื่นต่อ กสทช.
อย่างไรก็ตาม ประเด็นที่น่าจับตามอง และท�ำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในภูมิ
ทัศน์สื่อวิ ทยุอีกครั้ง หลังจากที่ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
หรือ กสท.ได้พิจารณาความร่วมมือในการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิทัล
กับ กระทรวง ทบวง กรม องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐที่มิใช่
รัฐวิสาหกิจ และกลุ่มผู้ผลิตรถยนต์ที่มีความสามารถในการติดตั้งเครื่องรับวิทยุในระบบ
ดิจิทัล กลุ่มผู้ผลิตเครื่องรับวิทยุในระบบดิจิตอล ซึ่งที่ประชุม กสท. เห็นชอบให้ส�ำนักงาน
กสทช. ด�ำเนินการลงนามความร่วมมือตามบันทึกความเข้าใจ(MOU) ในปี พ.ศ.2557 เพื่อ
ขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล ซึ่งจะเป็น
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แนวทางการแก้ปัญหาวิทยุกระจายเสียงในระยะยาวต่อไป
ในส่วนการปรับตัวของผูป้ ระกอบการสถานีวทิ ยุตา่ งๆ ได้ปรับตัวเพือ่ เพิม่ ขีดความ
สามารถในการแข่งขันหลายด้าน เช่น การเพิ่มช่องทางในรับฟังรายการวิทยุไปยังสื่ออื่นๆ
เช่น ผ่านเว็บไซต์ และแอปพลิเคชั่นผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ สอดรับของการพัฒนาโครงข่าย
โทรคมนาคมที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ทางด้านโอกาส ธุรกิจสื่อวิทยุนั้น ถือได้ว่า บริษัทฯ ใช้โอกาสของสื่อที่มีอยู่ใน
มือในการเกื้ อหนุนในทางการตลาด โดยเสริมศักยภาพของสื่อทีวีให้สามารถเข้าถึงสื่อ
ของบริษัท ได้ทุกที่ทุกเวลา โดยในส่วน FM.102 MHz นอกจากมีรายการที่เจาะกลุ่มคน
ท�ำงานแล้ว ยังใช้เป็นคลื่นลิงก์สัญญาณ และรีรันรายการยอดนิยมในเนชั่น แชนแนล โดย
รีรันรายการ “คมชัดลึก” และรายการข่าวข้น คนเนชั่น ขณะที่คลื่น FM.90.5 MHz ใช้ลิงก์
สัญญาณ รายการ เก็บตกจากเนชั่น ภาคเช้า และรีรันรายการเก็บตกจากเนชั่น ภาคค�่ำ

นอกจากนี้ วิทยุเนชั่น ยังผนึกพันธมิตร ก�ำหนดนโยบายร่วมกัน ในการพัฒนา
คลื่นให้เป็นที่รู้จักของผู้ฟังรายการ ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น เป็นแหล่งให้ผู้ฟังได้ติดตามข่าวสาร
สาระความรูอ้ นั รอบด้านตลอดทัง้ วัน โดยไม่ตกข่าวส�ำคัญ ทัง้ จากข่าวสัน้ และรายการหลาก
หลาย ที่น�ำเสนอทั้งเรื่องการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การค้า การลงทุน ต่างประเทศ กีฬา
รถยนต์ และ Life Style ที่จะตอบโจทย์ผู้บริโภค ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการหารายได้
ด้วยแนวทาง ดังนี้
1.การพัฒนารูปแบบรายการ ให้สอดคล้อง เชื่อมโยงกัน
2.การวางตัวผู้ด�ำเนินรายการที่มีชื่อเสียง มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง และเป็น
มืออาชีพ
3.การโฆษณาประชาสัมพันธ์คลื่น ผ่านช่องทางสื่อต่างๆ ของเครือ ทั้งทางวิทยุ
โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และ Social Media
4.การจัดกิจกรรมสร้างสัมพันธ์กบั ผูฟ้ งั รายการ ขณะเดียวกันยังจะเป็นการหารายได้เพิม่ ด้วย

สื่อรูปแบบใหม่ (New Media)

สื่อแขนงนี้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง มาจากการเพิ่มขึ้นของจ�ำนวน
ผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ต ส่งผลให้สื่อรูปแบบใหม่ เป็นสื่อที่ได้รับความสนใจจาก
บ ริษัทตัวแทนโฆษณา (Advertising Agency) และบริษัทเจ้าของสินค้า ในการ
ใ ช้เป็นช่องทางโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการเพิ่มมากขึ้น โดยพบว่า
ในปี 2557 งบโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัลมีมูลค่าราว 5,863 ล้านบาท มี
อัตราการเติบโตจากปี2556 ในอัตรา 38% ซึ่งมีมูลค่าราว 4,248 ล้านบาท
ในขณะเดียวกัน ผู้ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆ ล้วนน�ำเนื้อหาที่มี
อยู่ เพือ่ มาพัฒนาเป็นสินค้าและบริการใหม่ๆ ให้รองรับต่อการใช้งานบนอุปกรณ์เคลือ่ นทีท่ ี่
ก�ำลังเป็นทีน่ ิยมของสังคม เพือ่ แย่งชิงความนิยมจากผูบ้ ริโภคและเม็ดส่วนแบ่งงบประมาณ
โฆษณาผ่านสื่อรูปแบบใหม่ เช่น หนังสือพิมพ์หรือนิตยสารในรูปแบบดิจิตอล Application
ส�ำหรับใช้ในการรับชมรายการโทรทัศน์ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ Smart Phone หรือแท็บเล็ต
ปัจจัยส�ำคัญอีกประการหนึ่ง คือ ในเดือนพฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา บริษัท กู
เกิล ประเทศไทย ได้ตัดสินใจเริ่มการให้บริการเว็บไซต์ ยูทูป ประเทศไทย ขึ้นอย่างเป็น
ทางการเพื่อ สนองตอบความต้องการของผู้บริโภคในด้านวิดีโอคอนเทนต์ ที่เพิ่มมากขึ้น
ทั้งนี้ จากประชากรในประเทศทั้งหมด มีผู้เข้าถึงยูทูปแล้ว 38% ซึ่งถือว่าเป็นอัตราสูงเป็น
อันดับ 2 ของภูมิภาคเอเชีย
การเปิดตัวของยูทูป ประเทศไทย ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนส�ำคัญของบรรดาแบรนด์
หรือเจ้าของสินค้าทีจ่ ะสามารถเพิม่ ช่องทางการสือ่ สารกับกลุม่ เป้าหมายได้มากขึน้ ประกอบ
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กับการเกิดขึน้ ของทีวดี จิ ทิ ลั ท�ำให้มกี ารผลิตคอนเทนต์เพิม่ ขึน้ อย่างมาก แต่ผชู้ มอาจจะไม่มี
เวลาชมรายการที่ชอบได้
ดังนั้น การดูย้อนหลังทางยูทูปก�ำลังกลายเป็นทั้งช่องทางส�ำคัญส�ำหรับสถานี
โทรทัศน์ที่ต้องการขยายช่องทางการน�ำเสนอรายการโทรทัศน์เพื่อเข้าถึงกลุ่มผู้ชมมากขึ้น
ในขณะเดียวกันก็กลายเป็นช่องทางใหม่ส�ำหรับผู้ลงโฆษณาได้อีกทาง ในรูปแบบ (Pre-roll
advertisement) ด้วยการเล่นโฆษณาก่อนที่ผู้ชมจะได้ชมรายการย้อนหลังบนยูทูป
นอกจากคอนเทนต์ที่มาจากฟรีทีวีที่เพิ่มมากขึ้นแล้ว ผู้บริโภคเองก็กลายเป็นผู้
ที่ผลิตคอนเทนต์ โดยเฉพาะวิดีโอคอนเทนต์ ในสังคมออนไลน์เพิ่มมากขึ้น จนท�ำให้เกิด
“เน็ตไอดอล” (Net Idol) ที่เป็นเจ้าของบล็อค หรือ อีกนัยหนึ่งคือพวกเขาคือ บล็อกเกอร์
(Blogger) ซึง่ มียอดจ�ำนวนผูต้ ดิ ตามจ�ำนวนมาก ปรากฎการณ์ดงั กล่าวได้กลายแนวโน้มใหม่
ทางการตลาดส�ำหรับแบรนด์ หรือเจ้าของสินค้าทีต่ อ้ งการ ให้กลุม่ เน็ตไอดอลเหล่านัน้ กลาย
เป็นสื่อในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้ เนือ่ งจากกลุ่มเน็ตไอดอล มีอิทธิพลต่อ (Marketing
Influencer) การตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคอย่างมาก
นอกจากนี้ จากข้อมูลของ มายด์แชร์ เอเยนซี่โฆษณาชั้นน�ำ ในปี 2556 ระบุว่า
ในประชากรไทยทั้งหมด 67 ล้านคน มีผู้ใช้โทรศัพท์มือถือราว 96.4 ล้านเลขหมาย หาก
เทียบกับจ�ำนวนของประชากรทั้งหมดแล้วจะพบว่า อัตราการเข้าถึงของโทรศัพท์มือถือ
สูง 144% ในจ�ำนวนผู้ใช้โทรศัพท์ทั้งหมด พบว่ามีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือ
ราว 56% ขณะที่ในอีก 2 - 3 ปีข้างหน้าอัตราการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือ
จะเพิ่มสูงขึ้นอีกมาก
เหล่านีล้ ว้ นเป็นโอกาสให้กบั บริษทั เนือ่ งจากบริษทั ให้ความส�ำคัญกับธุรกิจนิวมีเดีย
มาโดยตลอด จะเห็นว่าในแต่ละปี จะไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาและศึกษาค้นคว้าเทคโนโลยี
สื่อสารใหม่ เพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภคในยุคที่มีความต้องการบริโภคข้อมูล
ข่าวสารผ่าน “มัลติสกรีน”
		
นอกจากนีย้ งั ได้รว่ มมือกับ ผูผ้ ลิตโทรทัศน์แบรนด์ดงั ได้แก่ ซัมซุง, โซนี,่ แอลจี และพา
นาโซนิค ในการพัฒนาแอพพลิเคชัน่ บนสมาร์ททีวี ซึง่ ก�ำลังได้รบั ความนิยมอย่างสูงในปัจจุบนั การ
เตรียมบุคคลากร การจัดตัง้ ทีมงานพัฒนา ศึกษาค้นคว้าวิจยั (R&D) ในธุรกิจนิวมีเดียอย่างต่อเนือ่ ง
	
ถึงแม้วา่ ธุรกิจด้านนี้ จะมีการเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว ซึง่ จะเป็นปัจจัยเสีย่ ง หาก
ปรับตัวไม่ทนั แต่ดว้ ยการเตรียมความพร้อมในทุกด้าน ท�ำให้ บริษทั ฯ มัน่ ใจในธุรกิจนิวมีเดีย
และพร้อมที่จะเติบโตอย่างมั่นคง

การเปลี่ยนแปลงแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์	

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2555 ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการ
กิ จการกระจายเสียง กิจการโทรทั ศ น์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง แผนแม่บท
การบริหารคลื่นความถี่ (พ.ศ.2555) แผนแม่บทกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์
ฉบับที่1 พ.ศ.2555-2559 และแผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2555-2559
	
โดยสาระส�ำคัญของประกาศฯ ในกิ จการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
(บรอดแคสต์) คือ การออกใบอนุญาตในกิจการทีวดี จิ ติ อล อายุใบอนุญาต 15 ปี นับเป็นครัง้ แรกใน
รอบ 60 ปี ของกิจการบรอดแคสต์ประเทศไทยมีการออกใบอนุญาตโดยเปลีย่ นจากระบบสัมปทาน
	
อย่างไรก็ตามการที่กิจการฟรี ทีวี ในระบบดิจิตอล เข้ามาอยู่ภายใต้การก�ำกับ
ดูแลของ กสทช. ท�ำให้ผ้ปู ระกอบการมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น จากการจ่ายค่าธรรมเนียมในอัตรา
2% ของรายได้ให้กับส�ำนักงานกสทช. และอีก 2% ของรายได้ให้กับกองทุนวิจัยและพัฒนา
กิ จการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ
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หรือรวมเป็น 4%
ข ณ ะเดียวกันภายใต้แผนการเปลี่ยนระบบส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์เป็นระบบ
ดิ จิทัล กสทช. ได้ด�ำเนินการจัดสรรคลื่นความถี่โทรทัศน์ระบบดิจิตอล (Digital TV) ใหม่
จ�ำนวน 48 ช่อง ประกอบด้วยช่องบริการสาธารณะ 12 ช่อง, ช่องบริการชุมชน 12 ช่อง
โดยทั้ง 2 ประเภทดังกล่าวเป็นการออกใบอนุญาตโดยพิจารณาจากคุณสมบัติที่ก�ำหนดไว้
ตามประกาศ หรือ Beauty Contest
ทั้งนี้ กสทช. ได้ก�ำหนดประเภทช่องธุรกิจ 24 ช่อง ที่ต้องประมูลใบอนุญาต แบ่ง
ออกเป็น 4 ประเภท ช่องรายการเด็กและเยาวชน 3 ช่อง รายการข่าว 7 ช่องรายการ วา
ไรตี้ Standard Definition : SD 7 ช่อง วาไรตี้ High Definition: HD 7 ช่อง
จากกฎกติกา ที่เปลี่ยนไป ของ กสทช. และการที่ บริษัท ก้าวเข้าสู่การเป็นฟรีทีวี
ในระบบดิจิตอล จะเป็นโอกาสมากกว่าความเสี่ยง เนื่องจากการจัดสรรคลื่นความถี่ Digital
TV ซึ่งจะมีฐานะเป็นฟรีทีวีดิจิตอล ภาคพื้นดิน เข้าถึง 23.5 ล้านครัวเรือนทั่วประเทศไทย
ภายใน 3 ปี ตามที่กสทช.ก�ำหนดให้มีการขยายโครงข่ายดิจิทัลทีวี ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ
และการแปลงสถานะจากผูด้ �ำเนินการทีวดี าวเทียมมาเป็นฟรีทวี ี ภายใต้ใบอนุญาตประกอบ
กิจการระยะยาว 15 ปี ที่จะได้รับการคุ้มครองดูแลจากกสทช. และเป็นหลักประกันในการ
ด�ำเนินธุรกรรมต่างๆด้วยเช่นกัน
ทั้งนี้ หลังจากการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล ภายใต้การรักษาความสงบโดยคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ซึ่งก�ำลังมีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ซึ่งอาจจะมีส่วนในการแก้ไขกฎ
ระเบียบต่างๆ เกี่ยวกับ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมและผู้ประกอบการทีวีดิจิตัล
ผู้ประกอบการวิทยุ รวมไปจนถึงการพัฒนาของของระบบการสื่อสารโทรคมนาคมด้วย จึง
ถือว่าเป็นปัจจัยที่ไม่แน่นอน
นอกจากนี้ ยังรวมไปถึง แนวนโยบายผลักดันเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy
Poli cy) ที่จะมีส่วนส�ำคัญในการปรับโครงสร้างของอุตสาหกรรมทั้งกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมอีกด้วย

ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อผู้ลงทุน

		
1. ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect) จากการใช้สิทธิของใบ
ส�ำคัญแสดงสิทธิ “NBC-W1”

ในเดื อนกรกฎาคม 2556 บริษัทได้มีการออกและเสนอขายใบส�ำคัญแสดงสิทธิ
ที่จะ ซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน NBC-W1
จ�ำนวน 176,870,000 หน่วย อายุ 5 ปี โดยไม่คิดค่าตอบแทนในอัตราส่วนหุ้น 2 หุ้นสามัญ
เพิม่ ทุน ต่อ 1 หน่วยใบส�ำคัญแสดงสิทธิ ซึง่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ยังคงเหลือใบส�ำคัญ
แสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้จ�ำนวนทั้งสิ้น 176,860,465 หน่วย
ในการนี้หากผู้ถือใบส�ำคัญแสดงสิทธิท�ำการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท
เต็มจ�ำนวน ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทอาจได้รับผลกระทบจาก Dilution Effect ทั้งในเรื่อง
ของราคาหุ้นในตลาดที่อาจปรับตัวลดลง และสัดส่วนการถือหุ้นที่ลดลงดังต่อไปนี้
ก่อนการใช้สิทธิของใบส�ำคัญแสดงสิทธิเต็มจ�ำนวน (31 ธันวาคม 2557)
จ�ำนวนหุ้นสามัญที่เรียกช�ำระแล้ว
534,707,847 หุ้น
สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นก่อนการใช้สิทธิ
ตามใบส�ำคัญแสดงสิทธิ					
100 %
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หลังการใช้สิทธิของใบส�ำคัญแสดงสิทธิเต็มจ�ำนวน (NBC-W1)
จ�ำนวนหุ้นสามัญที่เรียกช�ำระแล้ว		
711,568,312 หุ้น
สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นภายหลังการใช้สิทธิ
ตามใบส�ำคัญแสดงสิทธิ					
75.15 %
สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นที่ลดลง				
24.85 %

		
		
2. ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect) จากการใช้สิทธิของใบ
ส�ำคัญแสดงสิทธิ “ESOP-WB”

ในเดือนสิงหาคม 2556 บริษัทได้มีการออกใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
ของบริษัทให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย
(ESOP) จ�ำนวน 8,798,905 หน่วย ชนิดไม่มมี ลู ค่า อายุ 5 ปี อัตราการใช้สทิ ธิ ใบส�ำคัญแสดง
สิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น ราคาในการใช้สิทธิ 3 บาท ต่อ 1 หุ้นสามัญ ซึ่ง ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2557 ยังคงเหลือใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้จ�ำนวนทั้งสิ้น 7,307,905 หน่วย
ในการนี้หากผู้ถือใบส�ำคัญแสดงสิทธิท�ำการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท
เต็มจ�ำนวน ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทอาจได้รับผลกระทบจาก Dilution Effect ทั้งในเรื่อง
ของราคาหุ้นในตลาดที่อาจปรับตัวลดลง และสัดส่วนการถือหุ้นที่ลดลงดังต่อไปนี้
ก่อนการใช้สิทธิของใบส�ำคัญแสดงสิทธิเต็มจ�ำนวน (31 ธันวาคม 2557)
จ�ำนวนหุ้นสามัญที่เรียกช�ำระแล้ว			
534,707,847 หุ้น
สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นก่อนการใช้สิทธิ
ตามใบส�ำคัญแสดงสิทธิ					
100 %
หลังการใช้สิทธิของใบส�ำคัญแสดงสิทธิเต็มจ�ำนวน (ESOP-WB)
จ�ำนวนหุ้นสามัญที่เรียกช�ำระแล้ว			
542,015,752
สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นภายหลังการใช้สิทธิ
ตามใบส�ำคัญแสดงสิทธิ				
98.65
สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นที่ลดลง			
1.35

หุ้น
%
%
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ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก (ข้อมูลปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่
30 มกราคม 2558)
ลำ�ดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

กลุ่มผู้ถือหุ้น
บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)
นายเสริมสิน สมะลาภา
นายสมชาย ปัดภัย
นายชวลิต วิสราญกุล
นายสุทธิชัย แซ่หยุ่น
นายภาสกร เจษฎาวรางกูล
นายสุทธิศักดิ์ มหิทธิวาณิชชา
นายศิริศักดิ์ เอกพิศุทธิ์สุนทร
น.ส.ศิริวรรณ วีระพจนานันท์
นายสมเดช วงค์จันทร์
อื่นๆ
รวม

จำ�นวนหุ้นที่ถือ
381,011,674
27,000,000
6,390,000
5,000,002
4,866,714
3,750,000
3,650,000
2,650,000
2,400,000
2,243,000
95,746,457
534,707,847

ร้อยละ
71.26
5.05
1.20
0.94
0.91
0.70
0.68
0.50
0.45
0.42
17.91
100.00

ที่มา : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
หมายเหตุ : กลุ่มผู้ถือหุ้นที่จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกันและออกเสียงไปในทางเดียวกันได้แก่  
บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ซึ่งมีนายสุทธิชัย แซ่หยุ่น ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ของบริษัทอีก 1 ราย นั่งดำ�รงตำ�แหน่งเป็นประธานกรรมการและกรรมการบริหาร

ประเภทผู้ถือหุ้น - การกระจายหุ้นตามสัญชาติ
ผู้ถือหุ้น
แบ่งตามสัญชาติ

ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย
ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว
รวมทั้งสิ้น

จำ�นวนราย

จำ�นวนหุ้น

ร้อยละ

1,982
2

534,518,043
189,804

99.96
0.04

1,984

534,707,847

100.00

* ข้อบังคับบริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน) กำ�หนดว่า “ห้ามมิให้บุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทย
ถือหุ้นอยู่ในบริษัทฯ เกินกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นทั้งหมด”

กลุม่ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ทโี่ ดยพฤติการณ์มอี ทิ ธิพลต่อการก�ำหนดนโยบายการจัดการ
อย่างมีนัยส�ำคัญ
-ไม่มีชื่อผู้ถือหุ้นที่เปิดเผยมิได้แสดงสถานะที่แท้จริง
-ไม่มี-
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รายงาน
การปฏิบัติตามหลักการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
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1.นโยบายก�ำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน) เชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าระบบ
และการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี จะท�ำให้บริษัทมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
ช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ยกระดับการ
ด�ำเนินงานอย่างยัง่ ยืน และเป็นหัวใจส�ำคัญทีน่ �ำไปสูค่ วามส�ำเร็จและบรรลุเป้าหมายทีส่ �ำคัญทีส่ ดุ ของบริษทั ได้แก่
การเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษทั จึงได้ก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ ทีส่ อดคล้องตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ดี (code of best practices) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก�ำหนดและดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย
และข้อปฏิบัติที่ระบุไว้อย่างเคร่งครัด และจะติดตามปรับปรุงให้เหมาะสมกับเวลาและสถานการณ์ สอดคล้องกับ
ประโยชน์ และความคาดหวังของผู้ถือหุ้นอยู่ตลอดเวลาและให้เป็นที่เชื่อมั่นของผู้ถือหุ้นว่าผลประโยชน์ของผู้ถือ
หุ้นได้รับการดูแลอย่างดี
นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการของบริษทั ได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการและประกาศใช้ครัง้ แรก
เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2552 และก�ำหนดให้มีการทบทวนเนื้อหาเป็นประจ�ำ ให้เหมาะสมและสอดคล้องเป็นไป
ตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีส�ำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยฉบับที่ใช้ล่าสุดได้
ทบทวนเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2556 และประกาศให้พนักงานทุกระดับทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

การสื่อสารนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการตระหนักดีวา่ การด�ำเนินการเรือ่ งการก�ำกับดูแลกิจการนัน้ เพือ่ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายทีก่ �ำหนดไว้ ปัจจัยหลักทีเ่ ป็นตัวขับเคลือ่ นการด�ำเนินงานคือพนักงานทุกคนของบริษทั ฯ และบริษทั
ในเครือ จึงได้ประกาศแจ้งพนักงาน และมีการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์สื่อสารภายในองค์กร และได้จัดพิมพ์
NationWay เป็นคูม่ อื แจกให้พนักงานนอกเหนือจากการอ่านจากเว็บไซต์ถอื เป็นแนวปฏิบตั ใิ นการด�ำเนินงานด้วย
รวมถึงฝ่ายบริหารได้ติดตามก�ำกับให้มีการด�ำเนินงานตามนโยบายในทุกด้านอย่างใกล้ชิด นอกจากนั้นเพื่อสร้าง
ความเข้าใจกับผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ บริษทั ฯ ได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ดี งั กล่าวผ่าน
เว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปและผู้ลงทุนรับทราบด้วยและหากผู้ถือหุ้นประสงค์จะขอรับนโยบาย
ดังกล่าวเป็นเอกสาร สามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายเลขานุการบริษัท ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

การติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ

จากความมุ่งมั่นในการปรับปรุงเรื่องธรรมาภิบาลของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ได้มีการประกาศ
ใช้นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีในปี 2549 ผลการประเมินการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ และการจัดการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้พัฒนาดีขึ้นทุกปีอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
ผลประเมินจากการส�ำรวจการก�ำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจ�ำปี 2557 ซึ่งจัดโดย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) มีคะแนนในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก” (4 ดาว) ซึ่งพิจารณา
จากข้อมูลที่บริษัทฯเผยแพร่ผ่านช่องทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนเอกสารเผย
แพร่อื่นๆ ของบริษัทฯ
ผลประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�ำปี 2557 ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
สมาคมบริษทั จดทะเบียนและส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อยูใ่ นระดับ “ดีเยีย่ ม
และสมควรเป็นตัวอย่าง” โดยบริษัทฯ ได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 และเป็น 1 ใน 96 บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับ
คะแนนเต็ม 100 คะแนน จากจ�ำนวนบริษัทจดทะเบียนที่เข้าร่วมโครงการประเมินทั้งหมด 528 บริษัท
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การปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ในปี 2557 ของบริษัทฯ ได้ครอบคลุมเนื้อหา 5 หมวด ได้แก่
1) สิทธิของผู้ถือหุ้น
2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
3) บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษทั ฯ ตระหนักดีวา่ ผูถ้ อื หุน้ มีสทิ ธิในความเป็นเจ้าของโดยควบคุมบริษทั ผ่านการแต่งตัง้ คณะกรรมการ
ให้ท�ำหน้าที่แทนตนและมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญของบริษัทฯ โดยก�ำหนดไว้ใน
นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ บริษัทฯ ได้ให้ความส�ำคัญและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
ที่กฎหมายก�ำหนด
บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยตระหนักถึงสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลของ
บริษัทฯ อย่างเพียงพอและทันเวลา ได้ให้การดูแลผู้ถือหุ้นมากกว่าสิทธิที่กฎหมายก�ำหนด จึงจัดให้มีหน่วยงาน
นักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relation) ท�ำหน้าที่รับผิดชอบดูแล ให้ข้อมูล ตอบค�ำถามต่างๆ และจัดให้มีการเปิด
เผยข้อมูลสารสนเทศต่างๆของบริษัทฯ ไว้ที่เว็บไซต์ www.nbc.co.th เพื่อให้ข้อมูลของบริษัทต่อผู้ถือหุ้นและ
นักลงทุนทัว่ ไปทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึง่ ได้แก่ ข้อมูลส�ำคัญล่าสุด จดหมายแจ้งข่าวสารถึงผูล้ งทุน นัดพบปะ
นักลงทุนเป็นประจ�ำ ตามก�ำหนดการที่ตลาดหลักทรัพย์ฯจัดเตรียม รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความ
คิดเห็น ขอค�ำอธิบาย หรือตั้งค�ำถามใดๆ ได้อย่างเท่าเทียมกัน

การประชุมผู้ถือหุ้น

การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษทั ให้ความส�ำคัญกับการจัดประชุมสามัญประจ�ำปี เพือ่ เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ได้ทราบ
ผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ และร่วมตัดสินใจในเรื่องส�ำคัญของบริษัทฯ รวมทั้งตรวจสอบการด�ำเนินงานของ
คณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการ บริษัทฯ จึงได้จัดประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายและเป็นไปตาม
แนวทางในคู่มือ AGM Checklist ซึ่งจัดท�ำขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียน และ
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ในปี 2557 บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2557 ในวันที่ 3 เมษายน 2557 ห้องประชุม
ชัน้ 7 อาคารมหาวิทยาลัยเนชัน่ เวลา 14.00 น. เริม่ ลงทะเบียนตัง้ แต่เวลา 12.00 น. โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุม
10 ท่าน มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเป็นจ�ำนวน 74 ราย รวมจ�ำนวนหุ้น 419,370,639 หุ้น
คิดเป็นร้อยละ 78.47 ของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ายได้ทั้งหมดจ�ำนวน 534,412,647 หุ้น ซึ่งการด�ำเนินการประชุม
เป็นไปตามแนวทางการประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี และตามกฎหมายก�ำหนด ดังนี้

ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

บริษัทฯได้น�ำข้อมูลหนังสือเชิญประชุมฯ ที่มีรายละเอียดครบถ้วนเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ก่อน
ล่วงหน้า 30 วัน และบริษัทฯ ยังมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด ซึ่งเป็น
นายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุม โดยมีรายละเอียดวาระการประชุม ข้อเท็จจริง
และเหตุผล ความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ รายงานการประชุมครั้งก่อน รายงานประจ�ำปี เอกสาร
ประกอบการพิจารณาแต่ละวาระ ค�ำชี้แจงวิธีการต่างๆ ข้อมูลกรรมการอิสระ ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม
ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น แผนที่สถานที่จัดประชุม ซองธุรกิจตอบรับ และหนังสือมอบ
ฉันทะตามที่กระทรวงพาณิชย์ก�ำหนด โดยจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 21 วัน และได้ประกาศ
ลงในหนังสือพิมพ์รายวันติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน เพื่อบอกกล่าวผู้ถือหุ้นล่วงหน้า
ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุม การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
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และส่งค�ำถามเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมในช่วงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2557 โดย
ผ่านเว็บไซต์ www.set.or.th หรือ www.nbc.co.th ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการ และไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติม
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รายงานผลการใช้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเข้าด�ำรง
ต�ำแหน่งกรรมการบริษัทฯ และสิทธิการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี ผ่านทางเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557
ส�ำหรับการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2557 บริษทั ฯ เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ จัดส่งค�ำถามล่วงหน้าผ่าน
ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือทางโทรสาร 02-338-3938 ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2557 ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2557
เพื่อให้คณะกรรมการและฝ่ายบริหารได้รวบรวมข้อมูลเพื่อชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปรากฏ
ว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอค�ำถามล่วงหน้าเข้ามาแต่อย่างใด

วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ก�ำหนดวันเวลาการประชุม และสถานที่ที่สะดวกในการเดินทางเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งจัด
เจ้าหน้าที่มาอ�ำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นตั้งแต่การลงทะเบียน ตลอดจนการเข้าร่วมประชุม โดยสามารถ
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้าก่อนเวลาประชุมอย่างน้อย 1 ชั่วโมง และต่อเนื่องจนกว่าการประชุมจะแล้ว
เสร็จ รวมถึงการจัดของที่ระลึกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม รวมทั้งได้เชิญผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี
ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ำกัด และที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ที่ปรึกษากฎหมายธนาธิป แอนด์ พาร์ทเนอร์ส์ จ�ำกัด
เข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟังความคิดเห็น เตรียมตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นสังเกตการณ์การนับคะแนนเสียงและ
ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งประธานกรรมการบริษัทฯ ท�ำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม
ก่อนเริม่ การประชุม บริษทั ฯ จะชีแ้ จงกฎเกณฑ์ทใี่ ช้ในการประชุม วิธกี ารลงคะแนน การนับคะแนน การใช้
บัตรลงคะแนน ให้ทปี่ ระชุมรับทราบ และประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ได้ซกั ถามและแสดงความคิดเห็นอย่าง
เปิดเผย กว้างขวาง พร้อมให้กรรมการผูอ้ �ำนวยการ และกรรมการบริหารบางท่าน ได้ตอบค�ำถามของผูถ้ อื หุน้ ทุก
ค�ำถาม และได้บนั ทึกสาระส�ำคัญของค�ำถาม ค�ำตอบ และข้อสรุปเรือ่ งนัน้ ๆ ในรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน
บริษทั ฯ ได้ใช้ระบบสารสนเทศแบบบาร์โค้ด มาใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และในการนับคะแนน
เสียงในการประชุมแต่ละวาระ และในวาระการเลือกตัง้ กรรมการ บริษทั ฯ เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ เลือกตัง้ กรรมการ
เป็นรายบุคคล และได้บันทึกวิธีลงคะแนน วิธีนับคะแนน มติที่ประชุม โดยแยกเป็นคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
และงดออกเสียง ในรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน ทัง้ นีส้ �ำหรับวาระการเลือกตัง้ กรรมการจะด�ำเนินการลงมติ
เป็นรายคน ส่วนในการลงมติในแต่ละวาระจะใช้บัตรลงคะแนนเสียง เพื่อสามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง พร้อม
ทั้งได้บันทึกรายงานการประชุมและบันทึกการออกเสียงในแต่ละวาระอย่างละเอียด
บริษัทฯ ได้น�ำเสนอค่าตอบแทนกรรมการให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นประจ�ำทุกปีโดยน�ำเสนอข้อมูล
การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลเปรียบเทียบกับปีก่อน รวมถึงนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเกี่ยว
กับการก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้ผู้ถือหุ้นรับทราบและพิจารณา
ส�ำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ เสนอให้มอบอ�ำนาจให้กรรมการอิสระ
1 ท่าน คือ นายสุพงษ์ ลิ้มธนากุล กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่อง
ที่ต้องพิจารณา เป็นผู้รับมอบอ�ำนาจเข้าประชุมและลงคะแนนเสียงแทน โดยบริษัทฯ ได้แนบหนังสือมอบฉันทะ
(แบบ ข.) ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถก�ำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้เองในแต่ละวาระไปพร้อมหนังสือ
นัดเชิญประชุม

หลังวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ จัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งข้อซักถามอย่างละเอียดให้ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยภายในเวลา 14 วัน พร้อมทัง้ เผยแพร่รายงานการประชุมในเว็บไซต์ของบริษทั ฯ จากการด�ำเนินการดัง
กล่าว เป็นผลให้บริษทั ฯ ได้รบั การประเมินคุณภาพการจัดประชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญประจ�ำปี (Annual General Meeting
: AGM) โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียน และส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
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และตลาดหลักทรัพย์ อยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม และสมควรเป็นตัวอย่าง”

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการดูแลและสอบทานกรอบโครงสร้างของการก�ำกับดูแลกิจการเป็นประจ�ำ เพื่อให้สามารถ
สร้างความมัน่ ใจว่าการปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ ทุกราย ซึง่ รวมถึงผูถ้ อื หุน้ รายย่อยและผูถ้ อื หุน้ ต่างชาติมคี วามเท่าเทียม
กันและยุติธรรม และให้กระบวนการดูแลผู้ถือหุ้นไม่มีความยุ่งยากหรือมีต้นทุนสูงโดยไม่จ�ำเป็น ผู้ถือหุ้นมีสิทธิ
ที่จะเข้าร่วมในการตัดสินใจและได้รับทราบถึงผลของการตัดสินใจของบริษัทฯ ส�ำหรับเหตุการณ์ที่ส�ำคัญตามที่
ก�ำหนดไว้ในกฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทฯ ดังนี้
ในการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทฯ มีนโยบายที่จะรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย ไม่เพิ่มระเบียบวาระใน
ที่ประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส�ำคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า และไม่ได้แจกเอกสารที่มีข้อมูล
ส�ำคัญเพิ่มเติมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างกระทันหัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลของระเบียบวาระการ
ประชุมก่อนลงมติ
ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทุกรายมีสิทธิออกเสียงตามจ�ำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยหุ้นแต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียง
หนึ่งเสียง และไม่มีหุ้นใดมีสิทธิพิเศษ
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 1 หุ้นขึ้นไป สามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นประจ�ำปี
2557รวมทั้งเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 ถึงวันที่ 31
มกราคม 2557 โดยประกาศให้ทราบโดยผ่านช่องทางของ ตลท.และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยมีขั้นตอนและ
วิธีปฏิบัติที่ชัดเจน โปร่งใส สอดคล้องกับแนวปฏิบัติเพิ่มเติมเรื่องการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย อย่างไรก็ตาม
ในปี 2557 ไม่มผี ถู้ อื หุน้ เสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชือ่ บุคคลเพือ่ เข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษทั ฯ
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยการมอบ
ฉันทะให้กับกรรมการอิสระ ซึ่งไม่มีประเด็นเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกี่ยวกับวาระการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจ�ำปี เป็นทางเลือกให้กับผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ลงคะแนนเสียงได้และอ�ำนวยความสะดวกให้
ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้
ไม่มีการท�ำรายการระหว่างกันกับบริษัทร่วม หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้อง ที่อาจท�ำให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์อย่างเป็นสาระส�ำคัญ

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

นอกเหนือจากการดูแลและรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นแล้ว คณะกรรมการมีนโยบายที่จะดูแลสิทธิของผู้มี
ส่วนได้เสียทุกกลุม่ นอกจากเรือ่ งทีม่ ผี ลกระทบต่อการประกอบธุรกิจโดยตรงแล้ว ยังขยายไปสูเ่ รือ่ งทีค่ ณะกรรมการ
เห็นว่าเป็นหน้าที่ที่ควรท�ำต่อสังคมส่วนรวมด้วย ผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับการดูแลจากบริษัทฯ ตามสิทธิที่มีตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการได้พิจารณาให้มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ ระหว่างบริษัทฯ กับ
ผู้มีส่วนได้เสีย ในการสร้างความมั่งคั่ง ความมั่นคงทางการเงินและความยั่งยืนของกิจการ
ในระบบการก�ำกับดูแลกิจการ ผูม้ สี ว่ นได้เสียทีส่ �ำคัญมีหลายกลุม่ ประกอบด้วย พนักงาน ลูกค้า ผูถ้ อื หุน้
ผู้ลงทุน คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า สังคม ภาครัฐ ชุมชนที่บริษัทฯ ตั้งอยู่ และผู้สอบบัญชีอิสระ เป็นต้น คณะ
กรรมการมีนโยบายให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม โดยค�ำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมาย
หรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัทฯ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการเสริมสร้างผลการด�ำเนินงานของ
บริษัทฯ เพื่อสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนให้กับกิจการ และเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญที่เกี่ยวข้องให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับ
ทราบข้อมูลอย่างเพียงพอ คณะกรรมการจึงก�ำหนดเป็นจริยธรรมขององค์กรในด้านต่างๆ เมือ่ วันที่ 10 พฤศจิกายน
2549 และได้พิจารณาทบทวนล่าสุด ในปี 2558 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 มีการปรับแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้
ทันต่อสถานการณ์ โดยได้จัดท�ำนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น และปรับปรุงแนวปฏิบัติเรื่องการรับแจ้งข้อร้อง
เรียนให้ชัดเจนยิ่งขึ้น (สามารถค้นหารายละเอียดคู่มือจริยธรรมธุรกิจฯ ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ www.nbc.co.th)
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จริยธรรมของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ประกอบด้วย
1. จริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจ

1.1 แนวทางการด�ำเนินธุรกิจ
บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อปี 2536 โดยมีวัตถุประสงค์หลัก
เพื่อประกอบธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์ในเชิงข่าวสารและสาระความรู้ เผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์แบบไม่เรียก
เก็บค่าบริการจากผู้ชม ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ มุ่งมันที่จะพัฒนาและยืนหยัดเคียงข้างสังคมไทย
ท�ำหน้าที่สื่อมวลชนที่เป็นกลาง เชื่อถือได้ และเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคนไทยมาโดยตลอด กระทั่งสามารถพัฒนา
ธุรกิจให้เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง มุ่งมั่นท�ำหน้าที่สื่อมวลชนที่ดีด้วยมาตรฐานด้านจริยธรรมแห่งวิชาชีพ และ
ธ�ำรงไว้ซึ่งความน่าเชื่อถือและความรับผิดชอบต่อสังคม ภายใต้การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
1.2 นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น
บริษัทฯ มีอุดมการณ์ในการด�ำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ยึดมั่นในความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และคู่มือจริยธรรมธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติ
ในการท�ำงาน (Code of Conduct) บริษัทฯ จึงได้จัดท�ำ “นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น” เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น
ซึ่งผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการด�ำเนินธุรกิจ และพัฒนาสู่
องค์กรแห่งความยั่งยืน ดังนี้
1. ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ ด�ำเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ
ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ได้แก่ การรับสิ่งของ ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง เงินเรี่ยไร เงินบริจาคและผลประโยชน์
อื่นใด ให้แก่ตนเองจากบุคคลที่ท�ำธุรกิจกับบริษัทฯ
2. ครอบคลุมถึงพนักงาน คูค่ า้ ลูกค้า และผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ และให้มี
การสอบทานการปฏิบตั ติ ามนโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชัน่ อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ พร้อมทัง้ ก�ำหนดให้มกี ารประเมิน
ความเสีย่ งต่อการเกิดคอร์รปั ชัน่ ทัว่ ทัง้ องค์กรเป็นประจ�ำทุกปี ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบตั ิ และข้อก�ำหนด
ในการด�ำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อก�ำหนดของกฎหมาย
3. การด�ำเนินการใดๆ ตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น ให้ใช้แนวปฏิบัติตามที่ก�ำหนดไว้ในนโยบาย
การก�ำกับดูแลกิจการ และคูม่ อื จริยธรรมธุรกิจฯ รวมทัง้ ระเบียบ คูม่ อื การปฏิบตั งิ านทีเ่ กีย่ วข้อง ตลอดจนแนวทาง
การปฏิบัติอื่นใดที่บริษัทฯ จะก�ำหนดขึ้นต่อไป
4. เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการด�ำเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงกับการเกิดคอร์รัปชั่น กรรมการ
ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับ ต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวังในเรื่องดังต่อไปนี้
4.1 การเลี้ยงรับรอง ของก�ำนัล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
การให้ มอบ หรือรับ ของก�ำนัล การเลี้ยงรับรอง ให้เป็นไปตามที่ก�ำหนดในคู่มือจริยธรรมธุรกิจฯ
4.2 เงินบริจาคเพื่อการกุศล เงินเรี่ยไร หรือเงินสนับสนุน
การให้ หรือรับ เงินบริจาค เงินเรี่ยไร หรือเงินสนับสนุน ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และต้องถูกต้องตาม
กฎหมาย โดยต้องมัน่ ใจว่า เงินบริจาค เงินเรีย่ ไร หรือเงินสนับสนุน ไม่ได้ถกู น�ำไปใช้เพือ่ เป็นข้ออ้างในการติดสินบน
4.3 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซื้อจัดจ้าง
ห้ามให้หรือรับสินบนในการด�ำเนินธุรกิจทุกชนิดกับคู่ค้า คู่สัญญา หน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงาน
ที่ด�ำเนินธุรกิจกับบริษัทฯ ต้องด�ำเนินการให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
และก�ำหนดไว้

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่รับผิดชอบในการก�ำหนดนโยบายและก�ำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตาม
นโยบายที่สนับสนุนการต่อต้านคอร์รัปชั่นที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่า ฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความ
ส�ำคัญกับการต่อต้านการคอร์รัปชั่น และปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร
2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่รับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี
ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐาน
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สากล มีความรัดกุม เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ
3. กรรมการผู้อ�ำนวยการ คณะผู้บริหาร มีหน้าที่รับผิดชอบในการก�ำหนดให้มีระบบและให้การส่งเสริม
และสนับสนุนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ
และข้อก�ำหนดของกฎหมาย
4. ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน มีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานว่า
เป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบัติ อ�ำนาจด�ำเนินการ ระเบียบปฏิบัติ และกฎหมาย ข้อก�ำหนด
ของหน่วยงานก�ำกับดูแล เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบควบคุมที่มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ยงด้าน
คอร์รัปชั่นที่อาจเกิดขึ้น และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

แนวทางปฏิบัติ

1. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับ ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น
และคู่มือจริยธรรมธุรกิจฯ โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รัปชั่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
2. พนักงานของบริษทั ฯ ไม่พงึ ละเลยหรือเพิกเฉย เมือ่ พบเห็นการกระท�ำทีเ่ ข้าข่ายคอร์รปั ชัน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับบริษัทฯ ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อ
เท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัย หรือข้อซักถาม ให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่ก�ำหนดให้ท�ำหน้าที่รับ
ผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามคู่มือจริยธรรมธุรกิจฯ ผ่านช่องทางต่างๆ ที่ก�ำหนดไว้
3. บริษัทฯ จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธหรือแจ้งเรื่องคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับ
บริษัทฯ โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการคอร์รัปชั่น ตามที่บริษัทฯ
ก�ำหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจฯ ข้อ 4 การแจ้งข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ
4. ผู้ที่กระท�ำการคอร์รัปชั่น เป็นการกระท�ำผิดคู่มือจริยธรรมธุรกิจฯ ของบริษัทฯ ซึ่งจะต้องได้รับการ
พิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทฯ ก�ำหนดไว้ นอกจากนี้ อาจได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระท�ำ
นั้นผิดกฎหมาย
5. บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�ำคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู้ และท�ำความเข้าใจกับบุคคลอื่นที่ต้อง
ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ หรืออาจเกิดผลกระทบต่อบริษัทฯ ในเรื่องที่
ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น
6. บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างและพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ ให้มีจิตส�ำนึกที่ดี ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี
ของสังคมและประเทศชาติ พร้อมทั้งรักษาวัฒนธรรมขององค์กรที่ยึดมั่นว่า “คอร์รัปชั่น” เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้
ทั้งการท�ำธุรกรรมกับภาครัฐและภาคเอกชน
การเผยแพร่นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น
บริษัทฯ ได้มีการเผยแพร่นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น ให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ได้
รับทราบ ทั้งทางระบบ Intranet, จดหมายอิเล็กทรอนิคส์ (E-mail) และ Website ของบริษัทฯ (www.nbc.co.th)
โดยในรอบปีที่ผ่านมาของบริษัทฯ พบว่า
1. บริษัทฯ ไม่มีกรณีการกระท�ำผิด อันเนื่องมาจากการทุจริต/จริยธรรม
2. บริษัทฯ ไม่มีชื่อเสียงทางลบ อันเนื่องมาจากความบกพร่องในการท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแลกิจการของ
คณะกรรมการ
3. ไม่มีกรรมการของบริษัทฯ ที่ลาออก อันเนื่องมาจากประเด็นเรื่องการก�ำกับดูแลกิจการ

2. จริยธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย

2.1 จริยธรรมว่าด้วยความรับผิดชอบในวิชาชีพสือ่ สารมวลชน (Nation Way “ผิดจากนีไ้ ม่ใช่เรา”)
ตัง้ แต่บริษทั ฯ ได้กอ่ ตัง้ ขึน้ มาได้ยดึ หลักจริยธรรมแห่งวิชาชีพของสือ่ มวลชน เป็นประเพณีปฏิบตั อิ ย่าง
เคร่งครัด ซึ่งเป็นเหตุผลส�ำคัญที่ท�ำให้สื่อและผู้ปฏิบตั ิงานของสื่อต่างๆ ในเครือได้รับความเชือ่ ถือและศรัทธาจาก
สังคมมาอย่างต่อเนื่องแม้ในยามคับขันหรือในช่วงที่มีแรงกดดันทางการเมือง บริษัทก็สามารถท�ำหน้าที่ของสื่อ
อย่างแน่วแน่โดยไม่ละทิ้งหลักการ
NBC 79
รายงานประจำ�ปี 2557

หลักจริยธรรมของคนข่าวเครือเนชั่น (Nation Way) ถูกร่างขึ้นมาเพื่อก�ำหนดหลักจริยธรรมแห่งวิชาชีพ
ให้เป็นแนวปฏิบตั ทิ เี่ ป็นรูปธรรมร่วมกันส�ำหรับพนักงานทุกระดับ โดยมีเนือ้ หาครอบคลุมทัง้ จรรยาบรรณเบือ้ งต้น
ตลอดจนการวางตัวในสังคมและความประพฤติทั้งระหว่างปฏิบัติหน้าที่และนอกเวลางาน
พนักงานของบริษทั ฯ ทุกสือ่ ในเครือฯ ต้องยึดหลักปฏิบตั ติ อ่ ไปนีอ้ ย่างเคร่งครัดโดยไม่มขี อ้ ยกเว้น
เพื่อที่เราจะได้ช่วยกันธ�ำรงไว้ซึ่งความน่าเชื่อถือและศรัทธาที่สังคมมีต่อสื่อในเครือเนชั่นฯ ต่อไป
หลักจริยธรรมของคนข่าวเครือเนชั่น (Nation Way) แบ่งออกเป็น 13 หมวด ดังนี้
หมวด 1 ข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อ
หมวด 2 จริยธรรมของสื่อในเครือเนชั่น
หมวด 3 ความรับผิดชอบต่อผู้อ่าน ผู้ฟังและผู้ชม
หมวด 4 ภาระผูกพันธ์ที่มีต่อวิชาชีพสื่อมวลชนและองค์กร
หมวด 5 หลักการท�ำข่าวและการปฏิบัติตนต่อแหล่งข่าว
หมวด 6 สิทธิพิเศษและผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest)
หมวด 7 แนวทางปฏิบัติในเรื่องการมีส่วนร่วมทางการเมืองและกิจกรรมชุมชน
หมวด 8 การปฏิบัติต่อฝ่ายโฆษณา ฝ่ายการตลาดและฝ่ายขาย
หมวด 9 แนวทางปฏิบัติเรื่องลิขสิทธิ์ในชิ้นงาน และการรับงานนอก
หมวด 10 แนวปฏิบัติส�ำหรับผู้สื่อข่าวด้านต่างๆ
หวมด 11 การแก้ไขข้อผิดพลาด
หมวด 12 การรายงานข่าวเกี่ยวกับกิจกรรมของบริษัทฯ
หมวด 13 หลักปฎิบัติและจรรยาบรรณ Nation Social Media
บริษัทฯ มีมาตรการ ในทางปฏิบัติเพื่อป้องกันปัญหาการละเมิดและหมิ่นประมาทจากการน�ำเสนอ
ข่าว โดยการอบรมฝ่ายข่าว ให้ทราบถึงแนวทางการน�ำเสนอข่าว ข้อความและรูปภาพที่ควรกระท�ำและสิ่งที่ควร
หลีกเลี่ยง พร้อมก�ำชับพนักงานผู้เกี่ยวข้องทุกคนปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
2.2 จริยธรรมว่าด้วยความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะรับผิดชอบและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้นโดยค�ำนึงถึงการเจริญเติบโต
ขององค์กรอย่างยั่งยืน และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจะด�ำเนินการอย่างโปร่งใสยึดมั่น
ในคุณธรรม และอยู่ในกรอบของกฎหมาย กรอบนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ และการปฏิบัติต่อ
ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน มีระบบบัญชีที่เชื่อถือได้บริษัทฯ มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อเป็นช่องทางใน
การติดต่อซักถาม ชี้แจงและให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปในปี 2557 ผลการด�ำเนินงานบริษัทฯ ดีขึ้น
โดยมีก�ำไรสุทธิ 56.60 ล้านบาท และมีก�ำไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จ�ำนวน 78.61 ล้านบาท ของงบ
การเงินเฉพาะกิจการ
2.3 จริยธรรมว่าด้วยความสัมพันธ์กับลูกค้า
บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้าและประชาชน ที่จะได้รับ
ผลิตภัณฑ์และบริการที่ดี มีคุณภาพ ในระดับราคาที่เหมาะสม โดยยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและ
จริงจังรวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืน
บริษัทฯ จัดกิจกรรมเพื่อสร้างสัมพันธ์กับลูกค้าทุกกลุ่มของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างเช่น
ลูกค้ากลุม่ ผูช้ มรายการโทรทัศน์ผา่ นทาง Nation TV บริษทั ฯ ได้ให้ความส�ำคัญกับความพึงพอใจในรูป
แบบและเนือ้ หาของการน�ำเสนอรายการ รวมทัง้ มีการสมนาคุณคืนก�ำไรให้ลกู ค้าโดยเชิญลูกค้ามาร่วมในกิจกรรม
ต่างๆที่บริษัทฯ จัด เช่น การอบรมสานฝันผู้ประกาศ การอบรมโครงการอพาร์ทเมนท์ไม่บาน การสัมมนา Clinic
Stop Loss and Take Profit Seson 1, 2 สัมมนาปรับพอร์ทรวยหุ้นครึ่งปีหลัง เป็นต้นหรือการจัดกิจกรรมน�ำเที่ยว
เพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มผูช้ มที่ชื่นชอบและติดตามชมรายการ รวมทั้งประชาชนทัว่ ไปได้ร่วมเดินทางท่องเทีย่ วกับผู้
ด�ำเนินรายการและทีมงานผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ของบริษทั ฯ เช่น โครงการเทีย่ วพม่าแบบ Exclusive กับ อ.ศรัณย์
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บุญประเสริฐ ส�ำหรับผู้ที่ชอบออกก�ำลังกายและท่องเที่ยวตามธรรมชาติ ในกิจกรรม “คนข่าวเนชั่นชวนปั่น” และ
ส�ำหรับผู้ชื่นชอบหนังไทย - ต่างชาติทุกประเภท ในกิจกรรม “World Film 2014” เป็นต้น
ลูกค้ากลุ่มผู้ฟังทางวิทยุเนชั่น มีกิจกรรมต่างๆ ที่บริษัทฯ จัดอบรมสัมมนา เช่น การสัมมนาเรื่อง
อพาร์ตเม้นท์ไม่บานกับอาจารย์เชี่ยว, ลับคมธุรกิจ, เงินทองต้องรู้ ออนทัวร์เป็นต้น
2.4 จริยธรรมว่าด้วยความรับผิดชอบต่อพนักงาน
บริษทั ฯ ตระหนักดีวา่ ทรัพยากรมนุษย์เป็นสิง่ ทีม่ คี ณ
ุ ค่าทีส่ ดุ และเป็นปัจจัยส�ำคัญทีน่ �ำองค์กรไปสูค่ วาม
ส�ำเร็จ จึงมุง่ มัน่ ในการพัฒนาคุณภาพของพนักงาน เสริมสร้างวัฒนธรรม ส่งเสริมสุขภาพทัง้ ด้านร่างกายและจิตใจ
สร้างบรรยากาศการท�ำงานที่ดี ส่งเสริมการท�ำงานเป็นทีม เพื่อสร้างความมั่นใจให้พนักงาน สนับสนุนให้มีการ
เลือกตั้งกรรมการลูกจ้างเพื่อเป็นตัวแทนของพนักงานให้มีส่วนร่วมในการบริหาร จัดการสวัสดิการต่างๆ ตามที่
กฎหมายก�ำหนด อีกทั้งเปิดโอกาสและอ�ำนวยความสะดวกให้พนักงานสามารถจัดตั้ง “สหภาพแรงงานสื่อสาร
มวลชนไทย” ตามพ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ 2518 ได้ ทั้งนี้เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์เกี่ยวกับสภาพการจ้างงาน
ส่งเสริมความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างและระหว่างลูกจ้างด้วยกัน กิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับพนักงาน
ได้แก่ กิจกรรมที่ผู้บริหารและพนักงานท�ำบุญใส่บาตรร่วมกันเดือนละครั้ง การจัดงานปีใหม่ กิจกรรมชมรมต่างๆ
เช่นค่ายอาสาฯ ชมรมดนตรี ชมรมกีฬา เป็นต้น
การจัดสวัสดิการให้พนักงาน บริษัทฯให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาพนักงานและการดูแลในเรื่องของ
สวัสดิการแรงงาน ในการจัดระบบค่าจ้างและสวัสดิการให้กับพนักงานด้วยความเหมาะสม โดยพิจารณาจาก
ความสามารถในการแข่งขันในตลาดแรงงาน การวางแผนเติบโตในสายงาน ศักยภาพ ค่าครองชีพ ค่าจ้างเริ่ม
ต้นของพนักงาน สวัสดิการยังครอบคลุมถึงการลาหยุดในกรณีต่างๆ กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ เงินช่วยเหลือ
บุตร เงินยืมฉุกเฉิน ค่าเครื่องแต่งกาย ค่ารักษาพยาบาล เบี้ยเลี้ยง ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง รวมถึงการก�ำหนด
แนวปฏิบัติด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชนต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามข้อก�ำหนดและมาตรฐานสากลสิทธิ การจัดตั้ง
คณะกรรมการแรงงานหรือสหภาพแรงงานของพนักงานรวมถึงการเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็น หรือ
ร้องเรียนในเรือ่ งต่างๆ นอกจากนี้ บริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญในเรือ่ งการป้องกันการเกิดอุบตั เิ หตุ อีกทัง้ ยังมีมาตรการ
ช่วยเหลือพนักงานในกรณีการเกิดอุบัติเหตุขึ้น โดยมีการท�ำประกันชีวิตให้กับพนักงานทุกระดับในบริษัทฯ รวม
ถึงมีการดูแลเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพอนามัยของพนักงานเป็นประจ�ำ ดังนี้
1. จัดท�ำประกันชีวิต (ประกันอุบัติเหตุและประกันชีวิตกลุ่มให้กับพนักงานทุกระดับ)
2. มีการตรวจสุขภาพประจ�ำปี โดยมีแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาล เข้ามาท�ำการตรวจ
3. จัดให้มีการฉีดวัคซีนเป็นประจ�ำทุกปี เช่น วัคฉีนป้องกันไข้หวัดใหญ่
4. จัดเงินช่วยเหลือ กรณีพนักงานเจ็บป่วยรักษาตัวในโรงพยาบาล
5. จัดเงินช่วยเหลือ กรณี บิดา ภรรยา บุตร หรือตัวพนักงานเองเสียชีวิต
ในด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานทีท่ �ำงาน บริษทั ฯ ได้ให้ความส�ำคัญโดยอบรมและรณรงค์
สร้างจิตส�ำนึกและความตระหนักต่อการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการท�ำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ โดยในรอบปี 2557 ที่ผ่านมา ไม่มีการเกิดอุบัติเหตุ และการลาเจ็บป่วยจากการ
ท�ำงาน เนื่องจากลักษณะการท�ำงานของบริษัทฯ เป็นการปฏิบัติงานในส�ำนักงานเป็นส่วนใหญ่ และทางบริษัทฯ
ได้ให้ความส�ำคัญกับสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน มีการดูแลอุปกรณ์เครือ่ งมือเครือ่ งใช้รวมถึงสถานประกอบการ
ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและมีความปลอดภัยอยู่เสมอ
ในด้านการพัฒนาคุณภาพของพนักงาน บริษัทฯ ได้ให้ความส�ำคัญในเรื่องการพัฒนาศักยภาพของ
พนักงานในทุกระดับ โดยมีการจัดการอบรมให้กับพนักงานทั้งจัดอบรมภายในบริษัทฯ และจัดให้ไปอบรมกับ
สถาบันหรือหน่วยงานภายนอก เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้สามารถน�ำความรู้ที่ได้มาพัฒนา
รูปแบบการท�ำงานให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการอบรมพนักงานนั้น บริษัทฯ ก�ำหนดให้มีการอบรมอย่าง
ถูกต้องตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ซึ่งก�ำหนดให้บริษัทที่มีจ�ำนวนพนักงานมากกว่า
100 คนขึน้ ไป ต้องจัดให้พนักงานได้รบั การอบรมในอัตราส่วน 50% ของพนักงานทัง้ หมด และต้องยืน่ เรือ่ งรับรอง
หลักสูตรการอบรมต่อกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ซึ่งบริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ส�ำหรับการจัดฝึกอบรมให้
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กับพนักงานของบริษัทฯ
ในปี 2557 บริษัทฯ จัดการอบรมให้กับพนักงานคิดเป็นอัตราร้อยละ 69 ของพนักงานทั้งหมด 132 คน
โดยเป็นการจัดส่งไปอบรมกับสถาบันหน่วยงานภายนอกร้อยละ 32 และการจัดอบรมภายในหน่วยงานร้อยละ
68 ของพนักงานที่เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด
ในการฝึกอบรมและให้ความรูพ้ นักงานในการต่อต้านการทุจริตบริษทั ฯ ตระหนักถึงความส�ำคัญของการ
ด�ำเนินธุรกิจและการบริหารงานอย่างมีคณ
ุ ธรรมและโปร่งใส ซึง่ จะส่งผลให้บริษทั ฯ ก้าวหน้าและเจริญเติบโตอย่าง
ยั่งยืนควบคู่ไปกับสังคมและประเทศชาติ ดังนั้นจึงได้จัดท�ำคู่มือจริยธรรมธุรกิจฯ ส�ำหรับคณะกรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานของบริษทั เพือ่ ให้ยดื ถือเป็นกรอบแนวทางในการท�ำงานด้วยความซือ่ สัตย์สจุ ริต มีคณ
ุ ธรรม ต่อต้าน
การทุจริต รวมถึงละเว้นการปฏิบัติที่จะน�ำไปสู่การทุจริตได้ เช่น ปฏิเสธการรับของขวัญที่มีมูลค่าสูง โดยได้มีการ
ให้ความรู้กับพนักงานเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการปฐมนิเทศและเน้นย�้ำตลอดเวลาการท�ำงานกับบริษัทฯ โดยผ่านทาง
ผู้บริหาร และหัวหน้าสายงานแต่ละระดับ

การบริหารค่าตอบแทนและผลประโยชน์ต่าง ๆ

เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม โปร่งใส และสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาและการเพิ่มศักยภาพของ
บุคคลากรในองค์กร ตลอดจนนโยบายการสืบทอดต�ำแหน่งงาน บริษัทฯ ได้ว่าจ้างที่ปรึกษาด้านทรัพยากรมนุษย์
เข้ามาด�ำเนินการปรับปรุงบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท�ำงานให้แก่องค์กร และ
สร้างความมัน่ คงอย่างยัง่ ยืน และเป็นธรรมในการจ้างงานให้แก่พนักงาน ตามมาตรฐานการบัญชีใหม่ (IFRS) เรือ่ ง
ค่าตอบแทนพนักงานเมื่อเกษียณอายุ ที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปี 2554 บริษัทฯ จึงได้จัดหาผู้เชี่ยวชาญทางสถิติใน
การค�ำนวณผลตอบแทนพนักงานเมื่อเกษียณอายุ และได้บันทึกรับรู้รายการดังกล่าวในงบการเงินปี 2557 แล้ว
เพื่อสร้างหลักประกันทางการเงินให้แก่พนักงานเมื่อต้องออกจากงานหรือเกษียณอายุจากการท�ำงาน
บริษัทฯได้จัดให้มีกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพให้กับพนักงาน ซึ่งเงินในกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพจะมาจากเงินที่พนักงาน
จ่ายสะสม เงินของบริษัทฯ ที่จ่ายสมทบ และผลประโยชน์ที่เกิดจากเงินดังกล่าว

การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษทั ฯ ได้ก�ำหนดหลักการในจรรยาบรรณทางธุรกิจว่าจะปฏิบตั ติ อ่ พนักงานทุกคนด้วยความเคารพต่อ
ปัจเจกชน และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และพนักงานจะต้องไม่กระท�ำการใดๆ ทีเ่ ป็นการละเมิดหรือคุกคามไม่ว่า
จะทางวาจา หรือการกระท�ำต่อผู้อื่นบนพื้นฐานของเชื้อชาติ เพศ ศาสนา อายุ ความพิการทางร่างกายและจิตใจ
ในปีที่ผ่านมา ไม่มีข้อพิพาทฟ้องร้องระหว่างบริษัทฯ และพนักงาน และได้รับความร่วมมือจาก
สหภาพแรงงาน ในการช่วยประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างพนักงานกับองค์กร
2.5 จริยธรรมว่าด้วยความสัมพันธ์กับคู่ค้า
บริษัทฯ ค�ำนึงถึงความเสมอภาคและความซื่อสัตย์ในการด�ำเนินธุรกิจและผลประโยชน์ร่วมกันกับ
คู่ค้า โดยพึงปฏิบัติตามกฎหมายและกติกาต่างๆ อย่างเคร่งครัด และมีจรรยาบรรณที่ดีในการด�ำเนินธุรกิจ จึง
ได้ก�ำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ ดังนี้
1. ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ รับหรือเรียกร้องผลประโยชน์ หรือเสนอหรือจ่ายผล
ประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในทางการค้ากับคู่ค้า
2. ปฏิบัติตามกฎหมายและกติกาต่างๆ อย่างเคร่งครัด
3. มีหลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่ค้า
4. ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ จะรีบ
แจ้งให้คู่ค้าทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา โดยใช้หลักการของความสมเหตุสมผล
5. ให้ข้อมูลที่เป็นจริงและถูกต้อง
6. สนับสนุนและร่วมมือกับคู่ค้าในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
7. สนับสนุนและร่วมมือกับคู่ค้าในการผลิตสินค้าและบริการใหม่ๆ เพื่อสนองตอบความต้องการของ
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ลูกค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
8. รักษาความลับของคู่ค้าไม่น�ำข้อมูลมาใช้เพื่อประโยชน์ตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
โดยในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทใดๆ เกี่ยวกับคู่ค้า
ส�ำหรับเกณฑ์ในการคัดเลือกคู่ค้า มีดังนี้
1. มีประวัติทางการเงินที่เชื่อถือได้ และมีศักยภาพที่จะเติบโตไปพร้อมกับบริษัทฯ ได้ในระยะยาว
2. ผลิต หรือจ�ำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการ และสามารถตรวจสอบคุณภาพได้
3. ให้การสนับสนุนด้านการส่งเสริมการขาย และการให้บริการหลังการขายแก่ลูกค้า
2.6 จริยธรรมว่าด้วยความสัมพันธ์กับคู่แข่งทางการค้า
ในส่วนของธุรกิจที่เป็นการแข่งขัน บริษัทฯจะยึดถือกติกาของการแข่งขันที่ดี และจะยึดถือแนวทางการ
ปฏิบัติที่ดีและเป็นธรรม ดังนี้
1. ประพฤติปฏิบัติตามกรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน
2. ไม่ท�ำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวให้ร้ายโดยปราศจากความจริง หลีกเลี่ยงวิธีการ
ไม่สุจริตเพื่อท�ำลายคู่แข่งขัน
3. ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม เช่น
การจ่ายสินจ้างให้แก่พนักงานของคู่แข่ง เป็นต้น
โดยในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทใดๆ เกี่ยวกับ คู่แข่งทางการค้า
2.7 จริยธรรมว่าด้วยความสัมพันธ์กับเจ้าหนี้
บริษัทฯ ค�ำนึงถึงความเสมอภาค และความซื่อสัตย์ต่อเจ้าหนี้ และการปฏิบัติตามพันธะสัญญาในการ
กู้ยืมเงินธนาคาร สถาบันการเงิน รวมถึงการช�ำระค่าสินค้าบริการ เงินต้นและดอกเบี้ยจ่าย ดั้งนั้นจึงก�ำหนดแนว
ปฏิบัติที่ดีและเป็นธรรมดังนี้
1. รักษาดูแลและปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขทีม่ ตี อ่ เจ้าหนีโ้ ดยเคร่งครัด ทัง้ ในแง่การช�ำระคืน การดูแลหลักทรัพย์
ค�้ำประกัน และเงื่อนไขอื่นๆ รวมทั้งไม่ใช้เงินทุนที่ได้จากการกู้ยืมเงินไปในทางที่ขัดกับวัตถุประสงค์ในข้อตกลงที่
ท�ำกับผู้ให้กู้ยืมเงิน
2. รายงานฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ที่เป็นจริงและถูกต้อง แก่เจ้าหนี้ด้วยความซื่อสัตย์
3. รายงานเจ้าหนี้ล่วงหน้า หากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันในสัญญา และร่วมกันหา แนวทางแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว
โดยในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทใดๆ เกี่ยวกับเจ้าหนี้การค้า และสถาบันการเงิน
2.8 จริยธรรมว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
บริษทั ฯ ส่งเสริมให้มกี ารให้ความรูแ้ ก่พนักงาน เพือ่ ปลูกฝังจิตส�ำนึกเกีย่ วกับการรักษาสิง่ แวดล้อมและการ
ใช้ทรัพยากรอย่างรูค้ ณ
ุ ค่าและมีประสิทธิภาพ ผ่านกระบวนการสือ่ สารภายในบริษทั ฯ และส่งเสริมให้พนักงานมีสว่ น
ร่วมในกิจกรรมรณรงค์ลดภาวะโลกร้อนด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงาน, กิจกรรม 5 ส. พร้อมทั้ง
สนับสนุนให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และพลังงานที่บริษัทฯ จัดขึ้น โดยเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2557 บริษัทฯ เชิญวิทยากรจากสถาบันไทยพัฒน์มา
อบรมให้ความรู้แก่ฝ่ายบริหารและพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในหลักสูตร CSR REPORT
บริษัทฯในฐานะของผู้ผลิตข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อประเภทต่างๆ มีความห่วงใยถึงคุณภาพชีวิตและการ
บริโภคข่าวสารของคนไทย จึงให้ความส�ำคัญอย่างยิ่งในเรื่องของการเสนอข่าวสารที่มีคุณภาพและมีประโยชน์
ต่อสังคมและส่วนรวม รวมถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมไทยเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น นอกจากนั้นยังมี
ความห่วงใยและใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมในฐานะที่เป็นผู้ประกอบการรายหนึ่งในประเทศไทย ในรอบปี 2557บริษทั ฯ
มีกจิ กรรมส่งเสริมสังคมเกือบทุกด้าน (รายละเอียดตามข้อมูลในรายงานประจ�ำปี (56-2) หัวข้อกิจกรรมเพือ่ สังคม)
ในฐานะที่บริษัทฯ ท�ำธุรกิจด้านสื่อ กิจกรรมทางธุรกิจ และสังคมของบริษัท ต้องติดต่อพบปะกับ
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ประชาชนกลุ่มต่างๆอยู่แล้ว บริษัทฯ จึงมีโอกาสรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะผ่านทางพนักงานที่ติดต่อ
กับผู้มีส่วนได้เสียด้านต่างๆและจากการพบปะของผู้บริหาร กรรมการ ที่ได้มีโอกาสพบปะกับผู้มีส่วนได้เสีย กลุ่ม
ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และบริษัทฯ มีระบบ Call Center ในการรับเรื่องร้องเรียนพร้อมประสานแก้ไขปัญหาด้าน
บริการ และประสานงานด้านอื่นๆ ภายในบริษัทเป็นประจ�ำ บริษัทได้ด�ำเนินการปรับปรุงเรื่องต่างๆ ตามข้อ
ร้องเรียนนั้น อย่างสม�่ำเสมอ

การแจ้งข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ

บริษัทฯ ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ด�ำเนินธุรกิจด้วยความถูกต้อง โปร่งใส ยุติธรรม
และสามารถตรวจสอบได้ โดยสอดคล้องกับการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและคู่มือจริยธรรมธุรกิจฯ ของบริษัทฯ และ
จัดให้มีช่องทางการแสดงความเห็น การแจ้งข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ โดยบริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงาน
ของบริษทั ฯ และผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ สามารถร้องเรียน แสดงความเห็น และแจ้งเบาะแสเกีย่ วกับเรือ่ งต่างๆ โดย
ส่งถึงคณะกรรมการตรวจสอบ และผูจ้ ดั การฝ่ายตรวจสอบภายใน ได้ในช่องทาง E-mail:audit_nbc@nationgroup.
com หรือ ส่งไปรษณียม์ ายังทีอ่ ยูบ่ ริษทั / ยืน่ ส่งโดยตรง ที่ บริษทั เนชัน่ บรอดแคสติง้ คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1858/118-119, 121-122, 124-130 ชั้น 28 ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
กระบวนการด�ำเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน
ฝ่ายตรวจสอบภายในจะรวบรวมข้อร้องเรียนและตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น หากข้อร้องเรียนมีมูล
ความผิด จะรวบรวมหลักฐานส่งให้กรรมการผู้อ�ำนวยการ เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงโดยมี
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลเป็นเลขาคณะกรรมการสอบสวน และรายงานผลพร้อมทั้งมาตรการด�ำเนินการกับผู้กระท�ำ
ผิด เพื่อเสนอต่อกรรมการผู้อ�ำนวยการ ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการตรวจสอบทราบ
มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน คณะกรรมการตรวจสอบ จะพิจารณาให้ความเป็นธรรมและปกป้อง
ผู้ร้องเรียน ผู้รับเรื่องร้องเรียน ผู้ถูกร้องเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการด�ำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง รวม
ทั้งต้องเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นความลับ จะเปิดเผยเท่าที่จ�ำเป็น โดยค�ำนึงถึงความปลอดภัย และความ
เสียหายของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการได้ดูแลให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลส�ำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและ
ข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความ
เท่าเทียมและเชื่อถือได้
บริษัทฯ ก�ำหนดไว้ในนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์
ให้กรรมการ และผู้บริหารต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์และส�ำเนาให้เลขานุการบริษทั เก็บรักษา เลขานุการบริษทั จะด�ำเนินการให้กรรมการและผูบ้ ริหาร
รายงานข้อมูลปัจจุบันของตนอย่างน้อยปีละครั้ง ในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี เพื่อรวบรวมส่งรายงานการ
ถือครองหลักทรัพย์ รายงานต่อคณะกรรมการอย่างน้อยปีละครั้ง
บริษัทฯ เล็งเห็นความส�ำคัญของการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับและ/หรือข้อมูลภายในกลุ่มบริษัท
จึงได้ออกนโยบาย “การใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ”ก�ำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และพนักงานของ
กลุม่ บริษทั ต้องรักษาข้อมูลภายในกลุม่ บริษทั ฯ เป็นความลับ เว้นแต่การเปิดเผยข้อมูลนัน้ เป็นไปเพือ่ ผลประโยชน์
ในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ห้าม ขาย ซื้อ โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยข้อมูลที่เป็นความลับ
และ/หรือข้อมูล ภายในของกลุ่มบริษัทฯ และ/หรือการเข้าท�ำรายการใดๆ ในทางที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่อกลุ่มบริษัทฯ ไม่ว่าทางตรง หรือ ทางอ้อม
ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลของบริษัททั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทาง
การเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส และเป็นไปตามเกณฑ์ที่ส�ำนักงานก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์ฯ
ก�ำหนด ผ่านช่องทางการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ และผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยไม่ถูกส�ำนัก
งานก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์ฯด�ำเนินการเนื่องมาจากการเปิดเผยข้อมูลไม่เป็นไปตามข้อก�ำหนด
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ในรายงานประจ�ำปี 2557 บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้
1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และคุณค่าขององค์กร
2. รายชื่อกรรมการ พร้อมประวัติการท�ำงาน การศึกษา ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนการถือหุ้นในบริษัท
3. โครงสร้างผู้ถือหุ้น
4. ปัจจัยความเสี่ยง
5. นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการและการปฏิบัติตามนโยบาย
6. ค่าตอบแทนกรรมการและ จ�ำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมประชุมกรรมการ
7. การท�ำหน้าที่ในปีที่ผ่านมาของคณะกรรมการและประวัติการอบรมของกรรมการ
8. การท�ำหน้าที่ในปีที่ผ่านมาของคณะกรรมการตรวจสอบ
9. นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
10. ค่าตอบแทนการท�ำหน้าที่กรรมการ และการท�ำหน้าที่อื่นให้บริษัทและบริษัทย่อย
11. รายงานการด�ำเนินงานประจ�ำปีของคณะกรรมการตรวจสอบ
12. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินที่มีเนื้อหาตามที่ก�ำหนด
ซึ่งมีประธานกรรมการและกรรมการผู้อ�ำนวยการลงนามรับรอง
13. ค�ำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของผู้บริหาร
14. รายงานทางการเงินที่มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจริงตามมาตรฐานบัญชี
15. งบการเงินและผลการด�ำเนินงานของบริษัท
บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมต่อไปนี้ในเว็บไซต์ www.nbc.co.th
1. บทบาทอ�ำนาจหน้าทีข่ องกรรมการ กรรมการชุดย่อย ประธานกรรมการ และกรรมการผูอ้ �ำนวยการ
2. นโยบายรายการหว่างกัน
3. คู่มือจริยธรรมธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการท�ำงาน (Code of Conduct)
4. นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
5. กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
6. กฎบัตรฝ่ายตรวจสอบภายใน
7. งบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ�ำปี
8. รายงานประจ�ำปี
9. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
10. นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์
11. การควบคุมภายใน
12. ข้อบังคับบริษัท
13. นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น

หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์

หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ท�ำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์
อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมตอบค�ำถามเกี่ยวกับบริษัทและการด�ำเนินงานของบริษัท แก่นักลงทุนตามที่ส่ง
ค�ำถามผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั ฯ หรือโทรศัพท์ หรือช่องทางอืน่ ๆ บริษทั ฯให้ความส�ำคัญกับการเผยแพร่ขอ้ มูล
ที่ส�ำคัญของบริษัทฯโดยในปี 2557
บริษัทฯ ได้จัดงาน “ทิศทางธุรกิจ Digital TV ของเครือเนชั่น ปี 2557” วันที่ 15 มกราคม 2557 เวลา
14.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 27 A อาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ (อาคารเนชั่นทาวเวอร์เดิม)
เข้าร่วมกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (SET Opportunity Day) ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย จ�ำนวน 3 ครั้ง ในวันที่ 4 มิถุนายน 2557, 1 กันยายน 2557 และ 26 พฤศจิกายน 2557
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เสนอข่าวถึงฐานะการเงินของบริษัททางเว็บไซต์จ�ำนวน 8 ครั้ง ได้แก่
เว็บไซต์บริษทั ฯ www.nbc.co.th จ�ำนวน 2 ครัง้ ในวันที่ 4 เมษายน 2557 และ 7 พฤศจิกายน

เว็บไซต์ www.bangkokbiznews.com จ�ำนวน 3 ครัง้ ในวันที่ 4 เมษายน 2557, 4 มิถุนายน
2557 และ 7 พฤศจิกายน 2557
เว็บไซต์ www.ryt9.com จ�ำนวน 3 ครั้ง ในวันที่ 4 มิถุนายน 2557, 1 กันยายน 2557 และ
26 พฤศจิกายน 2557
โดยสามารถติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ดังนี้
		
บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
		
ที่อยู่ : 1858/51-62 ชั้น 12,13 ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา
		
กรุงเทพมหานคร 10260
		
โทรศัพท์ : (66) 2338-3291
		
โทรสาร : (66) 2338-3938
		
E-mail : investor@nbc.co.th
		
Website : www.nbc.co.th

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

บริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญกับการปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดของ ตลท. และ ก.ล.ต. และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องอย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส โดยผ่านการพิจารณาตรวจสอบตามขั้นตอนเลขานุการบริษัทมีหน้าที่ในการช่วยเหลือ
ประธานกรรมการ ในการก�ำกับดูแลให้การด�ำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และกรรมการ
บริษัททุกท่าน เป็นไปตามกรอบของบทบาทหน้าที่ตามที่กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องก�ำหนด
ไว้ ตลอดจนมีหน้าที่ในการจัดเตรียมเอกสารประกอบวาระการประชุมให้เพียงพอต่อการพิจารณาและตัดสินใจ
ของคณะกรรมการ บันทึกรายงานการประชุมอย่างรัดกุม ถูกต้อง เพื่อแสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการได้พิจารณา
เรื่องต่างๆที่น�ำเสนอ อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริตและมีความรับผิดชอบโดยใช้วิจารณญาณเยี่ยง
วิญญูชนที่ประกอบธุรกิจนั้นพึงกระท�ำในสถานการณ์เดียวกัน อีกทั้งมีหน้าที่ในการเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ
จดหมายเชิญประชุม รายงานการประชุมของการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการมี
ส่วนได้เสีย และรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร ซึ่งเลขานุการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่
ตามกรอบอย่างครบถ้วน

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีบทบาทส�ำคัญในการก�ำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท คณะกรรมการมี
ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้นและเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึง
ประกอบไปด้วยบุคคลทีม่ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์ทหี่ ลากหลาย ประกอบด้วยทักษะด้านธุรกิจ ด้านบัญชีการเงิน
ด้านการจัดการ ด้านการตลาด ด้านกลยุทธ์ และด้านกฎหมาย
คณะกรรมการได้ก�ำหนดบทบาทหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร ประธาน
กรรมการ และกรรมการผูอ้ �ำนวยการไว้อย่างชัดเจน เพือ่ ให้กรรมการมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพือ่ ประโยชน์
สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม รวมทั้งมีกระบวนการในการติดตามและก�ำกับดูแลให้การด�ำเนินกิจการของ
บริษัทเป็นไปตามกฎหมายและอยู่บนจริยธรรมทางธุรกิจที่คณะกรรมการก�ำหนด

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ

ประธานกรรมการมีบทบาทหน้าทีเ่ ป็นประธานทีป่ ระชุม ควบคุม ดูแล จัดสรรเวลาในแต่ละวาระ ส�ำหรับ
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ให้กรรมการทีจ่ ะอภิปรายแสดงความเห็นในประเด็นทีส่ �ำคัญอย่างเพียงพอ และเป็นผูล้ งคะแนนเสียงชีข้ าดในกรณี
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากัน และรับผิดชอบในฐานะผู้น�ำ
ของคณะกรรมการในการวางกรอบ และติดตามดูแลการก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการขององค์กร และ
เป็นประธานการประชุมผู้ถือหุ้นประจ�ำปีของบริษัทฯ

การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ในปี 2557 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวน 10 คน เป็นกรรมการ
อิสระจ�ำนวน 4 คน กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท จ�ำนวน 2 คน และกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารจ�ำนวน 4
คนบริษัทฯมีคณะกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารคิดเป็นร้อยละ 80 ของคณะกรรมการทั้งหมด
ซึ่งสามารถถ่วงดุลอ�ำนาจในการบริหารงานได้ และในจ�ำนวนนี้มีกรรมการอิสระที่เป็นเพศหญิงร่วมอยู่ในคณะ
กรรมการบริษัทด้วย 1 คน
กรรมการอิสระจ�ำนวน 4 คนนี้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทซึ่งได้ผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการแล้ว และเป็นไปตามข้อก�ำหนดในปี 2551 ของ ก.ล.ต. กรรมการอิสระจ�ำนวน 4 คน
ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ 1 คน คณะกรรมการตรวจสอบ จ�ำนวน 2 คน และกรรมการอิสระ 1 คน

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัทของกรรมการและผู้บริหาร

ตามข้อบังคับของบริษทั ฯ กรรมการจ�ำนวน 1 ใน 3 ต้องออกจากต�ำแหน่งตามวาระทุกปี บริษทั ฯ สามารถ
แต่งตัง้ กรรมการทีต่ อ้ งออกจากต�ำแหน่งตามวาระกลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึง่ ได้ โดยบริษทั ฯ มิได้มขี อ้
ก�ำหนดเรื่องจ�ำนวนวาระที่จะด�ำรงต�ำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุดของกรรมการไว้ตามข้อก�ำหนดของ ก.ล.ต. และ
มีนโยบายให้คณะกรรมการบริษทั ทุกคน ด�ำรงต�ำแหน่งในบริษทั ทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ไม่เกิน 5 บริษทั
กรรมการของบริษทั จะไม่เป็นกรรมการในบริษทั ทีเ่ ป็นคูแ่ ข่งหรือมีผลประโยชน์ขดั แย้งทางธุรกิจกับบริษทั และเปิด
เผยรายชื่อ ประเภทธุรกิจ และต�ำแหน่งที่กรรมการของบริษัทไปด�ำรงต�ำแหน่งไว้ในทะเบียนประวัติกรรมการใน
ปี 2557ไม่มีกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทท่านใดด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการของบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 บริษัท
บริษัทฯ ไม่มนี โยบายให้ผู้บริหารระดับสูงไปด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่นยกเว้นบริษัทย่อย และบริษัทร่วม
และให้รายงานการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของผู้บริหารระดับสูงไว้ในแบบรายงาน 56-1
บริษัทฯ ได้แต่งตั้งนางสาวจุไรรัตน์ ใหม่พระเนตร เป็นเลขานุการบริษัทตั้งแต่ปี 2552 โดยมีหน้าที่
ความรับผิดชอบตามที่ก�ำหนดใน พ.ร.บ. ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และท�ำหน้าที่สรุปสาระส�ำคัญ
เกี่ยวกับแนวปฏิบัติ และข้อบังคับที่ปรับปรุงใหม่ ของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงสรุปสาระส�ำคัญของ
กฎหมายทีเ่ พิง่ ตราขึน้ ใหม่ ทีค่ ณะกรรมการต้องทราบในการท�ำหน้าทีก่ รรมการของบริษทั ให้คณะกรรมการรับทราบ
เป็นผู้จดั เก็บรวบรวมข้อมูล ที่เกีย่ วข้องกับกรรมการและผู้เกีย่ วข้อง ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ ประสานงาน
กับฝ่ายบริหารให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการ
คณะกรรมการเป็นผูพ้ จิ ารณาอนุมตั ใิ ห้ความเห็นชอบในเรือ่ งทีส่ �ำคัญเกีย่ วกับการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ
ได้แก่ แผนธุรกิจ งบประมาณการด�ำเนินงาน เป้าหมายทางการเงินและกลยุทธ์ทางธุรกิจ ทีก่ รรมการผูอ้ �ำนวยการ
เป็นผู้น�ำเสนอ รวมทั้งติดตามการด�ำเนินงานตามนโยบายและแผนที่ก�ำหนดไว้ อย่างสม�่ำเสมอ

คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษทั แต่งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อยเพือ่ ช่วยกลัน่ กรองรายละเอียดโดยก�ำหนดคุณสมบัติ
และขอบเขตความรับผิดชอบไว้ในระเบียบของแต่ละคณะ ปัจจุบันบริษัทฯ มีคณะกรรมการชุดย่อย คือ คณะ
กรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร โดยรายละเอียดเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบอยู่
ในข้อ 2 คณะกรรมการชุดย่อย

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษทั ฯ ได้เห็นความส�ำคัญในเรือ่ งนีจ้ งึ ได้ประกาศใช้นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทหี่ า้ มกรรมการ
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ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ประกอบธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ หลีกเลี่ยงการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกับ
ตนเองที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ หากมีความจ�ำเป็นต้องท�ำรายการดังกล่าวคณะ
กรรมการจะดูแลให้การท�ำรายการนั้นมีความโปร่งใส เที่ยงธรรม พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ เสมือน
กับการท�ำรายการกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ในรายการนั้น
จะไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติรวมทั้งจัดให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯอย่างเคร่งครัด
ส�ำหรับรายการระหว่างกันของบริษัทฯบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ในปี 2557 ได้เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทรับทราบแล้วเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2558 และบริษัทฯ ได้เปิดเผยรายละเอียด
ของรายการ คู่สัญญา เหตุผล/ความจ�ำเป็นไว้ในรายงานประจ�ำปี และแบบ 56-1 แล้ว

การประชุมคณะกรรมการ

การประชุมคณะกรรมการบริษัทจะก�ำหนดไว้ล่วงหน้าในแต่ละปีอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้งและมีการ
ประชุมพิเศษเพิ่มตามความจ�ำเป็น โดยมีการก�ำหนดวาระการประชุมชัดเจน ล่วงหน้า และมีวาระการติดตามผล
การด�ำเนินงานเป็นประจ�ำ ซึ่งเลขานุการบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมตามวาระที่ผ่านการพิจารณาร่วมกัน
ของประธานกรรมการและกรรมการผู้อ�ำนวยการ พร้อมเอกสารประกอบวาระการประชุมให้คณะกรรมการทุก
ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นเวลา 7 วัน เพือ่ ให้คณะกรรมการได้ศกึ ษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วม
ประชุม หากกรรมการท่านใดต้องการเสนอเรือ่ งเข้าเป็นวาระการประชุมหรือประสงค์ให้ฝา่ ยบริหารรายงานความ
คืบหน้าเรื่องใดเรือ่ งหนึ่งเป็นการเฉพาะ ก็สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ประธานกรรมการ หรือเลขานุการบริษัท
โดยปกติการประชุมกรรมการแต่ละครัง้ ใช้เวลา 3 - 4 ชัว่ โมง ประธานกรรมการได้เปิดโอกาสให้กรรมการ
ทุกท่านสามารถอภิปรายแสดงความคิดเห็น และข้อสังเกตอย่างอิสระ คณะกรรมการเห็นว่าเพื่อป้องกันข้อมูล
ทางการเงินของบริษัทรั่วไหลโดยไม่มีเจตนา จึงให้ฝ่ายบริหารรายงานผลการด�ำเนินงานของบริษัทในการประชุม
เดือนใดที่ไม่มีการประชุมก็ไม่ต้องรายงาน กรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารได้มีการพบปะหรือติดต่อ
เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาต่างๆในการบริหารโดยไม่มีฝ่ายบริหารร่วมด้วยกันเป็นประจ�ำ หาก
มีประเด็นที่เป็นข้อสังเกตห่วงใยก็จะแจ้งข้อกังวลหรือข้อห่วงใยนั้นต่อฝ่ายบริหารเพื่อด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไข
อย่างต่อเนื่อง

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก�ำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะ
กรรมการชุดย่อย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคใน
การด�ำเนินงานระหว่างปีที่ผ่านมา เพื่อให้น�ำมาปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงาน
โดยในปี 2557 คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีการประเมินผลคณะกรรมการบริษัทใน 2 รูปแบบ คือ
การประเมินรายบุคคล (โดยตนเอง) และการประเมินคณะกรรมการทั้งคณะ ซึ่งอ้างอิงจากแบบประเมินของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) ซึง่ ผลคะแนนการประเมิน
แบ่งออกเป็น 4 = เห็นด้วยอย่างมาก, 3 = เห็นด้วยค่อนข้างมาก, 2 = เห็นด้วย, 1 = ไม่เห็นด้วย, 0 = ไม่เห็น
ด้วยอย่างยิ่ง
กระบวนการในการประเมินผลงานและสรุปผลการประเมินได้ ดังนี้
การประเมินรายบุคคล แบ่งตามหัวข้อ ได้แก่ ความพร้อมของกรรมการ การก�ำหนดกลยุทธ์และ
วางแผนธุรกิจ การจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การ
ติดตามรายงานทางการเงินและการด�ำเนินการ และการประชุมคณะกรรมการ สรุปผลการประเมิน มีคะแนน
ประเมินส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์เห็นด้วยค่อนข้างมาก และ เห็นด้วยเป็นอย่างมาก รวม 91.53%
การประเมินของคณะกรรมการทั้งคณะ แบ่งตามหัวข้อ ได้แก่ โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะ
กรรมการ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ การท�ำหน้าที่ของ
กรรมการ ความสัมพันธ์กบั ฝ่ายจัดการ การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบ้ ริหาร สรุปผลการประเมิน
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มีคะแนนประเมินส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์เห็นด้วยค่อนข้างมาก และเห็นด้วยอย่างมาก รวม 97.55%
นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ยังคงให้มีการประเมินของคณะกรรมการชุดย่อย คือ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา ซึ่งผลคะแนนการประเมินแบ่งออกเป็น ใช่=เห็นด้วย, ไม่ใช่=ไม่เห็นด้วย สรุป
ผลการประเมินได้ ดังนี้
การประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นการประเมินในด้านความรับผิดชอบตามหน้าที่และ
ในด้านการประชุม สรุปผลการประเมิน มีคะแนนประเมินส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์เห็นด้วย รวม 96.08%

ค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทฯ ได้ก�ำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับ
เดียวกับอุตสาหกรรม ซึ่งสูงเพียงพอที่จะดึงดูดและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการ และได้ขออนุมัติ
จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบมากขึ้น ได้รับค่าตอบแทน
ที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่มขึ้น
ส�ำหรับหลักเกณฑ์ในการพิจารณาผลการด�ำเนินงานของประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูอ้ �ำนวย
การเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการก�ำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับการด�ำเนินงานของบริษัทฯ และผล
การปฏิบัติงาน คณะกรรมการเป็นผู้ประเมินผลการด�ำเนินงานของประธานกรรมการบริหาร และคณะกรรมการ
บริหารให้ความเห็นชอบการประเมินผลการด�ำเนินงานของกรรมการผู้อ�ำนวยการ คณะกรรมการได้มอบหมาย
ให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่กรรมการผู้อ�ำนวยการ
จ�ำนวนค่าตอบแทนในปี 2556 และ 2557 ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายให้แก่กรรมการมีรายละเอียดดังนี้
กรรมการ / ตำ�แหน่ง

ค่าตอบแทนปี 2556
ค่า
เบี้ย อื่นๆ
ตอบแทน ประชุม

ค่าตอบแทนปี 2557
รวม

ค่า
เบี้ย อื่นๆ
ตอบแทน ประชุม

รวม

ประธานกรรมการ :
นายสุทธิชัย แซ่หยุ่น

400,000.-

-

-

400,000.-

400,000.-

-

-

400,000.-

400,000.-

-

-

400,000.-

400,000.-

-

-

400,000.-

นายเมธา สุนทรจิตร์

300,000.-

-

-

300,000.-

300,000.-

-

-

300,000.-

นายกิตติชัย ลัทธิโสภณกุล

300,000.-

-

-

300,000.-

300,000.-

-

-

300,000.-

200,000.-

-

-

200,000.-

200,000.-

-

-

200,000.-

นายเสริมสิน สมะลาภา

200,000.-

-

-

200,000.-

200,000.-

-

-

200,000.-

นางสาวดวงกมล โชตะนา

200,000.-

-

-

200,000.-

200,000.-

-

-

200,000.-

นายเทพชัย แซ่หย่อง

200,000.-

-

-

200,000.-

200,000.-

-

-

200,000.-

ประธานกรรมการตรวจสอบ:
ดร.สุพงษ์ ลิ้มธนากุล
กรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ:
นางสุภาณี เดชาบูรณานนท์
กรรมการที่เป็นผู้บริหารของ
บริษัทแม่ /บริษัทที่เกี่ยวข้อง :
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กรรมการ / ตำ�แหน่ง

ค่าตอบแทนปี 2556
ค่า
เบี้ย อื่นๆ
ตอบแทน ประชุม

ค่าตอบแทนปี 2557
รวม

ค่า
เบี้ย อื่นๆ
ตอบแทน ประชุม

รวม

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร :
นายอดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ

200,000.-

-

-

200,000.-

200,000.-

-

-

200,000.-

นางสาวเอี่ยมศรี บุญหชัยรัตน์

200,000.-

-

-

200,000.-

200,000.-

-

-

200,000.-

รวม

2,600,000.-

-

-

2,600,000.-

2,600,000.-

-

-

2,600,000.-

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

กรรมการเข้าใหม่ทุกคนจะได้รับการปฐมนิเทศเบื้องต้นจากประธานกรรมการ เกี่ยวกับลักษณะการ
ด�ำเนินธุรกิจ ประวัติและความเป็นมาของบริษัทฯ ที่ตั้งส�ำนักงานและสาขา วัฒนธรรมองค์กร พร้อมรับค�ำชี้แจง
จากกรรมการผู้อ�ำนวยการ และเลขานุการบริษัท เกี่ยวกับโครงสร้างองค์กร นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ ระบบ
การควบคุมภายใน พร้อมเอกสารประกอบ
คณะกรรมการบริษทั สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาความรูใ้ ห้กบั กรรมการทุกคน เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการ บริษทั ฯ มีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการเข้าร่วมสัมมนาและเข้าอบรมหลักสูตร
ต่างๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือสถาบันอื่นๆ
ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาในส่วนของหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ หรือแนวทางการบริหารจัดการแนว
ใหม่ เพือ่ ให้กรรมการทุกคนมีการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบตั งิ านอย่างต่อเนือ่ ง รวมถึงการน�ำความรูต้ า่ งๆ มา
ปรับใช้อย่างเหมาะสม เพือ่ ให้มกี ารปรับปรุงการปฏิบตั งิ านอย่างต่อเนือ่ ง และน�ำความรูม้ าใช้ประโยชน์กบั บริษทั ฯ
ต่อไป ซึ่งในปี 2557 ได้สนับสนุนกรรมการเข้าร่วมอบรม ดังนี้
ลำ�ดับ

ชื่อ-สกุล

1

นายอดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ

กรรมการและกรรมการผูอ้ �ำ นวยการ หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน
(วตท.) รุ่นที่ 19/2557

2

นางสุภาณี เดชาบูรณานนท์

กรรมการอิสระ

หลักสูตรบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ
บริษัท (DCP)รุ่น 189

3

นายเทพชัย แซ่หย่อง

กรรมการ

หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน
(วพน.) รุ่นที่ 5/2557

แผนการสืบทอดงาน

ตำ�แหน่ง

หลักสูตรที่อบรมปี 2557

คณะกรรมการตระหนักว่าคุณภาพขององค์กรจะสะท้อนออกมาจาก พนักงานผู้ปฏิบัติงาน ความเจริญ
เติบโตทีย่ งั่ ยืนของบริษทั ฯ ขึน้ อยูก่ บั การสร้างบุคคลากรทีม่ คี วามสามารถเพือ่ ส่งต่อภารกิจ และสืบทอดเจตนารมณ์
ของผู้ก่อตั้ง รวมถึงวัฒนธรรมที่ดีงามขององค์กร ต่อไปจากรุ่นสู่รุ่น จึงได้มอบนโยบายให้ฝ่ายบริหาร ให้ความ
ส�ำคัญกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล อย่างมีประสิทธิภาพ มีทิศทาง เพื่อบรรลุเป้าหมายตาม
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมขององค์กร
บริษัทฯ มีการคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในต�ำแหน่งงานบริหารที่ส�ำคัญทุกระดับ ให้เป็นไป
อย่างเหมาะสมและโปร่งใส เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้ผู้บริหารที่มีความเป็นมืออาชีพ มีความเป็นกลาง ไม่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการเมือง มีความเข้าใจในวัฒนธรรม และจรรยาบรรณการด�ำเนินธุรกิจสื่อของบริษัทฯ เป็นอย่างดี
ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการก�ำหนดแผนสืบทอดงานดังนี้
1. ประธานกรรมการ / กรรมการผู้อ�ำนวยการ
เมื่อต�ำแหน่งผู้บริหารระดับประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้อ�ำนวยการว่างลง หรือ ผู้ที่อยู่ใน
ต�ำแหน่งไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นต�ำแหน่งได้ บริษทั ฯ จะมีระบบให้ผบู้ ริหารในระดับใกล้เคียง หรือระดับรองเป็น
ผู้รักษาการในต�ำแหน่ง จนกว่าจะมีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ ก�ำหนด
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และต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ความเหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร โดย
การพิจารณาของคณะกรรมการทั้งคณะ เพื่อน�ำเสนอประธานกรรมการเป็นผู้เสนอรายชื่อบุคคลที่สมควรเป็น
กรรมการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. ผู้อ�ำนวยการ
เมือ่ ต�ำแหน่งระดับผูบ้ ริหารตัง้ แต่ผอู้ �ำนวยการขึน้ ไปว่างลง หรือผูท้ อี่ ยูใ่ นต�ำแหน่งไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าที่
ในต�ำแหน่งได้ บริษัทฯ มีการวางแผนการสืบทอดต�ำแหน่งดังนี้
1. วิเคราะห์สถานการณ์การประกอบธุรกิจของบริษทั ฯ ด้านกลยุทธ์ นโยบาย แผนลงทุน แผนการขยายตัว
2. ประเมินความพร้อมของก�ำลังคนให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
3. ก�ำหนดแผนสร้างความพร้อมของก�ำลังคน โดยพัฒนาพนักงานหรือสรรหาเพื่อเตรียมทดแทนคนที่
ลาออก
4. สร้างแผนสรรหาพนักงานและพัฒนาฝึกอบรมไว้ล่วงหน้า ก่อนพนักงานจะเกษียณหรือลาออก
ก่อนเวลา
5. ก�ำหนดความสามารถ ซึง่ หมายถึง ความรู้ ทักษะ บุคลิกภาพ และทัศนคติทพี่ งึ ปรารถนาของพนักงาน
ในต�ำแหน่งนั้นๆ และจัดท�ำแผนพัฒนาเป็นรายบุคคล
6. คัดเลือก ประเมินผลงาน และประเมินศักยภาพของพนักงานเพื่อพิจารณาความเหมาะสม
7. ใช้เครื่องมือ KPI ในการทดสอบและประเมินบุคลากร เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพของพนักงาน

2. คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ทั้งสิ้น 2 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริหาร โดยมีการก�ำหนดอ�ำนาจหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน ดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อช่วยงานของคณะกรรมการบริษัทในการ
สอดส่องดูแลคุณภาพและความน่าเชื่อถือของระบบบัญชี ระบบตรวจสอบ ระบบการควบคุมภายใน ตลอดจน
กระบวนการรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
โดยกรรมการตรวจสอบทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระ เพื่อให้มีความเป็นอิสระในการท�ำงานอย่าง
เต็มที่ และรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษทั ซึง่ มีการก�ำหนดขอบเขตอ�ำนาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบให้
เป็นไปตามกฎเกณฑ์มาตรฐานที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ก�ำหนด และได้ตราเป็นกฎบัตรไว้อย่างชัดเจน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�ำนวน 3 ท่าน ดังนี้
ลำ�ดับ

ชื่อ-สกุล

ตำ�แหน่ง

คุณสมบัติ

1

นายสุพงษ์ ลิ้มธนากุล

ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ

2

นายเมธา สุนทรจิตร์

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ

3

นายกิตติชัย ลัทธิโสภณกุล

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ และมีความรู้ด้านบัญชี การเงิน

หมายเหตุ : มีนางสาวจุไรรัตน์ ใหม่พระเนตร เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงิน (รายไตรมาสและประจ�ำปี) ที่ถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลที่
เกี่ยวข้องของบริษัทอย่างเพียงพอก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในและระบบตรวจสอบภายในที่เหมาะสม เพียงพอ และมี
NBC 91
รายงานประจำ�ปี 2557

ประสิทธิภาพรวมทั้งพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการ
พิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
การตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการประเมินความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเพียงพอ และ
มีประสิทธิภาพ
4. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
5. พิจารณาคัดเลือกเพื่อเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระและก�ำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ของบริษัท ประสานงานกับผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการด�ำเนินการตรวจสอบ ขอบเขต แนวทาง
แผนงาน โดยหากมีปัญหาที่พบระหว่างการตรวจสอบ รวมถึงประเด็นที่ผู้สอบบัญชีเห็นว่าเป็นสาระส�ำคัญ
คณะกรรมการตรวจสอบก็อาจเชิญผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับงบการเงินเพิ่มเติม
6. พิจารณารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน หรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มคี วามถูกต้องและ
ครบถ้วน ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทัง้ เปิดเผยข้อมูลในการเข้าท�ำรายการ
ดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วน ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั ฯ
7. จัดท�ำรายงานผลการก�ำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำ
ปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
• ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
• ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
• ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
• ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
• ความเห็นเกี่ยวกับรายงานที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
• จ�ำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
• ความเห็นชอบหรือข้อสังเกตโดยรวมทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบได้รบั จากการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎบัตร
• รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ด้วยความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการตรวจสอบในการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามวรรคหนึง่ คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ
บริษทั โดยตรง และคณะกรรมการของบริษทั ยังคงมีความรับผิดชอบในการด�ำเนินงานของบริษทั ต่อบุคคลภายนอก

2. คณะกรรมการบริหาร (Board of Executive Committee)

คณะกรรมการบริหารมีอ�ำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเรือ่ งเกีย่ วกับการด�ำเนิน
งานตามปกติธุระและงานบริหารของบริษัทฯ ก�ำหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน
และอ�ำนาจการบริหารต่าง ๆ ของบริษัทฯ หลักเกณฑ์ในการด�ำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ และ
แนวนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทพิจารณา
และอนุมตั แิ ละ/หรือให้ความเห็นชอบ รวมตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ ตาม
นโยบายที่คณะกรรมการก�ำหนด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหาร จ�ำนวน 6 ท่าน ดังนี้
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ลำ�ดับ

รายชื่อ

ตำ�แหน่ง

1

นายสุทธิชัย แซ่หยุ่น

ประธานกรรมการบริหาร

2

นายอดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ

กรรมการบริหาร/กรรมการผู้อำ�นวยการ

3

นายเสริมสิน สมะลาภา

กรรมการบริหาร

4

นางสาวเอี่ยมศรี บุญหชัยรัตน์

กรรมการบริหาร

5

นางสาวดวงกมล โชตะนา

กรรมการบริหาร

6

นายเทพชัย แซ่หย่อง

กรรมการบริหาร

บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1. ควบคุมดูแลกิจการ และก�ำหนดนโยบาย ทิศทางและกลยุทธ์ทางธุรกิจให้ด�ำเนินการตามนโยบายและ
เป้าหมายของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งน�ำเสนอนโยบาย แผนธุรกิจงบประมาณ ทิศทางในการด�ำเนินธุรกิจ
และแผนงานให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
2. พิจารณาโครงสร้างองค์กร มีอ�ำนาจก�ำหนดการบริหารจัดการ โครงสร้างเงินเดือนของบริษัทฯ รวม
ถึงการคัดเลือก การฝึกอบรม การแต่งตั้ง การว่าจ้าง การโยกย้าย การก�ำหนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัส
พนักงานระดับผู้บริหาร และการเลิกจ้างพนักงานของบริษัทฯ โดยอาจมอบหมายให้กรรมการผู้อ�ำนวยการ
ของบริษัทฯ เป็นผู้มีอ�ำนาจแทนบริษัทฯ ในการลงนามในสัญญาจ้างแรงงาน
3. พิจารณาอนุมัติการด�ำเนินงานที่เป็นธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ เช่น การจัดซื้อสินค้า การจัด
ซื้อลิขสิทธิ์ การลงทุนในสินทรัพย์ การท�ำธุรกรรมทางการเงินกับธนาคาร/ สถาบันการเงิน ในเรื่องการเปิดบัญชี
การให้กู้ยืมเงิน การกู้ยืมเงิน การจัดหาวงเงินสินเชื่อ จ�ำน�ำ จ�ำนอง ค�้ำประกัน และอื่นๆ รวมถึงการซื้อขายและ
จดทะเบียน กรรมสิทธิท์ ดี่ นิ ใดๆ เพือ่ การด�ำเนินงานตามปกติธรุ กิจภายในวงเงินส�ำหรับแต่ละรายการ เป็นไปตาม
ระเบียบอ�ำนาจอนุมัติและสั่งการที่คณะกรรมการของบริษัทอนุมัติแล้ว
4. ก�ำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และหลักในการด�ำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ได้รับมอบ
หมายจากคณะกรรมการบริษัท และให้มีอ�ำนาจควบคุมดูแลการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย
ธุรกิจ แผนธุรกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแล้ว ซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมาย เงื่อนไข
กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัทฯ
5. มีอ�ำนาจด�ำเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัทที่เกี่ยวกับการด�ำเนินงานตามธุรกิจ ซึ่งอยู่
ภายใต้กฎหมาย เงื่อนไข กฎ ระเบียบและข้อบังคับของบริษัท เว้นแต่รายการที่คณะกรรมการบริหาร อาจมีความ
ขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทหรือบริษัทย่อย ซึ่งจะกระท�ำได้ต่อเมื่อ
ได้รับมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการอิสระเข้าประชุมด้วยเท่านั้น ส่วนรายการที่เกี่ยวโยงกันและ
การได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่ส�ำคัญของบริษัทให้เป็นไปตามระเบียบวิธีปฏิบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ
คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน และ ส�ำนักงาน ก.ล.ต.ก�ำหนด
6. พิจารณาผลก�ำไรขาดทุนของบริษัทฯ และการเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล หรือเงินปันผลประจ�ำ
ปี เพื่อน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
7. พิจารณาเรือ่ งอืน่ ๆ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ทัง้ นี้ การได้รบั มอบหมายอ�ำนาจ
ดังกล่าวข้างต้น ต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ�ำนาจ หรือมอบอ�ำนาจช่วงที่ท�ำให้คณะกรรมการบริหาร หรือ
ผู้รับมอบอ�ำนาจจากคณะกรรมการบริหาร สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้
เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดตามที่ทางส�ำนักงาน ก.ล.ต. ก�ำหนด กับบริษัทหรือบริษัทย่อย
ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้
อย่างไรก็ดีการอนุมัติรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวจะต้องด�ำเนินการตามประกาศ
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน และ/หรือส�ำนักงาน ก.ล.ต. เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
การเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน
ทั้งนี้ กรรมการบริหารของบริษัทฯ อาจได้รับการแต่งตั้ง หรือถอดถอนโดยที่ประชุมคณะกรรมการ หรือ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
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3. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ
และผู้บริหารระดับสูงสุด
1. กรรมการอิสระ (Independent Director)

กรรมการอิสระ คือ กรรมการที่ไม่ได้บริหารจัดการกิจการของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม มีความเป็น
อิสระจากผู้ถือหุ้นใหญ่ และ ผู้บริหารของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์อันอาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณ
อย่างอิสระของตน
ทั้งนี้คณะกรรมการอิสระต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจ�ำนวนกรรมการ
ทั้งหมดของบริษัท แต่ต้องไม่น้อยกว่าสามคน และให้คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทนั้นเป็นไปตาม
ข้อก�ำหนดขั้นต�่ำของส�ำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ ฯ

คุณสมบัติกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี �ำนาจควบคุมของบริษทั ทัง้ นีใ้ ห้นบั รวมหุน้ ทีถ่ อื โดยผูท้ เี่ กีย่ วข้อง
ตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาด้านอื่นใดที่
ได้รับผลตอบแทนประจ�ำ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�ำดับ
เดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะ
ได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปีกอ่ นวันทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ทัง้ นี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว
ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท
3. กรรมการอิสระจะต้องไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางการค้า ทางธุรกิจ ส่วนได้เสียทางการเงินหรือ
ผลประโยชน์อื่นๆ ในการบริหารจัดการ ทั้งในทางตรงหรือทางอ้อมกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่าง
อิสระของตน หรือไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจาก
การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
4. กรรมการอิสระจะต้องไม่มคี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะ
ที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่ น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�ำนาจ
ควบคุม หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
5. กรรมการอิสระจะต้องไม่ท�ำการเป็นตัวแทนอย่างเปิดเผยหรืออย่างไม่เปิดเผยของกรรมการบริษัท
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นใดซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่คนใดหรือกลุ่มผู้ถือหุ้นใดของบริษัท
6. กรรมการอิสระจะต้องท�ำหน้าทีแ่ ละใช้วจิ ารณญาณของตน โดยไม่ได้รบั อิทธิพลจากกรรมการ ผูบ้ ริหาร
หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือญาติ
7. กรรมการอิสระจะต้องไม่เป็นหรือเคยเป็น ผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วน
ผู้จัดการของนิติบุคคลที่เป็นส�ำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่
น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
8. กรรมการอิสระจะต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่
ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน หรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี
จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ในกรณี
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ที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ
ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่
ได้รับการแต่งตั้ง
9. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการเข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัท
ย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่
ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ�ำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น
ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
10. กรรมการอิสระจะต้องไม่มลี กั ษณะอืน่ ใดทีท่ �ำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกีย่ วกับการ
ด�ำเนินงานของบริษัท
ทั้งนี้กรรมการอิสระต้องเป็นผู้ที่ผ่านกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้น

2. การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

บริษัทฯ ตระหนักว่า ธุรกิจสื่อของบริษัท มีความส�ำคัญต่อการชี้น�ำความคิดของสังคม ดังนั้นบุคคลที่จะ
เป็นผูบ้ ริหารหรือกรรมการของบริษทั ต้องเป็นผูท้ มี่ คี วามเข้าใจบทบาทหน้าทีข่ องการเป็นสือ่ ทีม่ จี ริยธรรมและยึด
มั่นในจรรยาบรรณทางวิชาชีพและจริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อสามารถวางแนวนโยบายในการน�ำเสนอเนื้อหาอย่าง
เป็นกลางสร้างสรรค์ ไม่บิดเบือนจึงเห็นว่าการคัดสรรบุคคลเพื่อด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดังสูงของ
บริษัทเป็นเรื่องส�ำคัญจึงควรเป็นหน้าที่โดยตรงของคณะกรรมการทั้งคณะ

การสรรหากรรมการบริษัท

บริษัทฯ ก�ำหนดให้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ท�ำหน้าที่สรรหากรรมการ โดยจะเป็นผู้ท�ำหน้าที่เสนอ
ชื่อ และเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติ และความเหมาะสมของกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้งจากแหล่ง
ข้อมูลต่างๆ โดยเฉพาะฐานข้อมูลกรรมการ(Director Pool) ตามเกณฑ์ที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย หรือ
อาจจะกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ
นอกจากนีบ้ ริษทั ฯ เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ส่วนน้อยรายเดียว หรือหลายรายรวมกัน ซึง่ ถือหุน้ ของบริษทั ฯ
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และต้องถือหุ้นในวันที่เสนอชื่อกรรมการพร้อมเอกสารรับรองการถือครองหลักทรัพย์
จากบริษทั ฯเสนอชือ่ บุคคลเพือ่ เข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการได้โดยเสนอชือ่ ผ่านประธานกรรมการ ล่วงหน้า 3 เดือน
ก่อนวันประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปีผู้ถือหุ้น พร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติและการให้ความ
ยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อ
การแต่งตั้งกรรมการบริษัทจะต้องผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทซึ่งประกอบด้วย
กรรมการอิสระ และคณะกรรมการตรวจสอบและการแต่งตั้งกรรมการจะต้องผ่านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อ
บังคับของบริษัทฯ ทั้งนี้ข้อบังคับของบริษัทฯ ก�ำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการดังต่อไปนี้
(ก) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
(ข) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
(ค) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจํานวน
กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนน
เสียงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
ในการประชุมสามัญประจําปีผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ให้กรรมการจํานวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการบริษัท
ทั้งหมด ต้องออกจากตําแหน่ง โดยให้กรรมการที่อยู่ในตําแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตําแหน่งก่อน อย่างไร
ก็ตาม กรรมการที่ออกจากตําแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกเข้าดํารงตําแหน่งอีกก็ได้

การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด

ส�ำหรับการสรรหาผูม้ าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการผูอ้ �ำนวยการ คณะกรรมการบริหารจะเป็นผูพ้ จิ ารณาสรรหา
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และคัดเลือกบุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตติ ามหลักเกณฑ์ทบี่ ริษทั ฯ ก�ำหนด และต้องเป็นผูท้ มี่ วี สิ ยั ทัศน์ ความรูค้ วามสามารถ
และประสบการณ์ ความเหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร เพื่อน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

4. การก�ำกับดูแลการด�ำเนินงาน
ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
บริษัทฯ มีนโยบายการท�ำรายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต โดยก�ำหนดการปฏิบัติในการ
ท�ำรายการให้เป็นไปตามลักษณะการด�ำเนินการค้าปกติซงึ่ เกิดกับบุคคลภายนอกในกรณีทไี่ ม่สามารถเปรียบเทียบ
ราคากับบุคคลภายนอกได้ ทั้ง 2 ฝ่ายจะร่วมกันพิจารณาเพื่อก�ำหนดอัตราค่าสินค้าและบริการที่เหมาะสมต่อ
ไป โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจ�ำเป็นในการเข้าท�ำรายการและความเหมาะ
สมทางด้านราคา
ในปี 2557 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย มีการท�ำรายการระหว่างกันกับกิจการอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องกัน โดยมีเงือ่ นไข
ตามราคาตลาด และส�ำหรับรายการระหว่างกันอื่นๆได้ผ่านการพิจารณาความเหมาะสมและมูลค่าของการท�ำ
รายการจากคณะกรรมการตรวจสอบ สามารถดูเพิ่มเติมในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

5. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
1. การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ก�ำหนดนโยบายการป้องกันไม่ให้กรรมการและผู้บริหารใช้ต�ำแหน่งหน้าที่เพื่อประโยชน์แก่
ตนเองในทางที่มิชอบซึ่งเป็นการเอาเปรียบผู้ถือหุ้นรายอื่น หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม เพื่อ
ให้สอดคล้องกับมาตรา 241 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ดังนี้
1. ห้ามกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในไปเปิดเผยข้อมูลแก่
บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
2. ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดท�ำรายงานทางการเงิน หรือ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่น ระมัดระวังเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลาก่อนประกาศงบการเงิน
และหากมีการซื้อขายในช่วงระยะเวลาดังกล่าวต้องแจ้งต่อคณะกรรมการบริษัท ทันที

2. การเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทก�ำหนดแนวปฏิบัติให้กรรมการของบริษัท บริษัทในเครือ และผู้บริหาร เปิดเผย
ข้อมูลส่วนได้เสียของตนและผู้ที่มีความเกี่ยวข้อง ตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2551 เพื่อความโปร่งใสและป้องกันปัญหาการขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยก�ำหนดให้
กรรมการและผู้บริหารจะต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์ฯ และตลาดหลักทรัพย์ทุกครั้งที่มีการซื้อขาย โอน หรือ รับโอนหลักทรัพย์ภายใน 3 วัน นับแต่
วันที่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ต่อ ก.ล.ต.อีกทั้งก�ำหนดให้ คณะกรรมการและผู้บริหารรายงานข้อมูลแบบรายงาน
การมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนที่
ทจ. 2/2552 ซึ่งบริษัทฯได้ประกาศให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2552 ดังนี้
1. ก�ำหนดให้กรรมการและผูบ้ ริหาร จะต้องจัดท�ำรายงานการมีสว่ นได้เสียของตนเองและบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง
เป็นประจ�ำทุกปีและเลขานุการบริษัท เป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง
และดูแลให้ขอ้ มูลนัน้ เป็นปัจจุบนั เสมอ พร้อมส�ำหรับการเปิดเผยต่อคณะกรรมการเมือ่ คณะกรรมการต้องพิจารณา
ธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ กับกรรมการ และหรือ ผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง
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2. ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้รายงานการเปลี่ยนแปลงทันที และส่งรายงานภายใน 7 วัน
นับแต่มีการเปลี่ยนแปลง
3. ให้เลขานุการบริษัทจัดส่งส�ำเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการ
ตรวจสอบภายใน 7 วัน ท�ำการนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้น
ในปี 2557 มีการรายงาน 1 ครั้ง และมิได้มีการท�ำรายการที่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ

3. การรายงานการถือครองหลักทรัพย์

คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารบริษัทฯ ได้มีหนังสือแจ้งให้ทราบถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการ
ถือครองหลักทรัพย์ต่อส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 พร้อมทั้งจัดส่งรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
ทุกครั้งที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับหลักทรัพย์
ในปี 2557 บริษัทฯ ได้ก�ำหนดให้คณะกรรมการและผู้บริหาร รายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อที่
ประชุมคณะกรรมการ และให้รายงานเป็นประจ�ำทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยกรรมการได้รายงานการถือครอง
หลักทรัพย์ของตนต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558
ทัง้ นี้ ในระหว่างปี 2557 ได้รายงานการถือครองหลักทรัพย์ โดยเปรียบเทียบ การเพิม่ ขึน้ (ลดลง) ระหว่าง
วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และวันที่ 30 มกราคม 2558 ดังนี้
รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของคณะกรรมการบริษัท
จำ�นวนหุ้น

สัดส่วนการถือครองหุ้น

ณ 30 ม.ค. 2558 ณ 31 ธ.ค. 2556

ชื่อ-นามสกุล

จำ�นวนหุ้น
เพิ่ม (ลด) ระหว่างปี

ของบริษัท (%)
ณ 30 ม.ค. 2558

1. นายสุทธิชัย แซ่หยุ่น*

4,961,046

4,961,046

-

0.93

2. นายอดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ*

1,335,230

1,335,230

-

0.25

3. นายสุพงษ์ ลิ้มธนากุล

-

-

-

-

4. นายเมธา สุนทรจิตร์

-

-

-

-

5. นายกิตติชัย ลัทธิโสภณกุล

-

-

-

-

6. นางสุภาณี เดชาบูรณานนท์

-

-

-

-

27,000,000

-

+27,000,000

-

-

-

-

54,000

54,000

-

0.01

236,531

182,531

+54,000

0.04

7. นายเสริมสิน สมะลาภา
8. นางสาวเอี่ยมศรี บุญหชัยรัตน์
9. นายเทพชัย แซ่หย่อง
10. นางสาวดวงกมล โชตะนา

หมายเหตุ :

5.05

1. *รวมการถือหุ้นของคู่สมรส

รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของผู้บริหารระดับสูง
จำ�นวนหุ้น

สัดส่วนการถือครองหุ้น

ณ 30 ม.ค. 2558 ณ 31 ธ.ค. 2556

ชื่อ-นามสกุล

จำ�นวนหุ้น
เพิ่ม (ลด) ระหว่างปี

ของบริษัท (%)
ณ 30 ม.ค. 2558

(1)

1,335,230

1,335,230

-

0.25

2. นางสาวเอี่ยมศรี บุญหชัยรัตน์

-

-

-

-

1. นายอดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ

NBC 97
รายงานประจำ�ปี 2557

จำ�นวนหุ้น

สัดส่วนการถือครองหุ้น

ณ 30 ม.ค. 2558 ณ 31 ธ.ค. 2556

ชื่อ-นามสกุล

จำ�นวนหุ้น
เพิ่ม (ลด) ระหว่างปี

ของบริษัท (%)
ณ 30 ม.ค. 2558

-

-

-

-

300,000

300,000

-

0.06

5. นางสาวชไมพร คงเพชร

-

-

-

-

6. นายกนก รัตน์วงศ์สกุล

-

-

-

-

7. นางนงค์นาถ ห่านวิไล

30,000

30,000

-

0.01

8. นางวรารักษ์ ลีเลิศพันธ์

21,000

21,000

-

-

9. นางสาวชุตินธรา วัฒนกุล

		 -

-

-

-

10. นางสุวรรณี วัชรภาสกร

		 -

-

-

-

11. นายสุภวัฒน์ สงวนนาม

-

-

-

-

3. นายวีระศักดิ์ พงศ์อักษร

(2)

4.นางสาวขวัญเรือน ถาวรทวีวงษ์(3)

หมายเหตุ :

(1) *รวมการถือหุ้นของคู่สมรส
(2) นายวีระศักดิ์ พงศ์อักษร บรรณาธิการบริหาร-สายงานข่าวโทรทัศน์ เข้าเป็นผู้บริหาร
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2557
(3) นางสาวขวัญเรือน   ถาวรทวีวงษ์ ลาออกจากการเป็น ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�ำนวยการ
สายงานรายการโทรทัศน์ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2557

6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

บริษัทฯและบริษัทย่อย 3 บริษัท จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบ
บัญชี จ�ำกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจ�ำนวนเงินรวม 880,000 บาท (แปดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ประกอบด้วย
ชื่อบริษัท
บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด(มหาชน)
บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชั่น จำ�กัด
บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ์มีเดีย จำ�กัด

รวมทั้งสิ้น

2. ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

จำ�นวนเงิน (บาท)
650,000
180,000
50,000
880,000

บริษัทฯ และบริษัทย่อย 3 บริษัท ไม่มีการรับบริการอื่นจากส�ำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและส�ำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด*ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
*หมายเหตุ: บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและส�ำนักงานสอบบัญชีท่ีผู้สอบบัญชีสังกัด
ให้รวมถึง
1. คู่สมรสและบุตรที่ยังต้องพึ่งพิงหรืออยู่ในอุปการะของผู้สอบบัญชี
2. กิจการที่มีอ�ำนาจควบคุมส�ำนักงานสอบบัญชี กิจการที่ถูกควบคุคมโดยส�ำนักงานสอบบัญชี
และกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับส�ำนักงานสอบบัญชี ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม
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3. กิจการที่อยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างเป็นสาระส�ำคัญของส�ำนักงานสอบบัญชี
4. หุ้นส่วนหรือเทียบเท่าของส�ำนักงานสอบบัญชี
5. คู่สมรสและบุตรที่ยังต้องพึ่งพิงหรืออยู่ในอุปการะของบุคคลตามข้อ 4
6. กิจการที่ผู้สอบบัญชี บุคคลตามข้อ 1 ข้อ 4 หรือข้อ 5 มีอ�ำนาจควบคุมหรือมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระ
ส�ำคัญ ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม

7. การปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ
การเข้าร่วมประชุม

ในปี 2557 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท,คณะกรรมการตรวจสอบ และการประชุมผู้ถือหุ้นโดยมี
รายละเอียดดังนี้
ลำ�ดับ

ชื่อ-นามสกุล

จำ�นวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/จำ�นวนครั้งที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมผู้ถือหุ้น

1

นายสุทธิชัย แซ่หยุ่น

6/6

-

1/1

2

นายอดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ

6/6

-

1/1

3

นายสุพงษ์ ลิ้มธนากุล

5/6

3/4

1/1

4

นายเมธา สุนทรจิตร์

5/6

3/4

1/1

5

นายกิตติชัย ลัทธิโสภณกุล

6/6

4/4

1/1

6

นางสุภาณี เดชาบูรณานนท์

6/6

-

1/1

7

นายเสริมสิน สมะลาภา

6/6

-

1/1

8

นางสาวเอี่ยมศรี บุญหชัยรัตน์

6/6

-

1/1

9

นายเทพชัย แซ่หย่อง

6/6

-

1/1

10

นางสาวดวงกมล โชตะนา

6/6

-

1/1

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการจดบันทึกรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งประกอบด้วยข้อมูลที่เป็น
สาระส�ำคัญอย่างครบถ้วน จัดเก็บรายงานการประชุมทีผ่ า่ นการรับรองจากคณะกรรมการบริษทั พร้อมให้กรรมการ
และผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

8. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษทั ให้ความส�ำคัญต่อระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนือ่ ง จึงจัดให้มรี ะบบการควบคุม
ภายในที่ครอบคลุมทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติงาน การด�ำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง ได้จัดให้มีกลไกในการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพอย่างเพียงพอ ในการปกป้องรักษาและ
ดูแลทรัพย์สนิ ของบริษทั ฯ โดยมีฝา่ ยตรวจสอบภายในท�ำหน้าทีต่ รวจสอบการปฏิบตั งิ านของทุกหน่วยงานให้เป็น
ไปอย่างถูกต้อง รัดกุม และเป็นไปตามที่ระเบียบก�ำหนด รวมทั้งมีคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อดูแลและก�ำกับ
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ระบบการควบคุมภายในของบริษทั ฯ ให้ปฏิบตั ติ ามนโยบายและแผนงานตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษทั และสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน
ในปี 2557 คณะกรรมการบริษทั ได้รบั ทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เกีย่ วกับการสอบทาน
งบการเงินและรายงานทางการเงิน รวมทั้งผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งคณะกรรมการ
บริษทั เห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษทั ฯ โดยรวมอยูใ่ นระดับทีน่ า่ พึงพอใจ สามารถให้ความมัน่ ใจอย่าง
มีเหตุผลต่อความเชือ่ ถีอได้ของงบการเงิน มีการดูแลป้องกันทรัพย์สนิ มิให้ผบู้ ริหารและพนักงานน�ำไปใช้โดยมิชอบ
รวมถึงการท�ำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน การปฏิบัติงานเป็นไปตามขั้นตอนที่
ก�ำหนด มีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุมเพียงพอและเหมาะสมในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ การควบคุม
ภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และ
ระบบการติดตาม โดยสรุปสาระส�ำคัญดังนี้
1. องค์กรและสภาพแวดล้อม
บริษัทฯ มีการก�ำหนดเป้าหมายการด�ำเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้ โดยมีการทบทวนพิจารณาถึง
ความเป็นไปได้ของเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้เป็นระยะๆ มีการก�ำหนดค่าตอบแทนให้กับพนักงานตามผลการปฏิบัติ
งานของพนักงานในแต่ละปีอย่างสมเหตุสมผล การจัดโครงสร้างองค์กรได้มีการแบ่งแยกอ�ำนาจหน้าที่ตามสาย
งานอย่างชัดเจน รวมทั้งจัดให้มีคู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการท�ำงาน (Code of Conduct) เพื่อ
ให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนยึดถือเป็นแนวทางในการท�ำงานด้วยความซื่อสัตย์และเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน
คุณภาพ คุณธรรม รวมทั้งครอบคลุมในเรื่องการดูแลผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ และการปฏิบัติตามกฎหมาย โดย
ทุกคนมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
2. การบริหารความเสี่ยง
บริษัทฯ มีการประเมินความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อการด�ำเนินงาน โดยการประชุมของฝ่ายบริหาร
ประกอบด้วยกรรมการผู้อ�ำนวยการ ผู้อ�ำนวยการฝ่ายอาวุโส และผู้อ�ำนวยการฝ่ายในสายงานที่เกี่ยวข้อง มีการ
ประเมินวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งการก�ำหนดแผนด�ำเนินการและติดตามผลการ
ปฏิบัติงาน
3. การควบคุมการปฏิบัติงาน
บริษทั ฯ มีการจัดท�ำนโยบายและระเบียบปฏิบตั งิ านในด้านต่างๆ รวมถึงการท�ำธุรกรรมด้านการเงิน จัด
ซือ้ จัดจ้าง และการบริหารทัว่ ไป มีการก�ำหนดอ�ำนาจหน้าทีแ่ ละก�ำหนดวงเงินอนุมตั ขิ องฝ่ายบริหารแต่ละระดับไว้
อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อกั ษร มีการแบ่งแยกหน้าทีก่ ารบันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ การดูแล
จัดเก็บทรัพย์สิน ออกจากกัน และในการอนุมัติท�ำธุรกรรมของบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร
หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว บริษัทฯ จะค�ำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นส�ำคัญ และพิจารณา
เสมือนเป็นรายการที่กระท�ำกับบุคคลภายนอก
4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
บริษทั ฯ จัดให้มรี ะบบสารสนเทศและช่องทางการสือ่ สารทัง้ ภายในและภายนอกองค์กรทีม่ คี วามเหมาะ
สม เพือ่ ให้ทกุ ฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้องได้รบั ข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และมีขอ้ มูลทีส่ �ำคัญในเรือ่ งต่างๆ อย่าง
เพียงพอส�ำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจ
5. ระบบการติดตาม
บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างสม�่ำเสมอ โดยฝ่ายตรวจ
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สอบภายในท�ำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานในแต่ละส่วนงาน และรายงานผลการตรวจสอบต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหาร โดยหากการตรวจสอบพบข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�ำคัญ จะต้องรายงาน
เพื่อพิจารณาสั่งการแก้ไขภายในระยะเวลาอันสมควร
หัวหน้างานตรวจสอบภายใน
นางสาวพนิดา อากาศอ�ำนวย ต�ำแหน่งผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นผู้ด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้า
งานตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าหัวหน้างานตรวจสอบภายใน มีคุณสมบัติเหมาะสม
ที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ใน
การท�ำงานด้านการตรวจสอบ และเข้าใจในกิจกรรมและการด�ำเนินงานของบริษัทเป็นอย่างดี ทั้งนี้กรณีที่มีการ
แต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ต้องได้รับการเห็นชอบจากคณะ
กรรมการตรวจสอบ
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ริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน) หรือ
NBC ได้ด�ำเนินการในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ควบคูก่ บั
การประกอบธุรกิจอย่างต่อเนือ่ ง โดยค�ำนึงถึงหลักจรรยาบรรณ
แห่งวิชาชีพ และหลักบรรษัทภิบาล ยึดถือเรือ่ งความโปร่งใส ( Corporate
Governance : CG ) ในการบริหารธุรกิจ และค�ำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(Stake Holder) เพราะเราตระหนักดีว่า ธุรกิจสื่อนั้น เกี่ยวเนื่องกับสังคม
อย่างใกล้ชดิ โดยเฉพาะการน�ำเสนอเนือ้ หาต่างๆของสือ่ ทีวี และ โซเชีย่ ล
มีเดีย มีผลต่อการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและความรู้สึกนึกคิดของประชาชน
ในปี 2557 การมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม มีความส�ำคัญ
ยิ่ง เนื่องจากประเทศไทยก�ำลังอยู่ระหว่างการปฎิรูป เศรษฐกิจ และ
สังคม ครั้งใหญ่ โดยเฉพาะเรื่องของการเดินหน้าขจัดทุจริตคอรัปชั่น ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะในส่วนภาคเอกชนนั้น บริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์นับเป็นฟันเฟืองส�ำคัญในการร่วมสร้างให้สังคมไทย
ใสสะอาด ซึง่ ในส่วนนี้ ทาง NBC ตระหนักดี ถึงการมีสว่ นร่วมทีด่ ใี นสังคม
และมีส่วนร่วมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ

ความรับผิดชอบ

ต่อสังคม
นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ NBC
ทีวดี จิ ติ อลนับเป็นก้าวส�ำคัญของประเทศไทยในการพัฒนาด้าน
กิจการวิทยุโทรทัศน์ นับตั้งแต่ต้นปี 2557 เป็นต้นมา ที่ได้เริ่มมีการออก
อากาศในระบบดิจิตอล การแข่งขันในสนามทีวีดิจิตอลซึ่งมีมากถึง 24
ช่อง จึงเป็นการแข่งขันที่รุนแรงเป็นอย่างมาก เนชั่นทีวีเองก็เป็นหนึ่งใน
24 ช่องธุรกิจที่อยู่ในสนามแข่งขันนี้ แต่ถึงแม้จะมีการแข่งขันที่สูงเพียงใด
เนชัน่ เองก็ยงั คงมุง่ มัน่ ทีจ่ ะประกอบธุรกิจควบคูไ่ ปกับความรับผิดชอบต่อ
สังคม ทั้งในด้าน สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility :
CSR) ในนิยามของ บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
(มหาชน) หรือ NBC ไม่ได้หมายความว่า “รับผิดชอบต่อสังคม” เท่านั้น
หากยังหมายความถึง “Respect & Share” หรือ “ใส่ใจและแบ่งปัน”
ทั้งภายในและภายนอกบริษัท ซึ่งถือเป็นหัวใจของการพัฒนาและเติบโต
ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน และไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
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เกณฑ์ในการชี้วัดผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น
จ�ำกัด (มหาชน) ตระหนักดีถึงการสร้างความมีส่วน
ร่วมของผูม้ สี ว่ นได้เสียต่อบริษทั โดยบริษทั ฯ ได้ ยึดถือ
หลักจริยธรรมแห่งวิชาชีพของสือ่ มวลชนซึง่ เป็นนโยบาย
หลักในเครือเนชั่น เป็นประเพณีปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
ซึ่งเป็นเหตุผลส�ำคัญที่ท�ำให้สื่อและผู้ปฏิบัติงานของ
สื่อต่างๆในเครือฯ ได้รับความเชื่อถือและศรัทธาจาก
สังคมมาอย่างต่อเนื่อง แม้ในยามคับขันหรือในช่วงที่
มีแรงกดดันทางการเมืองเราก็สามารถท�ำหน้าทีข่ องสือ่
อย่างแน่วแน่โดยไม่ละทิ้งหลักการแห่งวิชาชีพ
โดยบริษทั ได้มกี ารจ�ำแนกผูม้ สี ว่ นได้เสียออก
เป็น 2 ประเภท คือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในซึ่งเป็น
ผู้ที่มีความเกี่ยวข้องเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทและเป็น
แรงขับเคลื่อนให้บริษัทสามารถด�ำเนินงานต่อไปได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
หรือผูท้ มี่ คี วามเกีย่ วข้องทางตรงกับการด�ำเนินงานของ
บริษัท ซึ่งการด�ำเนินงานของบริษัทอาจจะส่งผลกระ
ทบทางตรงหรือทางอ้อม

ผู้มีส่วนได้เสีย
ภายใน 		
คณะกรรมการบริษัท
พนักงาน
ผู้ถือหุ้น

ผู้มีส่วนได้เสีย
ภายนอก
ลูกค้าและคู่ค้า
คู่แข่งทางการค้า
เจ้าหนี้

ความรับผิดชอบต่อวิชาชีพสื่อมวลชน
NBC ตระหนักดีว่าการท�ำหน้าที่ในฐานะ
สือ่ มวลชนนัน้ มีความจ�ำเป็นต้องได้รบั ความเชือ่ ถือและ
ศรัทธาจากสังคม แต่ความน่าเชือ่ ถือนัน้ ไม่สามารถสร้าง
ได้ในระยะเวลาสัน้ ๆ NBC จึงได้ยดึ ถือหลักจริยธรรม
ว่าด้วยความรับผิดชอบในวิชาชีพสื่อมวลชน หรือ
Nation Way “ผิดจากนี้ไม่ใช่เรา” เสมอมา ซึ่งหลัก
ปฏิบตั ดิ งั กล่าวนัน้ ถูกร่างขึน้ มาเพือ่ ก�ำหนดหลักจริยธรรม
แห่งวิชาชีพให้เป็นแนวปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมร่วมกัน
ส�ำหรับ “คนท�ำข่าว” ในทุกระดับ ทัง้ ในระหว่างปฏิบตั ิ
หน้าที่และนอกเวลางาน
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เพื่อธ�ำรงไว้ซึ่งความน่าเชื่อถือและความรับ
ผิดชอบของเนชัน่ ทีวี ทีม่ ตี อ่ สังคม การน�ำเสนอข่าวสาร
ต่างๆของเนชั่นทีวีนั้น จะผ่านกระบวนการตรวจสอบ
ด้วยความระมัดระวังและรอบคอบให้อยู่ในขอบเขต
ของศีลธรรมและวัฒนธรรมอันดี รวมถึงตระหนักถึง
ความส�ำคัญของข่าวและภาพต่อสาธารณชน เพื่อให้
ข่าวที่น�ำเสนอออกไม่ออกไปในท�ำนองชวนเชื่อ หรือ
ไม่เป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม
(สามารถดูค�ำประกาศเนือ้ หาหลักจริยธรรมว่า
ด้วยความรับผิดชอบในวิชาชีพสือ่ มวลชน หรือ Nation
Way ได้ท  ี่ https://nationhouse.nationgroup.com/hr/
doc/manual/NBC_คู่มือจริยธรรม.pdf )
การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่
NBC ได้ระบุเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ใน
นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ และคู่มือจริยธรรมของ
คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยยึดหลัก
จริยธรรมว่าด้วยความรับผิดชอบในวิชาชีพสือ่ มวลชน
Nation Way “ผิดจากนี้ไม่ใช่เรา” เป็นประเพณีปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัด ครอบคลุมทั้งจรรยาบรรณเบื้องต้น
ในการปฏิบัติหน้าที่ของ “คนท�ำข่าว” ในทุกระดับ ทั้ง
เรื่องการรับสิทธิพิเศษและผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจ
จะขัดต่อการปฏิบตั หิ น้าทีส่ อื่ มวลชนมืออาชีพ อีกด้วย

การเข้าร่วมเครือข่ายต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชัน่
NBC ได้แสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น ด้วยการเข้าร่วมในโครงการแนวร่วม
ปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชน
ไทย ในการต่อต้านทุจริต โดยมีความตัง้ ใจทีจ่ ะร่วมมือ
กับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและองค์กร
ระหว่างประเทศ เพื่อสร้างมาตรฐานการประกอบ
ธุรกิจทีใ่ สสะอาด โดยได้เข้าร่วมโครงการตัง้ แต่ปี 2556
แนวร่วมปฏิบตั ิ (Collective Action Coalition)
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ของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านทุจริต เป็นโครงการ
ทีไ่ ด้รบั การสนับสนุนการจัดท�ำโดยรัฐบาลและส�ำนักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
(ป.ป.ช.) โดยร่วมกันด�ำเนินการต่อต้านการทุจริตและ
คอร์รัปชั่นตามหลักการสากล อันได้แก่หลักที่ 10 ว่า
ด้วยการต่อต้านทุจริตตาม The Ten Principles of the
United Nations Global Compact หลักการด�ำเนินธุรกิจ
ว่าด้วยการต่อต้านการให้สินบน (Business Principles
for Countering Bribery) ซึ่งก�ำหนดโดย Transparency
International รวมถึงหลักการต่างๆ ที่เผยแพร่โดย
ธนาคารโลก และ Center for International Private
Enterprise (CIPE) และ องค์กรนานาชาติอื่นๆ
(สามารถดูค�ำประกาศเนือ้ หาแนวร่วมปฏิบตั ิ
ได้ที่http://www.nbc.co.th/download/collective_
action_coalition_edit1_th.pdf )

รายการโทรทัศน์เพื่อสังคม
1. รายการ กฤษณะทัวร์ยกล้อ
รายการท่องเทีย่ วทีด่ �ำเนินรายการโดยคุณอ๋อย
กฤษณะ ละไล กับภาพคุ้นตาของพิธีกรที่นั่งรถเข็นจัด
รายการ โดยรายการนี้จะพาท่านผู้ชมไปท่องเที่ยวใน
ที่ต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ พร้อมกับส�ำรวจอารย
สถาปัตย์หรือการออกแบบพืน้ ทีเ่ พือ่ คนพิการในแต่ละ
พื้นที่ว่ามีจุดไหนที่ดีควรใช้เป็นตัวอย่าง และจุดไหนที่
ยังบกพร่องและควรแก้ไข ทั้งนี้โครงการยังได้ร่วมกับ
‘ทูตอารยสถาปัตย์’ ซึ่งเป็นเด็กรุ่นใหม่ ในการช่วยกัน
ส�ำรวจและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกแบบ
สิง่ ของหรือสถานทีต่ า่ งๆ เพือ่ ให้สามารถอ�ำนวยความ
สะดวกกับคนทุกคนได้อย่างเท่าเทียมกันอีกด้วย
2. รายการ เนชั่นระวังภัย
NBC เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของประชาชน
จากทุกข์ที่ไม่ได้รับการแก้ไขไม่ว่าจะเป็น เรื่องความไม่

เป็นธรรม จุดเสี่ยง อันตราย การถูกเอารัดเอาเปรียบ
รวมถึงพื้นที่บนหลักกฎหมายที่ถูกบดบัง รายการ
“เนชั่นระวังภัย” จึงถือก�ำเนิดขึ้นมาภายใต้แนวคิด
“คุณบอกเรา เราช่วยคุณ” เพือ่ ให้ประชาชนทุกคนสามารถ
ร้องเรียนปัญหาต่างๆทีพ่ บ เข้ามาเพือ่ ทีท่ างเนชัน่ จะได้
ช่วยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและแก้ไขต่อไปได้
ความรับผิดชอบต่อพนักงาน
จริยธรรมว่าด้วยความรับผิดชอบต่อพนักงาน
บริษัทฯ ตระหนักดีว่าทรัพยากรมนุษย์เป็น
สิ่งที่มีคุณค่าที่สุด และเป็นปัจจัยส�ำคัญที่น�ำองค์กร
ไปสู่ความส�ำเร็จ จึงมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพของ
พนักงาน เสริมสร้างวัฒนธรรม ส่งเสริมสุขภาพทั้ง
ด้านร่างกายและจิตใจ และสร้างบรรยากาศการท�ำงาน
ทีด่ ี ส่งเสริมการท�ำงานเป็นทีม เพือ่ สร้างความมัน่ ใจให้
พนักงาน สนับสนุนให้มีการเลือกตั้งกรรมการลูกจ้าง
เพือ่ เป็นตัวแทนของพนักงานให้มสี ว่ นร่วมในการบริหาร
จัดการสวัสดิการต่างๆ ตามที่กฎหมายก�ำหนด อีกทั้ง
เปิดโอกาสและอ�ำนวยความสะดวกให้ พนักงานสามารถ
จัดตั้ง “สหภาพแรงงานสื่อสารมวลชนไทย” ตามพรบ.
แรงงานสัมพันธ์ 2518 ได้
ทั้งนี้เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์เกี่ยวกับ
สภาพการจ้างงาน ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
นายจ้างกับลูกจ้างและระหว่างลูกจ้างด้วยกัน กิจกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานได้แก่ กิจกรรมที่ผู้บริหารและ
พนั ก งานท�ำบุ ญ ใส่ บ าตรร่ ว มกั น เดื อ นละครั้ ง
กิจกรรม One Nation One Family การจัดงานปีใหม่
กิจกรรมชมรมต่างๆ เช่น ค่ายอาสาฯ ชมรมดนตรี
ชมรมกีฬา เป็นต้น
การจัดสวัสดิการให้กับพนักงาน บริษัทฯ
ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาพนักงานและการดูแล
ในเรื่องของสวัสดิการแรงงาน ในการจัดระบบค่าจ้าง

และสวัสดิการให้กบั พนักงานด้วยความเหมาะสม โดย
พิจารณาจากความสามารถในการแข่งขันในตลาดแรงงาน
การวางแผนเติบโตในสายงาน ศักยภาพ ค่าครองชีพ
โดยค่าจ้างเริม่ ต้นของพนักงาน สวัสดิการยังครอบคลุม
ถึงการลาหยุดในกรณีต่างๆ กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
เงินช่วยเหลือบุตร เงินยืมฉุกเฉิน ค่าเครื่องแต่งกาย
ค่ารักษาพยาบาล เบี้ยเลี้ยง ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
รวมถึงการก�ำหนดแนวปฏิบัติด้านแรงงาน
และสิทธิมนุษยชนต่างๆ เพือ่ ให้เป็นไปตามข้อก�ำหนด
และมาตรฐานสากล สิทธิการจัดตั้งคณะกรรมการ
แรงงานหรือสหภาพแรงงานของพนักงาน รวมถึงการ
เปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็น หรือร้อง
เรียนในเรื่องต่างๆ
นอกจากนี้ บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญในเรื่อง
การป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ อีกทั้งยังมีมาตรการช่วย
เหลือพนักงานในกรณีการเกิดอุบัติเหตุขึ้น โดยมีการ
ท�ำประกันชีวติ ให้กบั พนักงานทุกระดับในบริษทั ฯ รวม
ถึงมีการดูแลเกีย่ วกับเรือ่ งสุขภาพอนามัยของพนักงาน
เป็นประจ�ำ ดังนี้
1. จัดท�ำประกันชีวิต (ประกันอุบัติเหตุและ
ประกันชีวิตกลุ่มให้กับพนักงานทุกระดับ)
2. มีการตรวจสุขภาพประจ�ำปี โดยมีแพทย์
และพยาบาล จากโรงพยาบาล เข้ามาท�ำการตรวจ
3. จัดให้มีการฉีดวัคซีนเป็นประจ�ำทุกปี เช่น
วัคฉีนป้องกันไข้หวัดใหญ่
4. จัดเงินช่วยเหลือ กรณีพนักงานเจ็บป่วย
รักษาตัวในโรงพยาบาล
5. จัดเงินช่วยเหลือ กรณี บิดา ภรรยา บุตร
หรือตัวพนักงานเองเสียชีวิต
ในด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยใน
สถานที่ท�ำงาน บริษัทได้ให้ความส�ำคัญโดยอบรมและ
รณรงค์สร้างจิตส�ำนึกและความตระหนักต่อการดูแล
รักษาสภาพแวดล้อมการท�ำงานให้มคี วามปลอดภัยต่อ
ชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ โดยในรอบ
ปี 2557 ทีผ่ า่ นมา ไม่มกี ารเกิดอุบตั เิ หตุ และการลาเจ็บ
ป่วยจากการท�ำงาน เนื่องจากลักษณะการท�ำงานของ
บริษัทฯ เป็นการปฏิบัติงานในส�ำนักงานเป็นส่วนใหญ่
และทางบริษัทฯ ได้ให้ความส�ำคัญกับสภาพแวดล้อม
ในการท�ำงาน มีการดูแลอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้
รวมถึงสถานประกอบการให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
และมีความปลอดภัยอยู่เสมอ
ในด้านการพัฒนาคุณภาพของพนักงาน
บริษัทฯ ได้ให้ความส�ำคัญในเรื่องการพัฒนาศักยภาพ
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ของพนักงาน ในทุกระดับ โดยมีการจัดการอบรมให้
กับพนักงานทั้งจัดอบรมภายในบริษัท และจัดให้ไป
อบรมกับสถาบันหรือหน่วยงานภายนอก เพือ่ เป็นการ
พัฒนาศักยภาพของพนักงานให้สามารถน�ำความรู้ที่
ได้มาพัฒนารูปแบบการท�ำงานให้เกิดประสิทธิภาพ
มากขึ้น โดยการอบรมพนักงานนั้น บริษัทฯ ก�ำหนด
ให้มีการอบรมอย่างถูกต้องตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการ
พัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ซึ่งก�ำหนดให้บริษัท
ที่มีจ�ำนวนพนักงานมากกว่า 100 คนขึ้นไป ต้องจัด
ให้พนักงานได้รับการอบรมในอัตราส่วน 50% ของ
พนักงานทั้งหมด และต้องยื่นเรื่องรับรองหลักสูตร
การอบรมต่อกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ซึ่งบริษัทฯ ได้
ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ส�ำหรับการจัดฝึกอบรมให้
กับพนักงานของบริษัทฯ
ในปี 2557 บริษทั ฯ จัดการอบรมให้กบั พนักงาน
คิดเป็นอัตราร้อยละ 69 ของพนักงานทัง้ หมด 132 คน
โดยเป็นการจัดส่งไปอบรมกับสถาบันหรือหน่วยงาน
ภายนอกและการจัดอบรมภายในหน่วยงาน
ในการฝึกอบรมและให้ความรูพ้ นักงานในการ
ต่อต้านการทุจริต บริษัทตระหนักถึงความส�ำคัญของ
การด�ำเนินธุรกิจและการบริหารงานอย่างมีคุณธรรม
และโปร่งใส ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทก้าวหน้าและเจริญ
เติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับสังคมและประเทศชาติ
ดังนั้นจึงได้จัดท�ำคู่มือจริยธรรมส�ำหรับคณะกรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท เพื่อให้ยืดถือเป็น
กรอบแนวทางในการท�ำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
มีคณ
ุ ธรรม ต่อต้านการทุจริต รวมถึงละเว้นการปฏิบตั ิ
ที่จะน�ำไปสู่การทุจริตได้ เช่น ปฏิเสธการรับของขวัญ
ที่มีมูลค่าสูง โดยได้มีการให้ความรู้กับพนักงานเริ่ม
ตั้งแต่ขั้นตอนการปฐมนิเทศ และย�้ำเน้นตลอดเวลา
การท�ำงานกับบริษทั โดยผ่านทางผูบ้ ริหาร และหัวหน้า
สายงานแต่ละระดับ
บริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถ
แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน หรือ
แจ้งเบาะแสการทุจริตถึงฝ่ายบริหารได้หลายช่องทาง
ได้แก่ ผ่านตัวแทนของพนักงานทีไ่ ด้รบั การคัดเลือกเป็น
กรรมการลูกจ้างตามทีก่ ฎหมายก�ำหนด ซึง่ ประชุมร่วม
กับฝ่ายบริหารเป็นประจ�ำทุกเดือน แสดงความคิดเห็น
หรือตั้งค�ำถามผ่าน Facebook / Twitter / Yammer /
intranet ภายในองค์กร หรือเสนอความเห็นโดยตรงถึง
ผูบ้ ริหารผ่านทาง e-mail ซึง่ ผูบ้ ริหารสามารถสือ่ สารกับ
พนักงานได้จาก Facebook/Twitter/Yammer/ intranet
ของบริษัทด้วยอีกทางเช่นกัน
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การบริหารค่าตอบแทนและผลประโยชน์
ต่างพนักงาน
เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม โปร่งใส และ
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาและการเพิม่ ศักยภาพ
ของบุคลากรในองค์กร ตลอดจนนโยบายการสืบทอด
ต�ำแหน่งงาน บริษทั จึงได้วา่ จ้างทีป่ รึกษาด้านทรัพยากร
มนุษย์ เข้ามาด�ำเนินการปรับปรุงการบริหารงานด้าน
ทรัพยากรบุคคลเพื่อเพิ่มประสิทธิการท�ำงานให้แก่
องค์กร และสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืน และเป็น
ธรรมในการจ้างงานให้แก่พนักงาน ตามมาตรฐาน
การบัญชีใหม่ (IFRS) เรื่องค่าตอบแทนพนักงานเมื่อ
เกษียณอายุ ที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปี 2554 บริษัทจึงได้
จัดหาผู้เชี่ยวชาญทางสถิติในการค�ำนวณผลตอบแทน
พนักงานเมือ่ เกษียณอายุ และได้บนั ทึกรับรูร้ ายการดัง
กล่าวในงบการเงินปี 2557 แล้ว
เพื่อสร้างหลักประกันทางการเงินให้แก่
พนักงานเมื่อต้องออกจากงานหรือเกษียณอายุจาก
การท�ำงาน บริษัทฯ ได้จัดให้มีกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
ให้กับพนักงาน ซึ่งเงินในกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพจะมา
จากเงินทีพ่ นักงานจ่ายสะสม เงินของบริษทั ทีจ่ า่ ยสมทบ
และผลประโยชน์ที่เกิดจากเงินดังกล่าว
โครงการเพื่อสังคม
เพราะความรับผิดชอบต่อสังคมนั้น หาก
พูดเพียงอย่างเดียวก็มิอาจจะเปลี่ยนแปลงสังคมได้
NBC จึงได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมเพื่อสร้างความ
เปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในสังคม โดยครอบคลุมในทั้ง
3 มิติ ด้านสังคม ด้านชุมชน และ ด้านสิง่ แวดล้อม ผ่าน
กิจกรรมสร้างสรรค์ และโครงการต่างๆ ดังนี้
ด้านสังคม
1. Honda Dream Road ถนนในฝัน...ถนน
ปลอดอุบัติเหตุ ปีที่ 2
NBC และบริษทั ฮอนด้า ออโตโมบิล ประเทศไทย
จ�ำกัด และศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัด
กิจกรรมให้กับประชาชนทั่วไปที่มีรถยนต์และยังขาด
ประสบการณ์ในการขับขี่รวมถึงขาดทักษะที่ถูกต้อง
ในการขับขี่บนท้องถนนอย่างปลอดภัย จึงได้มีการจัด
อบรมให้ความรู้ด้านเครื่องยนต์เบื้องต้น การเตรียม
ความพร้อมก่อนขับขี่ การใช้อปุ กรณ์นริ ภัยอย่างถูกต้อง
การขับขี่อย่างถูกวิธี กฎหมายและเครื่องหมายจราจร
โดยได้จดั เตรียมวิทยากรผูเ้ ชีย่ วชาญองค์ความรู้ พร้อม
วีดีทัศน์ประกอบการอบรมท�ำความเข้าใจให้ผู้อบรม
ท�ำความเข้าใจได้ง่าย เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยง

การเกิดอุบัติเหตุต่างๆบนท้องถนน โดยในปี 2557 ได้
มีการจัดอบรมในศูนย์บริการฮอนด้าทีเ่ ข้าร่วมโครงการ
ทั้งหมด 44 แห่ง ทั่วประเทศ
2. โครงการห้องสมุดเสียง ส่องทางสร้าง
ฝันให้น้องในโลกมืด ปี 3
NBC ตระหนักดีถึงการเข้าถึงโอกาสทางการ
ศึกษาของผูพ้ กิ ารทางสายตา ซึง่ ในปัจจุบนั ประเทศไทย
มีจ�ำนวนผู้พิการทางสายตาหรือสายตาเลือนลางมาก
ถึง 600,000 คน และมีเพียง 11,000 คนเท่านั้นที่มี
โอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน NBC จึงได้ร่วมกับ
มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชินปู ถัมภ์ และมูลนิธคิ อลฟีลด์เพือ่ คนตาบอดในพระ
ราชูปถัมภ์ จัดท�ำโครงการ “ห้องสมุดเสียง ส่องทาง
สร้างฝันให้น้องในโลกมืด ปี 3” เพื่อช่วยเหลือ และ
เติมเต็มให้ผพู้ กิ ารทางสายตาทีไ่ ม่สามารถอ่านหนังสือ
ได้ด้วยตนเอง

3. โครงการรณรงค์ลดอุบตั เิ หตุชว่ งสงกรานต์
ร่วมกับ สสส.
จากสถิติอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลที่มีจ�ำนวน
ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจ�ำนวนมากทุกๆปี ซึ่งสาเหตุ
ส่วนใหญ่มกั เกิดจากการดืม่ สุราและขับรถโดยประมาท
NBC เอง มีความห่วงใยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน จึงได้ร่วมกับส�ำนักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และส�ำนักคณะกรรมการ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (สคอ.) สร้างเครือข่าย
เพื่อรณรงค์ลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดย
เชิญชวนองค์กรภาคธุรกิจ ภาคโรงงานอุตสาหกรรม
ให้มีส่วนร่วมในการดูแลและปลูกจิตส�ำนึกพนักงาน
และให้ค�ำนึงถึงความปลอดภัยโดยเริ่มจากตัวเองและ
เป็นการช่วยกันลดอุบตั เิ หตุทอี่ าจเกิดขึน้ ในช่วงเทศกาล
สงกรานต์
ด้านชุมชน
1. ข่าวข้นคนเนชั่น คลายหนาว
จากปัญหาภัยหนาวที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัด
น่าน NBC จึงได้จัดโครงการ ข่าวข้นคนเนชั่นรวมน�้ำ
ใจ คลายหนาว โดยให้ผู้ชมทางบ้านร่วมกันบริจาคเงิน

เพือ่ น�ำไปซือ้ สิง่ ของเสือ้ ผ้ากันหนาว และเครือ่ งอุปโภค
บริโภค รวมแล้วเป็นจ�ำนวนเงินกว่า 2 แสนบาท โดย
NBC ได้น�ำไปจัดซื้อสิ่งของและได้น�ำไปส่งมอบให้คน
เมืองน่านเมื่อวันที่ 29 พ.ย.57 ณ โรงเรียนบ้านผาตูบ
อ�ำเภอเมืองน่าน โดยได้น�ำสิ่งของ เสื้อผ้ากันหนาว
เครือ่ งอุปโภคบริโภค ไปมอบให้นกั เรียนทีข่ าดแคลนใน
จังหวัดน่าน 10 โรงเรียน จ�ำนวนกว่า 500 คน ด้วยกัน
ด้านสิ่งแวดล้อม
1. ปลูกป่า กฟผ. บวชป่าต้นน�้ำ ย้อนรอย
20 ปี ปลูกป่า กฟผ.
ผืนป่าที่ผ่านพิธีบวชป่า เป็นเสมือนดินแดน
อันศักดิ์สิทธิ์ ไม่ว่าผู้ใดก็ไม่อาจเข้าไปท�ำลายได้ ท�ำให้
ต้นไม้มีโอกาสคืนความชุ่มชื้นแก่แผ่นดินได้เต็มที่
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และสายนำ�้ ล�ำธารทีเ่ กิดจากป่าต้นน�ำ้ ดังกล่าว ก็จะฟืน้
คืนชีวิตและอยู่เคียงคู่กับชุมชนตลอดไป NBC จึงได้
ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตในการจัดโครงการปลูกป่า
โดยได้มีการท�ำพิธีบวชป่าต้นน�้ำร่วมกับชาวบ้านและ
ชุมชนใกล้เคียง รวมถึงร่วมกันสร้างฝาย ชะลอนำ�้ เพือ่
ป้องกันน�้ำท่วม ดินทลาย
2. โครงการคนข่าวเนชั่นชวนปั่น
NBC ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รณรงค์สร้างความมีสว่ นร่วมกับภาคประชาชน ให้เห็น
ถึงความส�ำคัญ และประโยชน์ของการเดินทางด้วย
กิจกรรมปั่นจักรยานในชื่อโครงการคนข่าวเนชั่น
ชวนปั่น โดยยกทัพนักข่าวเนชั่นชวนประชาชน
ร่วมปั่นจักรยานไปด้วยกัน พร้อมกระตุ้นการมีส่วน
ร่วมในภาคประชาชนในการเกิดความรับผิดชอบต่อ
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สังคม และลดการใช้พลังงานที่เกิดความจ�ำเป็น ลด
มลภาวะ ให้เกิดชุมชนที่ปลอดจากมลพิษ โดยในปี
2557 NBC ได้จัดกิจกรรมปั่นจักรยานใน 7 จังหวัด
ได้แก่ พิษณุโลก พัทยา สงขลา ขอนแก่น อุดรธานี
เชียงใหม่ และ นครราชสีมา
ทั้งหมดนี้ เป็นเรื่องความรับผิดชอบต่อ
สังคมทั้งในส่วนของความรับผิดชอบต่อสังคมใน
กระบวนการธุรกิจ หรือ CSR in process และ ความ
รับผิดชอบต่อสังคมนอกกระบวนการธุรกิจ หรือ
CSR after process ซึ่งทาง NBC ท�ำคู่ขนานกันไป
โดยพยายามเน้นในส่วน CSR in process มากขึ้น
รวมถึงการยึดมัน่ ในเรือ่ งบรรษัทภิบาล บริหารธุรกิจ
ด้วยความโปร่งใส ค�ำนึงถึงผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียตลอด
กระบวนการประกอบธุรกิจ

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้างรายได้จากการขายและบริการ
บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีโครงสร้างรายได้จาก
การขายและบริการแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ และบริการ ดังต่อไปนี้
หน่วย : ล้านบาท
ปี 2557
ผลิตภัณฑ์/บริการ
รายได้จากธุรกิจสื่อโทรทัศน์
รายได้จากธุรกิจสื่อวิทยุ
รายได้จากธุรกิจสื่อรูปแบบใหม่
รายได้อื่นๆ
รวมรายได้

ปี 2556

ปี 2555

จำ�นวนเงิน

%

จำ�นวนเงิน

%

จำ�นวนเงิน

%

501.85

67.65

463.34

68.08

550.57

74.36

26.67

3.59

33.08

4.86

33.41

4.51

184.86

24.92

165.37

24.30

153.09

20.68

28.49

3.84

18.88

2.76

3.34

0.45

741.87

100.00

680.67

100.00

740.41

100.00
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
ประจ�ำปี 2557
เรียน

ผู้ถือหุ้น
บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย
กรรมการอิสระ 3 ท่าน โดยมีดร.สุพงษ์ ลิ้มธนากุล เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายเมธา สุนทรจิตร์
นายกิตติชัย ลัทธิโสภณกุล เป็นกรรมการตรวจสอบ
ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกันรวม 4 ครั้ง แต่ละครั้งใช้เวลาประชุม 2-3 ชั่วโมง
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมดังกล่าวมีวาระการ
ประชุมร่วมกับผูส้ อบบัญชี หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และผูบ้ ริหารระดับสูงในวาระทีเ่ กีย่ วข้อง โดยคณะ
กรรมการตรวจสอบมีความเห็นดังนี้
การจัดท�ำงบการเงิน คณะกรรมการได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ�ำปี 2557
ร่วมกับผู้บริหารและผู้สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ได้จัดท�ำขึ้นอย่าง
ถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบ
ถ้วน เชื่อถือได้ และปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดย
สภาวิชาชีพบัญชีแล้ว นอกจากนี้ได้สอบทานการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติในรายการระหว่างกันของบริษัท
บริษัทย่อย และบริษัทร่วม รวมทั้งรายการที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ด�ำเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจ
ปกติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ส�ำนักงาน กลต.และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�ำหนด
การควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาโครงสร้างการบริหารงานของหน่วยงานตรวจ
สอบภายใน เพื่อให้เกิดความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน พิจารณาแผนการตรวจสอบภายในประจ�ำปี 2557 ตาม
ปัจจัยความเสี่ยงที่คาดว่าจะมีผลกระทบต่อการด�ำเนินงานของบริษัท พร้อมให้ข้อเสนอแนะ และการปรับแผน
งานการตรวจสอบให้สอดคล้องกับสถานการณ์ มีการติดตามการด�ำเนินการแก้ไขตามรายงานผลการตรวจสอบ
ในประเด็นที่มีนัยส�ำคัญกับฝ่ายบริหารอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี 2557 ผู้สอบบัญชีของบริษัทไม่มีข้อสังเกตเกี่ยวกับ
ระบบการควบคุมภายในของบริษัทที่เป็นสาระส�ำคัญ
การปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุม
ร่วมกับเลขานุการบริษทั มีความเห็นว่าบริษทั ได้ปฏิบตั อิ ยูใ่ นกรอบของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ อย่างถูกต้อง
ผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ�ำปี 2557 นางสาว
ปัทมวรรณ วัฒนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9832 เป็นบุคคลที่มีความเหมาะสมมีความเป็นอิสระ มีความรู้
และประสบการณ์ในการสอบบัญชีมาเป็นเวลายาวนาน ส�ำหรับการพิจารณาคัดเลือกผูส้ อบบัญชีของบริษทั ประจ�ำ
ปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบเสนอให้แต่งตั้ง นางสาวปัทมวรรณ วัฒนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9832
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หรือนายวินจิ ศิลามงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378 หรือนางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท์ ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตเลขที่ 4098 หรือนายวีระชัย รัตนจรัสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4323 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี
ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ำกัด เป็น ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ�ำปี 2558
รายการระหว่างกัน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับ บริษัท
ในกลุม่ ซึง่ อาจท�ำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษทั โดยพิจารณาถึงความจ�ำเป็นในการเข้าท�ำรายการ
และความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการ โดยพิจารณาจากเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการด�ำเนิน
การค้าราคาปกติในตลาดซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก(หากท�ำได้) และให้มีการ
เปิดเผยข้อมูลในการท�ำรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันตามข้อก�ำหนดของคณะกรรมการกลต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอด
จนมาตรฐานการบัญชีทกี่ �ำหนดโดย สภาวิชาชีพบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นว่าเป็นรายการทางการค้าจริง
อันเป็นธุรกิจตามปกติทวั่ ไป และเป็นรายการสนับสนุนการด�ำเนินงานของบริษทั ฯทีม่ คี วามโปร่งใส ซึง่ บริษทั ได้ถอื
ปฏิบัติตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
จากการปฏิบัติงานตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบนั้น คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าบริษัท
ให้ความส�ำคัญกับการบริหารงานตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้มีความโปร่งใส สุจริตและมีจริยธรรม
ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีผลให้ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมี
ประสิทธิภาพเพียงพอ ไม่มีข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�ำคัญ รายการที่เกี่ยวโยงกันที่อาจท�ำให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์นั้นเป็นรายการจริงทางการค้า อันเป็นธุรกิจโดยปกติทั่วไปเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล ไม่พบรายการ
ผิดปกติทเี่ ป็นสาระส�ำคัญ การปฏิบตั ติ ามกฎหมายและระเบียบทางราชการทีเ่ กีย่ วข้องเป็นไปโดยถูกต้อง ส�ำหรับ
งบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ไม่มีเหตุการณ์แสดงถึงปัญหาหรือรายการที่มีผลกระทบต่องบการเงิน
อย่างมีนัยส�ำคัญ ได้จัดท�ำขึ้นอย่างถูกต้องตามที่ควร ในสาระส�ำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และได้เปิด
เผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
			
			
		

		

ดร.สุพงษ์ ลิ้มธนากุล
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงินประจ�ำปี 2557
บริษทั เนชัน่ บรอดแคสติง้ คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริษทั ฯ ตระหนักถึงหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบในฐานะกรรมการของบริษทั จดทะเบียนฯ
ในการก�ำกับดูแลให้รายงานทางการเงินของบริษัทฯ ที่จัดท�ำขึ้นมีข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส�ำคัญ
โปร่งใส เปิดเผยอย่างเพียงพอที่จะด�ำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ ป้องกันการทุจริตและการด�ำเนินการ
ที่ผิดปกติ รายการที่เกี่ยวโยงกันซึ่งอาจท�ำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นรายการทางการค้าอันเป็น
ธุรกิจปกติทั่วไป รวมทั้งได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป ใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและ
ถือปฏิบัติโดยสม�่ำเสมอ ตลอดจนมีการพิจารณาถึงความสมเหตุสมผล ประโยชน์สูงสุด การปฏิบัติตามกฎหมาย
และกฎเกณฑ์ทเี่ กีย่ วข้อง ความรอบคอบระมัดระวังในการจัดท�ำงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษทั ฯ รวมถึง
ข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ�ำปีของบริษัทฯ
ดังนั้น เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียเกิดความเชื่อมั่นต่อรายงานทางการเงินของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ
จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการอิสระผู้ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก�ำหนด
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตามประกาศของคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน ท�ำหน้าที่สอบทาน
ให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงิน และการด�ำเนินงานอย่างถูกต้องเพียงพอ มีการเปิดเผยข้อมูลรายการที่
เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความโปร่งใส ถูกต้องและครบถ้วน รวมทั้ง
ให้มีความเพียงพอของระบบบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการก�ำกับดูแลของ
บริษัทฯ ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล ตลอดจนมีความครบถ้วนเพียงพอ และเหมาะสมของกระบวนการติดตาม
การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและประกาศของคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานความเห็นเรื่องนี้
ต่อคณะกรรมการบริษัทแล้วในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี
(56-1) และรายงานประจ�ำปีของบริษัท
คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯโดยรวม อยู่ในระดับที่น่า
พึงพอใจ สามารถให้ความมั่นใจอย่างมีเหตุผลต่อความน่าเชื่อถือได้ของงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัท
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท�ำและน�ำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้อง
ตามที่ควร ตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่า
จ�ำเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�ำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญไม่ว่าจะ
เกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และผู้สอบบัญชีของบริษัทได้แสดงความเห็นว่างบการเงิน ได้แสดงฐานะการ
เงิน ผลการด�ำเนินงาน และกระแสเงินสด ถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ สมเหตุสมผล ถือปฏิบัติตามมาตรฐาน
การบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีการใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม�่ำเสมอ เปิดเผยข้อมูลอย่าง
โปร่งใส เพียงพอ และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

นายสุทธิชัย แซ่หยุ่น				
ประธานกรรมการบริษัท

112 NBC
รายงานประจำ�ปี 2557

นายอดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ
    กรรมการผู้อ�ำนวยการ

สรุปฐานะการเงินรวมของบริษัท
งบการเงินรวมของบริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยส�ำหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 แสดงก�ำไรจากการด�ำเนินงานก่อนภาษีเงินได้จ�ำนวน 12.86 ล้านบาท หากรวม
ภาษีเงินได้จ�ำนวน 2.15 ล้านบาท ผลประกอบการของกลุ่มบริษัทส�ำหรับปี 2557 แสดงผลก�ำไรจ�ำนวน 10.71
ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีก�ำไรจ�ำนวน 51.04 ล้านบาท คิดเป็นการเปลี่ยนแปลงลดลง
ร้อยละ 79 ทั้งนี้บริษัทขอชี้แจงผลการด�ำเนินงานของกลุ่มบริษัทที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระส�ำคัญสรุปได้ดังนี้
รายได้จากการขายและการให้บริการส�ำหรับปี 2557 จ�ำนวน 713.38 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8 เมื่อ
เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยรายได้โฆษณาจากธุรกิจโทรทัศน์เพิ่มขึ้นร้อยละ 8 ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจาก
เนชั่นทีวีช่อง 22 มีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 64 อันเนื่องมาจากรายได้ค่าโฆษณาที่มาจากการเปลี่ยนธุรกิจในทีวี
ดาวเทียมมาเป็นทีวดี จิ ติ อล ซึง่ เริม่ ออกอากาศตัง้ แต่วนั ที่ 25 เมษายน 2557 ในขณะทีร่ ายได้ในช่องรามาแชนแนล
และคมชัดลึกทีวีที่ยุติการด�ำเนินงานตั้งแต่กลางปี 2556 และสิ้นปี 2556 ตามล�ำดับลดลง รายได้ธุรกิจวิทยุลดลง
ร้อยละ 19 ขณะที่รายได้จากธุรกิจ New Media เพิ่มขึ้นร้อยละ 11
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายส�ำหรับปี 2557 จ�ำนวน 729.01 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับดิจิตอลทีวีเพิ่มขึ้น
กล่าวโดยสรุป ผลการด�ำเนินงานส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ของกลุ่มบริษัทมีก�ำไรจาก
การด�ำเนินงานก่อนภาษีเงินได้จ�ำนวน 12.86 ล้านบาท หากรวมภาษีเงินได้จ�ำนวน 2.15 ล้านบาท ผลประกอบ
การของกลุ่มบริษัทส�ำหรับปี 2557 แสดงผลก�ำไรจ�ำนวน 10.71 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
ซึ่งมีก�ำไรจ�ำนวน 51.04 ล้านบาท

			

ลงลายมือชื่อ_____________________
(นายอดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ)
					
ต�ำแหน่ง กรรมการผู้อ�ำนวยการ
					
ผู้มีอ�ำนาจรายงานสารสนเทศ
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บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย
งบการเงินส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
และ
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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บุคคลอ้างอิงอื่น ๆ
นายทะเบียนหลักทรัพย์ (หุ้นสามัญ) :

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถ.รัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : (66) 2229-2800
โทรสาร : (66) 2359-1259

ผู้สอบบัญชี		

1. นางสาวปัทมวรรณ วัฒนกุล
ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9832 หรือ
2. นายวินิจ ศิลามงคล		
ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378 หรือ
3. นายวิเชียร ธรรมตระกูล		
ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3183 หรือ
4. น.ส.วรรณาพร จงพีรเดชานนท์
ลทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4098

ส�ำนักงานสอบบัญชีบริษัท

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ำกัด
195 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 50-51 ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : (66) 2677-2000
โทรสาร : (66) 2677-2222

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)
บริษัท และบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีในปี 2557 เป็นจ�ำนวนเงินรวม 880,000 บาท
ค่าตอบแทนอื่น (non-audit fee)
-ไม่มี-
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ที่ปรึกษากฎหมาย

บริษัท เภา แอนด์ แอสโซซิเอทส์ ลอว์ ออฟฟิช จ�ำกัด
เลขที่ 140/40 A อาคาร ไอทีเอฟ ชั้น 19 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : (662) 634-4995-7
โทรสาร : (662) 238-2574, (662) 634-4998
บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายธนาธิป แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จ�ำกัด
900 ต้นสนทาวเวอร์ ชั้น 17 ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : (66) 2689-4900
โทรสาร : (66) 2689-4910
บริษัท ส�ำนักงานกฎหมายสากล ธีรคุปต์ จ�ำกัด
900 ต้นสนทาวเวอร์ ชั้น 12 ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : (66) 2252-1588
โทรสาร : (66) 2257-0440

แผนกนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
1858/51-62 ชั้น 12, 13 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ : (66) 2338-3291
โทรสาร : (66) 2338-3938
Email : investor@nbc.co.th
Website : http://www.nbc.co.th
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