วิสัยทัศน์
VISION

มุ่งมั่นสู่การเป็นผู้น�ำด้านการผลิตข่าว
และรายการที่ทรงคุณค่า
เพื่อเป็นสถาบันสื่อแห่งอนาคต

ปณิธาน
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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10
32
41
42
47
55
ข้อมูลทั่วไป

63
64
93
100
101
103
104
105
186
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

สรุปข้อมูลทางการเงินและการลงทุน

รายงานการปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

สารจากประธานกรรมการ

กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ประจ�ำปี 2558

คณะกรรมการบริษัท

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ผู้บริหารระดับสูง

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ�ำปี 2558

โครงสร้างการประกอบธุรกิจ

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน ประจ�ำปี 2558

เครือข่ายธุรกิจ

สรุปฐานะการเงินรวมของบริษัท

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

งบการเงิน

ปัจจัยความเสี่ยง

บุคคลอ้างอิงอื่น ๆ
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ข้อมูลทั่วไป
ชื่อบริษัท

บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์
NBC

ประเภทธุรกิจ

ผลิตรายการโทรทัศน์ รายการวิทยุ และให้บริการข่าวสาร
โฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์ 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

535,436,609 บาท (ณ 20 พฤศจิกายน 2558)
4 NBC
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นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)
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
และให้บริการโฆษณา
ผ่านสื่อโทรทัศน์

99.99

500,000,000

500,000,000

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

ผลิตรายการโทรทัศน์
และให้บริการโฆษณา
ผ่านสื่อโทรทัศน์

99.99

1,000,000

250,000
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สรุปข้อมูลทางการเงินและการลงทุน
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
1. ข้อมูลจากงบการเงินรวม

2558

2557
(ปรับปรุงใหม่)

2556

รายได้จากการขายและการให้บริการ

825.18

713.38

661.78

รายได้รวม

846.15

741.87

680.67

กำ�ไรขั้นต้น

151.48

145.04

187.11

กำ�ไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา รายจ่ายตัดบัญชี

113.67

96.05

109.50

กำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิ

(20.56)

(10.11)

51.04

สินทรัพย์รวม

2,439.77

2,662.81

1,629.69

ส่วนของผู้ถือหุ้น

1,316.50

1,391.11

1,447.27

งบการเงินรวม
2. อัตราส่วนทางการเงิน

2558

2557
(ปรับปรุงใหม่)

2556

อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)

0.85

0.91

0.13

อัตรากำ�ไรขั้นต้น (%)

18.36%

20.33%

28.27%

อัตรากำ�ไรสุทธิต่อรายได้รวม

(2.43%)

(1.36%)

7.50%

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

(1.52%)

(0.71%)

5.63%

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม

(0.81%)

(0.47%)

4.61%

กำ�ไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)

(0.04)

(0.02)

0.15

เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) ** (ดูหมายเหตุ)

0.08

0.08

0.14

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)

2.46

2.60

4.17

หมายเหตุ : **เงินปันผล
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
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
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วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 ทีป่ ระชุมคณะกรรมการของบริษทั ฯ มีมติให้เสนอทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำ
ปี 2557 ซึ่งจัดให้มีขึ้นในวันที่ 3 เมษายน 2557 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลส�ำหรับผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี
2556 ในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้
ถือหุ้นแล้วในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท รวมเป็นเงิน 30.39 ล้านบาท ทั้งนี้จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
พิจารณาอนุมตั จิ า่ ยเงินปันผลงวดสุดท้ายให้กบั ผูถ้ อื หุน้ อีกในอัตราหุน้ ละ 0.03 บาท รวมเป็นเงิน 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 ทีป่ ระชุมคณะกรรมการของบริษทั ฯ มีมติให้เสนอทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำ
ปี 2558 ซึ่งจัดให้มีขึ้นในวันที่ 27 เมษายน 2558 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลส�ำหรับผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี
2557 ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้
ถือหุ้นแล้วในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท รวมเป็นเงิน 32.07 ล้านบาท ทั้งนี้จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
พิจารณาอนุมตั ิจา่ ยเงินปันผลงวดสุดท้ายให้กบั ผูถ้ อื หุ้นอีกในอัตราหุน้ ละ 0.02 บาท รวมเป็นเงิน 10.70 ล้านบาท
วันที่ 27 เมษายน 2558 ทีป่ ระชุมสามัญประจ�ำปีผถู้ อื หุน้ ของบริษทั มีมติอนุมตั กิ ารจ่ายเงินปันผลส�ำหรับ
การด�ำเนินงานประจ�ำปี 2557 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท เป็นจ�ำนวนเงินทั้งสิ้น 42.78 ล้านบาท
เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในระหว่างปี 2557-2558
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ�ำปี 2559 ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 26 เมษายน 2559 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลส�ำหรับผลการด�ำเนิน
งานประจ�ำปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท รวมเป็นเงิน 42.84 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 แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
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สารจากประธานกรรมการ

การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของธุรกิจสื่อโทรทัศน์ ในประเทศไทย
ภายใต้บริบทใหม่ “ฟรีทีวี 24 ช่อง” จากผู้ประกอบการที่ได้ใบอนุญาต
โทรทัศน์ระบบภาคพืน้ ดินแบบดิจทิ ลั (Digital Terrestrial TV Broadcasting
Service) ซึ่งเริ่มออกอากาศอย่างเป็นทางการมาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน
2557 ก้าวผ่าน 2 ขวบปีมาด้วยความคึกคัก จากการลงทุนพัฒนาคอนเทนท์
สร้างสรรค์ทหี่ ลากหลายของผูป้ ระกอบการทีวดี จิ ทิ ลั ซึง่ มีทงั้ ผูป้ ระกอบการ
โทรทัศน์รายเก่า จากช่องอนาล็อคเดิม และผู้ประกอบการรายใหม่ จาก
หลากหลายธุรกิจสือ่ ต่างลงสนามแข่งขันทุม่ เทสรรพก�ำลังเต็มที่ เพือ่ ท�ำให้
ช่องทีวีดิจิทัลเป็นที่ยอมรับในกลุ่มผู้ชมทั่วประเทศ
บริษทั เนชัน่ บรอดแคสติง้ คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกัด (มหาชน) ผูด้ �ำเนิน
การสถานีโทรทัศน์ดิจิทัล Nation TV หมายเลข 22 มั่นใจด้วยความพร้อม
ในการเปลี่ยนผ่านจากระบบอนาล็อคสู่ทีวีดิจิทัล ในฐานะช่องทีวีดิจิทัล
ประเภทข่าวสารและสาระ ด้วยประสบการณ์ในอุตสาหกรรมโทรทัศน์
ประเภทช่องข่าว 24 ชั่วโมง มานานกว่า 16 ปี
Nation TV ช่อง 22 มีความพร้อม ทั้งในแง่บุคคลากร เทคโนโลยี
และทักษะการท�ำงานในฐานะ “คนข่าว” มืออาชีพ ที่สั่งสมประสบการณ์
มายาวนาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เครือเนชั่น มีระบบบริหารจัดการข่าว ที่
เป็นการประสานความร่วมมือของสื่อในเครือ ซึ่งมีทั้งสิ่งพิมพ์ โทรทัศน์
วิทยุ และสือ่ ออนไลน์ พร้อมสือ่ สังคมออนไลน์คนข่าวเนชัน่ กว่า 400 ชีวติ
มีความเข้มแข็ง และได้เปรียบกว่าสถานีข่าวอื่นๆ ด้วยความพร้อมของบุค
คลากร และประสบการณ์ตรงในสายวิชาชีพนี้
ปี 2558 ทีผ่ า่ นมา ผลประกอบการของ Nation TV ยังคงเติบโตต่อ
เนือ่ ง ตามการเติบโตของผลประกอบการเครือเนชัน่ ฐานคนดูได้ขยายตัว
ไปในทุกๆช่องทาง ทั้งจอที่ 1 (first screen) และ จอที่ 2 (second screen)
ตามโครงข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ทัง้ ไร้สายและทางสายทีม่ กี ารขยาย
ตัวอย่างรวดเร็ว
ส�ำหรับธุรกิจอื่นๆ ของบริษัท ยังสามารถรักษาส่วนแบ่งทางการ
ตลาดและเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันในทุกด้านให้กา้ วอยูแ่ ถวหน้า
ของคู่แข่งขัน

8 NBC
รายงานประจำ�ปี 2558

ธุรกิจวิทยุ มีการขยายฐานผูฟ้ งั วิทยุเนชัน่ ปรับเปลีย่ นผังรายการให้สอดคล้องกับความต้องการ ทีด่ �ำเนิน
การอยู่ 2 สถานี คือ วิทยุกรมการพลังงานทหาร FM.90.5 และวิทยุขสทบ. FM.102 ออกอากาศไปยังทุกช่องทาง
ทั้ง คลื่นวิทยุ, ออนไลน์ และ แอพพลิเคชั่น รวมทั้งมีการร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจวิทยุขยายไปยังต่างจังหวัด
ในเมืองส�ำคัญ ที่มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว
ธุรกิจนิว มีเดีย เป็นอีกธุรกิจที่ในปี 2558 ได้ขยายฐานผู้เข้าถึงออนไลน์กว้างขวางขึ้น เมื่อรัฐบาล
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้เดินหน้านโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล ด้วยการลงทุนโครงสร้างสร้างพื้นฐานด้าน
อินเทอร์เน็ต เช่น บรอดแบนด์ทั่วประเทศ, การประมูลคลื่นความถี่ระบบโทรศัพท์ 4G, การออกกฏหมายด้าน
อินเทอร์เน็ต เพื่อสร้างความมั่นใจในการด�ำเนินธุรกิจ ฯลฯ
ด้วยปัจจัยภาวะแวดล้อมทางธุรกิจ ทีวดี จิ ทิ ลั , วิทยุ, นิวมีเดีย และภาวะเศรษฐกิจการเมืองทีม่ เี สถียรภาพ
มากขึ้น ล้วนแต่เป็นปัจจัยบวก ที่เอื้อในการด�ำเนินธุรกิจได้เป็นอย่างดี จึงเชื่อมั่นว่าในปี 2559 จะเป็นอีกปีที่ดีใน
การด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
การด�ำเนินงานของ NBC ยังยึดมั่นในความเป็นบรรษัทภิบาล มีการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสะท้อน
ถึงการบริหารที่มีจริยธรรมโปร่งใส มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder)
ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) ด้วยความรับผิดชอบต่อ
สังคมในกระบวนการธุรกิจ ด้วยการน�ำเสนอข่าวสารสาระที่น่าเชื่อถือ เป็นธรรมกับทุกฝ่าย
ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัท ก�ำหนดให้มีนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และจัดให้มีการ
พิจารณาทบทวนนโยบายการก�ำกับดูแลที่ดี ตลอดจนคู่มือจรรยาบรรณ และติดตามผลการปฏิบัติตามนโยบาย
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และได้เผยแพร่ให้กรรมการ พนักงาน เพื่อใช้อ้างอิงและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

		
						
			

เสริมสิน สมะลาภา
ประธานกรรมการ
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คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท
นายเสริมสิน สมะลาภา
ตำ�แหน่ง

ประธานกรรมการ			

อายุ

48 ปี			

การศึกษา				
ปริญญาโท สาขาการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
สถาบันเทคโนโลยีแห่งแมสซาชูเซ็ทส์ (MIT) ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย		
กลยุทธ์สำ�หรับบริษัทสื่อ หลักสูตรผู้บริหาร
วิทยาลัยบริหารธุรกิจฮาวาร์ด มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด
ประเทศสหรัฐอเมริกา
				
การอบรม				
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 24/2547
การอบรมปี 2558				
ไม่มี
				
จำ�นวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558			
นายเสริมสิน สมะลาภา		
- หุ้น
คู่สมรส		 - หุ้น
บุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ		 - หุ้น
				
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
ไม่มี
				
ประวัติการทำ�งาน				
2554 - 2558
กรรมการ
บมจ.เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น
มี.ค. 2558 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
บมจ.เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น
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การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์			
2553 - 2554		
กรรมการ บมจ.เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
2555 - ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการ บมจ.เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
มี.ค. 2558 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการบริหาร บมจ.เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
2554 - ปัจจุบัน
กรรมการ บมจ.เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในกิจการอื่น ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน				
2553 - ปัจจุบัน
นายกสภา มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
2554 - ปัจจุบัน
กรรมการ บจก.เนชั่น ยู
18 ส.ค.2558 - ปัจจุบัน
นายกสภา มหาวิทยาลัยเนชั่น
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน		
ไม่มี
				
จำ�นวนปีที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัท
4 ปี 1 เดือน (ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 9 พ.ย. 2554) 				
				
การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)				
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
3/6
การประชุมสามัญประจำ�ปีผู้ถือหุ้น
1/1
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คณะกรรมการบริษัท
นายสุทธิชัย แซ่หยุ่น
ตำ�แหน่ง

กรรมการ			

อายุ

70 ปี			

การศึกษา				
ประกาศนียบัตรโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชย์ กรุงเทพมหานคร (ACC)
โรงเรียนแสงทองวิทยา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา			
การอบรม				
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 54/2549		
		
การอบรมปี 2558
ไม่มี
				
จำ�นวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558			
นายสุทธิชัย แซ่หยุ่น		
- หุ้น
คู่สมรส (นางนันทวัน หยุ่น) 94,332 หุ้น (0.02%)
บุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ
- หุ้น
				
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร			
พี่ชายนายเทพชัย แซ่หย่อง				
				
ประวัติการทำ�งาน				
2536 - มี.ค.2558
กรรมการและประธานกรรมการ
บมจ.เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น
มี.ค.2558 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บมจ.เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น
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การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
2514 - 2555
กรรมการและบรรณาธิการอำ�นวยการ		
บมจ.เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป		
2555 - มี.ค.2558
กรรมการและประธานกรรมการ
บมจ.เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
มี.ค.2558 - ปัจจุบัน
กรรมการ, ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารและกองบรรณาธิการ
บมจ.เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
2555 - มี.ค.2558
กรรมการและประธานกรรมการ
บมจ.เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์
มี.ค.2558 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บมจ.เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในกิจการอื่น ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน
2549 - ปัจจุบัน
กรรมการ บจก.เอ็น เอ็ม แอล
2551 - ปัจจุบัน
กรรมการ บจก.เนชั่น นิวส์ เน็ตเวิร์ค
2554 - ปัจจุบัน
กรรมการ บจก.เนชั่น ยู
2555 - ปัจจุบัน
กรรมการ บจก.เอ็นบีซี เน็กซ์มีเดีย
2555 - ปัจจุบัน
กรรมการ บจก.เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท์
29 ธ.ค. 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เนชั่น โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท์
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน
ไม่มี
จำ�นวนปีที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัท
21 ปี (ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 8 ม.ค. 2536) 				
				
การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)				
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
4/6
การประชุมสามัญประจำ�ปีผู้ถือหุ้น
1/1
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คณะกรรมการบริษัท
นายอดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ
ตำ�แหน่ง

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร			

อายุ

55 ปี			

การศึกษา	
			
ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์		
		
การอบรม				
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย				
หลักสูตรบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการบริษัท (DCP)
รุ่นที่ 71/2549			
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
รุ่นที่ 19/2557
การอบรมปี 2558				
สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ก.ล.ต.)
CEO Forum ครั้งที่ 1/2558
“บทบาทผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนกับการพัฒนาตลาดทุนไทย”		
จำ�นวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558			
นายอดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ
325,630 หุ้น (0.06%)
คู่สมรส (นางกมลทิพย์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ) 1,097,400 หุ้น (0.21%)
บุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ		 - หุ้น
				
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร			
ไม่มี
				
ประวัติการทำ�งาน				
2543 - มี.ค.2558
กรรมการและกรรมการผู้อำ�นวยการ
บมจ.เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น
มี.ค.2558 - ปัจจุบัน
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บมจ.เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น
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การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์			
2555 - ปัจจุบัน		
กรรมการ
			
บมจ.เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในกิจการอื่น ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน				
2535 - 2542
บรรณาธิการ หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ 		
2541 - 2542
นายกสมาคมสโมสรผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ		
2552 - 2553
นายกสมาคมโทรทัศน์ดาวเทียมแห่งประเทศไทย 		
2553 - ปัจจุบัน
กรรมการ บจก.คมชัดลึก มีเดีย
2555 - ปัจจุบัน
กรรมการ บจก.เอ็นบีซี เน็กซ์มีเดีย
2555 - ปัจจุบัน
กรรมการ บจก.เอ็น เอ็ม แอล
2555 - ปัจจุบัน
กรรมการ บจก.เนชั่น ยู จำ�กัด
2555 - ปัจจุบัน
กรรมการ บจก.เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชั่น
2558 - ปัจจุบัน
อุปนายก สมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (ประเทศไทย)
18 ส.ค. 2558 - ปัจจุบัน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเนชั่น
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน		
ไม่มี
			
จำ�นวนปีที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัท
15 ปี 1 เดือน (ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 23 พ.ย. 2543) 				
				
การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)				
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
6/6
การประชุมสามัญประจำ�ปีผู้ถือหุ้น
1/1
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คณะกรรมการบริษัท
นายสุพงษ์ ลิ้มธนากุล
ตำ�แหน่ง

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ		

อายุ

63 ปี			

การศึกษา				
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				
หลักสูตรบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ (DCP)
รุ่นที่ 99/2551				
การอบรมปี 2558				
ไม่มี				
			
จำ�นวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558				
นายสุพงษ์ ลิ้มธนากุล			
- หุ้น
คู่สมรส (นางอุบลรัตน์ ลิ้มธนากุล)			 - หุ้น
บุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ			 - หุ้น
				
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร				
ไม่มี				
ประวัติการทำ�งาน				
2549 - 2551
ผู้เชี่ยวชาญประจำ�สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ		
2550
อนุกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยโลก		
2550
ผู้เชี่ยวชาญประจำ�สมาชิกร่างรัฐธรรมนูญ		
2550
อนุกรรมการตรวจสอบ taxi และ limousine
สนามบินสุวรรณภูมิ		
2552 - ปัจจุบัน
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ		
18 NBC
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2550 - ปัจจุบัน		 กรรมการตรวจสอบ บมจ.ไทยโพลีคอนส์
2552 - ปัจจุบัน		 กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
		 บมจ.เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น
				
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์			
2550 - ปัจจุบัน		
กรรมการตรวจสอบ บมจ.ไทยโพลีคอนส์
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในกิจการอื่น ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน				
2552 - ปัจจุบัน		 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ		
2555 - ปัจจุบัน		 กรรมการ บจก.แผ่นเหล็กวิลาสไทย
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน		
ไม่มี
				
จำ�นวนปีที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัท
6 ปี 9 เดือน (ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 12 มี.ค. 2552) 				
				
การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)				
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
6/6
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4
การประชุมสามัญประจำ�ปีผู้ถือหุ้น
1/1
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คณะกรรมการบริษัท
นายเมธา สุนทรจิตร์
ตำ�แหน่ง

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ			

อายุ

55 ปี

การศึกษา				
MMM คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง				
			
การอบรม				
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย				
หลักสูตรบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการบริษัท (DCP)
รุ่นที่ 118/2552			
การอบรมปี 2558				
ไม่มี				
		
จำ�นวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558			
นายเมธา สุนทรจิตร์
- หุ้น
คู่สมรส
- หุ้น
บุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ
- หุ้น
				
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร			
ไม่มี
				
ประวัติการทำ�งาน				
2546 - 2547
กรรมการผู้จัดการ
บจก.ลอว์แมน สแตนดาร์ด
2548 - 2555
ผู้จัดการ
บจก.ลอว์แมน สแตนดาร์ด
2552 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บมจ.เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น
2555 - ปัจจุบัน
ผู้จัดการที่ปรึกษากฏหมาย
ลอว์แมน แอนด์ เมธา		
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การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์			
ไม่มี				
				
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในกิจการอื่น ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน				
2555 - ปัจจุบัน
ผู้จัดการที่ปรึกษากฏหมาย
ลอว์แมน แอนด์ เมธา		
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน		
ไม่มี
จำ�นวนปีที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัท
6 ปี 9 เดือน (ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 12 มี.ค. 2552) 				
				
การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)				
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
5/6
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 3/4
การประชุมสามัญประจำ�ปีผู้ถือหุ้น
1/1
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คณะกรรมการบริษัท
นายเจษฎา พรหมจาต
ตำ�แหน่ง

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

อายุ

54 ปี

การศึกษา
ปริญญาโทบัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรม				
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย				
Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 45/2547
Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 7/2547
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA)
Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 9/2555
การอบรมปี 2558				
ไม่มี
จำ�นวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558			
นายเจษฎา พรหมจาต		 - หุ้น
คู่สมรส			 - หุ้น
บุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ			 - หุ้น
				
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร				
ไม่มี
ประวัติการทำ�งาน
ธ.ค. 2552 - มิ.ย. 2557

มิ.ย. 2554 - ก.พ. 2555
ม.ค. 2557 - มิ.ย. 2557
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รองกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่
และปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่
ด้านการเงิน (CFO)
บมจ.อสมท
กรรมการ บมจ.ทรูวิชั่น
กรรมการและรองประธานกรรมการ
บจก.ซี๊ด เอ็มคอท

ก.ย. 2557 - ปัจจุบัน
		
		
		
		
27 เม.ย. 2558 - ปัจจจุบัน
		
เม.ย. 2558 - ปัจจจุบัน
		
8 ธ.ค. 2558 - ปัจจุบัน
			

กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ชูไก
กรรมการ
บจก.เดอะเครน เซอร์วิส
บจก. เดอะเครนแหลมฉบัง						
บจก. เดอะเครนระยอง
บจก. เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท์
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บมจ.เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น
กรรมการตรวจสอบและที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
ธนาคารออมสิน

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ก.ย. 2557 - ปัจจุบัน
กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ชูไก
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในกิจการอื่น ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน				
ก.ย. 2557 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บจก.เดอะเครน เซอร์วิส
บจก. เดอะเครนแหลมฉบัง			
บจก. เดอะเครนระยอง
บจก. เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท์
เม.ย. 2558 - ปัจจจุบัน
กรรมการตรวจสอบและที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
		
โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
8 ธ.ค. 2558 - ปัจจจุบัน
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ ธนาคารออมสิน
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน		
ไม่มี
จำ�นวนปีที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัท
8 เดือน (ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 27 เม.ย.2558) 				
การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)				
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
3/3
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 3/3
การประชุมสามัญประจำ�ปีผู้ถือหุ้น
1/1
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คณะกรรมการบริษัท
นางสาวดวงกมล โชตะนา
ตำ�แหน่ง กรรมการ			
อายุ 53 ปี
		
การศึกษา				
ปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย			
				
การอบรม				
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย				
หลักสูตรบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการบริษัท (DCP)
รุ่นที่ 144/2554				
หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP)
รุ่นที่ 2/2555				
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA)				
หลักสูตร Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 4
สถาบันวิทยาการพลังงาน
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 1/2555
				
การอบรมปี 2558				
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA)				
หลักสูตร TLCA Leadership Development Program (LDP) รุ่นที่ 3/2558
				
จำ�นวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558			
นางสาวดวงกมล โชตะนา
290,531 หุ้น (0.05%)
คู่สมรส		
- หุ้น
บุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ		
- หุ้น
				
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร			
ไม่มี			
				
ประวัติการทำ�งาน				
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น
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การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์			
2555 - ปัจจุบัน
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บมจ.เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
มี.ค.2558 - ปัจจุบัน
กรรมการและประธานกรรมการ
บมจ.เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในกิจการอื่น ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน				
2553 - ปัจจุบัน
กรรมการ บจก.กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย
2555 - ปัจจุบัน
กรรมการ บจก.เนชั่น นิวส์ เน็ตเวิร์ค
2555 - ปัจจุบัน
กรรมการ บจก.คมชัดลึก มีเดีย
2555 - ปัจจุบัน
กรรมการและประธานกรรมการ บจก.ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย)
2555 - ปัจจุบัน
กรรมการ บจก.เอ็น เอ็ม แอล
2555 - ปัจจุบัน
กรรมการ บจก.เนชั่น ยู
2555 - ปัจจุบัน
กรรมการ บจก.แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสติ้ง
18 ส.ค.2558 - ปัจจุบัน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเนชั่น
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน		
ไม่มี				
				
จำ�นวนปีที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัท
4 ปี 8 เดือน (ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 5 เม.ย. 2554) 				
				
การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)				
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
6/6
การประชุมสามัญประจำ�ปีผู้ถือหุ้น
1/1
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คณะกรรมการบริษัท
นายเทพชัย แซ่หย่อง
ตำ�แหน่ง

กรรมการ			

อายุ

61 ปี			

การศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ กรุงเทพมหานคร (ACC)
				
การอบรม
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย				
หลักสูตรบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการบริษัท (DCP)
รุ่นที่ 177/2556
สถาบันวิทยาการพลังาน
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.)
รุ่นที่ 5/2557
การอบรมปี 2558
ไม่มี				
จำ�นวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558				
นายเทพชัย แซ่หย่อง		
54,000 หุ้น (0.01%)
คู่สมรส		
- หุ้น
บุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ		
- หุ้น
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
น้องชายนายสุทธิชัย แซ่หยุ่น				
				
ประวัติการทำ�งาน				
2556 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บมจ.เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น

26 NBC
รายงานประจำ�ปี 2558

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
2555 - ปัจจุบัน
บรรณาธิการเครือเนชั่น
บมจ.เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
2556 - ส.ค. 2557
กรรมการ บมจ.เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป		
2557 - มิ.ย. 2558
กรรมการ บมจ.เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์		
		
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในกิจการอื่น ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน
2551 - 2555
ผู้อำ�นวยการ
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ไทยพีบีเอส)
2555 - ปัจจุบัน
กรรมการ บจก.เนชั่น นิวส์ เน็ตเวิร์ค		
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน		
ไม่มี				
				
จำ�นวนปีที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัท
2 ปี 8 เดือน (ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 24 เม.ย. 2556) 				
				
การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)				
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
4/6
การประชุมสามัญประจำ�ปีผู้ถือหุ้น
1/1
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คณะกรรมการบริษัท
นางสาวเอี่ยมศรี บุญหชัยรัตน์
ตำ�แหน่ง

กรรมการ			

อายุ

56 ปี			

การศึกษา				
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ				
			
การอบรม				
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย				
หลักสูตรบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการบริษัท (DCP)
รุ่นที่ 82/2549			
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA)				
หลักสูตร Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 8
การอบรมปี 2558
ไม่มี
							
จำ�นวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558				
นางสาวเอี่ยมศรี บุญหชัยรัตน์ - หุ้น
คู่สมรส
- หุ้น
บุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ		 - หุ้น
				
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร				
ไม่มี					
				
ประวัติการทำ�งาน				
2546 - 2549
กรรมการอำ�นวยการ
บจก.อินสไพร์เอ็นเตอร์เทนเม้นท์
2549 - 2550
กรรมการอำ�นวยการสายธุรกิจ
ด้านกิจกรรมพิเศษและหนังสือฉบับพิเศษ
บมจ.เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
2551 - 2552
กรรมการอำ�นวยการ สายธุรกิจโฆษณา
บมจ.เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป		
2552 - 31 ม.ค.2559
กรรมการ
บมจ.เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น
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การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์			
ไม่มี				
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในกิจการอื่น ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน				
2555 - 31 ม.ค.2559
กรรมการ บจก.เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชั่น
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน		
ไม่มี					
				
จำ�นวนปีที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัท
6 ปี 10 เดือน (ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 18 ก.พ. 2552) 				
				
การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)				
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
6/6
การประชุมสามัญประจำ�ปีผู้ถือหุ้น
1/1
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คณะกรรมการบริษัท
นางสุภาณี เดชาบูรณานนท์
ตำ�แหน่ง

กรรมการอิสระ			

อายุ

64 ปี

การศึกษา				
ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย		
ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ Ottawa University เมืองอ็อตโตว่า
ประเทศแคนนาดา				
การอบรม				
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย				
หลักสูตรบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการบริษัท (DCP)
รุ่นที่ 189/2557			
การอบรมปี 2558				
ไม่มี				
จำ�นวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558			
นางสุภาณี เดชาบูรณานนท์		
- หุ้น
คู่สมรส			
- หุ้น
บุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ			
- หุ้น
				
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร				
ไม่มี				
				
ประวัติการทำ�งาน				
2536 - 2541
Associate Board Members of Ogilvy & Mather
บจก.โอกิลวี่ แอนด์ เมเธอร์ (ประเทศไทย)
2537 - 2541
Media Planning Director
บจก.โอกิลวี่ แอนด์ เมเธอร์ (ประเทศไทย)
2542 - 2548
Group Executive Director
มายด์แชร์ (ประเทศไทย)		
2549 - 2551
Chairman/Director of Trading & Strategy
กรุ๊ปเอ็ม		
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2552 - 2554

ประธานกรรมการ
กรุ๊ปเอ็ม		
2555 - 17 ก.พ. 2559 กรรมการอิสระ
บมจ.เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น
2557 - ปัจจุบัน
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
Omnicom Media Group 		

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ไม่มี				
				
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในกิจการอื่น ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน
2557 - ปัจจุบัน
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ Omnicom Media Group 		
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน
ไม่มี				
จำ�นวนปีที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัท
3 ปี 8 เดือน (ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 25 เม.ย. 2555) 				
				
การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
3/6
การประชุมสามัญประจำ�ปีผู้ถือหุ้น
1/1
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ผู้บริหารระดับสูง
นางนงค์นาถ ห่านวิไล
ตำ�แหน่ง

ผู้ช่วยกรรมการผู้อำ�นวยการ
สายงานกลยุทธ์องค์กรและซีเอสอาร์ 			
อายุ
53 ปี			
การศึกษา				
ปริญญาโท นิเทศศาสตร์พัฒนาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี การสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การอบรม
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ไม่มี
การอบรมปี 2558
ไม่มี				
จำ�นวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558
นางนงค์นาถ ห่านวิไล		 30,000 หุ้น (0.01%)
คู่สมรส				 - หุ้น
บุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ				 - หุ้น
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
ไม่มี				
ประวัติการทำ�งาน				
2530 - 2552
บรรณาธิการข่าว
บมจ.เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป		
2552
ผู้อำ�นวยการส่วนงานวิทยุ
บมจ.เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น
2553 - ปัจจุบัน
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำ�นวยการ
สายงานกลยุทธ์องค์กรและซีเอสอาร์
บมจ.เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์
ไม่มี
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในกิจการอื่น ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน
ไม่มี				
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือ
กิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน
ไม่มี				
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ผู้บริหารระดับสูง
นายกนก รัตน์วงศ์สกุล
ตำ�แหน่ง รองกรรมการผู้อำ�นวยการ สายงานผู้ประกาศ 			
อายุ
52 ปี
การศึกษา
ปริญญาตรี วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรม
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ไม่มี
การอบรมปี 2558
ไม่มี
จำ�นวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558				
นายกนก รัตน์วงศ์สกุล		
- หุ้น
(คู่สมรส) นางลักขณา รัตน์วงศ์สกุล
1 หุ้น (0.00%)
บุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ		 - หุ้น
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
สามีคุณลักขณา รัตน์วงศ์สกุล
ประวัติการทำ�งาน				
2539 - 2552
ผู้ช่วยกรรมการอำ�นวยการ
บมจ.เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น
2552
ผู้อำ�นวยการส่วนงานผู้ประกาศข่าว
บมจ.เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น		
2553 - ปัจจุบัน
รองกรรมการผู้อำ�นวยการ สายงานผู้ประกาศ
บมจ.เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น		
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์
ไม่มี
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในกิจการอื่น ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน
ไม่มี
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือ
กิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน
ไม่มี
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ผู้บริหารระดับสูง
นางสาวชไมพร คงเพชร
ตำ�แหน่ง
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำ�นวยการ สายงานวิทยุและกิจกรรม
อายุ
55 ปี
การศึกษา	
ปริญญาโท สังคมวิทยาประยุกต์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การอบรม
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ไม่มี
การอบรมปี 2558
ไม่มี
จำ�นวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558
นางสาวชไมพร คงเพชร 48,036 หุ้น
คู่สมรส
- หุ้น
บุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ
- หุ้น
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
ไม่มี
ประวัติการทำ�งาน
2546
บก.ข่าวไอที กรุงเทพธุรกิจ
บมจ.เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป		
2546 - 2552
บก.ข่าวเศรษฐกิจ
บมจ.เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น		
2552
ผูอ้ �ำ นวยการ ส่วนงานวิทยุและพัฒนาธุรกิจเกีย่ วเนือ่ ง
บมจ.เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น		
2553 - ปัจจุบัน
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูอ้ �ำ นวยการ สายงานวิทยุและกิจกรรม
บมจ.เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์
ไม่มี
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในกิจการอื่น ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน
ไม่มี
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือ
กิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน
ไม่มี
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ผู้บริหารระดับสูง
นายวีระศักดิ์ พงศ์อักษร
ตำ�แหน่ง
บรรณาธิการบริหาร สายงานข่าวโทรทัศน์
อายุ
50 ปี
การศึกษา	
ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
การอบรม
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ไม่มี
การอบรมปี 2558
ไม่มี
จำ�นวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558
นายวีระศักดิ์ พงศ์อักษร
- หุ้น
คู่สมรส
- หุ้น
บุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ
- หุ้น
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
ไม่มี
ประวัติการทำ�งาน
2553 - 2554
บรรณาธิการบริหาร หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
บมจ.เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
2555 - 2556
บรรณาธิการบริหาร กรุงเทพธุรกิจทีวี
บมจ.เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
2557 - ปัจจุบัน
บรรณาธิการบริหาร สายงานข่าวโทรทัศน์
บมจ.เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์
ไม่มี
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในกิจการอื่น ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน
ไม่มี
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือ
กิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน
ไม่มี
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ผู้บริหารระดับสูง
นางสาวพัชรา ชัยวงค์
ตำ�แหน่ง
ผู้อำ�นวยการอาวุโส ฝ่ายขายโฆษณา 			
อายุ
53 ปี
การศึกษา
ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
การอบรม
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ไม่มี
การอบรมปี 2558
ไม่มี
จำ�นวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558				
นางสาวพัชรา ชัยวงค์
12,000 หุ้น (0.00%)
คู่สมรส
- หุ้น
บุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ
- หุ้น
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
ไม่มี
ประวัติการทำ�งาน				
2548 - 31 มี.ค.2558
ผู้อำ�นวยการ ฝ่ายขายโฆษณา
บมจ.เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น
1 เม.ย.2558 - ปัจจุบัน
ผู้อำ�นวยการอาวุโส ฝ่ายขายโฆษณา
บมจ.เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์
ไม่มี
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในกิจการอื่น ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน
ไม่มี
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือ
กิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน
ไม่มี
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ผู้บริหารระดับสูง
นางลักขณา รัตน์วงศ์สกุล
ตำ�แหน่ง
ผู้อำ�นวยการอาวุโส ส่วนงานสนับสนุน
อายุ
52 ปี
การศึกษา	
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์การเงิน มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
การอบรม
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
หลักสูตรบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการบริษัท (DCP)
รุ่น 124/2552
การอบรมปี 2558
ไม่มี
จำ�นวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558
นางลักขณา รัตน์วงศ์สกุล
1 หุ้น (0.00%)
(คู่สมรส) นายกนก รัตน์วงศ์สกุล
- หุ้น
บุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ
- หุ้น
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
ภรรยาคุณกนก รัตน์วงศ์สกุล
ประวัติการทำ�งาน
2548 - 2552
ผู้อำ�นวยการบริหาร
บมจ.เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น
2553 - 2557
ผู้อำ�นวยการ ส่วนงานสนับสนุน
บมจ.เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น
2558 - ปัจจุบัน
ผู้อำ�นวยการอาวุโส ส่วนงานสนับสนุน
บมจ.เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์
ไม่มี
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในกิจการอื่น ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน
2555 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บจก.เอ็นบีซี เน็กซ์มีเดีย
2555 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บจก.เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชั่น
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือ
กิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน
ไม่มี

NBC
รายงานประจำ�ปี 2558 37

ผู้บริหารระดับสูง
นายสุภวัฒน์ สงวนงาม
ตำ�แหน่ง
ผู้อำ�นวยการอาวุโส ส่วนงานสนับสนุน
อายุ
43 ปี
การศึกษา
ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเนชั่น
การอบรม
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ไม่มี
การอบรมปี 2558
ไม่มี
จำ�นวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558
นายสุภวัฒน์ สงวนงาม
- หุ้น
คู่สมรส
- หุ้น
บุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ
- หุ้น
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
ไม่มี
ประวัติการทำ�งาน
2544 - 2547
พนักงานบัญชีอาวุโส
บจก.ยูนิไทย ชิปยาร์ด
2547 - 2551
ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชี
บมจ.เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป		
2552 - 2555
ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชี
บมจ.เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น
2555 - 2557
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการ ฝ่ายบัญชี
บมจ.เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น
2558 - ปัจจุบัน
ผู้อำ�นวยการอาวุโส ส่วนงานสนับสนุน
บมจ.เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์
ไม่มี
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในกิจการอื่น ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน
ไม่มี
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือ
กิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน
ไม่มี
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ผู้บริหารระดับสูง
นางสุวรรณี วัชรภาสกร
ตำ�แหน่ง
ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายการเงิน
อายุ
48 ปี
การศึกษา
ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
การอบรม
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ไม่มี
การอบรมปี 2558
ไม่มี
จำ�นวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558				
นางสุวรรณี วัชรภาสกร		
- หุ้น
คู่สมรส		 - หุ้น
บุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ		 - หุ้น
ประวัติการทำ�งาน
2540 - 2552
ผู้จัดการแผนกบัญชี
บจก.เนชั่น พรอพเพอร์ตี้ส์
2552 - 2554
ผู้จัดการ ฝ่ายการเงิน
บมจ.เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น
2555 - ปัจจุบัน
ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายการเงิน
บมจ.เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์
ไม่มี
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในกิจการอื่น ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน
ไม่มี
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือ
กิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน
ไม่มี
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ผู้บริหารระดับสูง
นางสาววิพาภร อุ่นสุข
ตำ�แหน่ง
ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชี
อายุ
40 ปี
การศึกษา	
ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การอบรม
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ไม่มี
การอบรมปี 2558
ไม่มี
จำ�นวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558
นางสาววิพาภร อุ่นสุข		 2,000 หุ้น (0.00%)
คู่สมรส		
- หุ้น
บุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ		
- หุ้น
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
ไม่มี
ประวัติการทำ�งาน
2553 - 2555
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี
บมจ.เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น
2556 - 2558
ผู้จัดการ ฝ่ายบัญชี
บมจ.เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น
2559 - ปัจจุบัน
ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชี
บมจ.เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์
ไม่มี
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในกิจการอื่น ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน
ไม่มี
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือ
กิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน
ไม่มี
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โครงสร้างการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
ปี 2558
บมจ. เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น (NBC)
ธุรกิจสื่อโทรทัศน์

ธุรกิจสื่อวิทยุ

99.99%
สถานีข่าว Nation TV
บจ. เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชั่น
(NNV)
ทุนช�ำระแล้ว 500 ล้านบาท
ร่วมผลิตรายการ
กับสถานีโทรทัศน์ฟรีทีวี

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

A.M. 1107 KHz
ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
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เครือข่ายธุรกิจ
ธุรกิจสื่อโทรทัศน์

บริษทั ฯ เป็นผูผ้ ลิตและจัดหารายการโทรทัศน์ประเภทข่าวและสาระความรู้ โดยมีชอ่ งทางการออกอากาศ
หลายรูปแบบเพือ่ ให้เข้าถึงกลุม่ เป้าหมายของบริษทั ฯ ได้อย่างกว้างขวาง นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังได้น�ำทรัพยากรที่
ใช้ในการผลิตรายการโทรทัศน์ อาทิเช่น ข้อมูลข่าว ภาพข่าว คุณภาพบุคลากรทีมข่าว มาต่อยอดขยายธุรกิจไป
ยังธุรกิจเกี่ยวเนื่องต่างๆ

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการของธุรกิจสื่อโทรทัศน์
		

1.) สถานีโทรทัศน์ที่บริษัทฯ เป็นผู้ด�ำเนินการ

บริษทั ฯ เป็นผูก้ อ่ ตัง้ และบริหารงานสถานีโทรทัศน์อย่างครบวงจร ทัง้ ด้านการด�ำเนินการผลิต การจัดหา
รายการออกอากาศ การให้เช่าเวลาออกอากาศและการขายเวลาโฆษณา ซึ่งบริษัทฯ มีรายได้จากการขายเวลา
โฆษณา การรับจ้างผลิตรายการและสารคดีสั้นและค่าเช่าเวลา โดยบริษัทฯ ได้ด�ำเนินการในการบริหารสถานี
โทรทัศน์ระบบดิจิทัลภาคพื้นดิน อย่างเต็มรูปแบบภายหลังได้รับอนุญาตจาก กสทช.

1. สถานีข่าว Nation TV
เริ่มออกอากาศปี 2557

แนวคิดหลักของสถานี
สถานีข่าวและสาระความรู้ 24
ชั่วโมงซึ่งมุ่งนำ�เสนอข้อมูล
ข่าวสารอย่างถูกต้อง เป็นกลาง
ทันเหตุการณ์ พร้อมบทวิเคราะห์
และข้อมูลเชิงลึกอย่างรอบด้าน
จากทีมงานข่าวทีม่ 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.nationtv.tv
โทรศัพท์เคลื่อนที่
Application ผ่าน iPad และ iPhone

2.) รายการโทรทัศน์ที่ร่วมผลิตกับสถานีโทรทัศน์ฟรีทีวี

บริษทั ฯ ด�ำเนินธุรกิจร่วมผลิตรายการโทรทัศน์ประเภทรายการข่าวและสาระความรูก้ บั สถานีโทรทัศน์
ฟรีทวี ชี อ่ งต่างๆ โดยมีรายได้จากส่วนแบ่งการขายเวลาโฆษณา และการประชาสัมพันธ์สนิ ค้าและบริการในรายการ
ในปี 2558 บริษัทฯ มีรายการโทรทัศน์ที่ร่วมผลิตกับสถานีโทรทัศน์ฟรีทีวีในช่อง ดังนี้

เรื่องเด่นเย็นนี้
รูปแบบรายการ
รายงานข่าวเหตุการณ์ส�ำคัญทีเ่ กิดขึน้ ในรอบวันหรือ
ประเด็นข่าวที่อยู่ในความสนใจของสังคม
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วันและเวลาในการออกอากาศ
ทุกวันจันทร์ – วันอาทิตย์
เวลา 16.00 – 17.45 น.

ยิ่งถก กนกซัก
รูปแบบรายการ
รายการสาระบันเทิงประเภท “Situation talk”
รายการแรกของไทย

วันและเวลาในการออกอากาศ
ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์
เวลา 18.20 – 18.50 น.

3.) ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

ในปี 2558 บริษัทฯมีนโยบายต่อยอดธุรกิจโดยน�ำข้อได้เปรียบที่มีอยู่ทั้งด้านเนื้อหาข้อมูล คุณภาพ
บุคลากร ความพร้อมของเครื่องมืออุปกรณ์ และชื่อเสียงของบริษัทฯ ขยายธุรกิจไปยังธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อก่อ
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ โดยการน�ำเนื้อหารายการโทรทัศน์ที่ได้รับความนิยมหรือข่าวเหตุการณ์ที่อยู่ใน
ความสนใจของกระแสสังคมมาสร้างสรรค์เป็นสินค้าหรือกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เพือ่ สนองตอบต่อความต้องการ
ของผูบ้ ริโภค และเพิม่ ศักยภาพในการหารายได้ของบริษทั ฯ รวมทัง้ ยังเป็นการสร้างเสริมชือ่ เสียงและภาพลักษณ์
อันดีของบริษัทฯ ให้เป็นที่รู้จักของกลุ่มผู้ชมและลูกค้าเป้าหมายได้กว้างขวางมากขึ้น
โดยลักษณะสินค้า บริการ หรือกิจกรรมที่บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการ ณ ปัจจุบัน มีดังนี้

การจัด
กิจกรรมพิเศษ

การจัดมินิทอล์คโชว์ ปิดห้องคุย “ข่าวข้นคนกนก” ณ งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ
ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 43
การจัดทัวร์ Steven Gerrard’s Farewell Trip ซึ่งเป็นทริปพิเศษ คือการไปร่วมลุ้นแชมป์
กับทีมลิเวอร์พูล ในแมทซ์สุดท้าย ก่อนปิดฤดูกาล

ธุรกิจสื่อวิทยุ

บริษทั ฯ ร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ ด�ำเนินการผลิตรายการ เพือ่ ออกอากาศทางสถานีวทิ ยุกระจายเสียง
มา 25 ปี โดยมีรายได้จากการขายโฆษณา ซึ่งปี 2558 บริษัทฯ เป็นผู้ร่วมผลิตรายการ และข่าว เพื่อออกอากาศ
ทางสถานีวิทยุระบบ FM. 2 สถานี และระบบ AM 1 สถานี ดังนี้
FM.90.5 MHz. (สถานีวทิ ยุกรมการพลังงานทหาร) ภายใต้ชอื่ “มิตขิ า่ ว 90.5” เน้นผลิตข่าวสัน้ ต้นชัว่ โมง
ข่าวเศรษฐกิจกลางชัว่ โมง และรายการวิทยุ ทีร่ ายงานข่าวความเคลือ่ นไหวของเหตุการณ์ทนี่ า่ สนใจ ทัง้ การเมือง เศรษฐกิจ
สังคม การตลาด ต่างประเทศ การวิเคราะห์ขา่ วส�ำคัญอย่างเจาะลึก และสัมภาษณ์บคุ คลในข่าว ด�ำเนินรายการโดย
ผู้ด�ำเนินรายการมืออาชีพ ผู้ด�ำเนินรายการชื่อดังจาก Nation TV และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
FM.102 MHz. (สถานีวิทยุ ขส.ทบ.กรมการขนส่งทหารบก) ภายใต้ชื่อ “Nation Business Radio”
ผลิตรายการสาระความรู้ การเมือง เศรษฐกิจ และความเคลื่อนไหวต่างๆ ในสังคมคนท�ำงาน แนววาไรตี้ไลฟ์
สไตล์ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการด�ำเนินชีวิตประจ�ำวันของคนวัยท�ำงานขึ้นไป ด�ำเนินรายการโดยผู้ด�ำเนินรายการ
คุณภาพ และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
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ระบบ AM 1107 KHz. (สถานีวิทยุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) ผลิตข่าวสั้นต้นชั่วโมง ในรูปแบบสรุป
สถานการณ์ข่าว และเหตุการณ์ส�ำคัญ เน้นข่าวที่เกี่ยวข้อง และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนส่วนใหญ่และที่อยู่ใน
ท้องถิ่น โดยมีรายละเอียดดังนี้
สถานีวิทยุ

วันและเวลาออกอากาศ /
รัศมีพื้นที่ออกอากาศ

F.M.
90.5 MHz.

วันจันทร์ – วันศุกร์
เวลา 08.00 – 12.00 น.
เวลา 13.00 – 15.00 น.
และ 18.30 – 20.00 น.

F.M.
102.0 MHz.

วันจันทร์ – วันอาทิตย์
เวลา 05.00 – 23.00 น.
กรุงเทพฯ และปริมณฑล

ลักษณะรายการ

รายงานข่าวความเคลื่อนไหวของเหตุการณ์ที่น่าสนใจ
ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การตลาด ต่างประเทศ
รวมทั้งวิเคราะห์ข่าวส�ำคัญอย่างเจาะลึก และสัมภาษณ์
บุคคลในข่าวใหญ่ที่ส�ำคัญ
รายงานข่าวสั้นเหตุการณ์ส�ำคัญที่น่าสนใจ
รายงานข่าวสั้นทันธุรกิจกลางชั่วโมงที่น่าสนใจ
วันเสาร์
รายการสรุปข่าวกีฬาดังจากทั่วโลก
เวลา 05.00 – 06.00 น.
สนทนาสุขภาพ กาย ใจ ให้เคล็ดลับดูแลตัวเอง ทั้ง
และเวลา 19.30 – 20.00 น.
กรุงเทพฯ และปริมณฑล, ความงาม อาหารการกิน และเหตุการณ์ความเคลื่อนไหว
พระนครศรีอยุธยา, ราชบุรี, ที่น่าสนใจในสังคม
ด�ำเนินรายการโดย ผู้ด�ำเนินรายการจากวิทยุเนชั่น
เพชรบุรี, สุพรรณบุรี,
ฉะเชิงเทรา, สมุทรสงคราม Nation TV บก.ในเครือ และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

สถานีวิทยุ
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์

A.M.
1107 KHz.

ทุกวัน
ออกอากาศต้นชั่วโมง
ทั่วประเทศ

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

รายงานข่าวสั้นเหตุการณ์สำ�คัญ ที่น่าสนใจ

กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มนักธุรกิจ ผู้บริหาร
คนท�ำงาน นักศึกษา
และประชาชนทั่วไป
ที่สนใจข่าวสาร
อายุ 25 ปีขึ้นไป

กลุ่มคนทำ�งานทั่วไป
อายุ 25 ปีขึ้นไป

ประชาชนทั่วไป
ที่สนใจข่าวสาร

ช่องทางการติดตาม และรับฟัง ข่าว และรายการของ Nation Radio

นอกจากการออกอากาศทางคลืน่ วิทยุ บริษทั ฯ ยังได้เผยแพร่ขา่ ว และรายการวิทยุ F.M. 90.5 MHz และ
F.M. 102.0 MHz ผ่านสื่อใหม่ในรูปแบบต่างๆ เพื่อเพิ่มช่องทางให้ผู้ฟังสามารถรับฟังรายการวิทยุของบริษัทฯ ได้
สะดวกมากขึ้น รวมทั้งเพื่อให้สามารถรับฟังย้อนหลังได้ด้วย ได้แก่
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

ธุรกิจสื่อรูปแบบใหม่

บริษัทฯ ได้พัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ และบริการด้านข้อมูลข่าวสารเผยแพร่ผ่านสื่อรูปแบบใหม่
อย่างต่อเนื่อง อันได้แก่ เว็บไซต์ และอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต สมาร์ททีวี
เพือ่ รองรับต่อการเปลีย่ นแปลงรูปแบบการรับข้อมูลข่าวสารของคนยุคใหม่ผา่ นสือ่ ต่างๆ และพัฒนาการน�ำเสนอ
ข้อมูลข่าวสารในรูปแบบใหม่ ให้ทันกับเทคโนโลยีที่ก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว ตลอดจน สนับสนุนดิจิตอลทีวี
เพื่อสร้างประสบการณ์การรับชมโทรทัศน์ที่แตกต่างจากเดิมให้กับผู้บริโภค ได้แก่ การรับชมรายการจากสถานีได้
ครบทุกช่องทาง อย่างต่อเนื่อง
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ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการของธุรกิจสื่อรูปแบบใหม่		

1.) ธุรกิจเว็บไซต์

บริษทั ฯ จัดท�ำเว็บไซต์เพือ่ น�ำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ของบริษทั ฯ โดยทัง้ หมดเป็นเว็บไซต์ทนี่ �ำ
เสนอข้อมูลข่าวสารและสาระความรู้ โดยบริษทั ฯ มีรายได้จากการขายพืน้ ทีโ่ ฆษณาบนเว็บไซต์ ซึง่ ในปี 2558 มีดงั นี้

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
ในปี 2558 บริษัทฯ ยังเป็นตัวแทนจ�ำหน่ายพื้นที่โฆษณาให้กับบริษัทภายนอกทั่วไป โดยมีรายได้จาก
ส่วนแบ่งค่าโฆษณาในสัดส่วนทีแ่ ตกต่างกันตามข้อตกลงทีไ่ ด้ท�ำกันไว้ ซึง่ ในปัจจุบนั มีเว็บไซต์ของบริษทั ภายนอก
ที่อยู่ในการดูแลของบริษัทฯ คือ
www.pantip.com : เว็บบอร์ดชุมชนที่เป็นแหล่งข้อมูลใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
www.exteen.com : บล็อกที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอข้อมูลข่าวสาร
รวมถึง จัดท�ำแคมเปญโฆษณา ในเว็บไซด์อื่นๆ ให้กับลูกค้าที่ต้องการลงโฆษณา โดยเป็นนายหน้าใน
การติดต่อเพื่อจัดท�ำแคมเปญโฆษณานั้นๆ
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Facebook, Youtube, Instagram : จัดท�ำแคมเปญโฆษณาให้กับลูกค้าผ่านสื่อออนไลน์ดังกล่าว
Manage Influencer : บริหารเหล่าบรรดา Online Influencer ในการน�ำเสนอสินค้าให้กบั ผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ

2.) ธุรกิจบริการข้อมูลผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่

บริษัทฯ น�ำข้อมูลข่าวสารจากสื่อโทรทัศน์และสื่อวิทยุของบริษัทฯ และพันธมิตรทางธุรกิจมาพัฒนา
ให้มีเนื้อหาและรูปแบบการน�ำเสนอที่สามารถตอบรับกับวิถีการใช้ชีวิตที่ทันสมัยของคนยุคใหม่ ซึ่งนิยมรับข้อมูล
ข่าวสารผ่านสื่อรูปแบบใหม่ๆ โดยในปี 2558 บริษัทฯ ให้บริการข้อมูลผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ประเภทต่างๆ เช่น
โทรศัพท์เคลื่อนที่ Smart Phone แท็บเล็ต ดังนี้
• บริการส่งข่าวหรือรายงานเหตุการณ์ต่างๆ ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ในรูปแบบข้อความสั้น (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
ในปี 2558 บริการ SMS และ MMS ของบริษัทฯ และพันธมิตรทางธุรกิจ มีดังนี้

บริการ SMS
บริการ
เนชั่นทันข่าว

รูปแบบ
ข่าวสำ�คัญและประเด็นข่าวใหม่ที่เกิดขึ้นอย่างทันเหตุการณ์จากสถานีข่าว
Nation TV

อัตราค่าบริการ
49 บาท/เดือน

The Nation News

ข่าวภาษาอังกฤษจากหนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น

49 บาท/เดือน

ThaiVisa
ข่าวด่วนกรุงเทพธุรกิจ

ข่าวภาษาอังกฤษจาก ThaiVisa และหนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น
ข่าวและความเคลื่อนไหวด้านเศรษฐกิจและการเงิน
จากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

49 บาท/เดือน
49 บาท/เดือน

ข่าวด่วนคมชัดลึก

29 บาท/เดือน

Nation Oil Alert

ข่าวสำ�คัญและประเด็นข่าวใหม่ที่เกิดขึ้นอย่างทันเหตุการณ์จาก
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
บริการแจ้งราคาน้ำ�มัน ขึ้น-ลง ทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลง

Enjoy English with NJ

สาระความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ

29 บาท/เดือน

บริการ Horo Daily

บริการดูดวงแบบรายวัน กับหมอดู ต๊อกแต๊ก A4
จากหนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก

ครั้งละ 3 บาท

วิเคราะห์ข่าวประเด็นสำ�คัญ โดย สุทธิชัย หยุ่น

59 บาท/เดือน

ข่าวและความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับแรงงานพม่าในประเทศไทย และ
ข่าวที่น่าสนใจจาก Eleven Media

ครั้งละ 3 บาท

ครั้งละ 1 บาท

บริการ MMS
SMS + MMS
By Suthichai Yoon
บริการข่าวภาษาพม่า
Myanmar Tadin

• บริการ Application ส�ำหรับใช้ในการรับชมข้อมูลข่าวสารผ่านอุปกรณ์เคลือ่ นทีร่ ปู แบบต่างๆ เช่น
โทรศัพท์ เคลือ่ นที่ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต ส�ำหรับรับชมรายการของสถานีขา่ วเนชัน่ ทีวี ให้บริการแก่ลกู ค้าโดยไม่คดิ
ค่าใช้จ่าย เพื่อเป็นการเพิ่มช่องในการเผยแพร่สถานีโทรทัศน์ของบริษัทฯ ให้เข้าถึงผู้ชมได้กว้างขวางขึ้น

46 NBC
รายงานประจำ�ปี 2558

ภาวะอุตสาหกรรม
และการแข่งขัน
ธุรกิจสื่อโทรทัศน์

ปี 2558 อุตสาหกรรมสื่อเติบโตค่อนข้างต�่ำ เป็นไปตามอุตสาหกรรมโฆษณาที่มีมูลค่า 1.41 แสนล้าน
บาท เติบโต 3.5% โดยสื่อดั้งเดิมส่วนใหญ่อยู่ในภาวะทรงตัวและลดลง
ส่วนสื่อโฆษณาที่เติบโตสูง คือ ทีวีดิจิทัล สื่อออนไลน์ และ สื่อเคลื่อนที่ โดยทีวีดิจิทัล ปี 2557 ซึ่งเป็น
ปีแรกที่ออกอากาศ โฆษณาอยู่ที่ 8,580 ล้านบาท ปี 2558 นีลเส็น ประเทศไทย รายงานมูลค่าอยู่ที่ 20,931
ล้านบาท เติบโต 144% ซึง่ เป็นการรายงานตัวเลขจากราคาเสนอขาย (rate card) แต่จากการประเมินของสมาคมฯ
ที่ค�ำนวณโดยหักส่วนลด 30% จากราคาเสนอขาย คาดว่ามูลค่าโฆษณาทีวีดิจิทัลปี 2558 มีมูลค่าราว 15,000
ล้านบาท ขณะที่ปี 2559 คาดว่าจะมีมูลค่า 22,000 ล้านบาท เติบโตราว 50%
ทัง้ นี้ เม็ดเงินโฆษณาจากทีวดี จิ ทิ ลั ส่วนหนึง่ เป็นการโยกงบมาจากกลุม่ ฟรีทวี รี ายเดิม (ทีวอี นาล็อก) และ
กลุ่มเคเบิลและทีวีดาวเทียม ซึ่งหลายช่องย้ายแพลตฟอร์ม มาออกอากาศบนทีวีดิจิทัล ขณะที่สื่อโฆษณาเคเบิล
และทีวีดาวเทียมปีนี้ จะอยู่ในภาวะถดถอยต่อเนื่อง หรือลดลงราว 25% มีมูลค่า 4,500 ล้านบาท
ในปี 2558 จ�ำนวนผูป้ ระกอบการทีไ่ ด้รบั ใบอนุญาตโทรทัศน์ระบบภาคพืน้ ดินแบบดิจทิ ลั (Digital Terrestrial
TV Broadcasting Service) หรือ ผู้ประกอบการทีวีดิจิทัล 24 ช่องใหม่ และโทรทัศน์ในระบบอนาล็อค 6 ช่อง
เดิม ที่ออกอากาศคู่ขนาน เป็นการเพิ่มขึ้นของจ�ำนวนช่องทีวี ท�ำให้ภูมิทัศน์สื่อ หรือ Media Landscape ของสื่อ
ทีวีในประเทศไทยเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง และการเพิ่มขึ้นของจ�ำนวนช่องทีวี ท�ำให้การแข่งขันรุนแรง ท่ามกลาง
ความไม่พร้อมของการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบดิจิทัล ตามที่ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เคยประกาศไว้ เมื่อครั้งเปิดประมูลใบอนุญาต ส่งผลให้ผู้ประกอบการ
กลุ่มไทยทีวี ยุติการออกอากาศไปแล้ว 2 ช่อง สะท้อนความยากล�ำบากในการด�ำเนินธุรกิจ และพิสูจน์ความเป็น
มืออาชีพของทีวีดิจิทัล
ความล่าช้าของโครงการสนับสนุนเปลีย่ นผ่าน จากระบบอนาล็อค สูร่ ะบบดิจทิ ลั ยังคงเป็นปัญหาส�ำคัญ
แม้วา่ การแจกคูปองส่วนลดมูลค่า 690 บาทต่อครัวเรือน เพือ่ ให้น�ำไปใช้เป็นส่วนลดในการซือ้ กล่องแปลงสัญญาณ
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ทีวดี จิ ทิ ลั (DVB-T2 Set-top box) หรือเครือ่ งรับโทรทัศน์ทมี่ อี ปุ กรณ์แปลงสัญญาณทีวดี จิ ทิ ลั ในตัว (Built-in Digital
TV tuner) ได้ด�ำเนินการไปแล้ว แต่การแลกกล่องรับสัญญาณยังมีไม่เท่าจ�ำนวนการรับคูปอง อีกทัง้ การติดตัง้ กล่อง
และเสาเพื่อรับสัญญาณ ก็ยังไม่สามารถสรุปจ�ำนวนที่ชัดเจนได้
อย่างไรก็ตาม สือ่ โทรทัศน์ยงั คงเป็นช่องทางหลัก ในการสือ่ สารทางการตลาด การโฆษณา ประชาสัมพันธ์
ของสินค้าและบริการ ท�ำให้อัตราการเติบโตยังดีกว่าสื่อแขนงอื่นๆ
แม้การแข่งขันในธุรกิจทีวีค่อนข้างรุนแรง แต่ก็เริ่มเห็นแนวโน้มที่ดี จากเม็ดเงินโฆษณาที่ทยอย
ปรับเปลี่ยน จากทีวีอนาล็อคเดิม 6 ช่อง มาสู่ทีวีดิจิทัลมากขึ้น ตัวเลขการใช้จ่ายเม็ดเงินโฆษณา ณ สิ้นปี
2558 ซึ่งรวบรวมโดย บริษัท นีลเส็น ประเทศไทย พบว่าจากเม็ดเงินโฆษณาทั้งระบบ 122,318 ล้านบาท
เป็นเม็ดเงินที่ใช้กับสื่อโทรทัศน์รวม 78,456 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนรวม 64.14%
ในจ�ำนวนนี้เป็นเงินที่ใช้กับทีวีอนาล็อกเดิม 57,526 ล้านบาท หรือเป็นสัดส่วน 47.03% และเป็นเม็ด
เงินที่ใช้กับทีวีดิจิทัล 20,930 ล้านบาท หรือเป็นสัดส่วน 17.11%
เม็ดเงินโฆษณาทีใ่ ช้กบั สือ่ ทีวดี จิ ทิ ลั ที่ 20,930 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากเมือ่ ปี 2557 ซึง่ ทีวดี จิ ทิ ลั มียอดการใช้จา่ ย
โฆษณาเพียง 8,581 ล้านบาท หรือ 7.25% จากยอดโฆษณาปี 2557 ทีม่ ยี อดรวมอยูท่ ี่ 118,364 ล้านบาท ในขณะทีท่ วี ี
ระบบอนาล็อกเดิม 6 ช่องมียอดโฆษณาถึง 63,777 ล้านบาท หรือเป็นสัดส่วนกว่า 53.88% จากเม็ดเงินโฆษณารวมดังกล่าว
เห็นได้ชัดว่าทิศทางการปรับตัวของเม็ดเงินโฆษณา เริ่มถ่ายเทจากทีวีอนาล็อคเดิม มาสู่ทีวีดิจิทัล โดย
มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง หากดูจากยอดโฆษณาทีวีดิจิทัลปี 2558 พบว่าเติบโตขึ้นกว่า 143.91% ด้วยยอด

ภาพรวมการใช้สื่อโฆษณาปี 2558 เปรียบเทียบปี 2557
ปี 2557

หน่วย : ล้านบาท

ที่มา : นีลเส็น ประเทศไทย
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โฆษณาที่เพิ่มขึ้นจาก 8,581 ล้านบาทในปี 2557 มาเป็น 20,930 ล้านบาท เมื่อสิ้นสุดปี 2558
ขณะที่ยอดโฆษณาทีวีอนาล็อก 6 ช่องเดิม มีสัดส่วนลดลง อัตราส่วนโฆษณาก็ลดลงอย่างต่อเนื่อง โดย
ณ สิ้นปี 2558 ลดลง 9.8% หรือลดลงไปกว่า 6,251 ล้านบาท เหลือ 57,526 ล้านบาท ลดจากปี 2557 ที่เคยมี
ยอดโฆษณาสูงถึง 6,3777 ล้านบาท
เช่นเดียวกับทีวีดาวเทียม และเคเบิลทีวี ยอดโฆษณา ณ สิ้นปี 2558 ปรับตัวลดลงอย่างเห็นได้
ชัด มียอดโฆษณารวมอยู่ที่ 6,055 ล้านบาท ลดลงกว่า 1,177 ล้านบาท หรือลดลง 16.27% ส่วนแบ่งเม็ด
เงินโฆษณาในภาพรวมก็ลดลงด้วย เมื่อเทียบกับปี 2557 ซึ่งเคยมียอดโฆษณารวมที่ 7,232 ล้านบาท โดย
ณ สิ้นปี 2558 ยอดโฆษณาลดเหลือ 6,055 ล้านบาท และสัดส่วนจากที่เคยมี 6.11% ลดเหลือ 4.95%
เหตุผลประการหนึง่ ทีท่ �ำให้ทวี ดี าวเทียม และเคเบิลทีวี มียอดโฆษณาลดลง เนือ่ งจากทีวดี จิ ทิ ลั 24 ช่อง
ใหม่ มีความหลากหลายมากพอทีจ่ ะดึงผูช้ ม จากกลุม่ ทีวดี าวเทียมและเคเบิลทีวมี าได้ อีกทัง้ กฎเกณฑ์วา่ ด้วยการเรียง
ล�ำดับช่องตามใบอนุญาตประกอบการทีวดี จิ ทิ ลั ซึง่ ก�ำหนดไว้ชดั เจนว่า การแพร่ภาพทีวดี จิ ทิ ลั ในทุกแพลตฟอร์ม จะ
ต้องเรียงช่องให้ตรงตามใบอนุญาตทีแ่ ต่ละช่องประมูลไป เมือ่ มีการบังคับใช้จริง ช่วยลดความสับสนของผูบ้ ริโภคได้
ในช่วงเริม่ ต้นตัง้ แต่วนั แรก ของการออกอากาศทีวดี จิ ทิ ลั อย่างเป็นทางการ เมือ่ วันที่ 1 เมษายน 2557 มาจนกระทัง่
ถึงช่วงไตรมาสทีส่ ขี่ องปี 2558 การออกอากาศทีวดี จิ ทิ ลั ในแพลตฟอร์มต่างๆ ไม่มกี ารเรียงช่องตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว

สัดส่วนโฆษณาทีวีทุกประเภท ปี 2558
ยอดโฆษณาทีวีรวม 84,511 ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

ที่มา : นีลเส็น ประเทศไทย

ขึน้ อยูก่ บั การจัดเรียงช่องของทีวดี าวเทียม และเคเบิลทีวี ซึง่ สร้างความสับสนทัง้ ต่อผูร้ บั ชม และผูป้ ระกอบการทีวดี จิ ทิ ลั
แต่ลา่ สุดการที่ กสทช.ได้บงั คับใช้ หลักเกณฑ์การจัดล�ำดับบริการโทรทัศน์ หรือหลักเกณฑ์การเรียงช่อง ทีไ่ ด้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ตัง้ แต่วนั ที่ 2 ตุลาคม 2558 โดยมีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย ตัง้ แต่วนั ที่ 2 ธันวาคม 2558
ท�ำให้ผรู้ บั ใบอนุญาตให้บริการโทรทัศน์ทไี่ ม่ใช้คลืน่ ความถี่ ทัง้ ทีวดี าวเทียม เคเบิลทีวี ต้องจัดการออกอากาศทีวดี จิ ทิ ลั
ไว้ทชี่ อ่ งรายการ 1-36 ตามการประมูล ส่วนช่องรายการที่ 37-60 ผูป้ ระกอบการสามารถเลือกน�ำเสนอรายการใดก็ได้
ความชัดเจนในการเรียงช่องการออกอากาศ ช่วยลดความสับสนให้กบั ผูบ้ ริโภค และส่งผลดีตอ่ ทีวดี จิ ทิ ลั
การออกอากาศทีวีดิจิทัลช่องใหม่ที่ผ่านมา ซึ่งมีช่องฟรีทีวีเพิ่มขึ้นอีก 21 ช่อง ออกอากาศคู่
ขนานไปกับช่องทีวีอนาล็อคเดิม ท�ำให้ผู้ชมกระจายตัวจากทีวีอนาล็อคมาชมทีวีดิจิทัลช่องใหม่มากขึ้น
NBC
รายงานประจำ�ปี 2558 49

ตามข้อมูลการส�ำรวจของ สมาคมมีเดียเอเยนซีและธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย (MAAT : Media Agency
Association Thailand) ซึ่งระบุว่าปีแรกของทีวีดิจิทัลออกอากาศในปี 2557 จ�ำนวนผู้ชมทีวีช่องอนาล็อคลด
ลงราว 10% และลดลงต่อเนื่องอีก 5% ในปี 2558 ส่งผลให้ทีวีอนาล็อคไม่มีแผนปรับราคาโฆษณาเพิ่มขึ้น
ทีวีดิจิทัลเมื่อปี 2557 มีผู้ชมเพิ่มขึ้น 30% โดยช่องผู้น�ำเรทติ้งทีวีดิจิทัล มียอดผู้ชมใกล้เคียงกับ
ทีวีอนาล็อกช่อง 5 และช่อง 9 ท�ำให้ทีวีดิจิทัล ปรับราคาโฆษณาเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 40% โดยช่องผู้น�ำเรทติ้ง
ปรับขึ้นเท่าตัว ขณะที่ช่องทีวีดาวเทียมและเคเบิล มีผู้ชมลดลง 20% จึงไม่มีการปรับราคาเพิ่มขึ้นในกลุ่มนี้
ในปี 2558 ทีวีดิจิทัลกลุ่มผู้น�ำเรทติ้ง ประกาศปรับราคาค่าโฆษณาเพิ่มขึ้น 100-300% และ
มีโอกาสที่งบโฆษณาจากทีวีอนาล็อกรายเดิม จะย้ายมายังทีวีดิจิทัลเพิ่มขึ้น ตามการคาดการณ์
ของ บริษัท มายด์แชร์ ประเทศไทย ที่ระบุว่าปัจจัยดังกล่าว ท�ำให้งบโฆษณาสื่อทีวีทุกช่องทางใน
ปี 2558 มียอดโฆษณารวมใกล้เคียง 8 หมื่นล้านบาท โดยทีวีดิจิทัลมีเม็ดเงินเพิ่มขึ้น 200%
ผลส�ำรวจการรับชมทีวีดิจิทัล ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 16-24 ม.ค. 2558 โดยสมาคมมีเดียเอเยนซี่ฯ พบ
ว่า จ�ำนวนผู้รับชมทีวีอนาล็อกผ่านเสาอากาศแบบดั้งเดิม มีจ�ำนวนลดลงจากการส�ำรวจครั้งแรก เมื่อเดือน พ.ค.
2557 จากเดิมมีอยู่ 21% ส�ำรวจครั้งที่ 2 อยู่ที่ 14% และครั้งที่ 3 อยู่ที่ 12%
ขณะที่การรับชมทีวีดิจิทัล ผ่านกล่องรับสัญญาณดิจิทัล มีจ�ำนวนที่เพิ่มขึ้นจาก 6% จากการส�ำรวจครั้ง
แรก และพบว่าขึ้นไปถึง 22% ในการส�ำรวจล่าสุด กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามยังได้ท�ำการเปลี่ยนและติดตั้งอุปกรณ์
เพื่อดูทีวีดิจิทัลจากการส�ำรวจครั้งแรกที่มี 37% เพิ่มขึ้นมาเป็น 67% จากการส�ำรวจในเดือนม.ค. 2558
พฤติกรรมการรับชมทีวีของผู้บริโภค หลังจากติดตั้งกล่องรับสัญญาณแล้วพบว่า ดูฟรีทีวีเดิมเป็นหลัก
ลดลงจาก 52% เหลือ 38% โดยผู้บริโภคดูช่องทีวีดิจิทัลเป็นหลัก มีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นจาก 8% เป็น 16% ส่วนผู้
บริโภคที่ยังดูทั้งระบบอนาล็อค และระบบดิจิทัลเท่าๆ กันเพิ่มขึ้นจาก 39% เป็น 46%
ส่วนการแจกคูปองเพื่อใช้เป็นส่วนลดในการซื้อกล่องรับสัญญาณดิจิทัล DVB-T2 พบว่า 57% ของผู้ถูก
ส�ำรวจได้รับคูปองแล้ว แต่กลุ่มนี้มีถึง 60% ไม่ให้ความสนใจในการแลกกล่องรับสัญญาณ โดย 50% ยังไม่ได้แลก
กล่อง เนื่องจากมีกล่องและจานดาวเทียม หรือติดตั้งเคเบิลทีวีอยู่แล้ว ในขณะที่ 13% บอกว่าการแลกมีขั้นตอน
ยุ่งยาก ขณะที่ 8% บอกคุณภาพกล่องรับสัญญาณไม่ดี และ 8% อยู่ในระหว่างการตัดสินใจ
ส�ำหรับการขยายโครงข่ายทีวีดิจิทัล ข้อมูลจาก กสทช. ระบุว่า ผู้รับใบอนุญาตให้บริการโครงข่ายทีวี
ดิจทิ ลั ซึง่ ประกอบด้วย อสมท (ช่อง 9) ไทยพีบเี อส กองทัพบก (ช่อง 5) กรมประชาสัมพันธ์ (ช่อง 11) จะต้องขยาย
โครงข่ายให้ครอบคลุมครัวเรือนทั้งหมดอย่างน้อย ตามที่ระบุดังนี้ คือ ต้องครอบคลุม 50% ของจ�ำนวนครัวเรือน

แผนขยายโครงข่ายทีวีดิจิทัล
ครอบคลุมครัวเรือน

90%

80%

50%
11
สิ้นสุด ปมีทิ.ยี่ 1. 255
7

1

สถานีหลัก
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95%

8

สิ้นสุด ปมีทิ.ยี่ 3. 255

9
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ที่มา : กสทช.
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37

7

สิ้นสุด ปมีทิ.ยี่ 2. 255

สถานีเสริม

ภายใน 1 ปีนับจากวันได้รับอนุญาต 80% ของครัวเรือนภายใน 2 ปี 90% ภายใน 3 ปี และ 95% ภายใน 4 ปี
ในปี 2557-2558 การขยายโครงข่ายปีที่ 1 และปีที่ 2 ได้ด�ำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว โดยเป็นการติดตั้งสถานี
หลักจ�ำนวน 39 สถานี และสถานีเสริม 8 สถานี

การติดตั้งสถานีโครงข่ายทีวีดิจิทัล
ปีที่ 1

อุดรธานี

ปีที่ 2

สถานีหลัก 11 สถานี ได้แก่
กรุงเทพฯ นครราชสีมา เชียงใหม่ สงขลา อุบลราชธานี สุราษฎร์ธานี ระยอง สิงห์บุรี สุโขทัย ขอนแก่น

สถานีเสริม 1 สถานี ได้แก่ หัวหิน

สถานีหลัก 28 สถานี ได้แก่
ร้อยเอ็ด เชียงราย สระแก้ว นครสวรรค์ นครศรีธรรมราช ภูเก็ต ตรัง สุรนิ ทร์ สกลนคร ล�ำปาง น่าน เพชรบูรณ์
ประจวบคีรขี นั ธ์ กาญจนบุรี ชุมพร ตราด มุกดาหาร ตาก แม่ฮอ่ งสอน ระนอง เลย ชัยภูมิ แพร่ สตูล อุตรดิตถ์ บึงกาฬ
ศรีสะเกษ ยะลา
สถานีเสริม 7 สถานี ได้แก่ ทุ่งสง (เขาตาว) ชุมพวง ชุมแพ เขายายเที่ยง บุรีรัมย์ พะเยา (เมือง) วังคัน
(ด่านช้าง 2)
ที่มา : กสทช.
สมาคมมีเดียเอเยนซี่ และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย (MAAT) มองว่า อุตสาหกรรมโฆษณาปี 2559
จะเติบโตหรือไม่ ขึ้นอยู่กับภาพรวมเศรษฐกิจภายในประเทศ หากภาพรวมเศรษฐกิจปี 2559 โต 2.5% ตามที่คาด
การณ์ อุตสาหกรรมโฆษณาจะเติบโตไม่เกิน 3%
ทัง้ นี้ ขึน้ อยูก่ บั มาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจของรัฐบาล จะสามารถฟืน้ ก�ำลังซือ้ ในต่างจังหวัดได้มากน้อยแค่
ไหน อย่างไรก็ตามในปี 2559 เชื่อว่าสินค้าส่วนใหญ่ ยังคงระมัดระวังการใช้งบโฆษณา และยังคงรอความชัดเจน
จากนโยบายของรัฐบาล ในการกระตุ้นเรื่องการจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศ เม็ดเงินที่จะลงมาสู่ธุรกิจดิจิทัลทีวี
ก็จะเป็นไปตาม ภาวะเศรษฐกิจและแนวโน้มการจับจ่ายใช้สอยในประเทศ
ส่วนการปรับราคาโฆษณาในสื่อทีวีปีนี้ มาจาก “ทีวีดิจิทัล” ในกลุ่มช่องผู้น�ำเรทติ้งท็อปไฟว์ โดยเฉลี่ยมี
การปรับราคาโฆษณาประมาณ 35% ขณะที่กลุ่มฟรีทีวีรายเดิมปีนี้อัตราการลดลงของจ�ำนวนผู้ชมเริ่มคงที่ และ
ยังรักษาส่วนแบ่งเม็ดเงินโฆษณาในช่วงไพรม์ไทม์ละครได้ดี

ธุรกิจสื่อวิทยุ

ภาพรวมธุรกิจสื่อวิทยุในปีนี้ยังคงมีการแข่งขันที่รุนแรง เพราะเม็ดเงินในธุรกิจมีเท่าเดิม การเติบโตอยู่
ในระดับ 1-2% มาหลายปี ในปีนี้ก็เช่นเดียวกัน รายงานตัวเลขการใช้สื่อจากบริษัท นีลเส็น ประเทศไทย ระบุว่า
ภาพรวมธุรกิจสื่อวิทยุในปี 2558 มีมูลค่า 5,675 ล้านบาท เติบโตจากปีก่อน 1.16% คลื่นวิทยุที่น่าเป็นห่วงมาก
ที่สุด คือ คลื่นเพลงวัยรุ่น เนื่องจากกลุ่มวัยรุ่นฟังเพลงผ่านคลื่นวิทยุน้อยลง
อย่างไรก็ดี แม้วา่ ธุรกิจสือ่ วิทยุจะเติบโตแบบทรงตัว แต่เชือ่ ว่าจะยังสามารถอยูต่ อ่ ไปได้อกี นาน เนือ่ งจาก
เป็นธุรกิจที่สามารถย�้ำเตือนผู้บริโภคไม่ให้ลืมแบรนด์สินค้า ขณะเดียวกัน ก็มีค่าใช้จ่ายในการโฆษณาไม่สูงเมื่อ
เทียบกับสื่ออื่นๆ
ปี 2558 ผู้ประกอบการสื่อวิทยุมีการปรับตัวรับมือการรุกเข้ามาของสื่อใหม่ และยังมีความเคลื่อนไหว
จากการเข้ามาของผู้เล่นรายใหม่ เช่น “โมโนกรุ๊ป” เปิดคลื่นวิทยุ โมโนเรดิโอ “FresZ 91.5 FM” และก่อนหน้านั้น
“บีอีซี” ก็ได้เปิดตัวคลื่นเพลงฟังสบาย “เวอร์จิ้นส์ สตาร์ 98.00 เอฟเอ็ม” การเข้ามาของผู้เล่นรายใหม่ เนื่องจาก
ภาพรวมการใช้งบฯโฆษณาผ่านสื่อวิทยุยังมีต่อเนื่อง
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ยอดโฆษณาสื่อวิทยุปี 2558-2557

ปี 2557

ปี 2558

หน่วย : ล้านบาท

5,675
เพิ่มขึ้น

65

ล้านบาท

5,610

+1.16%
4.74%

4.64%

ที่มา : นีลเส็น ประเทศไทย

หากดูจากรายงาน นีลเส็น ประเทศไทย พบว่า การใช้งบฯโฆษณาผ่านสื่อวิทยุปี 2558 (ม.ค.-ธ.ค.) มี
ยอดรวม 5,675 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 4.64% ของยอดโฆษณาทุกสื่อ เพิ่มขึ้นจากยอดรวมการใช้สื่อวิทยุปี
2557 ที่มียอด 5,610 ล้านบาท มีสัดส่วน 4.74% จากยอดโฆษณารวมทุกสื่อ ซึ่งถือว่าเพิ่มขึ้นจากปี 2557 ราว
65 ล้านบาท หรือเติบโตในอัตรา 1.16%
การแข่งขันของธุรกิจวิทยุวันนี้ ไม่ได้มาจากจ�ำนวนผู้เล่นที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น แต่โจทย์ที่ท้าทายคือ ผู้
ประกอบการทุกราย จะดึงดูดความสนใจผูฟ
้ งั จากสือ่ ออนไลน์ และสือ่ รูปแบบใหม่ หรือนิวมีเดีย ได้อย่างไร
ส่วนหนึง่ พบว่า สือ่ วิทยุหลายช่องได้หนั ไปพัฒนาการรับฟังผ่านช่องทางออนไลน์ และ แอพพลิเคชัน่ เสริม
ช่องทางหลักผ่านคลื่นความถี่มากขึ้นทุกขณะ
การปรับตัวของผูป้ ระกอบการวิทยุชดั เจนขึน้ จากการรับฟังผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ วันนีผ้ ปู้ ระกอบการ
วิทยุแข่งขันกันรักษาฐานผูฟ้ งั กลุม่ เดิมไว้อย่างเหนียวแน่นทีส่ ดุ ผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆ นอกเหนือจากการออก
อากาศรายการตามปกติ
ทิศทางธุรกิจวิทยุปี 2559 เชื่อว่าผู้ประกอบการทุกราย จะเดินหน้าสร้างกิจกรรม และการตลาดระหว่าง
คลืน่ วิทยุกบั ผูฟ้ งั เพิม่ ขึน้ พร้อมจัดแคมเปญทางการตลาดออกมาต่อเนือ่ ง ควบคูไ่ ปกับการขยายฐานสูผ่ ฟู้ งั กลุม่ ใหม่
โดยเฉพาะกลุม่ นักเรียน นักศึกษา เนือ่ งจากเริม่ เห็นสัญญาณการใช้เม็ดเงินโฆษณาผ่านสือ่ วิทยุกลับมาคึกคักอีกครัง้
การวางแผนโฆษณาผ่านสื่อวิทยุช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเปลี่ยนไป จากการขยายตัวของสื่อใหม่ๆ และ
พฤติกรรมของผู้บริโภค ท�ำให้การวางงบฯโฆษณาผ่านวิทยุสั้นลงจากเดิมที่วางงบฯระยะยาวเป็นปีเหลือเพียง
3-6 เดือน
ภาพรวมการแข่งขันของธุรกิจวิทยุปนี ี้ ผูป้ ระกอบการในธุรกิจนี้ คงไม่ได้ลงทุนเพิม่ แต่จะรักษาพืน้ ทีก่ ารแข่งขัน
ของตัวเองไว้ เนือ่ งจากอยูร่ ะหว่างการรอความคืบหน้าของวิทยุดจิ ทิ ลั โดยปี 2558 ธุรกิจวิทยุเติบโตจากปีกอ่ นไม่มากนัก
พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปเหล่านี้ คือความท้าทายครั้งใหญ่ของธุรกิจสื่อที่ต้องปรับตัว ตามให้ทัน
กับวิถีการเสพสื่อของคนยุคดิจิทัล และเทคโนโลยีที่ยังคงมีความแปลกใหม่เพิ่มเข้ามาตลอดเวลา
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เวลาการใช้สื่อแต่ละประเภท/วัน (คนไทย)
นาที/วัน

167

96

95

78

มือถือ

แลปท็อป

แทบเล็ต

ทีวี

ธุรกิจสื่อใหม่-ออนไลน์

จากผลส�ำรวจของ Millward Brown ด้านพฤติกรรมการใช้เวลาของคนไทยผ่าน “4 จอหลัก” คือ “ทีวี
แลปท็อป สมาร์ทโฟน และแทบเล็ต” ที่เป็นอุปกรณ์หลักเข้าถึงสื่อและคอนเทนท์ในปี 2558 พบว่า โดยรวมคน
ไทยใช้เวลากับสื่อต่างๆ 436 นาทีต่อวัน โดย “สมาร์ทโฟน” เป็นเครื่องมือหลักที่คนไทยใช้เวลาสูงสุด 167 นาที,
แลปท็อป 96 นาที, แทบเล็ต 95 นาที, และทีวี 78 นาที
ขณะที่ข้อมูลจาก มายด์แชร์ ประเทศไทย ระบุว่า อุตสาหกรรมสื่อในปี 2558 ยังอยู่ที่ 3 เทรนด์หลัก คือ
1.เทคโนโลยี มีสมาร์ทโฟน หรือ “มือถือ” เป็นปัจจัยขับเคลื่อนส�ำคัญ โดยพฤติกรรมการใช้อุปกรณ์ต่างๆ ในการ
เสพสื่อและคอนเทนท์ของผู้บริโภคในยุคนี้ “มือถือ” มาเป็นอันดับ 1
2. คือ ทีวดี จิ ทิ ลั ทีเ่ ปิดตัวช่องใหม่ออกอากาศ 24 ช่อง และอันดับ 3.สือ่ นอกบ้าน จากการเปิดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน หรือเออีซี ในปลายปี 2558 ส่งผลให้สื่อนอกบ้านในพื้นที่ตะเข็บชายแดน มีโอกาสขยายตัวสูง
ด้านนายจอห์น ประดิษฐวณิช กรรมการสมาคมโฆษณาดิจทิ ลั (ประเทศไทย) เปิดเผยว่าจากการขยายตัว
ของแพลตฟอร์มสือ่ ดิจทิ ลั และจ�ำนวนผูใ้ ช้อนิ เทอร์เน็ตเพิม่ ขึน้ ส่งผลให้ปนี จี้ ะมีการใช้ “โปรแกรมเมติค” ซึง่ เป็นรูป
แบบการซือ้ สือ่ ผ่านระบบดิจทิ ลั โดยมีขอ้ มูลสนับสนุนเพือ่ เข้าถึงกลุม่ เป้าหมายตรงกลุม่ มาเป็นตัวช่วยส�ำหรับการ
วางแผนและซือ้ สือ่ โฆษณา โดยเฉพาะการซือ้ สือ่ ในรูปแบบดิสเพลย์ โซเชียล และวีดโิ อ คอนเทนท์ในโลกออนไลน์
ซึ่งการซื้อสื่อแบบโปรแกรมเมติคสามารถเข้าถึงเป้าหมายตรงกลุ่มในราคาที่เหมาะสม โดยมีการน�ำข้อมูลส่วนตัว
ประกอบกับพฤติกรรมในการใช้สื่อออนไลน์ของผู้บริโภคมาร่วมวิเคราะห์ในการซื้อสื่อ
นอกจากนั้น ในปีนี้ มีปัจจัยสนับสนุนจากการให้บริการ 4G ที่จะกระตุ้นการเสพสื่อออนไลน์ผ่าน
มือถือสูงขึ้น รวมทั้งทิศทางการขยายตัวของจ�ำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ต และสมาร์ทโฟนที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ส่งผลให้
โฆษณาสื่อออนไลน์ปีนี้ คาดว่าจะเติบโต 37% มีมูลค่า 13,500 ล้านบาท เช่นเดียวกับสื่อเคลื่อนที่ (Transit) คาด
ว่าเติบโต 12% มีมูลค่า 5,000 ล้านบาท จากปัจจัยผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นและการขยายเส้นทางรถไฟฟ้า
เทรนด์ดา้ น “เทคโนโลยี” ในปี 2559 “มือถือ” ประเภทสมาร์ทโฟน กลายเป็นเครือ่ งมือสือ่ สารอับดับ 1 ของ
ผูบ้ ริโภค จากสถิตกิ ารครอบครองมือถือของคนไทยกว่า 90 ล้านเครือ่ ง สูงกว่าจ�ำนวนประชากรในประเทศที่ 67 ล้านคน
ขณะทีย่ อดขายสมาร์ทโฟนขยายตัวต่อเนือ่ ง สอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้เวลาอยูก่ บั “มือถือ” เป็นอุปกรณ์อนั ดับ
แรก และใช้เวลามากทีส่ ดุ ซึง่ พบชัดเจนในกรุงเทพฯและหัวเมือง เป็นแนวโน้มทีก่ �ำลังเกิดขึน้ ในต่างจังหวัดด้วยเช่นกัน
การขยายบริการ 3G และ 4G ท�ำให้ผบู้ ริโภคเข้าถึงการใช้งานอินเทอร์เน็ตจากมือถือ ครอบคลุมทุกพืน้ ที่
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ โดยมีปจั จัยสมาร์ทโฟน “ราคาถูก” เป็นแรงผลักดัน ส่งผลให้พฤติกรรมคนต่างจังหวัด
เริ่มปรับใกล้เคียงคนกรุงมากขึ้น
“มือถือ” กลายเป็นอุปกรณ์ติดตัวผู้บริโภคในยุคนี้ ทุกอย่างท�ำผ่านมือถือ เป็นช่องทางให้ผู้บริโภคแชร์
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คอมเม้นต์ และสร้างคอนเทนท์ผ่านมือถือมากขึ้นในปี 2559
ผลส�ำรวจของ Millward Brown ยังแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคไทย ที่เปลี่ยนแปลงเนื่องจาก
เทคโนโลยี การเข้าถึงคอนเทนท์ในรูปแบบ “มัลติ สกรีน” ท�ำให้เกิดพฤติกรรม Meshing, Stacking และ Shifting
พฤติกรรม Meshing คือการ “ท�ำ 2 สิ่งพร้อมกัน” พบมากคือ การดูทีวี และโพสต์ หรือคอมเม้นต์
เฟซบุค๊ ทีเ่ ด่นชัดคือในช่วงเวลาทีด่ ลู ะคร ผูบ้ ริโภคจะแสดงความคิดเกีย่ วกับละครผ่านโซเชียลมีเดียไปพร้อมกัน เป็น
รูปแบบการใช้ดีไวซ์ 2 อุปกรณ์ในเรื่องเดียวกัน หรือช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งพบว่า “ผู้บริโภคไทยมีพฤติกรรมท�ำ 2
สิ่งในเวลาเดียวกันสูงสุดในโลก” นอกจากนี้ยังมีพฤติกรรม Stacking การใช้ดีไวซ์ 2 อุปกรณ์ขึ้นไป แต่ท�ำคนละ
สิ่ง เช่นการใช้งานแลปท็อป ไปพร้อมการดูทีวี ส่วนพฤติกรรม Shifting การดูทีวีจบและใช้อีกดีไวซ์ มีไม่มากนัก
การเกิดขึ้นของ “ทีวีดิจิทัล” ช่องใหม่ในปีที่ผ่านมา ท�ำให้เกิดความหลากหลายของ “ทางเลือก” ในการ
รับชมคอนเทนท์จากฟรีทีวี ที่มีช่องเพิ่มขึ้น 6 เท่าตัว เป็นเทรนด์ของอุตสาหกรรมสื่อ ที่จะได้รับความสนใจต่อ
เนื่องในปี 2559 ซึ่งทีวีดิจิทัล ต้องท�ำการบ้านหนัก แข่งขันกันพัฒนาคอนเทนท์เพื่อดึงดูดดผู้ชมและสร้างเรทติ้ง
ทีวีดิจิทัลช่องใหม่ หลายช่องพัฒนาคอนเทนท์ได้ดี มีฐานผู้ชมเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง หากพิจารณาด้าน
การพัฒนาคอนเทนท์ของทุกช่อง เชื่อว่าสามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการรายเดิมได้ อีกทั้ง ตอบโจทย์ด้าน
เซ็กเม้นต์ผู้ชม จากทิศทางดังกล่าวคาดว่าปี 2559 ทีวีดิจิทัลจะมีสัดส่วนผู้ชมเพิ่มขึ้นในอัตรา 30%
จากแนวโน้มอุตสาหกรรมสื่อทั้งดิจิทัล มีเดีย และทีวีดิจิทัล เอเยนซี่ชื่อดัง มายด์แชร์ ได้แนะน�ำลูกค้า
ในการใช้สื่อ 70% ของงบประมาณและเวลา ไปในช่องทางมีข้อมูลงานวิจัยสนับสนุน อีก 20% ใช้ผ่านช่องทางที่
เห็นผลชัดเจนอยู่แล้ว และ 10% ใช้ผ่านช่องทางใหม่ เพื่อเรียนรู้และหาโอกาสใหม่ๆ ทางการตลาด ท�ำให้ปี 2558
ลูกค้าหลายรายทดลองใช้งบ 10% ผ่านช่องทางทีวีดิจิทัล ซึ่งถือเป็นสื่อใหม่ และพบว่าทีวีดิจิทัลช่องใหม่ มีแนว
โน้มที่ดีและสร้างโอกาสในการสื่อสารกับกลุ่มผู้บริโภค
ดังนั้น ทิศทางการใช้งบประมาณของหลายแบรนด์ในปี 2559 ได้ก�ำหนดให้ “ทีวีดิจิทัล” เป็นหนึ่ง
ในสื่อที่ต้องจัดสรรงบประมาณโฆษณา
แม้ “ทีวี” จะเป็นสื่อหลักของประเทศมากว่า 60 ปี เป็นสิ่งคุ้นเคย ที่ทุกคนต้องเปิดดู อีกทั้งการเกิดขึ้น
ของ “ทีวีดิจิทัล” ท�ำให้มีช่องทางเลือกมากขึ้น แต่ทีวีก็ไม่ใช่ “สื่อหลักของทุกกลุ่มอายุ” เพราะหากดูพฤติกรรม
ผู้บริโภคอายุ 35 ปีขึ้นไป ยังดูทีวีเป็นหลัก ขณะที่กลุ่มอายุ 35 ปีลงมา ทีวีเป็นสื่อรองที่กลุ่มนี้เลือกใช้เวลา แต่
“มือถือ” จะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้งานอันดับแรก และให้เวลามากที่สุด
ดังนั้น รูปแบบการพัฒนาคอนเทนท์ในยุคนี้ ต้องครอบคลุมทุก “หน้าจอ” โดยเฉพาะ “มือถือ” เพราะ
พฤติกรรมผู้บริโภคจ�ำนวนมาก และเพิ่มสัดส่วนขึ้นเรื่อยๆ ดูทีวีผ่านสมาร์ทดีไวซ์ที่พกติดตัว เป็นพฤติกรรมใหม่
ของตลาดที่มาแรง และดูเหมือนจะไม่จ�ำกัดเฉพาะกลุ่มคนอายุต�่ำหว่า 35 ปีลงมาเท่านั้น แต่คนในสังคมเมือง
ใหญ่ เริ่มหันมาใช้มือถือที่พกพาติดตัวเป็นอุปกรณ์ส�ำหรับรับชมทีวีด้วยเช่นกัน
สื่อโทรทัศน์และวิทยุในวันนี้ จึงปฏิเสธไม่ได้ว่า ส่วนหนึ่งอาศัยช่องทาง โทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์พก
พาอื่นๆ เป็นตัวเสริมในการส่งผ่านข้อมูล จากช่องสถานีไปสู่ผู้บริโภคได้แบบไม่จ�ำกัดทั้งสถานที่และเวลาในการ
รับชม เป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการทีวี ต้องปรับตัวตามพฤติกรรมผู้บริโภคให้ทันท่วงที ส่งผ่านรายการน่าสนใจ ให้ผู้
บริโภคเลือกรับชมได้ทุกที่ทุกเวลา ในอุปกรณ์ที่หลากหลาย ไม่จ�ำกัดเฉพาะเครื่องรับโทรทัศน์เพียงอย่างเดียว
เหมือนในอดีตทีผ่ า่ นมา เทคโนโลยีกา้ วหน้าไปไกล ธุรกิจทีวจี ำ� เป็นต้องปรับตัวให้ทนั การเปลีย่ นแปลงด้วยเช่นกัน
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ปัจจัยความเสี่ยง
1.ธุรกิจสื่อโทรทัศน์

ธุรกิจสือ่ โทรทัศน์ หรือ สือ่ ทีวี ยังมีโอกาสเติบโต ด้วยการขยายฐานผูช้ มกลุม่ ใหม่ๆ
เนื่องจาก ความเป็น segmentation ในตลาดนี้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น จึงอยูที่ว่าใครจะเห็น
โอกาสในกลุ่มผู้ชมกลุ่มไหนเป็นหลัก แต่ขณะเดียวกันก็มีความเสี่ยงจากการด�ำเนินธุรกิจ
ท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรง ทั้งกับสื่อทีวีด้วยกัน และสื่อใหม่ ( New Media)
ขณะที่ ผู้ประกอบการทุกราย ต่างมุ่งมั่นพัฒนาเนื้อหา เพื่อรักษาฐานผู้ชมเดิม
และขยายฐานผู้ชม ด้วยความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ ให้มีความน่าสนใจ และตอบโจทย์ของ
การเพิ่มเรทติ้ง โดยคาดว่าในปี 2559 จะมีคอนเทนต์ดีๆ เพิ่มขึ้นอีกมาก เพราะในปีที่ผ่าน
มาผูป้ ระกอบการต่างก็ประกาศแผนการลงทุนด้านคอนเท้นท์ บางรายมีการปรับผังทุก 2- 3
เดือนเพื่อดึงดูดเม็ดเงินโฆษณา แต่การปรับเปลี่ยนทั้งหมดนี้ อยู่ในงบประมาณที่ต้องคิด
ให้รอบคอบ เพราะต้องเริ่มจ่ายค่างวดสัมปทานครั้งใหม่ และค่าธรรมเนียมรายปีเพิ่มเข้า
มา อีกทั้งสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของปี 2559 ที่ยังไม่ดีขึ้น เอเยนซี่และเจ้าของสินค้ายัง
คงไม่กล้าทุ่มงบโฆษณา
นอกจากนี้ การแข่งขันทางด้านราคา จะยังคงถูกน�ำมาใช้อย่างต่อเนือ่ ง อย่างไร
ก็ตาม คาดว่าภาพรวมมูลค่าโฆษณาในสื่อทีวีดิจิทัลในปี 2559 จะเติบโตใกล้เคียงกับ
ปี 2558 โดยปีนี้มีปัจจัยลบที่ส่งผลต่อเนื่องมาจากปีก่อน คือ ภาพรวมเศรษฐกิจโดยรวม
ยังไม่ฟื้นตัว ซึ่งกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและการใช้งบโฆษณาของสินค้า ซึ่งเป็น
รายได้หลักของสื่อทีวี สะท้อนชัดเจนจากตัวเลขการใช้เม็ดเงินในเดือนมกราคม 2559 ที่
ยอดโฆษณารวมติดลบ -5%
ข้อมูลล่าสุด จากนีลเส็น ประเทศไทย เปิดเผยถึงการใช้เม็ดเงินใช้ในการลงสื่อ
โฆษณาของ เดือนมกราคม 2559 มีมูลค่ารวม 8,079 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมกราคม
2558 ในอัตรา 4.90% มียอดการใช้ไป 8,495 ล้านบาท เม็ดเงินโฆษณายังคงใช้ไปกับสื่อทีวี
อนาล็อก 4,251 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 47.84 % และใช้ไปกับทีวดี จิ ติ อล 1,311 ล้านบาท
หรือคิดเป็นสัดส่วน 17.02% เมื่อน�ำไปเทียบกับงบโฆษณาทีวีดิจิตอล ในเดือนมกราคม ปี
2558 ใช้ไป 1,446 ล้านบาท การใช้งบลดลงไป 9.34% ทั้งนี้ งบโฆษณาทีวีดิจิตอล น�ำมา
จาก rate card อาจต้องหักออก 30% จะเหลือ 918 ล้านบาท
ส่วนงบโฆษณาใช้ไปกับเคเบิลทีวี/ทีวีดาวเทียม 416 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือน
มกราคม ปี 2558 ที่ใช้ไป 304 ล้านบาท เพิ่มขึ้นถึง 36.84% แต่แนวการใช้ลดลงไปเรื่อยๆ
เนื่องจากผู้ประกอบการรายเดิมได้ย้ายจากทีวีดาวเทียม มาอยู่บนแพลตฟอร์ทีวีดิจิตอล
ส่วนสื่ออื่นๆ ที่มีการใช้โฆษณาเพิ่มขึ้นจากเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว คือ สื่อวิทยุ
354 ล้านบาท สื่อในโรงภาพยนตร์ 328 ล้านบาท สื่อนอกบ้าน 381 ล้านบาท สื่อรถประจ�ำ
ทาง 365 ล้านบาท และสื่ออินเทอร์เน็ต 108 ล้านบาท (เก็บข้อมูลจาก 50 website และ
10 top mobile website)
นอกจากนี้ สื่อที่ใช้งบโฆษณาลดลง คือ หนังสือพิมพ์ 729 ล้านบาท (ลดลง
12.48% ) นิตยสาร 198 ล้านบาท (ลดลง 31.96%) สื่อ ณ จุดขาย 27 ล้านบาท
อีกทั้งยังมีปัญหาอื่นๆ เช่น การเรียงช่อง โครงข่ายสัญญาณ และการเข้าถึงของ
ผู้ชม ยังไม่ทั่วถึง แต่ผู้ประกอบการทีวี ไม่รีรอในการเปิดสงครามการต่อสู้ช่วงชิงฐานผู้ชม
เริ่มต้นศักราชใหม่ 2559 ผู้ประกอบการทุกราย ต่างเตรียมแผนงานทั้งเพิ่ม
คอนเทนต์ ละคร กีฬา อัดเนือ้ หาลงจอทัง้ วัน ตลอดจนดึงนักแสดงมาสังกัดช่อง เรียกกระแส
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กันอย่างคึกคัก พร้อมปรับกลยุทธ์แพ็กเกจการขายโฆษณา
คู่แข่งขันรายใหญ่โหมลงทุนหนัก สร้างคอนเทนต์ชิงฐานผู้ชม เปิดสนามรบ
ทีวีดิจิทัลปี 2559 ดุเดือด ทุกประเภทใบอนุญาต ทั้งข่าวสาร และวาไรตี้
ปัจจัยเสี่ยงส�ำคัญของธุรกิจทีวีดิจิทัลปี 2559 คือการแข่งขันที่รุนแรง อย่างบริษัท
บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จ�ำกัด ผู้บริหารช่อง 3 ที่ระบุว่า แนวโน้มสภาพเศรษฐกิจที่
ยังไม่ดีขึ้น จะส่งผลต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและผู้ประกอบการ จึงเป็นเหตุผลส�ำคัญ
ที่อาจท�ำให้ปี 2559 มูลค่างบโฆษณาผ่านสื่อทีวีอาจโตไม่เกิน 5% แต่เชื่อว่า การแข่งขัน
ของทีวีดิจิทัลจะเห็นภาพชัดเจนขึ้น ถือเป็นแนวโน้มการเติบโตที่มาพร้อมปัจจัยความเสี่ยง
เรื่องภาวะเศรษฐกิจยังทรงตัวและการแข่งขันที่รุนแรงของธุรกิจทีวีดิจิทัล
ผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลรายใหญ่ บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จํากัด ผู้
ประกอบการทีวีช่อง7 ประกาศแผนลงทุนเพิ่มรายการใหม่ พร้อมเดินหน้าจัดโรดโชว์ทั่ว
ประเทศ โดยตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา ช่อง 7 เปิดเกมรุกด้วยการส่งโฆษณาชุดใหม่ “ดูช่อง 7
ครบรส” ตอกย�้ำความหลากหลายของรายการ พร้อมปล่อยรายการใหม่ เช่น กลับบ้านเรา
รักรออยู่ เก่งคิดพิชิตค�ำ เปลี่ยนหน้าท้าโชว์ซีซั่น 2 เป็นต้น ควบคู่การท�ำโรดโชว์ที่ด้วยการ
ออกเดินสายไปทั่วประเทศ
56 NBC
รายงานประจำ�ปี 2558

ส่วนช่อง 8 ของ บริษัท อาร์เอส จ�ำกัด(มหาชน) ได้ประกาศลงทุน 1,000 ล้าน
บาท ผลิตละครลงจอ เน้นขายโฆษณาล่วงหน้าเพื่อลดความเสี่ยง โดยผู้บริหารอาร์เอส
มองว่าปี 2559 เป็นปีที่ต้องระมัดระวัง จากปัจจัยเศรษฐกิจที่ไม่เติบโต จะส่งผลกระทบต่อ
อุตสาหกรรมโฆษณา ซึ่งเป็นรายได้หลักของธุรกิจทีวี ดังนั้น อาร์เอสจึงปรับแพ็กเกจขาย
โฆษณาช่อง 8 โดยเน้นขายโฆษณาล่วงหน้าสัดส่วน 60% ของรายได้รวม อีก 40% จะขาย
ระหว่างปีตามเรตติ้ง
ด้านจีเอ็มเอ็มแกรมมี่ช่องวัน ของ บริษัท จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี จ�ำกัด ได้เพิ่มคอน
เทนต์ซูเปอร์ไพรมไทม์ และปรับแพ็กเกจการขายโฆษณา ชูโมเดล “โทเทิล มีเดีย โซลูชั่น”
หรือขายโฆษณายกแพ็ค ประกอบด้วย สปอตโฆษณา โปรดักต์ไทอิน และโชว์บิซ สร้าง
มูลค่าเพิ่มให้แก่ลูกค้า(สินค้า)โดยเน้นคอนเทนต์หลักที่ผู้ชมสนใจ คือ ละคร กีฬา และเพิ่ม
คอนเทนต์ในช่วงซูเปอร์ไพรมไทม์ ตั้งแต่เวลา 18.20-22.20 น. ต่อเนื่อง 7 วัน
ขณะเดียวกัน อีกหลายช่องสาระ สถานีข่าว ก็ล้วนทุ่มทุน พัฒนาคอนเทนท์ ช่วง
ชิงฐานผู้ชมและเม็ดเงินโฆษณา ยกตัวอย่าง เนชั่นทีวี มีการตอกย�้ำจุดแข็งความเป็นสถานี
ทีม่ ี “คนข่าว ประสบการณ์สงู ” และมีจ�ำนวนมากทีส่ ดุ เพราะเครือเนชัน่ มีหลากหลายสือ่ ที่
สามารถ synergy และ convergence เพิ่มความแข็งแกร่งและคุณภาพของข่าวที่มีความน่า
เชือ่ ถือ มีรายการวิเคราะห์ขา่ วทีเ่ จาะลึก น่าเชือ่ ถือ รวมทัง้ ยังได้เตรียมลงทุนคัดสรรสารคดี
คุณภาพ รายการสีสันบันเทิงต่างๆ เพื่อเพิ่มรสชาติให้กับสถานีข่าว ที่มีมากกว่าข่าว ในปีนี้
อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการหลายรายมองตรงกันว่า ในช่วงครึ่งแรกของปี 2559
งบค่าใช้จา่ ยด้านโฆษณาจะยังไม่ฟน้ื ตัว แต่ครึง่ ปีหลังทุกอย่างจะดีขนึ้ จากการกระตุน้ เศรษฐกิจ
ของรัฐ และสื่อทีวีก็จะได้รับอานิสสงส์ด้วย
ภาพรวมทีวีดิจิทัลปีนี้ การแข่งขันยังคงรุนแรงต่อเนื่อง ผู้ประกอบการทีวี
ดิจิทัลทุกราย ต้องค�ำนึงถึงและพัฒนาบริหารทรัพยากรให้มีขีดความสามารถในการ
ต่อสู้ มีความพร้อมในสนามการแข่งขันที่รุนแรง เพื่อช่วงชิงเม็ดเงินโฆษณาและฐาน
ผู้ชมให้ได้มากที่สุด
ต่างกับธุรกิจเคเบิลทีวีและทีวีดาวเทียม ที่ก�ำลังเดินสวนทางสู่ภาวะชะลอตัว
เนื่องจากได้รับผลจากการแข่งซื้อลิขสิทธิ์คอนเทนต์กีฬาดัง อย่างพรีเมียร์ลีก ที่ท�ำให้วงการ
โทรทัศน์ปี 2558 ร้อนแรงในทุกแพลตฟอร์ม และร่างประกาศฯเรียงช่องใหม่ ที่มีการจัด
เรียงช่องทีวีดิจิทัล ประเภทบริการสาธารณะและธุรกิจ ที่หมายเลข 1-36 เหมือนกันทุก
แพลตฟอร์ม เป็นปัจจัยหลักที่ท�ำให้ปี 2559 กลุ่มแพลตฟอร์มทีวีดาวเทียมและเคเบิลทีวี
จะต้องหาทางอยู่รอดให้ได้
การเกิดทีวีดิจิทัล ส่งผลทางอ้อมต่อแพลตฟอร์มเคเบิลทีวี เมื่อรวมกับก�ำลังซื้อที่
ยังคงชะลอตัว อาจส่งผลต่อฐานสมาชิกใหม่และสมาชิกเดิมของเคเบิลทีวีหลายรายที่อาจ
หายไป เจ้าของเคเบิลหลายรายจึงต้องมองหาบริการใหม่ๆ เข้ามาเสริมเพื่อเป็นทางเลือก
ให้แก่ลูกค้า เช่น เรื่องของอินเทอร์เน็ตและบรอดแบรนด์ ที่จะมีเข้ามาให้บริการเพิ่มเติม
จากการรับชมปกติ
เช่นเดียวกับแพลตฟอร์มจานดาวเทียม พีเอสไอเจ้าใหญ่ของทีวีดาวเทียม ได้รับ
ผลกระทบจากการเรียงช่องใหม่มากที่สุด เนื่องจากจากก่อนหน้าที่ยังไม่มีทีวีดิจิทัล พีเอส
ไอได้ขอใบอนุญาตการด�ำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง จึงมีการคิดค่าเลขช่องจากลูกค้าบางราย
เมือ่ มีเรือ่ งการเรียงเลขช่องทีวดี จิ ทิ ลั เกิดขึน้ จึงเป็นผูไ้ ด้รบั ผลกระทบสูงสุด และปรับกลยุทธ์
ด�ำเนินธุรกิจในปี 2559
อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารบริษัท พีเอสไอ บรอดคาสติ้ง จ�ำกัด ยืนยันว่า พีเอสไอ ยัง
พร้อมลงทุนต่อเนื่องในปี 2559 โดยจะใช้งบลงทุนไม่ต�่ำกว่า 500 ล้านบาท เพื่อน�ำเสนอ
กล่องรับสัญญาณ 2 รุ่น และขยายไปเจาะตลาดอินเตอร์เน็ตทีวี เริ่มจากกล่องรุ่นความ
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คมชัดสูง (HD : High Definition) จากภาพรวมตลาดที่พบว่า คุณภาพโทรทัศน์ในปัจจุบัน
อยู่ในระดับคมชัดแบบ Full HD สูงมาก บวกกับโทรทัศน์ประเภท LCD TV มีราคาถูกลงมา
อยู่ที่ 3,000-5,000 บาท สามารถหาซื้อ LCD TV ขนาดใหญ่ได้
กล่องสัญญาณอีกรุน่ คือ กล่อง IPTV (Internet Protocol Television) หรือเทคโนโลยี
การรับชมทีวผี า่ นระบบอินเทอร์เน็ต ถือเป็นก้าวใหม่ของวงการทีวี เป็นตลาดทีก่ �ำลังมาและ
มีโอกาสเติบโตสูงมาก จากโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมของไทยที่ก�ำลังดีขึ้น
ปี 2558 ที่ผ่านมาวงการโทรทัศน์ไทยแข่งขันกันอย่างดุเดือด ทั้งช่องอนาล็อกเดิม
และทีวีดิจิทลั ก้าวสู่ปี 2559 เชื่อว่าการแข่งขันจะยิ่งดุเดือดกว่าเดิม และ IPTV จะเข้ามาเป็น
ตัวแปรหนึ่งในการแข่งขัน ที่ช่วยขยายฐานผู้ชมให้กว้างขึ้น

2. ธุรกิจสื่อวิทยุ

เนื่องจากโอกาสในการเติบโตของสื่อวิทยุ ในปี 2559 ยังคงมีแนวโน้มเติบโตแบบ
ชะลอตัว โดยพิจารณาจากตัวเลขอัตราการเติบโต ของยอดโฆษณาวิทยุในปีที่ผ่านมา ซึ่ง
มีอัตราการเติบโตไม่ถึง 2% ท�ำให้การแข่งขันในธุรกิจสื่อวิทยุ ยังมีต่อเนื่องแต่ความรุนแรง
ไม่มากเท่าสื่อโทรทัศน์
ภาพรวมการแข่งขันของธุรกิจวิทยุปี 2559 ที่คาดว่าจะเติบโตแบบชะลอตัว
เช่นเดียวกับปี 2558 ท�ำให้ผปู้ ระกอบการในธุรกิจสือ่ วิทยุ ไม่ลงทุนเพิม่ เน้นเพียงรักษา
พื้นที่การแข่งขันของตัวเองไว้ อีกตัวแปรส�ำคัญ คือ ธุรกิจสื่อวิทยุก�ำลังอยู่ระหว่างการรอ
ความคืบหน้าของ “วิทยุดิจิทัล” จึงท�ำให้ประเมินได้ว่าในปี 2559 ธุรกิจวิทยุจะทรงตัว หรือ
เติบโตจากปีก่อนไม่มากนัก
ปัจจัยความเสีย่ งธุรกิจวิทยุ ไม่ได้อยูท่ กี่ ารแข่งขัน แต่เพิม่ รูปแบบการพัฒนามาอยู่
ที่ การขยายแพลตฟอร์ มการรับฟัง ผ่านช่องทางออนไลน์ เข้ามาเสริมช่องทางหลัก ผ่าน
คลื่นความถี่มากขึ้นทุกขณะ ผู้ประกอบการวิทยุต้องพัฒนาการรับฟังวิทยุ ให้ครอบคลุมได้
ทั้งผ่านเว็บไซต์ ออนไลน์ และอุปกรณ์ส�ำคัญอย่าง สมาร์ทโฟน หรือโทรศัพท์มือถือ ด้วย
การรับฟังผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ต จะเป็นตัวแปรส�ำคัญ ที่เพิ่มศักยภาพการแข่งขัน ให้ผู้
ประกอบการวิทยุ
เรื่องของคอนเทนท์ก็มีความส�ำคัญ เชื่อว่ารูปแบบการแข่งขันจะไม่ต่างไปจาก
เดิมมากนัก รายการประเภทข่าวที่ผ่านช่องทางวิทยุ เชื่อว่ายังมีโอกาสเติบโตได้อย่างต่อ
เนื่อง แต่รายการประเภทเพลงผ่านวิทยุอาจได้รับผลกระทบจากสื่อใหม่ ซึ่งผู้บริโภคหันไป
ฟังเพลงออนไลน์ ดาวน์โหลดเพลงแทนการฟังรายการวิทยุ กลุม่ รายการวิทยุประเภทเพลง
จึงจ�ำเป็นต้องปรับกลยุทธด้วยการเสริมกิจกรรมอีเวนต์ เข้ามาช่วยรักษาฐานผู้ฟัง ให้อยู่กับ
รายการอย่างต่อเนื่อง
ส่วนในด้านการลงทุน เนื่องจากก�ำลังจะมี “วิทยุดิจิทัล” ออกมาในปี 2559 การ
ลงทุนพัฒนาวิทยุรายการเดิม เชื่อว่าจะไม่มีการโหมลงทุนใหญ่ เพราะผู้ประกอบการส่วน
ใหญ่ ต้องรอความชัดเจนเรื่องวิทยุดิจิทัล ที่จะออกมาในเร็วๆ นี้เป็นปัจจัยส�ำคัญ

3. ธุรกิจสื่อรูปแบบใหม่ (New Media)

สื่อรูปแบบใหม่ ( New Media ) เป็นอีกกลุ่มสื่อที่ยังคงมาแรง ได้การตอบรับจาก
ผู้บริโภคมาก โดยเฉพาะฐานผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็น เฟซบุ๊ค
ทวิตเตอร์และอินสตาแกรม ในอันดับต้นๆ พฤติกรรมคนไทยใช้สื่อสังคมออนไลน์ อย่าง
กว้างขวาง ท�ำให้สนิ ค้าและบริการต่างๆ ต้องขยายเข้าไปมีพนื้ ทีใ่ นสือ่ สังคมออนไลน์ ไม่เว้น
แม้กระทัง่ ธุรกิจทีวแี ละวิทยุ ต้องตามไปเปิดพืน้ ทีส่ อื่ ผ่านสือ่ สังคมออนไลน์ตา่ งๆ เหล่านีด้ ว้ ย
การเกิดขึ้นของบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ทั้ง 3G และ 4G จะส่งผล
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ให้สื่อใหม่ ได้รับความนิยมมากขึ้น พฤติกรรมผู้ใช้จะหันมาสื่อสารและเสพสื่อ ผ่าน
สังคมออนไลน์เหล่านี้เพิ่มขึ้น สินค้าและบริการต่างๆ หันไปใช้สื่อโฆษณาผ่านช่อง
ทางออนไลน์เพิ่มขึ้น
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ยูทูป เว็บวีดิโอ ที่มีคอนเทนท์หลากหลาย จะยิ่งมีบทบาท
เป็นคู่แข่งส�ำคัญ ทั้งต่อธุรกิจโทรทัศน์และวิทยุ เนื่องจากผู้ชมสามารถสืบค้นและเลือกชม
คอนเทนท์รายการ หรือวิดิโอ ที่ต้องการได้ทุกที่ทุกเวลา ผ่านอุปกรณ์รับสัญญาณ อย่าง
สมาร์ทโฟน แท็ปเลตและแลปท็อป เป็นอีกปัจจัยเสีย่ งประการส�ำคัญ ทีผ่ ปู้ ระกอบการทีวี และ
วิทยุ ต้องปรับตัวให้ทนั การเปลีย่ นแปลง ต้องพัฒนาช่องทางการรับชม ไปสูส่ อื่ ใหม่ๆ เหล่านี้

ยูทูป-เว็บวิดีโอคู่แข่งใหม่ทีวี

เว็บไซต์ดังอย่าง YouTube ความจริงเป็นแค่หนึ่งในเว็บไซต์วิดีโอออนไลน์จ�ำนวน
มากมายที่ก�ำลังเกิดขึ้นในเน็ตเวิร์คทุกวันนี้ และความส�ำคัญของสื่อนี้ ไม่ใช่เฉพาะแค่ทีวี
ล้านช่องในโลกออนไลน์ แต่เป็นลิงค์วดิ โี อต่อเนือ่ งไม่มที สี่ นิ้ สุดนับล้านลิงค์ ทีท่ �ำให้เว็บวิดโี อ
โดดเด่นขึน้ มาอย่างชัดเจน ท�ำให้ทวี สี ายพันธุใ์ หม่ปรากฏตัวตามเว็บไซต์ทเี่ ปิดบริการให้โฮสต์
วิดีโอออนไลน์ฟรี อย่าง youtube.com หรือ ifilm.com ซึ่งก�ำลังเกิดขึ้นทั่วอินเทอร์เน็ตและ
มีหลายร้อยเว็บในปัจจุบัน ทั้งในภาษาอังกฤษและภาษาต่างๆ มากมาย
นอกจากนี้ ตามเว็บพอร์ทัลเดิมอย่าง yahoo.com หรือ MSN หรือ AOL ก็มีการ
เพิ่มฟังก์ชันวิดีโอออนไลน์อย่างขนานใหญ่ไม่น้อยหน้ากัน รวมถึงเว็บไซต์พอร์ทัล (เว็บท่า)
ของไทย อย่าง sanook.com หรือ kapook.com รวมทั้ง mthai.com ที่เริ่มเดินหน้าแทรกซึม
ธุรกิจวิดีโอออนไลน์
นอกจากนี้ยังมีแอพพลิเคชั่นเว็บวิดีโอ โปรแกรมยอดฮิตในอีก 10-20 ปีข้างหน้า
ยุคใหม่ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทสี่ ง่ ผ่านจากอดีตภาพและกราฟิก จะกลายมาเป็นสือ่ วิดโี อ
ผสมทีไ่ ม่มอี ะไร หรือใครมาก�ำหนดทิศทางได้ เป็นอีกความเสีย่ งทีจ่ ะส่งผลกระทบตลาดและ
เม็ดเงินโฆษณา ส�ำหรับทีวกี ระแสหลักในอนาคต อาจถดถอยลง หรือแปลงร่างใหม่เป็นทีวี
ออนไลน์ เปลีย่ นอุปกรณ์รบั ชมจากทีวจี อแก้วไปเป็นทีวจี อคอมพ์ หรือจอมือถือ จอแท็ปเล็ท
ตัวอย่างทีช่ ดั เจนในต่างประเทศพบว่า เครือข่ายโทรทัศน์ใหญ่ๆ ของสหรัฐฯ อย่าง
ABC, CBS, NBC และ Fox ก็เริ่มเปิดบริการดูสดในแบบ “สตรีมมิ่ง” ผ่านเว็บไซต์บ้างแล้ว
เพราะมีคนดูพลาดตอนส�ำคัญ บริการนี้ยังฟรี แต่มีเพิ่มแถมมาด้วยตามธรรมดา
นอกจากนี้ NBC ยังมีแผนร่วมกับ News Corp ซึ่งเป็นเจ้าของ Fox ทีวี เตรียม
เปิดบริการที่ใช้ชื่อว่า Hulu ออกมาแข่งกับ YouTube โดยจับมือกับพาร์ตเนอร์อื่นๆ อย่าง
AOL, Comcast, MSN, MySpace และ Yahoo เป็นต้น
มีรายงานอย่างไม่เป็นทางการว่า ยอดจ�ำนวนวิดีโอที่ยูสเซอร์อัพโหลดขึ้นใน
youtube.com ในแต่ละวันเพิม่ ไปเป็น 65,000 คลิปแล้ว จากเดิมทีเ่ คยอยูใ่ นระดับที่ 20,000
คลิปต่อวันเมื่อต้นปีก่อนหน้า คอนเทนต์วิดีโอออนไลน์ก�ำลังเพิ่มขึ้นในอัตราที่ไม่น่าเชื่อ
ว่าจะเป็นไปได้มาก่อน
“ปรากฏการณ์ YouTube เป็นฝันร้ายของฟรีทวี ี สูย่ คุ ทีวลี า้ นช่อง วิดโี อล้าน Links”

เฟซบุ๊ค-ไลน์ขยายสื่อสังคมโตเร็ว

นอกจากเว็บวิดีโอที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว เว็บไซต์ประเภทสื่อสังคมออนไลน์ อย่าง
www.facebook.com และ LINE ก็เป็นอีกหนึ่งคู่แข่งธุรกิจทีวี เพราะสื่อสังคมออนไลน์เหล่า
นี้ มีคอนเทนต์ที่เป็นวิดีโอเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน สามารถอัพโหลดและแชร์ส่งผ่าน
หน้าไทม์ไลน์ เป็นอีกช่องทางสื่อวิดีโอ ที่เข้าถึงกลุ่มคนจ�ำนวนมากได้ตลอด 24 ชั่วโมง และ
ไม่จ�ำกัดสถานที่
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การเติบโตของ Facebook และ Twitter ที่เพิ่มจ�ำนวนผู้ใช้อย่างรวดเร็ว สร้างความ
ตื่นตะลึงให้วงการสื่อมาแล้ว ด้วยสมาชิก 50 ล้านคนในเวลาเพียง 3 ปี เมื่อเทียบกับสื่อ
อื่นๆที่ใช้เวลากันหลาย 10 ปี แต่ในปี 2558 ที่ผ่านมาการเติบโตของผู้ใช้ LINE กลับเร็ว
กว่า Facebook และ Twitter เสียอีก เพราะ LINE ได้จ�ำนวนผู้ใช้งาน 50 ล้านในเวลาเพียง
1 ปีกับ 34 วัน ซึ่งเร็วกว่า Facebook และ Twitter ที่ใช้เวลา 3 ปี LINE จึงกลายเป็นสื่อที่มี
สมาชิกที่เติบโตเร็วที่สุดในปัจจุบัน
จ�ำนวนผู้ใช้ LINE ในไทย ข้อมูลจาก NHN Corp. ระบุว่าจ�ำนวนผู้ใช้ LINE ของ
ไทยเติบโตอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง มีตัวเลขผู้ใช้งานอยู่ที่ 7 หลัก และปัจจุบัน NHN เปิด
ช่องทางให้แบรนด์สินค้าร่วมท�ำการตลาดผ่าน LINE ได้ 2 ช่องทาง ซึ่งผู้ใช้ LINE คนไทยคง
ได้เห็นกันมาแล้ว คือ การท�ำการตลาดผ่าน LINE Official Account, การท�ำการตลาดผ่าน
LINE Sponsored Sticker ซึ่งทั้ง 2 ช่องทางนี้ ได้เปิดให้บริการในประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศ
แรก และประสบความส�ำเร็จด้วยดี ประกอบกับการเติบโตอย่างน่าสนใจของผู้ใช้งานคน
ไทย และประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ท�ำให้ NHN เข้ามาท�ำการตลาดในไทย
เป็นประเทศที่ 2 และตามด้วยประเทศอื่น อย่าง อินโดนิเซีย มาเลเชีย สิงคโปร์ เป็นต้น

รัฐเดินหน้านโยบายเศรษฐกิจดิจิตอล

หลังจาก ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกฯ ฝ่ายเศรษฐกิจ (คนแรกของรัฐบาล
พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา ได้พูดถึงค�ำว่านโยบายเศรษฐกิจดิจิตอล (Digital Economy)
ขึ้นมา โดยเป็นความตั้งใจของรัฐบาลที่จะใช้พื้นฐานของโลกดิจิตอล โลกอินเตอร์เน็ต โลก
โซเชียลมีเดีย โลกอีคอมเมิรซ์ รวมถึงโลกเอ็มคอมเมิรซ์ เป็นรากฐานส�ำคัญในการขับเคลือ่ น
เศรษฐกิจไทยต่อไปในอนาคต เมื่อ ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ เข้ามาเป็นรองนายกรัฐมนตรี
ฝ่ายเศรษฐกิจ ก็สานต่อนโยบายเศรษฐกิจดิจิตอลอย่างต่อเนื่อง ท�ำให้สื่อดิจิตอลออนไลน์
ยังคงได้รับการสนับสนุน และเติบโตอย่างต่อเนื่อง
แต่ติดปัญหาส�ำคัญ เรื่องของโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิตอล ที่ยังไม่ค่อยแข็งแรง
นัก โครงข่ายที่ไม่ครอบคลุม คลื่นสัญญาณที่ใช้ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ รวมถึงปัญหาการ
เปลี่ยนถ่ายจากอนาล็อกไปดิจิตอลที่ยังไม่สมบูรณ์ แต่ทั้งสองเรื่องนี้ได้รับการพัฒนาแล้ว
ไทยเปิดประมูลคลื่นสัญญาณ ส�ำหรับ 4G ไปแล้ว 2 ระลอก มีผู้ได้ใบอนุญาตไป 4 ราย
ก�ำลังเดินหน้าในบริการ ความพร้อมนีจ้ ะน�ำมาซึง่ การแข่งขันทีส่ งู ขึน้ ไปอีกขัน้ ธุรกิจสือ่ สังคม
ออนไลน์ ที่มีเนื้อหาเป็นวิดีโอคอนเทนต์ จะเพิ่มเข้ามาในสังคมมากขึ้น จะกลายเป็นคู่แข่ง
ส�ำคัญส�ำหรับทีวีดิจิทัลด้วยเช่นกัน
ยุทธศาสตร์ดิจิตอล อิโคโนมี ของไทย ประกอบด้วย 1. อินเทอร์เน็ตความเร็ว
สูง ทุกต�ำบลลงทุน 8 หมื่นล้านบาท 2. บริการอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐ ที่จะปรับให้เป็น
ยุคดิจิทัลทั้งหมด เช่น Smart-Auction การจัดซื้อ-จัดจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์, SmartEducation โครงข่ายการศึกษาไปยังโรงเรียนห่างไกล, Smart-Health รักษาพยาบาลทางไกล
ผ่านอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง, Smart-Government บริการภาครัฐผ่านอินเทอร์เน็ตความเร็ว
สูง, Smart-Agriculture พัฒนาระบบศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการเกษตร 3. ให้เอกชนใช้โครง
ข่ายร่วมกันเพื่อลดค่าบริการ 4.จัดตั้งหน่วยงานบรอดแบนด์แห่งชาติขยายโครงข่ายเคเบิล
ใยแก้วน�ำแสง 5.เพิ่มการใช้บริการและธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ปัจจุบันมีมูลค่า 1.5 ล้าน
ล้านบาท และ 6. สนับสนุนการให้บริการ Mobile 3G 4G/LTE, Wi-Fi หรือ FTTx
นโยบายเศรษฐกิจดิจิตอล จะท�ำให้โครงสร้างพื้นฐานดิจิตอลได้รับการพัฒนา
สื่อใหม่จะยิ่งมีโอกาสเติบโตได้อย่างรวดเร็ว คนจะหันไปเสพสื่อออนไลน์เพิ่มขึ้น และดูทีวี
น้อยลง ซึ่งก็เท่ากับมีโอกาสเห็นโฆษณาในทีวีน้อยลงเช่นกัน วงการโฆษณาทั้งโลกก�ำลังถก
ประเด็นนีก้ นั อย่างหนัก ถ้าคนดูทวี ปี กตินอ้ ยลง และดูวดิ โี อออนไลน์มากขึน้ จะเกิดอะไรขึน้
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กับวงการทีวีและโฆษณา-มาร์เก็ตติ้ง นับเป็นความเสี่ยงส�ำคัญอีกประการที่ต้องจับตามอง
อย่างไรก็ตาม ส�ำหรับ บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
NBC ให้ความส�ำคัญในธุรกิจนิวมีเดียมาโดยตลอด จะเห็นว่าในแต่ละปี NBC ไม่หยุดนิ่งใน
การพัฒนาและศึกษาค้นคว้าเทคโนโลยีสื่อสารใหม่ เพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภค
ในยุคที่มีความต้องการบริโภคข้อมูลข่าวสารผ่าน “มัลติสกรีน” เช่น การร่วมเป็นพันธมิตร
กับโอเปอร์เรเตอร์ทุกบริษัทเพื่อกระจายคอนเทนท์ ให้ถึงมือผู้บริโภคมากที่สุด
ถึงแม้ความเสี่ยงของธุรกิจด้านนี้ คือการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่เป็นไปอย่าง
รวดเร็วสื่อใหม่ที่มาพร้อมโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลที่พร้อมขึ้น จากบริการ 4G จะท�ำให้
การเติบโตของสือ่ เหล่านีเ้ ป็นไปอย่างรวดเร็ว ซึง่ จากแนวโน้มนี้ NBC มีความมัน่ ใจในธุรกิจ
นิวมีเดีย ที่ได้ขยายบริการรองรับ และพร้อมที่จะเติบโตต่อไปอย่างมั่นคง ควบคู่กับยุค
เศรษฐกิจดิจิตอล ที่รัฐบาลก�ำลังพยายามผลักดันอยู่ในปัจจุบัน
ส่วนธุรกิจ ทีวดี จิ ทิ ลั ของ NBC พร้อมปรับตัวเติบโตควบคูไ่ ปกับ สือ่ ใหม่ สือ่ สังคม
ออนไลน์ ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ที่ก�ำลังเดินหน้าในปัจจุบัน ด้วยการน�ำคอนเทนต์ทีวีดิจิทัล
ส่งผ่านถึงผูช้ ม ในทุกแพลตฟอร์มการรับชมได้อย่างเท่าทัน เชือ่ ว่าจะสามารถรักษาฐานเม็ด
เงินโฆษณาได้ดว้ ยความพร้อมของสือ่ ทีม่ กี ารออกแบบให้สง่ ผ่านสูผ่ ชู้ มได้ในทุกแพลตฟอร์ม

4. ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อผู้ลงทุน

4.1. ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect) จากการใช้สิทธิของใบส�ำคัญ
แสดงสิทธิ “NBC-W1”

ในเดือนกรกฎาคม 2556 บริษัทได้มีการออกและเสนอขายใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่
จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน NBC-W1 จ�ำนวน
176,870,000 หน่วย อายุ 5 ปี โดยไม่คิดค่าตอบแทนในอัตราส่วนหุ้น 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุน
ต่อ 1 หน่วยใบส�ำคัญแสดงสิทธิ ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ยังคงเหลือใบส�ำคัญแสดง
สิทธิที่ยังไม่ได้ใช้จ�ำนวนทั้งสิ้น 176,860,519 หน่วย
ในการนี้หากผู้ถือใบส�ำคัญแสดงสิทธิท�ำการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเต็ม
จ�ำนวน ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทอาจได้รับผลกระทบจาก Dilution Effect ทั้งในเรื่องของ
ราคาหุ้นในตลาดที่อาจปรับตัวลดลง และสัดส่วนการถือหุ้นที่ลดลงดังต่อไปนี้
ก่อนการใช้สิทธิของใบส�ำคัญแสดงสิทธิเต็มจ�ำนวน (31 ธันวาคม 2558)
จ�ำนวนหุ้นสามัญที่เรียกช�ำระแล้ว		
535,436,609 หุ้น
สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นก่อนการใช้สิทธิ
ตามใบส�ำคัญแสดงสิทธิ			
100 %
หลังการใช้สิทธิของใบส�ำคัญแสดงสิทธิเต็มจ�ำนวน (NBC-W1)
จ�ำนวนหุ้นสามัญที่เรียกช�ำระแล้ว		
712,297,074 หุ้น
สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นภายหลังการใช้สิทธิ
ตามใบส�ำคัญแสดงสิทธิ			
75.17
%
สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นที่ลดลง		
24.83
%

4.2.ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect) จากการใช้สิทธิของใบส�ำคัญ
แสดงสิทธิ “ESOP-WB”

ในเดือนสิงหาคม 2556 บริษทั ได้มกี ารออกใบส�ำคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญของ
บริษทั ให้แก่กรรมการ ผูบ้ ริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษทั และ/หรือ บริษทั ย่อย (ESOP)
จ�ำนวน 8,798,905 หน่วย ชนิดไม่มีมูลค่า อายุ 5 ปี อัตราการใช้สิทธิ ใบส�ำคัญแสดงสิทธิ
1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น ราคาในการใช้สิทธิ 3 บาท ต่อ 1 หุ้นสามัญ ซึ่ง ณ วันที่ 31
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ธันวาคม 2558 ยังคงเหลือใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้จ�ำนวนทั้งสิ้น 6,579,143 หน่วย
ในการนี้หากผู้ถือใบส�ำคัญแสดงสิทธิท�ำการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเต็ม
จ�ำนวน ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทอาจได้รับผลกระทบจาก Dilution Effect ทั้งในเรื่องของ
ราคาหุ้นในตลาดที่อาจปรับตัวลดลง และสัดส่วนการถือหุ้นที่ลดลงดังต่อไปนี้
ก่อนการใช้สิทธิของใบส�ำคัญแสดงสิทธิเต็มจ�ำนวน (31 ธันวาคม 2558)
จ�ำนวนหุ้นสามัญที่เรียกช�ำระแล้ว 		
534,436,609 หุ้น
สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น
ก่อนการใช้สิทธิตามใบส�ำคัญแสดงสิทธิ
100
%
หลังการใช้สิทธิของใบส�ำคัญแสดงสิทธิเต็มจ�ำนวน (ESOP-WB)
จ�ำนวนหุ้นสามัญที่เรียกช�ำระแล้ว		
542,015,752 หุ้น
สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นภายหลังการใช้สิทธิ
ตามใบส�ำคัญแสดงสิทธิ			
98.79
%
สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นที่ลดลง		
1.21
%
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ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

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

กลุ่มผู้ถือหุ้น
บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท กรีนสยาม จำ�กัด
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำ�กัด
นายสมชาย ปัดภัย
นายปราบดา หยุ่น
นายนิวัตน์ แจ้งอริยวงศ์
นายสุทธิศักดิ์ มหิทธิวาณิชชา
นายชวลิต วิสราญกุล
นายภาสกร เจษฎาวรางกูล
นายชัยณรงค์ แสงทองอร่าม
อื่นๆ
รวม

จำ�นวนหุ้นที่ถือ
382,553,074
15,000,000
8,561,898
6,498,600
5,306,625
5,000,000
4,253,000
4,035,002
3,500,000
3,185,800
97,542,610
535,436,609

ร้อยละ
71.45
2.80
1.60
1.21
0.99
0.93
0.79
0.75
0.65
0.60
18.23
100.00

ที่มา : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
หมายเหตุ : กลุ่มผู้ถือหุ้นที่จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกันและออกเสียงไปในทางเดียวกันได้แก่
บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

ประเภทผู้ถือหุ้น - การกระจายหุ้นตามสัญชาติ
ผู้ถือหุ้น
แบ่งตามสัญชาติ

ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย
ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว
รวมทั้งสิ้น

จำ�นวนราย

จำ�นวนหุ้น

ร้อยละ

1,890
2

535,246,805
189,804

99.96
0.04

1,892

535,436,609

100.00

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

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการก�ำหนดนโยบายการจัดการ
อย่างมีนัยส�ำคัญ
-ไม่มีชื่อผู้ถือหุ้นที่เปิดเผยมิได้แสดงสถานะที่แท้จริง
-ไม่มี-
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รายงาน
การปฏิบัติตามหลักการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
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1.นโยบายก�ำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัท เนชั่นบรอดแคสติ้ง 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) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�ำหนดและดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย
และข้อปฏิบัติที่ระบุไว้อย่างเคร่งครัด และจะติดตามปรับปรุงให้เหมาะสมกับเวลาและสถานการณ์ สอดคล้องกับ
ประโยชน์ และความคาดหวังของผู้ถือหุ้นอยู่ตลอดเวลาและให้เป็นที่เชื่อมั่นของผู้ถือหุ้นว่าผลประโยชน์ของผู้ถือ
หุ้นได้รับการดูแลอย่างดี
นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการและประกาศใช้ครั้ง
แรก เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2552 และก�ำหนดให้มีการทบทวนเนื้อหาเป็นประจ�ำ ให้เหมาะสมและสอดคล้อง
เป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีส�ำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยฉบับที่ใช้
ล่าสุดได้ทบทวนเมือ่ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2556 และประกาศให้พนักงานทุกระดับทราบและถือปฏิบตั โิ ดยเคร่งครัด

การสื่อสารนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการตระหนักดีวา่ การด�ำเนินการเรือ่ งการก�ำกับดูแลกิจการนัน้ เพือ่ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ ปัจจัยหลักที่เป็นตัวขับเคลื่อนการด�ำเนินงานคือพนักงานทุกคนของบริษัทฯ และ
บริษัทในเครือ จึงได้ประกาศแจ้งพนักงาน และมีการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์สื่อสารภายในองค์กร และได้จัด
พิมพ์ NationWay เป็นคู่มือแจกให้พนักงานนอกเหนือจากการอ่านจากเว็บไซต์ถือเป็นแนวปฏิบัติในการด�ำเนิน
งานด้วย รวมถึงฝ่ายบริหารได้ติดตามก�ำกับให้มีการด�ำเนินงานตามนโยบายในทุกด้านอย่างใกล้ชิด นอกจากนั้น
เพือ่ สร้างความเข้าใจกับผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ บริษทั ฯ ได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ดี งั
กล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปและผู้ลงทุนรับทราบด้วยและหากผู้ถือหุ้นประสงค์จะขอรับ
นโยบายดังกล่าวเป็นเอกสาร สามารถติดต่อได้ทฝี่ า่ ยเลขานุการบริษทั ทัง้ นีเ้ พือ่ เสริมสร้างความเข้าใจเกีย่ วกับการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

การติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ

จากความมุ่งมั่นในการปรับปรุงเรื่องธรรมาภิบาลของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ตลาดหลักทรัพย์ฯ
ได้มีการประกาศใช้หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีส�ำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2549 ผลการประเมินการก�ำกับดูแล
กิจการของบริษัทฯ และการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้พัฒนาดีขึ้นทุกปีอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
ผลประเมินจากการส�ำรวจการก�ำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจ�ำปี 2558 ซึ่งจัดโดย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) มีคะแนนในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก” (4 ดาว) ซึ่งพิจารณา
จากข้อมูลที่บริษัทฯเผยแพร่ผ่านช่องทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนเอกสาร
เผยแพร่อื่นๆ ของบริษัทฯ
ผลประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�ำปี 2558 ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุน
ไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียน และส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อยู่ในระดับ
“ดีเยี่ยมและสมควรเป็นตัวอย่าง” โดยบริษัทฯ ได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 และเป็น 1 ใน 162 บริษัทจดทะเบียน
ที่ได้รับคะแนนเต็ม 100 คะแนน จากจ�ำนวนบริษัทจดทะเบียนที่เข้าร่วมโครงการประเมินทั้งหมด 575 บริษัท
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การปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ในปี 2558 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
เผยข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ของบริษัทฯ ไว้ที่เว็บไซต์ www.nbc.co.th เพื่อให้ข้อมูลของบริษัทต่อผู้ถือหุ้นและ
นักลงทุนทั่วไปทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งได้แก่ ข้อมูลส�ำคัญล่าสุด จดหมายแจ้งข่าวสารถึงผู้ลงทุน

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
บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมและอ�ำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุม
ผู้ถือหุ้น โดยให้ข้อมูลวัน เวลา และสถานที่จัดงาน พร้อมระบุแผนที่ชัดเจน ซึ่งสถานที่จัดงานสามารถเดินทางได้
อย่างสะดวก มีระบบขนส่งมวลชนที่เข้าถึง บริษัทเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย
หนึ่งชั่วโมง โดยจัดช่องทางการลงทะเบียนส�ำหรับผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดา และนักลงทุนสถาบันอย่างเพียงพอ
มีการจัดเตรียมอากรแสตมป์ให้ส�ำหรับกรณีมอบฉันทะ และน�ำเทคโนโลยีระบบบาร์โค้ด (Barcode) มาใช้ในการ
ลงทะเบียน นับคะแนน และแสดงผล เพื่อให้การจัดประชุมสะดวก รวดเร็ว และถูกต้องแม่นย�ำ
ในปี 2558 บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2558 ในวันที่ 27 เมษายน 2558 ห้องประชุมเอ
ชั้น 27 อาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์เวลา 14.00 น. เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 12.00 น. โดยมีกรรมการเข้าร่วม
ประชุม 9 ท่าน มีผถู้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเป็นจ�ำนวน 72 ราย รวมจ�ำนวนหุน้ 418,365,176 หุน้
คิดเป็นร้อยละ 78.24 ของจ�ำนวนหุน้ ทีจ่ �ำหน่ายได้ทงั้ หมดจ�ำนวน 534,707,847 หุน้ ซึง่ การด�ำเนินการประชุมเป็น
ไปตามแนวทางการประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี และตามกฎหมายก�ำหนด ดังนี้

ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้น�ำข้อมูลหนังสือเชิญประชุมฯ ที่มีรายละเอียดครบถ้วนเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทฯ
ก่อนล่วงหน้า 30 วัน และบริษัทฯ ยังมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด ซึ่งเป็น
นายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุม โดยมีรายละเอียดวาระการประชุม ข้อเท็จจริง
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และเหตุผล ความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ รายงานการประชุมครั้งก่อน รายงานประจ�ำปี เอกสาร
ประกอบการพิจารณาแต่ละวาระ ค�ำชี้แจงวิธีการต่างๆ ข้อมูลกรรมการอิสระ ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม ข้อ
บังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น แผนที่สถานที่จัดประชุม ซองธุรกิจตอบรับ และหนังสือมอบ
ฉันทะตามที่กระทรวงพาณิชย์ก�ำหนด โดยจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 21 วัน และได้ประกาศ
ลงในหนังสือพิมพ์รายวันติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน เพื่อบอกกล่าวผู้ถือหุ้นล่วงหน้าได้เปิด
โอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ส่วนน้อยเสนอวาระการประชุม การเสนอชือ่ บุคคลเพือ่ เข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ และส่งค�ำถาม
เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมในช่วงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 30 มกราคม 2558 โดยผ่านเว็บไซต์
www.set.or.th หรือ www.nbc.co.th ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ และ
ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติม
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รายงานผลการใช้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเข้าด�ำรง
ต�ำแหน่งกรรมการบริษทั ฯ และสิทธิการเสนอวาระการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั ฯ
ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558
ส�ำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2558 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นจัดส่งค�ำถามล่วงหน้า
ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือทางโทรสาร 02-338-3904 ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 31 มีนาคม
2558 เพื่อให้คณะกรรมการและฝ่ายบริหารได้รวบรวมข้อมูลเพื่อชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอค�ำถามล่วงหน้าเข้ามาแต่อย่างใด

วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ก�ำหนดวันเวลาการประชุม และสถานที่ที่สะดวกในการเดินทางเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งจัด
เจ้าหน้าที่มาอ�ำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นตั้งแต่การลงทะเบียน ตลอดจนการเข้าร่วมประชุม โดยสามารถ
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้าก่อนเวลาประชุมอย่างน้อย 1 ชั่วโมง และต่อเนื่องจนกว่าการประชุมจะแล้ว
เสร็จ รวมถึงการจัดของที่ระลึกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม รวมทั้งได้เชิญผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี
ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ำกัด และที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เภา แอนด์ แอสโซซิเอทส์ ลอว์ ออฟฟิศ จ�ำกัด เข้า
ร่วมประชุม เพื่อรับฟังความคิดเห็น เตรียมตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นตรวจสอบการนับคะแนนเสียงและในการ
ประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งประธานกรรมการบริษัทฯ ท�ำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม
ก่อนเริม่ การประชุม บริษทั ฯ จะชีแ้ จงกฎเกณฑ์ทใี่ ช้ในการประชุม วิธกี ารลงคะแนน การนับคะแนน การใช้
บัตรลงคะแนน ให้ทปี่ ระชุมรับทราบ และประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ได้ซกั ถามและแสดงความคิดเห็นอย่าง
เปิดเผย กว้างขวาง พร้อมให้ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและกรรมการบริหารบางท่าน 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�ำหรับผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษทั ฯ เสนอให้มอบอ�ำนาจให้กรรมการอิสระ 1
ท่าน คือนายเมธา สุนทรจิตร์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ซึง่ ไม่มสี ว่ นได้สว่ นเสียในเรือ่ งทีต่ อ้ งพิจารณา
เป็นผู้รับมอบอ�ำนาจเข้าประชุมและลงคะแนนเสียงแทน โดยบริษัทฯ ได้แนบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) ซึ่ง
เป็นแบบทีผ่ ถู้ อื หุน้ สามารถก�ำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้เองในแต่ละวาระไปพร้อมหนังสือนัดเชิญประชุม
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หลังวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ จัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งข้อซักถามอย่างละเอียดให้ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยภายในเวลา 14 วัน พร้อมทั้งเผยแพร่รายงานการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัทฯ จากการด�ำเนินการ
ดังกล่าว เป็นผลให้บริษัทฯ ได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�ำปี (Annual General
Meeting : AGM) โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียน และส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม และสมควรเป็นตัวอย่าง”

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการดูแลและสอบทานกรอบโครงสร้างของการก�ำกับดูแลกิจการเป็นประจ�ำเพื่อให้สามารถ
สร้างความมั่นใจว่าการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้นรายย่อยและผู้ถือหุ้นต่างชาติมีความเท่าเทียม
กันและยุตธิ รรม และให้กระบวนการดูแลผูถ้ อื หุน้ ไม่มคี วามยุง่ ยากหรือมีตน้ ทุนสูงโดยไม่จ�ำเป็นผูถ้ อื หุน้ มีสทิ ธิทจี่ ะ
เข้าร่วมในการตัดสินใจและได้รบั ทราบถึงผลของการตัดสินใจของบริษทั ฯ ส�ำหรับเหตุการณ์ทสี่ �ำคัญตามทีก่ �ำหนด
ไว้ในกฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทฯ ดังนี้
• ในการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทฯ มีนโยบายที่จะรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย ไม่เพิ่มระเบียบวาระใน
ที่ประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส�ำคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า และไม่ได้แจกเอกสารที่มีข้อมูล
ส�ำคัญเพิ่มเติมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างกระทันหัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลของระเบียบวาระการ
ประชุมก่อนลงมติ
• ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทุกรายมีสิทธิออกเสียงตามจ�ำนวนหุ้นที่ถืออยู่โดยหุ้นแต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียง
หนึ่งเสียง และไม่มีหุ้นใดมีสิทธิพิเศษ
• เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ตัง้ แต่ 1 หุน้ ขึน้ ไป สามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2558
รวมทั้งเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 30 มกราคม
2558 โดยประกาศให้ทราบโดยผ่านช่องทางของ ตลท.และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยมีขั้นตอนและวิธีปฏิบัติที่
ชัดเจนโปร่งใส สอดคล้องกับแนวปฏิบัติเพิ่มเติมเรื่องการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย อย่างไรก็ตามในปี 2558
ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัทฯ
• เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยการมอบ
ฉันทะให้กับกรรมการอิสระ ซึ่งไม่มีประเด็นเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกี่ยวกับวาระการประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นประจ�ำปี เป็นทางเลือกให้กับผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ลงคะแนนเสียงได้และอ�ำนวยความสะดวกให้
ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้
• ไม่มีการท�ำรายการระหว่างกันกับบริษัทร่วม หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้อง ที่อาจท�ำให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์อย่างเป็นสาระส�ำคัญ

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

นอกเหนือจากการดูแลและรักษาสิทธิของผูถ้ อื หุน้ แล้ว คณะกรรมการมีนโยบายทีจ่ ะดูแลสิทธิของผูม้ สี ว่ น
ได้เสียทุกกลุ่ม นอกจากเรื่องที่มีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจโดยตรงแล้ว ยังขยายไปสู่เรื่องที่คณะกรรมการ
เห็นว่าเป็นหน้าที่ที่ควรท�ำต่อสังคมส่วนรวมด้วย ผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับการดูแลจากบริษัทฯ ตามสิทธิที่มีตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการได้พิจารณาให้มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ ระหว่างบริษัทฯ กับ
ผู้มีส่วนได้เสีย ในการสร้างความมั่งคั่ง ความมั่นคงทางการเงินและความยั่งยืนของกิจการ
ในระบบการก�ำกับดูแลกิจการ ผู้มีส่วนได้เสียที่ส�ำคัญมีหลายกลุ่ม ประกอบด้วย พนักงาน ลูกค้า
ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า สังคม ภาครัฐ ชุมชนที่บริษัทฯ ตั้งอยู่ และผู้สอบบัญชีอิสระ
เป็นต้น คณะกรรมการมีนโยบายให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม โดยค�ำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย
ตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัทฯ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการเสริมสร้างผลการ
ด�ำเนินงานของบริษทั ฯ เพือ่ สร้างความมัน่ คงอย่างยัง่ ยืนให้กบั กิจการ และเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญทีเ่ กีย่ วข้องให้ผมู้ สี ว่ น
ได้เสียได้รับทราบข้อมูลอย่างเพียงพอ คณะกรรมการจึงก�ำหนดเป็นจริยธรรมขององค์กรในด้านต่างๆ เมื่อวันที่
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10 พฤศจิกายน 2549 และได้พิจารณาทบทวนล่าสุด ในปี 2558 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 มีการปรับแก้ไข
เพิม่ เติม เพือ่ ให้ทนั ต่อสถานการณ์ โดยได้จดั ท�ำนโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชัน และปรับปรุงแนวปฏิบตั เิ รือ่ งการรับแจ้งข้อ
ร้องเรียนให้ชดั เจนยิง่ ขึน้ (สามารถค้นหารายละเอียดคูม่ อื จริยธรรมธุรกิจฯ ได้ทเี่ ว็บไซต์ของบริษทั ฯ www.nbc.co.th)

จริยธรรมของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ประกอบด้วย
1. จริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจ

1.1 แนวทางการด�ำเนินธุรกิจ
บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อปี 2536 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ
ประกอบธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์ในเชิงข่าวสารและสาระความรู้ เผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์แบบไม่เรียกเก็บค่า
บริการจากผู้ชม ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ มุ่งมันที่จะพัฒนาและยืนหยัดเคียงข้างสังคมไทย ท�ำหน้าที่
สื่อมวลชนที่เป็นกลาง เชื่อถือได้ และเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคนไทยมาโดยตลอด กระทั่งสามารถพัฒนาธุรกิจให้
เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง มุ่งมั่นท�ำหน้าที่สื่อมวลชนที่ดีด้วยมาตรฐานด้านจริยธรรมแห่งวิชาชีพ และธ�ำรงไว้ซึ่ง
ความน่าเชื่อถือและความรับผิดชอบต่อสังคม ภายใต้การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
1.2 นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น
บริษัทฯ มีอุดมการณ์ในการด�ำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ยึดมั่นในความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และคู่มือจริยธรรมธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติ
ในการท�ำงาน (Code of Conduct) บริษัทฯ จึงได้จัดท�ำ “นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน” เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น
ซึ่งผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการด�ำเนินธุรกิจ และพัฒนาสู่
องค์กรแห่งความยั่งยืน ดังนี้
1. ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ ด�ำเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ทั้ง
ทางตรงหรือทางอ้อม ได้แก่ การรับสิ่งของ ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง เงินเรี่ยไร เงินบริจาคและผลประโยชน์อื่น
ใด ให้แก่ตนเองครอบครัว เพื่อน และคนรู้จัก จากบุคคลที่ท�ำธุรกิจกับบริษัทฯ
2. ครอบคลุมถึงพนักงาน คูค่ า้ ลูกค้า และผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ และให้มี
การสอบทานการปฏิบตั ติ ามนโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชันอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ พร้อมทัง้ ก�ำหนดให้มกี ารประเมิน
ความเสีย่ งต่อการเกิดคอร์รปั ชันทัว่ ทัง้ องค์กรเป็นประจ�ำทุกปี ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบตั ิ และข้อก�ำหนด
ในการด�ำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อก�ำหนดของกฎหมาย
3. การด�ำเนินการใดๆ ตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ให้ใช้แนวปฏิบัติตามที่ก�ำหนดไว้ในนโยบาย
การก�ำกับดูแลกิจการ และคูม่ อื จริยธรรมธุรกิจฯ รวมทัง้ ระเบียบ คูม่ อื การปฏิบตั งิ านทีเ่ กีย่ วข้อง ตลอดจนแนวทาง
การปฏิบัติอื่นใดที่บริษัทฯ จะก�ำหนดขึ้นต่อไป
4. เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการด�ำเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงกับการเกิดคอร์รัปชัน 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 และถูกต้องตาม
กฎหมาย โดยต้องมัน่ ใจว่า เงินบริจาค เงินเรีย่ ไร หรือเงินสนับสนุน ไม่ได้ถกู น�ำไปใช้เพือ่ เป็นข้ออ้างในการติดสินบน
4.3 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซื้อจัดจ้าง
- ห้ามให้หรือรับสินบนในการด�ำเนินธุรกิจทุกชนิดกับคู่ค้า คู่สัญญา หน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานที่
ด�ำเนินธุรกิจกับบริษัทฯ ต้องด�ำเนินการให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและ
ก�ำหนดไว้

		

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่รับผิดชอบในการก�ำหนดนโยบายและก�ำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตาม
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นโยบายที่สนับสนุนการต่อต้านคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่า ฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความ
ส�ำคัญกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน และปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร
2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่รับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี
ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐาน
สากล มีความรัดกุม เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ
3. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารคณะผู้บริหาร มีหน้าที่รับผิดชอบในการก�ำหนดให้มีระบบและให้การส่ง
เสริมและสนับสนุนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ
ข้อบังคับ และข้อก�ำหนดของกฎหมาย
4. ผูจ้ ดั การฝ่ายตรวจสอบภายใน มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบตั งิ านว่า เป็น
ไปอย่างถูกต้อง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบัติ อ�ำนาจด�ำเนินการ ระเบียบปฏิบัติ และกฎหมาย ข้อก�ำหนดของ
หน่วยงานก�ำกับดูแล เพือ่ ให้มนั่ ใจว่ามีระบบควบคุมทีม่ คี วามเหมาะสมและเพียงพอต่อความเสีย่ งด้านคอร์รปั ชัน
ที่อาจเกิดขึ้น 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 และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จ
จริงต่างๆ หากมีข้อสงสัย หรือข้อซักถาม ให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่ก�ำหนดให้ท�ำหน้าที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามคู่มือจริยธรรมธุรกิจฯ 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
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1.3 นโยบายการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์
บริษัทฯ ได้ก�ำหนดนโยบายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ เพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การปฏิบัติงานของบริษัทฯ ซึ่งนโยบายดังกล่าวครอบคลุมถึงเรื่องการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์
ทั้งนี้พนักงานทุกคนจะต้องลงนามในหนังสือยอมรับเงื่อนไขของนโยบายดังกล่าว รวมถึงบริษัทฯ จะมีการตรวจ
สอบการท�ำงานของระบบสารสนเทศและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพือ่ ป้องกันการใช้ซอฟต์แวร์ทลี่ ะเมิดลิขสิทธิ์
หรือไม่เกี่ยวข้องกับการท�ำงาน โดยนโยบายการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ มีดังนี้
1. ห้ามติดตั้งโปรแกรมใดๆ ทั้งที่เป็นโปรแกรมละเมิดลิขสิทธิ์ โปรแกรมประเภท Freeware และ
Shareware ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ของบริษัท และหากจ�ำเป็นต้องใช้งานโปรแกรมนอกเหนือไปจากที่ติดตั้ง
อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้ท�ำการติดต่อขออนุญาตใช้โปรแกรมและให้พนักงานผู้ดูแลระบบเป็นผู้ติดตั้งหรือ
ควบคุมดูแลการติดตั้ง
2. ไม่คดั ลอก ลอกเลียนหรือใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในลักษณะอันเป็นการละเมิดต่อกฏหมายลิขสิทธิ์
สัญญาสิทธิบัตร หรือจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ

2. จริยธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย

2.1 จริยธรรมว่าด้วยความรับผิดชอบในวิชาชีพสือ่ สารมวลชน (Nation Way “ผิดจากนีไ้ ม่ใช่เรา”)
ตั้งแต่บริษัทฯ ได้ก่อตั้งขึ้นมาได้ยึดหลักจริยธรรมแห่งวิชาชีพของสื่อมวลชน เป็นประเพณีปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด ซึ่งเป็นเหตุผลส�ำคัญที่ท�ำให้สื่อและผู้ปฏิบัติงานของสื่อต่างๆ ในเครือได้รับความเชื่อถือและศรัทธา
จากสังคมมาอย่างต่อเนื่องแม้ในยามคับขันหรือในช่วงที่มีแรงกดดันทางการเมือง บริษัทก็สามารถท�ำหน้าที่ของ
สื่ออย่างแน่วแน่โดยไม่ละทิ้งหลักการ
หลักจริยธรรมของคนข่าวเครือเนชั่น (Nation Way) ถูกร่างขึ้นมาเพื่อก�ำหนดหลักจริยธรรมแห่งวิชาชีพ
ให้เป็นแนวปฏิบตั ทิ เี่ ป็นรูปธรรมร่วมกันส�ำหรับพนักงานทุกระดับ โดยมีเนือ้ หาครอบคลุมทัง้ จรรยาบรรณเบือ้ งต้น
ตลอดจนการวางตัวในสังคมและความประพฤติทั้งระหว่างปฏิบัติหน้าที่และนอกเวลางาน
พนักงานของบริษัทฯ ทุกสื่อในเครือฯ ต้องยึดหลักปฏิบัติต่อไปนี้อย่างเคร่งครัดโดยไม่มีข้อยกเว้นเพื่อที่
เราจะได้ช่วยกันธ�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�ำเสนอข่าว
โดยการอบรมฝ่ายข่าว ให้ทราบถึงแนวทางการน�ำเสนอข่าว ข้อความและรูปภาพที่ควรกระท�ำและสิ่งที่ควรหลีก
เลี่ยง พร้อมก�ำชับพนักงานผู้เกี่ยวข้องทุกคนปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
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2.2 จริยธรรมว่าด้วยความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะรับผิดชอบและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้นโดยค�ำนึงถึงการเจริญเติบโต
ขององค์กรอย่างยั่งยืน และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่องรวมทั้งจะด�ำเนินการอย่างโปร่งใสยึดมั่นใน
คุณธรรม และอยู่ในกรอบของกฎหมาย กรอบนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ และการปฏิบัติต่อผู้ถือ
หุน้ อย่างเท่าเทียมกัน มีระบบบัญชีทเี่ ชือ่ ถือได้บริษทั ฯ มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์เพือ่ เป็นช่องทางในการติดต่อ
ซักถาม ชี้แจงและให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป
2.3 จริยธรรมว่าด้วยความสัมพันธ์กับลูกค้า
บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้าและประชาชน ที่จะได้รับ
ผลิตภัณฑ์และบริการที่ดี มีคุณภาพ ในระดับราคาที่เหมาะสม โดยยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและ
จริงจังรวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืน
บริษัทฯ จัดกิจกรรมเพื่อสร้างสัมพันธ์กับลูกค้าทุกกลุ่มของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างเช่น
- ลูกค้ากลุ่มผู้ชมรายการโทรทัศน์ผ่านทาง Nation TV บริษัทฯ 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 เป็นต้น หรือการจัดกิจกรรมน�ำ
เทีย่ วเพือ่ เปิดโอกาสให้กลุม่ ผูช้ มทีช่ นื่ ชอบและติดตามชมรายการ รวมทัง้ ประชาชนทัว่ ไปได้รว่ มเดินทางท่องเทีย่ ว
กับผู้ด�ำเนินรายการและทีมงานผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ของบริษัทฯ เช่น กิจกรรม “Nation Bike Thailand 2015”
ส�ำหรับผู้ที่ชอบออกก�ำลังกายและท่องเที่ยวตามธรรมชาติ และ กิจกรรม “World Film 2015” ส�ำหรับผู้ชื่นชอบ
หนังไทย – ต่างชาติทุกประเภท เป็นต้น
- ลูกค้ากลุ่มผู้ฟังทางวิทยุเนชั่น มีกิจกรรมต่างๆ ที่บริษัทฯ จัดอบรมสัมมนา เช่น การสัมมนาเรื่อง
อพาร์ตเม้นท์ไม่บานกับอาจารย์เชี่ยว, ลับคมธุรกิจ, เงินทองต้องรู้ ออนทัวร์ เป็นต้น
2.4 จริยธรรมว่าด้วยความรับผิดชอบต่อพนักงาน
บริษทั ฯ ตระหนักดีวา่ ทรัพยากรมนุษย์เป็นสิง่ ทีม่ คี ณ
ุ ค่าทีส่ ดุ และเป็นปัจจัยส�ำคัญทีน่ �ำองค์กรไปสูค่ วาม
ส�ำเร็จจึงมุง่ 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 ส่ง
เสริมความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างและระหว่างลูกจ้างด้วยกันกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับพนักงานได้แก่
กิจกรรมที่ผู้บริหารและพนักงานท�ำบุญใส่บาตรร่วมกันเดือนละครั้ง การจัดงานปีใหม่ กิจกรรมชมรมต่างๆ เช่น
ค่ายอาสาฯ ชมรมดนตรี ชมรมกีฬา เป็นต้น
การจัดสวัสดิการให้พนักงานบริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาพนักงานและการดูแลในเรื่องของ
สวัสดิการแรงงานในการจัดระบบค่าจ้างและสวัสดิการให้กับพนักงานด้วยความเหมาะสม โดยผลตอบแทนใน
ระยะสั้น บริษัทฯ พิจารณาจากผลประกอบการในแต่ละปี ความสามารถในการแข่งขันในตลาดแรงงาน การ
วางแผนเติบโตในสายงาน ศักยภาพ ค่าครองชีพ ค่าจ้างเริ่มต้นของพนักงาน สวัสดิการยังครอบคลุมถึงการลา
หยุดในกรณีต่างๆ กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ เงินช่วยเหลือบุตร เงินยืมฉุกเฉิน ค่าเครื่องแต่งกาย ค่ารักษาพยาบาล
เบี้ยเลี้ยง ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง รวมถึงการก�ำหนดแนวปฏิบัติด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชนต่างๆ เพื่อให้
เป็นไปตามข้อก�ำหนดและมาตรฐานสากลสิทธิการจัดตั้งคณะกรรมการแรงงานหรือสหภาพแรงงานของพนักงาน
รวมถึงการเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็นหรือร้องเรียนในเรื่องต่างๆ ส่วนผลตอบแทนในระยะยาว
บริษทั ฯ มีการให้สทิ ธิพนักงานซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั ในราคาทีก่ �ำหนด (ESOP-Employee Stock Options) โดยออก
และเสนอขายใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
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และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 2 (“บริษัทฯ”) ชนิดระบุชื่อผู้ถือและไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ เว้นแต่เป็นการโอน
ทางมรดก “NBC- WB” เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2556 จ�ำนวน 8,798,905 หุ้น ซึ่งมีก�ำหนดการใช้สิทธิทุกวันที่ 15
ของเดือนพฤศจิกายนและเดือนพฤษภาคมของแต่ละปี ตลอดอายุของใบส�ำคัญแสดงสิทธิ 5 ปี โดยมีก�ำหนดการ
ใช้สิทธิครั้งแรกในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 และก�ำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายในวันที่ 14 สิงหาคม 2561 ด้วย
อัตราการใช้สิทธิ 1 ใบส�ำคัญแสดงสิทธิ : 1 หุ้นสามัญใหม่ ราคาในการใช้สิทธิ 3 บาทต่อหุ้น
รวมถึงบริษัทฯ ได้บันทึกรับรู้รายการค่าตอบแทนพนักงานเมื่อเกษียณอายุแล้วเป็นประจ�ำทุกปีโดยเริ่ม
ตั้งแต่ปี 2554 นอกจากนี้ บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญในเรื่องการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ อีกทั้งยังมีมาตรการช่วย
เหลือพนักงานในกรณีการเกิดอุบัติเหตุขึ้น โดยมีการท�ำประกันชีวิตให้กับพนักงานทุกระดับในบริษัทฯ รวมถึงมี
การดูแลเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพอนามัยของพนักงานเป็นประจ�ำ ดังนี้
1. จัดท�ำประกันชีวิต (ประกันอุบัติเหตุและประกันชีวิตกลุ่มให้กับพนักงานทุกระดับ)
2. มีการตรวจสุขภาพประจ�ำปี โดยมีแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาล เข้ามาท�ำการตรวจ
3. จัดเงินช่วยเหลือ กรณีพนักงานเจ็บป่วยรักษาตัวในโรงพยาบาล
4. จัดเงินช่วยเหลือ กรณี บิดา ภรรยา บุตร หรือตัวพนักงานเองเสียชีวิต
ในด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานทีท่ �ำงาน บริษทั ฯ ได้ให้ความส�ำคัญโดยอบรมและรณรงค์
สร้างจิตส�ำนึกและความตระหนักต่อการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการท�ำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ โดยในรอบปี 2558 ที่ผ่านมา ไม่มีการเกิดอุบัติเหตุ และการลาเจ็บป่วยจากการ
ท�ำงาน เนื่องจากลักษณะการท�ำงานของบริษัทฯ เป็นการปฏิบัติงานในส�ำนักงานเป็นส่วนใหญ่ และทางบริษัทฯ
ได้ให้ความส�ำคัญกับสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน มีการดูแลอุปกรณ์เครือ่ งมือเครือ่ งใช้รวมถึงสถานประกอบการ
ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและมีความปลอดภัยอยู่เสมอ
ในด้านการพัฒนาคุณภาพของพนักงานบริษัทฯ ได้ให้ความส�ำคัญในเรื่องการพัฒนาศักยภาพของ
พนักงานในทุกระดับ โดยมีการจัดการอบรมให้กับพนักงานทั้งจัดอบรมภายในบริษัทฯ อาทิเช่น การจัดอบรม
หลักสูตร จริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการท�ำงาน (Code of Conduct) 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
กับพนักงานของบริษัทฯ
ในปี 2558 บริษัทฯ จัดการอบรมให้กับพนักงานคิดเป็นอัตราร้อยละ 73 ของพนักงานทั้งหมด 146 คน
โดยเป็นการจัดส่งไปอบรมกับสถาบันหน่วยงานภายนอกร้อยละ 17 และการจัดอบรมภายในหน่วยงานร้อยละ
83 ของพนักงานที่เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด
ในด้านการเคารพสิทธิมนุษยชน
บริษทั ฯ ได้ก�ำหนดหลักการในคูม่ อื จริยธรรมธุรกิจ และข้อพึงปฏิบตั ใิ นการท�ำงาน (Code of Conduct) ว่า
จะปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความสุภาพ ให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
และพนักงานจะต้องไม่กระท�ำการใดๆ ทีเ่ ป็นการละเมิดหรือคุกคามไม่วา่ จะทางวาจา หรือการกระท�ำต่อผูอ้ นื่ บน
พื้นฐานของเชื้อชาติ เพศ ศาสนา อายุ ความพิการทางร่างกายและจิตใจ
ในปีที่ผ่านมา ไม่มีข้อพิพาทฟ้องร้องระหว่างบริษัทฯ และพนักงาน และได้รับความร่วมมือจาก
สหภาพแรงงาน ในการช่วยประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างพนักงานกับองค์กร
2.5 จริยธรรมว่าด้วยความสัมพันธ์กับคู่ค้า
บริษัทฯ ค�ำนึงถึงความเสมอภาคและความซื่อสัตย์ในการด�ำเนินธุรกิจและผลประโยชน์ร่วมกันกับ
คู่ค้า โดยพึงปฏิบัติตามกฎหมายและกติกาต่างๆ อย่างเคร่งครัด และมีจรรยาบรรณที่ดีในการด�ำเนินธุรกิจ จึงได้
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ก�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
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 บริษัทฯ จะยึดถือกติกาของการแข่งขันที่ดี และจะยึดถือแนวทางการ
ปฏิบัติที่ดีและเป็นธรรม ดังนี้
1. ประพฤติปฏิบัติตามกรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน
2. ไม่ท�ำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวให้ร้ายโดยปราศจากความจริง หลีกเลี่ยงวิธีการ
ไม่สุจริตเพื่อท�ำลายคู่แข่งขัน
3. ไม่แสวงหาข้อมูลทีเ่ ป็นความลับของคูแ่ ข่งทางการค้าด้วยวิธกี ารทีไ่ ม่สจุ ริต หรือไม่เหมาะสม เช่น การ
จ่ายสินจ้างให้แก่พนักงานของคู่แข่ง 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
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ใช้ทรัพยากรอย่างรูค้ ณ
ุ ค่าและมีประสิทธิภาพ ผ่านกระบวนการสือ่ สารภายในบริษทั ฯ และส่งเสริมให้พนักงานมีสว่ น
ร่วมในกิจกรรมรณรงค์ลดภาวะโลกร้อนด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงาน, กิจกรรม 5 ส. พร้อมทั้ง
สนับสนุนให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และพลังงานที่บริษัทฯ จัดขึ้น
บริษัทฯ ในฐานะของผู้ผลิตข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อประเภทต่างๆ มีความห่วงใยถึงคุณภาพชีวิตและการ
บริโภคข่าวสารของคนไทย จึงให้ความส�ำคัญอย่างยิง่ ในเรือ่ งของการเสนอข่าวสารทีม่ คี ณ
ุ ภาพและมีประโยชน์ตอ่
สังคมและส่วนรวม รวมถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมไทยเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น นอกจากนั้นยังมีความ
ห่วงใยและใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมในฐานะที่เป็นผู้ประกอบการรายหนึ่งในประเทศไทย ในรอบปี 2558 บริษัทฯ มี
กิจกรรมส่งเสริมสังคมเกือบทุกด้าน (รายละเอียดอยู่ในหัวข้อกิจกรรมเพื่อสังคมหน้า 97 - 99)
ในฐานะที่บริษัทฯ ท�ำธุรกิจด้านสื่อ กิจกรรมทางธุรกิจ และสังคมของบริษัท ต้องติดต่อพบปะกับ
ประชาชนกลุ่มต่างๆ อยู่แล้ว บริษัทฯ จึงมีโอกาสรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะผ่านทางพนักงานที่ติดต่อ
กับผู้มีส่วนได้เสียด้านต่างๆ และจากการพบปะของผู้บริหาร กรรมการ ทีไ่ ด้มีโอกาสพบปะกับผูม้ ีส่วนได้เสีย กลุ่ม
ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และบริษัทฯ มีระบบ Call Center ในการรับเรื่องร้องเรียนพร้อมประสานแก้ไขปัญหาด้าน
บริการ และประสานงานด้านอื่นๆ ภายในบริษัทเป็นประจ�ำ บริษัทได้ด�ำเนินการปรับปรุงเรื่องต่างๆ ตามข้อร้อง
เรียนนั้น 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
- ฝ่ายตรวจสอบภายในจะรวบรวมข้อร้องเรียนและตรวจสอบข้อมูลเบือ้ งต้น หากข้อร้องเรียนมีมลู ความ
ผิด จะรวบรวมหลักฐานส่งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงโดยมีฝ่าย
ทรัพยากรบุคคลเป็นเลขาคณะกรรมการสอบสวน และรายงานผลพร้อมทั้งมาตรการด�ำเนินการกับผู้กระท�ำผิด
เพื่อเสนอต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 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 เพื่อรวบรวมส่งรายงานการถือ
ครองหลักทรัพย์ รายงานต่อคณะกรรมการอย่างน้อยปีละครั้ง
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บริษทั ฯ เล็งเห็นความส�ำคัญของการรักษาข้อมูลทีเ่ ป็นความลับและ/หรือข้อมูลภายในกลุม่ บริษทั จึงได้
ออกนโยบาย “การใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ” ก�ำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และพนักงานของกลุ่ม
บริษัทต้องรักษาข้อมูลภายในกลุ่มบริษัทฯ เป็นความลับ เว้นแต่การเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นไปเพื่อผลประโยชน์
ในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ห้าม ขาย ซื้อ โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยข้อมูลที่เป็นความลับ
และ/หรือข้อมูล ภายในของกลุ่มบริษัทฯ และ/หรือการเข้าท�ำรายการใดๆ ในทางที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่อกลุ่มบริษัทฯ ไม่ว่าทางตรง หรือ ทางอ้อม
ในรอบปีทผี่ า่ นมา บริษทั ฯ ได้เปิดเผยข้อมูลของบริษทั ทัง้ ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทีไ่ ม่ใช่ขอ้ มูลทางการ
เงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส และเป็นไปตามเกณฑ์ทสี่ �ำนักงานก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์ฯก�ำหนด
ผ่านช่องทางการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ และผ่านเว็บไซต์ของบริษทั ฯ โดยไม่ถกู ส�ำนักงานก.ล.ต.และ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ด�ำเนินการเนื่องมาจากการเปิดเผยข้อมูลไม่เป็นไปตามข้อก�ำหนด
ในรายงานประจ�ำปี 2558 บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้
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
ซึ่งมีประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงนามรับรอง
13. ค�ำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของผู้บริหาร
14. รายงานทางการเงินที่มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจริงตามมาตรฐานบัญชี
15. งบการเงินและผลการด�ำเนินงานของบริษัท
บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมต่อไปนี้ในเว็บไซต์ www.nbc.co.th
1. บทบาทอ�ำนาจหน้าทีข่ องกรรมการ กรรมการชุดย่อยประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
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. นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน
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หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์

หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ท�ำหน้าทีต่ ดิ ต่อสือ่ สารกับนักลงทุนสถาบัน ผูถ้ อื หุน้ รวมทัง้ นักวิเคราะห์อย่าง
เท่าเทียมและเป็นธรรมตอบค�ำถามเกีย่ วกับบริษทั และการด�ำเนินงานของบริษทั แก่นกั ลงทุนตามทีส่ ง่ ค�ำถามผ่าน
ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือโทรศัพท์ หรือช่องทางอื่นๆ บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับการเผยแพร่ข้อมูลที่ส�ำคัญ
ของบริษัทฯ โดยในปี 2558
ชมรมอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เข้าเยี่ยมชมบริษัทฯ วันที่ 25 สิงหาคม
2558 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 27 A อาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์
เข้าร่วมกิจกรรมนิทรรศการงาน mai FORUM 2015 ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) และ
สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (maiA) วันที่ 1 กรกฎาคม 2558
เสนอข่าวถึงฐานะการเงินของบริษัททางเว็บไซต์จ�ำนวน 7 ครั้ง ได้แก่
-เว็บไซต์บริษัทฯ www.nbc.co.th จ�ำนวน 2 ครั้ง ในวันที่ 8 พฤษภาคม และ 10 พฤศจิกายน 2558
-เว็บไซต์ www.bangkokbiznews.com จ�ำนวน 2 ครัง้ ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ และ 9 พฤศจิกายน 2558
-เว็บไซต์ www.ryt9.com จ�ำนวน 3 ครั้ง ในวันที่ 7 พฤษภาคม, 7 สิงหาคม และ 6 พฤศจิกายน 2558
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) 2338-3333
โทรสาร : (66) 2338-3904
E-mail : investor@nbc.co.th
Website : www.nbc.co.th

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับการปฏิบัติตามข้อก�ำหนดของ ตลท. และ ส�ำนักงาน ก.ล.ต. และกฎหมายที่
เกีย่ วข้องอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส โดยผ่านการพิจารณาตรวจสอบตามขัน้ ตอนคณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้
นางสาวศิริวรรณ นิลสุวรรณโฆษิต เป็นเลขานุการบริษัท เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2557 ซึ่งมีหน้าที่ในการช่วยเหลือ
ประธานกรรมการ ในการก�ำกับดูแลให้การด�ำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และกรรมการ
บริษัททุกท่าน เป็นไปตามกรอบของบทบาทหน้าที่ตามที่กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องก�ำหนดไว้
ตลอดจนมีหน้าที่ในการจัดเตรียมเอกสารประกอบวาระการประชุมให้เพียงพอต่อการพิจารณาและตัดสินใจของ
คณะกรรมการ บันทึกรายงานการประชุมอย่างรัดกุม ถูกต้อง เพื่อแสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการได้พิจารณาเรื่อง
ต่างๆ ทีน่ �ำเสนอ อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ซือ่ สัตย์สจุ ริตและมีความรับผิดชอบโดยใช้วจิ ารณญาณเยีย่ งวิญญูชน
ทีป่ ระกอบธุรกิจนัน้ พึงกระท�ำในสถานการณ์เดียวกัน อีกทัง้ มีหน้าทีใ่ นการเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ จดหมายเชิญ
ประชุม รายงานการประชุมของการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการมีส่วนได้เสีย และ
รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผูบ้ ริหารตลอดจนดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ ประสานงาน
กับฝ่ายบริหารให้มกี ารปฏิบตั ติ ามมติของคณะกรรมการซึง่ เลขานุการบริษทั ได้ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกรอบอย่างครบถ้วน

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
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กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้กรรมการมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม รวมทั้งมีกระบวนการในการติดตามและก�ำกับดูแลให้การด�ำเนิน
กิจการของบริษัทเป็นไปตามกฎหมายและอยู่บนจริยธรรมทางธุรกิจที่คณะกรรมการก�ำหนด
คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติให้ความเห็นชอบในเรือ่ งทีส่ �ำคัญเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของบริษัท
ได้แก่ แผนธุรกิจ งบประมาณการด�ำเนินงาน เป้าหมายทางการเงิน และกลยุทธ์ทางธุรกิจ ที่ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารเป็นผู้น�ำเสนอ รวมทั้งการติดตามดูแลให้ด�ำเนินงานเป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ และแผนงานที่ก�ำหนดไว้
ตลอดจนการทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท จะมีการพิจารณาเป็นประจ�ำทุกปี

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ

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

การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ในปี 2558 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวน 10 คน เป็นกรรมการ
อิสระจ�ำนวน 4 คน กรรมการทีเ่ ป็นผูบ้ ริหารของบริษทั และบริษทั ย่อย จ�ำนวน 2 คน และกรรมการทีไ่ ม่ใช่ผบู้ ริหาร
จ�ำนวน 4 คน บริษัทฯ มีคณะกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารคิดเป็นร้อยละ 80 ของคณะกรรมการ
ทั้งหมดซึ่งสามารถถ่วงดุลอ�ำนาจในการบริหารงานได้ และในจ�ำนวนนี้มีกรรมการอิสระที่เป็นเพศหญิงร่วมอยู่ใน
คณะกรรมการบริษัทด้วย 1 คน
กรรมการอิสระจ�ำนวน 4 คนนี้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทซึ่งได้ผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการแล้ว และเป็นไปตามข้อก�ำหนดในปี 2551 ของส�ำนักงาน ก.ล.ต. กรรมการอิสระ
จ�ำนวน 4 คน ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ 1 คน คณะกรรมการตรวจสอบ จ�ำนวน 2 คน และ
กรรมการอิสระ 1 คน

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัทของกรรมการและผู้บริหาร

ตามข้อบังคับของบริษทั ฯ กรรมการจ�ำนวน 1 ใน 3 ต้องออกจากต�ำแหน่งตามวาระทุกปี บริษทั ฯ สามารถ
แต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากต�ำแหน่งตามวาระกลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่งได้ โดยบริษัทฯ มิได้มี
ข้อก�ำหนดเรือ่ งจ�ำนวนวาระทีจ่ ะด�ำรงต�ำแหน่งติดต่อกันได้นานทีส่ ดุ ของกรรมการไว้ตามข้อก�ำหนดของส�ำนักงาน
ก.ล.ต. และมีนโยบายให้คณะกรรมการบริษทั ทุกคน ด�ำรงต�ำแหน่งในบริษทั ทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ไม่
เกิน 5 บริษัท กรรมการของบริษัทจะไม่เป็นกรรมการในบริษัทที่เป็นคู่แข่งหรือมีผลประโยชน์ขัดแย้งทางธุรกิจกับ
บริษทั และเปิดเผยรายชือ่ ประเภทธุรกิจ และต�ำแหน่งทีก่ รรมการของบริษทั ไปด�ำรงต�ำแหน่งไว้ในทะเบียนประวัติ
กรรมการในปี 2558 ไม่มีกรรมการของบริษัทท่านใดด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการของบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 บริษัท
บริษัทฯ ไม่มนี โยบายให้ผู้บริหารระดับสูงไปด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่นยกเว้นบริษัทย่อย และบริษทั ร่วม
และให้รายงานการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของผู้บริหารระดับสูงไว้ในแบบรายงาน 56-1

หน่วยงานก�ำกับการปฏิบัติงาน (Compliance Unit)

บริษทั ฯ มีหน่วยงานต่างๆ ดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ ามกฏ ระเบียบ ข้อบังคับบริษทั และข้อบังคับของหน่วย
งานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ฝ่ายเลขานุการบริษัทดูแล ติดตามให้มีการปฏิบัติตามข้อก�ำหนดของ ตลท.และ ก.ล.ต. และ
กฏหมายทีเ่ กีย่ วข้อง ฝ่ายกฏหมายดูแล ติดตามให้มกี ารปฏิบตั งิ านเป็นไปตามกฏหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการประกอบ
ธุรกิจ และฝ่ายตรวจสอบภายในสอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน เพื่อพัฒนา
และปรับปรุงระบบการควบคุมภายในขององค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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คณะกรรมการชุดย่อย

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

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษทั ฯ ได้เห็นความส�ำคัญในเรือ่ งนีจ้ งึ ได้ประกาศใช้นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทหี่ า้ มกรรมการ
ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั ฯ ประกอบธุรกิจทีแ่ ข่งขันกับบริษทั ฯ หลีกเลีย่ งการท�ำรายการทีเ่ กีย่ วโยงกับตนเอง
ทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษทั ฯ หากมีความจ�ำเป็นต้องท�ำรายการดังกล่าวคณะกรรมการ
จะดูแลให้การท�ำรายการนัน้ มีความโปร่งใส เทีย่ งธรรม พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ เสมือนกับการท�ำ
รายการกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ในรายการนั้นจะไม่มีส่วนใน
การพิจารณาอนุมตั ริ วมทัง้ จัดให้มกี ารปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างเคร่งครัด ส�ำหรับรายการ
ระหว่างกันของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ในปี 2558 ได้เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษัทรับทราบแล้วเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2559 และบริษัทฯ ได้เปิดเผยรายละเอียดของรายการ
คู่สัญญา เหตุผล/ความจ�ำเป็นไว้ในรายงานประจ�ำปี และแบบ 56-1 แล้ว

การประชุมคณะกรรมการ

การประชุมคณะกรรมการบริษัทจะก�ำหนดไว้ล่วงหน้าในแต่ละปีอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และมีการ
ประชุมพิเศษเพิ่มตามความจ�ำเป็น โดยมีการก�ำหนดวาระการประชุมชัดเจน ล่วงหน้า และมีวาระการติดตามผล
การด�ำเนินงานเป็นประจ�ำซึง่ เลขานุการบริษทั จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมตามวาระทีผ่ า่ นการพิจารณาร่วมกันของ
ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารพร้อมเอกสารประกอบวาระการประชุมให้คณะกรรมการทุกท่าน
ทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นเวลา 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้ศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วม
ประชุม หากกรรมการท่านใดต้องการเสนอเรือ่ งเข้าเป็นวาระการประชุมหรือประสงค์ให้ฝา่ ยบริหารรายงานความ
คืบหน้าเรื่องใดเรือ่ งหนึ่งเป็นการเฉพาะ ก็สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ประธานกรรมการ หรือเลขานุการบริษัท
โดยปกติการประชุมกรรมการแต่ละครั้งใช้เวลา 3-4 ชั่วโมง ประธานกรรมการได้เปิดโอกาสให้กรรมการ
ทุกท่านสามารถอภิปรายแสดงความคิดเห็น และข้อสังเกตอย่างอิสระ คณะกรรมการเห็นว่าเพื่อป้องกันข้อมูล
ทางการเงินของบริษัทรั่วไหลโดยไม่มีเจตนา จึงให้ฝ่ายบริหารรายงานผลการด�ำเนินงานของบริษัทในการประชุม
เดือนใดที่ไม่มีการประชุมก็ไม่ต้องรายงาน กรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารได้มีการพบปะหรือติดต่อ
เพือ่ แลกเปลีย่ นความคิดเห็นเกีย่ วกับปัญหาต่างๆ ในการบริหารโดยไม่มฝี า่ ยจัดการร่วมอยูด่ ว้ ยเป็นประจ�ำในทุก
ไตรมาส หากมีประเด็นที่เป็นข้อสังเกตห่วงใยก็จะแจ้งข้อกังวลหรือข้อห่วงใยนั้นต่อฝ่ายจัดการเพื่อด�ำเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก�ำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะ
กรรมการชุดย่อย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคใน
การด�ำเนินงานระหว่างปีที่ผ่านมา เพื่อให้น�ำมาปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงาน
โดยในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีการประเมินผลคณะกรรมการบริษัทใน 2 รูปแบบ คือ
การประเมินรายบุคคล (โดยตนเอง) และการประเมินคณะกรรมการทั้งคณะ ซึ่งอ้างอิงจากแบบประเมินของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) นอกจากนี้ ยังจัดให้มี
การประเมินของคณะกรรมการชุดย่อย คือ คณะกรรมการตรวจสอบ เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา ซึ่งผลคะแนนการ
ประเมินแบ่งออกเป็น 4 = เห็นด้วยอย่างมาก, 3 = เห็นด้วยค่อนข้างมาก, 2 = เห็นด้วย, 1 = ไม่เห็นด้วย, 0 =
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
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กระบวนการประเมินเริ่มขึ้นในเดือน พฤศจิกายน 2558 โดยเลขานุการบริษัทน�ำแบบประเมินของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส่งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณาทบทวนแบบประเมินให้มีความ
ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัท จากนั้นจะจัดส่งแบบประเมินให้กับคณะกรรมการบริษัท
และคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อท�ำการประเมิน โดยก�ำหนดให้ส่งแบบประเมินคืนภายใน 15 มกราคม 2559
เพือ่ น�ำมาสรุปผลคะแนนและแจ้งผลให้คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการตรวจสอบทราบในการประชุมครัง้
ที่ 1/2559 เดือนกุมภาพันธ์
หลักเกณฑ์การประเมินผลงานและสรุปผลการประเมินได้ ดังนี้
• การประเมินรายบุคคล แบ่งตามหัวข้อ ได้แก่ โครงสร้างและคุณสมบัตขิ องคณะกรรมการ การประชุม
คณะกรรมการ บทบาทหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการ สรุปผลการประเมิน มีคะแนนประเมินส่วน
ใหญ่อยู่ในเกณฑ์เห็นด้วยค่อนข้างมาก และเห็นด้วยอย่างมาก รวม 84.55%
• การประเมินของคณะกรรมการทั้งคณะ แบ่งตามหัวข้อ ได้แก่ โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะ
กรรมการ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ การท�ำหน้าที่ของ
กรรมการ ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร สรุปผลการ
ประเมิน มีคะแนนประเมินส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ เห็นด้วยค่อนข้างมาก และ เห็นด้วยอย่างมาก รวม 82.12%
• การประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นการประเมินในด้านโครงสร้างและคุณสมบัติของ
คณะกรรมการ ในด้านการประชุม และบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ สรุปผล
การประเมิน มีคะแนนประเมินส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์เห็นด้วยค่อนข้างมาก และเห็นด้วยอย่างมาก รวม 81.04%

ค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทฯ ได้ก�ำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับ
เดียวกับอุตสาหกรรมเดียวกันโดยสูงเพียงพอที่จะดึงดูดและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการ และได้
ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว ซึ่งกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบมากขึ้น จะได้
รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่มขึ้น
ส�ำหรับหลักเกณฑ์ในการพิจารณาผลการด�ำเนินงานของประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร คณะกรรมการบริษทั
จะเป็นผู้ประเมินตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก�ำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับการด�ำเนินงานของ
บริษัทฯ และผลการปฏิบัติงาน พร้อมกับพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสม
จ�ำนวนค่าตอบแทนในปี 2557 และ 2558 ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายให้แก่กรรมการมีรายละเอียดดังนี้
กรรมการ / ตำ�แหน่ง
ประธานกรรมการ :
นายสุทธิชัย แซ่หยุ่น (1)

ค่าตอบแทนปี 2557
ค่า
เบี้ย อื่นๆ
ตอบแทน ประชุม

ค่าตอบแทนปี 2558
รวม

ค่า
เบี้ย อื่นๆ
ตอบแทน ประชุม

รวม

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 (3)

300,000.-

-

-

300,000.-

-

-

-

-

-

-

-

-

300,000.-

-

-

300,000.-

นายเสริมสิน สมะลาภา (2)
ประธานกรรมการตรวจสอบ:
ดร.สุพงษ์ ลิ้มธนากุล
กรรมการตรวจสอบ

นายเจษฎา พรหมจาต (4)
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กรรมการ / ตำ�แหน่ง

ค่าตอบแทนปี 2557

ค่าตอบแทนปี 2558

ค่า
เบี้ย อื่นๆ
ตอบแทน ประชุม

รวม

ค่า
เบี้ย อื่นๆ
ตอบแทน ประชุม

รวม

กรรมการอิสระ:
นางสุภาณี เดชาบูรณานนท์

200,000.-

-

-

200,000.-

200,000.-

-

-

200,000.-

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.-

นายอดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ

200,000.-

-

-

200,000.-

200,000.-

-

-

200,000.-

นางสาวเอี่ยมศรี บุญหชัยรัตน์

200,000.-

-

-

200,000.-

150,000.-

-

-

150,000.-

รวม

2,600,000.-

-

-

2,600,000.-

2,550,000.-

-

-

2,550,000.-

กรรมการที่เป็นผู้บริหารของ
บริษัทแม่ /บริษัทที่เกี่ยวข้อง :
นายเสริมสิน สมะลาภา (2)
นายสุทธิชัย แซ่หยุ่น (1)

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร :

หมายเหตุ :
(1) นายสุทธิชัย แซ่หยุ่น ได้ลาออกจากการเป็นประธานกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2558
(2) นายเสริมสิน สมะลาภา ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2558
(3) นายกิตติชยั ลัทธิโสภณกุล ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการตรวจสอบ มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 27 เมษายน 2558
(4) นายเจษฎา พรหมจาต ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ มีผลตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2558

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

กรรมการเข้าใหม่ทกุ คนจะได้รบั การปฐมนิเทศเบือ้ งต้นจากประธานกรรมการ เกีย่ วกับลักษณะการด�ำเนิน
ธุรกิจ ประวัติและความเป็นมาของบริษัทฯ ที่ตั้งส�ำนักงานและสาขา วัฒนธรรมองค์กร พร้อมรับค�ำชี้แจงจาก
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 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 2558 ได้สนับสนุนกรรมการเข้าร่วมอบรม ดังนี้
ลำ�ดับ

ชื่อ-สกุล

ตำ�แหน่ง

หลักสูตรที่อบรมปี 2558

1

นายอดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ

กรรมการ
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

หลักสูตร บทบาทผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนกับการ
พัฒนาตลาดทุนไทย

2

นางสาวดวงกมล โชตะนา

กรรมการ

-หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน
(วพน.) รุ่นที่ 1
-หลักสูตร TLCA Leadership Development Program
(LDP) รุ่นที่ 3
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แผนการสืบทอดงาน

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. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
เมื่อต�ำแหน่งผู้บริหารระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหารว่างลง หรือ ผู้ที่อยู่ในต�ำแหน่งไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ในต�ำแหน่งได้ บริษัทฯ จะมีระบบให้ผู้บริหารในระดับใกล้เคียง หรือระดับรองเป็นผู้รักษาการในต�ำแหน่ง
จนกว่าจะมีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ ก�ำหนด และต้องเป็นผู้มีวิสัย
ทัศน์ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ความเหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร โดยการพิจารณาของคณะ
กรรมการทั้งคณะ
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 ด้านกลยุทธ์นโยบายแผนลงทุนแผนการขยายตัว
2. ประเมินความพร้อมของก�ำลังคนให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
3. ก�ำหนดแผนสร้างความพร้อมของก�ำลังคน โดยพัฒนาพนักงานหรือสรรหาเพื่อเตรียมทดแทนคนที่
ลาออก
4. สร้างแผนสรรหาพนักงานและพัฒนาฝึกอบรมไว้ลว่ งหน้า ก่อนพนักงานจะเกษียณหรือลาออกก่อนเวลา
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�ำงานอย่างเต็ม
ที่ และรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษทั ซึง่ มีการก�ำหนดขอบเขตอ�ำนาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบให้เป็น
ไปตามกฎเกณฑ์มาตรฐานที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ก�ำหนด และได้ตราเป็นกฎบัตรไว้อย่างชัดเจน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�ำนวน 3 ท่าน ดังนี้
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ลำ�ดับ

ชื่อ-สกุล

1

นายสุพงษ์ ลิ้มธนากุล

2

นายเมธา สุนทรจิตร์

3

นายเจษฎา พรหมจาต

ตำ�แหน่ง

(1)

คุณสมบัติ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ และมีความรู้ด้านบัญชี การเงิน

หมายเหตุ :
(1) นายเจษฎา พรหมจาต ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ มีผลตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2558
บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงิน (รายไตรมาสและประจ�ำปี) ที่ถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลที่
เกี่ยวข้องของบริษัทอย่างเพียงพอก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในและระบบตรวจสอบภายในที่เหมาะสมเพียงพอและมี
ประสิทธิภาพรวมทั้งพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบในการ
พิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายเลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
การตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการประเมินความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเพียงพอและ
มีประสิทธิภาพ
4. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อก�ำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
5. พิจารณาคัดเลือกเพื่อเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระและก�ำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ของบริษัท ประสานงานกับผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการด�ำเนินการตรวจสอบ ขอบเขต แนวทาง
แผนงาน โดยหากมีปัญหาที่พบระหว่างการตรวจสอบ รวมถึงประเด็นที่ผู้สอบบัญชีเห็นว่าเป็นสาระส�ำคัญคณะ
กรรมการตรวจสอบก็อาจเชิญผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับงบการเงินเพิ่มเติม
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 ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
•ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
•ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
•ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อก�ำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
•ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
•ความเห็นเกี่ยวกับรายงานที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
•จ�ำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
•ความเห็นชอบหรือข้อสังเกตโดยรวมทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบได้รบั จากการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎบัตร
•รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทด้วยความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการตรวจสอบ
ในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และ
คณะกรรมการของบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก
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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 2558 บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหาร จ�ำนวน 5 ท่าน ดังนี้
ลำ�ดับ

รายชื่อ

ตำ�แหน่ง

1

นายสุทธิชัย แซ่หยุ่น

กรรมการบริหาร / ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารและกองบรรณาธิการ

2

นายเสริมสิน สมะลาภา

ประธานกรรมการบริหาร

3

นายอดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ

กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร NBC

4

นางสาวดวงกมล โชตะนา

กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร NMG

5

นายเทพชัย แซ่หย่อง

กรรมการบริหาร

บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1. ควบคุมดูแลกิจการ และก�ำหนดนโยบาย ทิศทางและกลยุทธ์ทางธุรกิจให้ด�ำเนินการตามนโยบายและ
เป้าหมายของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งน�ำเสนอนโยบาย แผนธุรกิจงบประมาณ ทิศทางในการด�ำเนินธุรกิจ
และแผนงานให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
2. พิจารณาโครงสร้างองค์กร มีอ�ำนาจก�ำหนดการบริหารจัดการ โครงสร้างเงินเดือนของบริษทั ฯ รวมถึง
การคัดเลือก การฝึกอบรม การแต่งตัง้ การว่าจ้าง การโยกย้าย การก�ำหนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัสพนักงาน
ระดับผู้บริหาร และการเลิกจ้างพนักงานของบริษัทฯ โดยอาจมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ
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
จดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินใดๆ เพื่อการด�ำเนินงานตามปกติธุรกิจภายในวงเงินส�ำหรับแต่ละรายการ เป็นไปตาม
ระเบียบอ�ำนาจอนุมัติและสั่งการที่คณะกรรมการของบริษัทอนุมัติแล้ว
4. ก�ำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และหลักในการด�ำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ได้รับมอบ
หมายจากคณะกรรมการบริษัท และให้มีอ�ำนาจควบคุมดูแลการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย
ธุรกิจ แผนธุรกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแล้วซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมาย เงื่อนไข กฎ
ระเบียบ และข้อบังคับของบริษัทฯ
5. มีอ�ำนาจด�ำเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัทที่เกี่ยวกับการด�ำเนินงานตามธุรกิจ ซึ่งอยู่
ภายใต้กฎหมาย เงื่อนไข กฎ ระเบียบและข้อบังคับของบริษัท เว้นแต่รายการที่คณะกรรมการบริหาร อาจมีความ
ขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทหรือบริษัทย่อย ซึ่งจะกระท�ำได้ต่อเมื่อได้
รับมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการอิสระเข้าประชุมด้วยเท่านั้น ส่วนรายการที่เกี่ยวโยงกันและการ
ได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ทสี่ �ำคัญของบริษทั ให้เป็นไปตามระเบียบวิธปี ฏิบตั ติ ามทีต่ ลาดหลักทรัพย์ฯ คณะ
กรรมการก�ำกับตลาดทุน และส�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
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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
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

3. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ
และผู้บริหารระดับสูงสุด
1. กรรมการอิสระ (Independent Director)

กรรมการอิสระ คือ กรรมการที่ไม่ได้บริหารจัดการกิจการของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม มีความเป็น
อิสระจากผู้ถือหุ้นใหญ่ และ ผู้บริหารของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์อันอาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณ
อย่างอิสระของตน
ทั้งนี้คณะกรรมการอิสระต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจ�ำนวนกรรมการ
ทั้งหมดของบริษัท แต่ต้องไม่น้อยกว่าสามคน และให้คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทนั้นเป็นไปตามข้อ
ก�ำหนดขั้นต�่ำของส�ำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ

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�ำนาจควบคุมของบริษัทเว้นแต่จะได้พ้นจาก
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
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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
ที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ
ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่
ได้รับการแต่งตั้ง
9. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัท
ย่อย หรือไม่เป็นหุน้ ส่วนทีม่ นี ยั ในห้างหุน้ ส่วน หรือเป็นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษา
ทีร่ บั เงินเดือนประจ�ำ หรือถือหุน้ เกินร้อยละหนึง่ ของจ�ำนวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั อืน่ ซึง่ ประกอบ
กิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
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�ำหน้าที่เสนอชื่อ
และเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกซึ่งโครงสร้างของคณะกรรมการจะประกอบด้วยบุคคลที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้ง
ทางด้านทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพศ อายุ เป็นต้น โดยจะสรรหาจากแหล่งข้อมูลต่างๆ โดย
เฉพาะฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ตามเกณฑ์ที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย หรืออาจจะกระทบ
ต่อการด�ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ
นอกจากนีบ้ ริษทั ฯ เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ส่วนน้อยรายเดียว หรือหลายรายรวมกัน ซึง่ ถือหุน้ ของบริษทั ฯ
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และต้องถือหุ้นในวันที่เสนอชื่อกรรมการพร้อมเอกสารรับรองการถือครองหลักทรัพย์
จากบริษัทฯ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการได้โดยเสนอชื่อผ่านประธานกรรมการล่วงหน้า
ก่อนวันประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปีผู้ถือหุ้น พร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติและการให้ความ
ยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อ
การแต่งตั้งกรรมการบริษัทจะต้องผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทซึ่งประกอบด้วย
กรรมการอิสระ และคณะกรรมการตรวจสอบ และการแต่งตั้งกรรมการจะต้องผ่านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อ
บังคับของบริษัทฯ ทั้งนี้ข้อบังคับของบริษัทฯ ก�ำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการดังต่อไปนี้
(ก) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
(ข) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
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(ค) บุคคลซึง่ ได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามลาํ ดับลงมาเป็นผูไ้ ด้รบั การเลือกตัง้ เป็นกรรมการเท่าจาํ นวนกร
รมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียง
เท่ากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
ในการประชุมสามัญประจําปีผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ให้กรรมการจํานวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการบริษัท
ทั้งหมด ต้องออกจากตําแหน่ง โดยให้กรรมการที่อยู่ในตําแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตําแหน่งก่อน อย่างไร
ก็ตาม กรรมการที่ออกจากตําแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกเข้าดํารงตําแหน่งอีกก็ได้

การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด

ส�ำหรับการสรรหาผู้มาด�ำรงต�ำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณา
สรรหาและคัดเลือกบุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตติ ามหลักเกณฑ์ทบี่ ริษทั ฯ ก�ำหนด และต้องเป็นผูท้ มี่ วี สิ ยั ทัศน์ ความรูค้ วาม
สามารถ และประสบการณ์ ความเหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร เพือ่ น�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั พิจารณาอนุมตั ิ

4. การก�ำกับดูแลการด�ำเนินงาน
ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
บริษัทฯ มีนโยบายการท�ำรายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต โดยก�ำหนดการปฏิบัติในการ
ท�ำรายการให้เป็นไปตามลักษณะการด�ำเนินการค้าปกติซึ่งเกิดกับบุคคลภายนอกและกระท�ำอย่างยุติธรรมตาม
ราคาตลาด ในกรณีทไี่ ม่สามารถเปรียบเทียบราคากับบุคคลภายนอกได้ทงั้ 2 ฝ่ายจะร่วมกันพิจารณาเพือ่ ก�ำหนด
อัตราค่าสินค้าและบริการทีเ่ หมาะสมต่อไปโดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูใ้ ห้ความเห็นเกีย่ วกับความจ�ำเป็น
ในการเข้าท�ำรายการและความเหมาะสมทางด้านราคา
ในปี 2558 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย มีการท�ำรายการระหว่างกันกับกิจการอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องกัน โดยมีเงือ่ นไข
ตามราคาตลาด และส�ำหรับรายการระหว่างกันอื่นๆ ได้ผ่านการพิจารณาความเหมาะสมและมูลค่าของการท�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

คณะกรรมการบริษทั ก�ำหนดแนวปฏิบตั ใิ ห้กรรมการของบริษทั บริษทั ในเครือ และผูบ้ ริหาร เปิดเผยข้อมูล
ส่วนได้เสียของตนและผูท้ มี่ คี วามเกีย่ วข้อง ตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ.2551 เพื่อความโปร่งใสและป้องกันปัญหาการขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยก�ำหนดให้กรรมการและผู้
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บริหารจะต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์ฯ
และตลาดหลักทรัพย์ทุกครั้งที่มีการซื้อขาย โอน หรือ รับโอนหลักทรัพย์ภายใน 3 วัน นับแต่วันที่มีการซื้อขาย
หลักทรัพย์ตอ่ ส�ำนักงาน ก.ล.ต.อีกทัง้ ก�ำหนดให้ คณะกรรมการและผูบ้ ริหารรายงานข้อมูลแบบรายงานการมีสว่ น
ได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนที่ ทจ. 2/2552
ซึ่งบริษัทฯ ได้ประกาศให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 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
2.ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้รายงานการเปลี่ยนแปลงทันที และส่งรายงานภายใน 7 วัน นับ
แต่มีการเปลี่ยนแปลง
3. ให้เลขานุการบริษัทจัดส่งส�ำเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการ
ตรวจสอบภายใน 7 วัน ท�ำการนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้น
ในปี 2558 มีการรายงาน 1 ครั้ง และมิได้มีการท�ำรายการที่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ

3. การรายงานการถือครองหลักทรัพย์

คณะกรรมการบริษทั และผูบ้ ริหารบริษทั ฯ ได้มหี นังสือแจ้งให้ทราบถึงภาระหน้าทีใ่ นการรายงานการถือ
ครองหลักทรัพย์ต่อส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราช
บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 พร้อมทั้งจัดส่งรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกครั้งที่มี
การซื้อ ขาย โอน หรือรับหลักทรัพย์
ในปี 2558 บริษทั ฯ ได้ก�ำหนดให้คณะกรรมการและผูบ้ ริหาร รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตอ่ ทีป่ ระชุม
คณะกรรมการ และให้รายงานเป็นประจ�ำทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยกรรมการได้รายงานการถือครองหลัก
ทรัพย์ของตนต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559
ทัง้ นี้ ในระหว่างปี 2558 ได้รายงานการถือครองหลักทรัพย์ โดยเปรียบเทียบ การเพิม่ ขึน้ (ลดลง) ระหว่าง
วันที่ วันที่ 30 มกราคม 2558 และวันที่ 30 ธันวาคม 2558 ดังนี้
รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของคณะกรรมการบริษัท
จำ�นวนหุ้น
ชื่อ-นามสกุล

สัดส่วนการถือครองหุ้น

ณ 30 ธ.ค. 2558 ณ 30 ม.ค. 2558

1. นายสุทธิชัย แซ่หยุ่น*

จำ�นวนหุ้น
เพิ่ม (ลด) ระหว่างปี

NBC
ณ 30 ธ.ค. 2558 (%)

94,332

4,961,046

(4,866,714)

0.02

1,423,030

1,335,230

87,800

0.27

3. นายสุพงษ์ ลิ้มธนากุล

-

-

-

-

4. นายเมธา สุนทรจิตร์

-

-

-

-

5. นายเจษฎา พรหมจาต

-

-

-

-

6. นางสุภาณี เดชาบูรณานนท์

-

-

-

-

7. นายเสริมสิน สมะลาภา

-

27,000,000

(27,000,000)

-

54,000

54,000

-

0.01

290,531

236,531

54,000

0.05

2. นายอดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ*

8. นายเทพชัย แซ่หย่อง
9. นางสาวดวงกมล โชตะนา

หมายเหตุ : *รวมการถือหุ้นของคู่สมรส
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รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของผู้บริหารระดับสูง
จำ�นวนหุ้น
ชื่อ-นามสกุล
1. นายอดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ*

สัดส่วนการถือครองหุ้น

ณ 30 ธ.ค. 2558 ณ 30 ม.ค. 2558

จำ�นวนหุ้น
เพิ่ม (ลด) ระหว่างปี

NBC
ณ 30 ธ.ค. 2558 (%)

1,423,030

1,335,230

87,800

0.27

2. นายวีระศักดิ์ พงศ์อักษร

-

-

-

3. นางสาวชไมพร คงเพชร

48,036

-

48,036

4. นายกนก รัตน์วงศ์สกุล*

1

1

-

-

5. นางนงค์นาถ ห่านวิไล

30,000

30,000

-

0.01

6. นางสาวพัชรา ชัยวงค์

12,000

6,000

6,000

-

7. นางลักขณา รัตน์วงศ์สกุล*

1

1

-

-

8. นายสุภวัฒน์ สงวนงาม

-

-

-

-

9. นางสุวรรณี วัชรภาสกร

-

-

-

-

10. นางสาววิพาภร อุ่นสุข

2,000

6,000

(4,000)

-

0.01

หมายเหตุ : *รวมการถือหุ้นของคู่สมรส

6. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

บริษัทฯ และบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี
จ�ำกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจ�ำนวนเงินรวม 900,000 บาท (เก้าแสนบาทถ้วน) ประกอบด้วย
ชื่อบริษัท
จำ�นวนเงิน (บาท)
บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน)
650,000
บริษัทย่อย
250,000
รวมทั้งสิ้น
900,000

2. ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่มีการรับบริการอื่นจากส�ำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดบุคคลหรือ
กิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและส�ำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด*ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
*หมายเหตุ: บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและส�ำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด
ให้รวมถึง
1. คู่สมรสและบุตรที่ยังต้องพึ่งพิงหรืออยู่ในอุปการะของผู้สอบบัญชี
2. กิจการที่มีอ�ำนาจควบคุมส�ำนักงานสอบบัญชี กิจการที่ถูกควบคุคมโดยส�ำนักงานสอบบัญชี และ
กิจการทีอ่ ยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันกับส�ำนักงานสอบบัญชี ไม่วา่ จะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม
3. กิจการที่อยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างเป็นสาระส�ำคัญของส�ำนักงานสอบบัญชี
4. หุ้นส่วนหรือเทียบเท่าของส�ำนักงานสอบบัญชี
5. คู่สมรสและบุตรที่ยังต้องพึ่งพิงหรืออยู่ในอุปการะของบุคคลตามข้อ 4
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6. กิจการที่ผู้สอบบัญชี บุคคลตามข้อ 1 ข้อ 4 หรือข้อ 5 มีอ�ำนาจควบคุมหรือมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระ
ส�ำคัญ ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม

7. การปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ
การเข้าร่วมประชุม

ในปี 2558 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และการประชุมผู้ถือหุ้นโดยมี
รายละเอียดดังนี้
ลำ�ดับ

ชื่อ-นามสกุล

จำ�นวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/จำ�นวนครั้งที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมผู้ถือหุ้น

1

นายสุทธิชัย แซ่หยุ่น

4/6

-

1/1

2

นายเสริมสิน สมะลาภา

3/6

-

1/1

3

นายอดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ

6/6

4/4

1/1

4

นายสุพงษ์ ลิ้มธนากุล

6/6

4/4

1/1

5

นายเมธา สุนทรจิตร์

5/6

3/4

1/1

6

นายเจษฎา พรหมจาต*

3/3

3/3

1/1

7

นางสุภาณี เดชาบูรณานนท์

3/6

-

1/1

8

นางสาวดวงกมล โชตะนา

6/6

-

1/1

9

นายเทพชัย แซ่หย่อง

4/6

-

1/1

10

นางสาวเอี่ยมศรี บุญหชัยรัตน์

6/6

-

1/1

หมายเหตุ : * นายเจษฎา พรหมจาต ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ มีผลตั้งแต่วันที่ 27
เมษายน 2558
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการจดบันทึกรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งประกอบด้วยข้อมูลที่เป็น
สาระส�ำคัญอย่างครบถ้วน จัดเก็บรายงานการประชุมทีผ่ า่ นการรับรองจากคณะกรรมการบริษทั พร้อมให้กรรมการ
และผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

8. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษทั ให้ความส�ำคัญต่อระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนือ่ ง จึงจัดให้มรี ะบบการควบคุม
ภายในที่ครอบคลุมทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติงาน การด�ำเนินการให้เป็นไปตามกฏหมาย 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 2558 คณะกรรมการบริษทั ได้รบั ทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เกีย่ วกับการสอบทาน
งบการเงินและรายงานทางการเงิน รวมทั้งผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งคณะกรรมการ
บริษทั เห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษทั ฯ โดยรวมอยูใ่ นระดับทีน่ า่ พึงพอใจ สามารถให้ความมัน่ ใจอย่าง
มีเหตุผลต่อความเชื่อถีอได้ของงบการเงิน มีการดูแลป้องกันทรัพย์สินมิให้ผู้บริหารและพนักงานน�ำไปใช้โดย
มิชอบ รวมถึงการท�ำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน การปฏิบัติงานเป็นไปตาม
ขั้นตอนที่ก�ำหนด มีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุมเพียงพอและเหมาะสมในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ การ
ควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
และระบบการติดตาม 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 และการปฏิบัติตามกฏหมาย โดย
ทุกคนมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
2. การบริหารความเสี่ยง
บริษัทฯ มีการประเมินความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อการด�ำเนินงาน โดยการประชุมของฝ่ายบริหาร
ประกอบด้วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้อ�ำนวยการฝ่ายอาวุโส และผู้อ�ำนวยการฝ่ายในสายงานที่เกี่ยวข้อง มี
การประเมินวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งการก�ำหนดแผนด�ำเนินการและติดตามผล
การปฏิบัติงาน
3. การควบคุมการปฏิบัติงาน
บริษัทฯ มีการจัดท�ำนโยบายและระเบียบปฏิบัติงานในด้านต่างๆ รวมถึงการท�ำธุรกรรมด้านการเงิน
จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารทั่วไป มีการก�ำหนดอ�ำนาจหน้าที่และก�ำหนดวงเงินอนุมัติของฝ่ายบริหารแต่ละ
ระดับไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อกั ษร มีการแบ่งแยกหน้าทีก่ ารบันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ
การดูแลจัดเก็บทรัพย์สินออกจากกันและในการอนุมัติท�ำธุรกรรมของบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ
ผู้บริหารหรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว บริษัทฯ จะค�ำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นส�ำคัญ และ
พิจารณาเสมือนเป็นรายการที่กระท�ำกับบุคคลภายนอก
4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
บริษัทฯ จัดให้มีระบบสารสนเทศและช่องทางการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่มีความ
เหมาะสม เพือ่ ให้ทกุ ฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้องได้รบั ข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และมีขอ้ มูลทีส่ �ำคัญในเรือ่ งต่างๆ
อย่างเพียงพอส�ำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจ
5. ระบบการติดตาม
บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างสม�่ำเสมอ โดยฝ่ายตรวจ
สอบภายในท�ำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานในแต่ละส่วนงาน และรายงานผลการตรวจสอบต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหาร โดยหากการตรวจสอบพบข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�ำคัญ จะต้องรายงาน
เพื่อพิจารณาสั่งการแก้ไขภายในระยะเวลาอันสมควร
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หัวหน้างานตรวจสอบภายใน
นางสาวพนิดา อากาศอ�ำนวย ต�ำแหน่งผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน และนายณัฏฐ์ภวัฐ ถมวรรณ์
ต�ำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นผู้รับผิดชอบสายงานตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการตรวจ
สอบเห็นว่า มีคณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมทีจ่ ะปฏิบตั หิ น้าทีด่ งั กล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนือ่ งจากเป็นผูม้ คี วามรู้ ความ
สามารถ และมีประสบการณ์ในการท�ำงานด้านการตรวจสอบ และเข้าใจในกิจกรรมและการด�ำเนินงานของบริษทั
เป็นอย่างดี ทั้งนี้กรณีที่มีการแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ต้องได้
รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

92 NBC
รายงานประจำ�ปี 2558

บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน) หรือ NBC ได้พยายามปรับปรุงแนวทางความ
รับผิดชอบต่อสังคม : Corporate Social Responsibility (CSR) ให้เป็นเนื้อเดียวกับการประกอบธุรกิจ มุ่งมั่นผลิต
สื่อสร้างสรรค์สู่สังคม โดยยึดมั่นตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ อ้างอิงจากตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ความรับผิดชอบต่อวิชาชีพภายใต้ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
เรายังคงยึดถือหลักจริยธรรมว่าด้วยความรับผิดชอบในวิชาชีพสือ่ มวลชนเพราะการท�ำหน้าทีส่ อื่ มวลชน
ทีด่ มี คี วามเชือ่ ถือ และให้สงั คมศรัทธานัน้ จะต้องมีหลักการปฏิบตั ซิ งึ่ NBC ได้ยดึ ร่างและก�ำหนดหลักการไว้ “ผิด
จากนีไ้ ม่ใช่เรา” ซึง่ เป็นค�ำ เพือ่ กระตุน้ เตือนให้คนท�ำข่าวทัง้ รุน่ เก่าและปลูกฝังให้คนข่าวรุน่ ใหม่ ในทุกระดับยึดหลัก
จริยธรรมแห่งวิชาชีพให้เป็นแนวปฏิบัตทิ ี่เป็นรูปธรรมผ่านการน�ำเสนอข่าวสารทุกข่าวทุกประเด็นของเนชัน่ ทีวจี ะ
มีกระบวนการตรวจสอบอย่างละเอียดและรอบคอบ ด้วยหลักการในศีลธรรมและวัฒนธรรมอันดีงาม รวมทั้งยัง
คงตระหนักถึงความส�ำคัญของข่าว และ ภาพ ต่อสายตาสาธารณชนในความเป็นจริงและเป็นประโยชน์ต่อสังคม
นอกจากนี้ NBC ผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อสังคม ซึ่งถือว่าเป็นการสื่อสารเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อ
สังคมส่วนรวมผ่านรายการโทรทัศน์ ดังนี้
1. รายการชุมชนระวังภัย เป็นรายการทีม่ จี ดุ มุง่ หมายช่วยเตือนภัยให้กบั ประชาชน ทัง้ ภัยธรรมชาติ ภัย
ใกล้ตัว ภัยอาชญากรรม ฯลฯ รวมถึงสะท้อนปัญหาและหาทางออกของบุคคลและชุมชน ความทุกข์ยากเดือด
ร้อน การไม่ได้รับความเป็นธรรมที่เกิดขึ้นในสังคมไทย ที่เกิดจากหน่วยงานของรัฐ จากกลุ่มผู้มีอิทธิพลในหลาย
รูปแบบ ที่ไม่ได้รับการแก้ไขจากผู้รับผิดชอบ รายการนี้จึงเป็นสื่อกลางให้สามารถร้องเรียนปัญหาพร้อมน�ำผู้รับ
ผิดชอบที่เกี่ยวข้องมาร่วมกันหาทางออกคลี่คลายปัญหาที่เดือดร้อนต่างๆ

ความรับผิดชอบ

ต่อสังคม

2. รายการ รักษ์โลก เป็นรายการสารคดีเพื่อสิ่งแวดล้อม เป็นสารคดีแบบเจาะลึกติดตามทุกสภาพทุก
ประเด็นปัญหา น�ำเสนอทุกมุมมองการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อให้เกิดสมดุลและยั่งยืน รูปแบบรายการ
เป็นสารคดีที่แบ่งออกเป็น 2 ช่วงในช่วงแรกเป็นการรายงานนักข่าวภาคสนามลงพื้นที่เพื่อเจาะประเด็นปัญหาที่
เกิดขึ้น ช่วงต่อมาเสนอมุมมองในเชิงบวกในการดูแลสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับปัจเจกบุคคลและในรูปแบบองค์กร
3. ทนายอาสา เป็นรายการที่ ให้นักกฎหมาย มาช่วยไขปัญหากฎหมายชาวบ้าน น�ำเสนอกรณีทมี่ ักเกิด
ขึ้นในสังคม เกี่ยวกับการไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือ การที่มีผู้ใช้ช่องโหว่ของกฎหมายในการเอารัดเอาเปรียบ
ผู้อื่น โดยมีการตอบปัญหาจากทางบ้านด้วย
ความรับผิดชอบต่อพนักงาน
บริษทั ฯมุง่ มัน่ และยึดมัน่ จริยธรรมเพือ่ พนักงานให้มคี วามสุขทัง้ ร่างกายและจิตใจ ด้วยการส่งเสริมพัฒนา
คุณภาพของพนักงาน สร้างบรรยากาศการท�ำงานทีด่ ี สร้างวัฒนธรรมอันดีงาม ส่งเสริมให้มคี วามรักความสามัคคี
มีความเอื้ออาทรต่อกัน ให้อิสระทางความคิดเสริมประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นภายในองค์กร จัดกิจกรรมเพื่อสาน
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ความสัมพันธ์ ดูแลด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย จัดสวัสดิการด้วยความเหมาะสมและส่งเสริมความ
คิดในการจัดการตนเองในด้านความประหยัดรู้จักอดออมเพื่อภายหน้า
ทั้งนี้ เพราะบริษัทเห็นว่าพนักงานเป็นทรัพย์สมบัติอันมีคุณค่าซึ่งจะน�ำองค์กรให้ไปสู่ความส�ำเร็จได้ ซึ่ง
การปฏิบัติต่อพนักงานที่ผ่านมา บริษัทได้ด�ำเนินการด้านต่างๆดังการสรุปรายงานประจ�ำปีเมื่อปีที่ผ่านมาอย่าง
ครบถ้วนและได้พยายามพิจารณาเพิ่มเติมให้พนักงานได้รับความเป็นธรรมมากขึ้นอีกด้วย
ด้านต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
NBC ได้ลงนามในค�ำประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
(Collective Action Coalition) โดยร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนและองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อ
การประกอบการธุรกิจที่ใสสะอาดปลอดการคอร์รัปชั่น เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2556
บริษทั ฯ มีอดุ มการณ์ในการแสดงเจตนารมณ์และความมุง่ มัน่ ในการต่อต้านการคอร์รปั ชัน่ ในทุกรูปแบบ
และเพือ่ ให้การตัดสินใจและการด�ำเนินการทางธุรกิจทีอ่ าจมีความเสีย่ งด้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ ได้รบั การพิจารณา
และการปฏิบัติอย่างรอบคอบ บริษัทฯ จึงได้จัดท�ำ “นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น” เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น ซึ่ง
ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการด�ำเนินธุรกิจ และพัฒนาสู่
องค์กรแห่งความยั่งยืน ดังนี้
นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น
· ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน
ของบริษัทฯ ด�ำเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชั่น
ในทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ได้แก่
การรับสิ่งของ ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง เงินเรี่ย
ไร เงินบริจาคและผลประโยชน์อื่นใด ให้แก่ตนเอง
จากบุคคลที่ท�ำธุรกิจกับบริษัทฯ ครอบคลุมถึง
พนักงาน คู่ค้า ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ และให้มีการสอบทาน
การปฏิบตั ติ ามนโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชัน่ อย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง พร้อมทั้งก�ำหนดให้มีการประเมิน
ความเสีย่ งต่อการเกิดคอร์รปั ชัน่ ทัว่ ทัง้ องค์กรเป็นประจ�ำทุกปี ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบตั ิ และ
ข้อก�ำหนดในการด�ำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และ
ข้อก�ำหนดของกฎหมาย
· การด�ำเนินการใดๆ ตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น ให้ใช้แนวปฏิบัติตามที่ก �ำหนดไว้
ในนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ และคู่มือจริยธรรมธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการท�ำงาน (Code of
Conduct) รวมทั้งระเบียบ คู่มือการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติอื่นใดที่บริษัทฯ
จะก�ำหนดขึ้นต่อไป
· เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการด�ำเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงกับการเกิดคอร์รัปชั่น
กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับ ต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวังในเรื่องดังต่อไปนี้
· การเลี้ยงรับรอง ของก�ำนัล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
· การให้ มอบ หรือรับ ของก�ำนัล การเลี้ยงรับรอง ให้เป็นไปตามที่ก�ำหนดในคู่มือ
จริยธรรมธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการท�ำงาน (Code of Conduct)
· เงินบริจาคเพื่อการกุศล เงินเรี่ยไร หรือเงินสนับสนุน
· การให้ หรือรับ เงินบริจาค เงินเรี่ยไร หรือเงินสนับสนุน ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส
และต้องถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องมั่นใจว่า เงินบริจาค เงินเรี่ยไร หรือเงินสนับสนุน ไม่ได้
ถูกน�ำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน
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· ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซือ
้ จัดจ้าง ห้ามให้หรือรับสินบนในการด�ำเนินธุรกิจทุกชนิด

กับคู่ค้า คู่สัญญา หน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานที่ด�ำเนินธุรกิจกับบริษัทฯ ต้องด�ำเนินการให้เป็นไป
อย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและก�ำหนดไว้
แนวทางปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น
· กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับ ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการ
คอร์รัปชั่น และคู่มือจริยธรรมธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการท�ำงาน (Code of Conduct) โดยต้องไม่
เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รัปชั่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
· พนักงานของบริษัทฯ ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระท�ำที่เข้าข่ายคอร์รัปชั่นที่
เกีย่ วข้องกับบริษทั ฯ ต้องแจ้งให้ผบู้ งั คับบัญชา หรือบุคคลทีร่ บั ผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัย หรือข้อซักถาม ให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่
ก�ำหนดให้ท�ำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามคู่มือจริยธรรมธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติ
ในการท�ำงาน (Code of Conduct) ผ่านช่องทางต่างๆ ที่ก�ำหนดไว้
· บริษท
ั ฯ จะให้ความเป็นธรรมและคุม้ ครองพนักงานทีป่ ฏิเสธหรือแจ้งเรือ่ งคอร์รปั ชัน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับบริษัทฯ โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการคอร์รัปชั่น
ตามที่บริษัทฯก�ำหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการท�ำงาน (Code of Conduct) ข้อ
4 การแจ้งข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ
· ผู้ท่ีกระท�ำการคอร์รัปชั่น เป็นการกระท�ำผิดคู่มือจริยธรรมธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการ
ท�ำงาน (Code of Conduct) ของบริษทั ฯ ซึง่ จะต้องได้รบั การพิจารณาโทษทางวินยั ตามระเบียบทีบ่ ริษทั ฯ
ก�ำหนดไว้ นอกจากนี้ อาจได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระท�ำนั้นผิดกฎหมาย
· บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�ำคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู้ และท�ำความเข้าใจกับบุคคลอื่นที่
ต้องปฏิบตั หิ น้าทีท่ เี่ กีย่ วข้องกับบริษทั ฯ และผูม้ สี ว่ นได้เสียของบริษทั ฯ หรืออาจเกิดผลกระทบต่อบริษทั ฯ
ในเรื่องที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น
· บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างและพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ ให้มีจิตส�ำนึกที่ดี ปฏิบัติตนเป็น
พลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติ พร้อมทั้งรักษาวัฒนธรรมขององค์กรที่ยึดมั่นว่า “คอร์รัปชั่น” เป็น
สิ่งที่ยอมรับไม่ได้ทั้งการท�ำธุรกรรมกับภาครัฐและภาคเอกชน
การเผยแพร่นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น
เพื่อให้พนักงานของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ได้รับทราบนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น
บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการดังนี้
· ส�ำหรับพนักงานของบริษัทฯ ได้เผยแพร่นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น ให้ทราบทาง ระบบ
Intranet, และ จดหมายอิเล็กทรอนิคส์ (E-mail) ให้พนักงานทุกคน
· ส�ำหรับผูม
้ สี ว่ นได้เสีย บริษทั ฯ ได้เผยแพร่นโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชัน่ ให้ทราบทาง Website
ของบริษัทฯ (www.nbc.co.th), รายงานประจ�ำปี เป็นต้น
เรื่องที่รับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
· การกระท�ำที่ทุจริต คอร์รัปชั่น ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยทางตรงหรือทางอ้อม
· การกระท�ำทีผ
่ ดิ ขัน้ ตอนตามระเบียบปฏิบตั ขิ องบริษทั ฯ หรือมีผลต่อระบบการควบคุมภายใน
ของบริษัทฯ จนท�ำให้สงสัยได้ว่า อาจะเป็นช่องทางในการกระท�ำทุจริต
· การกระท�ำที่ท�ำให้บริษัทฯ เสียผลประโยชน์ กระทบต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ
· การกระท�ำที่ผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม คู่มือจริยธรรมธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการท�ำงาน
(Code of Conduct)
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ช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียน
· E-mail: audit_nbc@nationgroup.com ถึงคณะกรรมการตรวจสอบ และผู้จัดการฝ่ายตรวจ
สอบภายใน
· จดหมาย จัดส่งทางไปรษณีย์ หรือยื่นส่งโดยตรง ที่
คณะกรรมการตรวจสอบ หรือ ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในที่ บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง
คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน) เลขที่ 1858/118-119, 121-122, 124-130 ชั้น 28 ถ.บางนา-ตราด แขวง
บางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
กระบวนการด�ำเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน
· ฝ่ายตรวจสอบภายในรวบรวมข้อเท็จจริงทีเ่ กีย
่ วข้องกับการฝ่าฝืน หรือการไม่ปฏิบตั ติ ามจริย
ธรรมฯ และด�ำเนินการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น
· หากข้อร้องเรียนมีมล
ู ความผิด ฝ่ายตรวจสอบภายในจะรวบรวมหลักฐานส่งให้กรรมการผูอ้ �ำนวย
การ เพื่อให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง โดยมีฝ่าย HR เป็นเลขาคณะกรรมการสอบสวน
· คณะกรรมการฯ ท�ำการสอบสวนข้อเท็จจริง และรายงานผลพร้อมทัง้ ก�ำหนดมาตรการด�ำเนิน
การเพื่อระงับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฏหมาย เสนอต่อกรรมการผู้อ�ำนวยการ ผู้จัดการฝ่ายตรวจ
สอบภายใน และคณะกรรมการตรวจสอบทราบ
· ฝ่ายตรวจสอบภายใน มีหน้าที่แจ้งผลให้ผู้ร้องเรียนทราบ หากผู้ร้องเรียนเปิดเผยตนเอง
มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน
บริษัทฯ ได้ก�ำหนดมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
· ผู้ร้องเรียน จะได้รับความคุ้มครองสิทธิอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นพนักงานของ บริษัทฯ
หรือผู้มีส่วนได้เสีย
· ผู้ร้องเรียน สามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลของตนเองได้ เว้นแต่ ผู้ร้องเรียน เห็นว่า การ
เปิดเผยข้อมูลจะท�ำให้บริษัทฯ สามารถรายงานความคืบหน้า หรือสอบถามข้อมูล ที่เป็นประโยชน์เพิ่ม
เติม หรือชี้แจงข้อเท็จจริงให้ทราบ หรือบรรเทาความเสียหายได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น
· คณะกรรมการตรวจสอบ จะพิจารณาให้ความเป็นธรรมและปกป้องผูร้ อ
้ งเรียน ผูร้ บั เรือ่ งร้อง
เรียน ผู้ถูกร้องเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการด�ำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง รวมทั้งต้องเก็บข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องเป็นความลับ จะเปิดเผยเท่าที่จ�ำเป็น โดยค�ำนึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผู้
ร้องเรียน ผูร้ บั เรือ่ งร้องเรียน ผูถ้ กู ร้องเรียน หรือผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องในการด�ำเนินงานตรวจสอบข้อเท็จจริง
นอกจากนี้ “เนชัน่ กรุป๊ ” จับมือ “สถาบันไทยพัฒน์” เข้าร่วมเป็นหุน้ ส่วนต้านทุจริตเพือ่ ประเทศไทย หรือ
เครือข่าย PACT (Partnership Against Corruption for Thailand) ผลักดันการต่อต้านการทุจริตในระดับองค์กร
วางเป้าขยายวงสูห่ ว่ งโซ่อปุ ทานในระดับอุตสาหกรรม พร้อมน�ำร่องสนับสนุนความโปร่งใสในอุตสาหกรรมสือ่ ด้วย
การด�ำเนินงานใน 3 ขั้นตอน คือ “ให้ค�ำมั่น” ด้วยถ้อยแถลงขององค์กรและสารของผู้บริหาร รวมทั้งตัวอย่างหรือ
รูปธรรมของการด�ำเนินการที่เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตของฝ่ายบริหาร “ลงมือท�ำ” คือการแปลงค�ำมั่นของ
องค์กรไปสูก่ ารปฏิบตั ิ ผ่านการวางนโยบายและระบบการควบคุมภายในทีใ่ ช้ในการป้องกันและตรวจพบทุจริต และ
“ขยายวง” ด้วยการผลักดันให้หนุ้ ส่วนหรือคูค่ า้ ทางธุรกิจ ด�ำเนินนโยบายและแนวปฏิบตั ทิ จี่ ะไม่มสี ว่ นเกีย่ วข้องกับ
การทุจริตอ้างอิงตามหลักการและแนวปฏิบัติที่แนะน�ำโดยข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ และองค์กรเพื่อความ
โปร่งใสนานาชาติ โดยมีบริษทั ไพร้ซ วอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส คอนซัลติง้ (ประเทศไทย) จ�ำกัด เป็นทีป่ รึกษาเครือข่าย
โดยระยะสั้นบริษัทฯ ด�ำเนินการโครงการน�ำร่อง “ความริเริ่มสนับสนุนความโปร่งใสในอุตสาหกรรมสื่อ”
หรือ MITI (Media Industries Transparency Initiative) เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเปิดกว้างและการบริหารสื่ออย่าง
รับผิดชอบ ตรวจสอบได้ ซึ่งจะน�ำไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูลในอุตสาหกรรมสื่อ
ที่สังคมให้ความเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับจากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
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การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
นอกเหนือจากการด�ำเนินธุรกิจให้เป็นไปอย่างรับผิดชอบต่อสังคมแล้วนั้น NBC ยึดความสามารถหลัก
ทางธุรกิจในฐานะสือ่ มวลชน ในการสร้างการมีสว่ นร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของคนในสังคม
ทุกภาคส่วน ผ่านการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญในปี 2558 อาทิ
โครงการห้องสมุดเสียง Nation Digital Voice เป็นโครงการที่ NBC โดยวิทยุเนชั่นได้ด�ำเนินการเป็น
ปีที่ 4 ภายใต้โครงการ Nation Digital Voice เพื่อช่วยเหลือผู้พิการทางสายตา ปัจจุบันประเทศไทย มีตัวเลขของ
ผู้พิการทางสายตาหรือสายตาเลือนลางกว่า 600,000 คน ซึ่งถือเป็น 1 % ของจ�ำนวนประชากรทั้งประเทศ และ
กลุ่มผู้พิการทางสายตาดังกล่าว ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานประมาณ 11,000 กว่าคนเท่านั้น อ่านเขียนอักษร
เบรลล์ได้เพียงไม่กี่พันคน ทั้งนี้เนื่องจากมีโรงเรียนเฉพาะความพิการส�ำหรับคนตาบอดทั่วประเทศจ�ำนวน 10
แห่ง เป็นโรงเรียนรัฐบาลจ�ำนวน 2 แห่ง โรงเรียนเอกชนจ�ำนวน 8 แห่ง แม้รฐั บาลจะประกาศส่งเสริมการเรียนร่วม
แต่จ�ำนวนคนตาบอดที่ได้รับการศึกษาก็มีน้อยนิด
ทั้งนี้ ทาง Nation Digital Voice จึงร่วมมือกับทางมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรม
ราชินูปถัมภ์ จัดท�ำโครงการห้องสมุดเสียงส่องทางสร้างฝันให้น้องในโลกมืดนี้ มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ ปี 2554 2558 และประสบความส�ำเร็จอย่างล้นหลาม ได้รับความร่วมมือในผูฟ้ งั วิทยุ ตลอดจนผูม้ ีชอื่ เสียงมากมายในการ
ร่วมอ่านหนังสือเสียงเพื่อผู้พิการทางสายตา
ในปี 2558 ทางฝ่ายธุรกิจวิทยุ ซึ่งเป็นอีกขาธุรกิจหนึ่งของบริษัท ได้ด�ำเนินการโครงการ Nation Digital
Voice FM 90.5 MHz และ FM 102 MHz จัดโครงการเพื่อเป็นประโยชน์นี้อีกครั้งภายใต้ชื่อ “ห้องสมุดเสียง
ส่องทางสร้างฝันให้น้องในโลกมืด ปี 4” ซึ่งได้รับความร่วมมือจากมูลนิธิคอลฟีลด์เพื่อคนตาบอดในพระราชู
ปถัมถ์ เพื่อเป็นการต่อยอด โครงการหนังสือเสียงส่องทางสร้างฝันให้น้องในโลกมืด เมื่อปี 2554 – 2558 และ
มีรูปแบบโครงการที่ใหญ่ขึ้น อีกทั้งเพิ่มช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลมากขึ้น และเป็นประโยชน์ต่อผู้พิการทาง
สายตาอย่างสูงสุด
โดยผลลัพธ์ของโครงการดังกล่าวในปี 2558 สามารถสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ฟังวิทยุเนชั่น สมาชิก
ผู้ติดตามสื่อในเครือเนชั่น ผู้ประกาศ พนักงานในเครือ รวมถึงผู้มีช่ือเสียงมีส่วนร่วมท�ำกิจกรรม ผ่านการอ่าน
หนังสือ 120 เล่ม เป็นจ�ำนวน 600 ชั่วโมง โดยมีผู้ฟังที่เป็นกลุ่มนักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่ไม่สามารถ
อ่านหนังสือได้ ซึ่งรับฟังผ่านคลื่น FM.102 MHz, www.nationradio.co.th และ DVD ประมาณ กว่า 5,000 คน
โครงการ เนชัน่ ทีวี Rally Charity พาพ่อเทีย่ ว
เป็นโครงการระดมเม็ดเงินจากผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมและบริษทั
สมทบทุนร่วมน�ำมาบริจาคสมทบทุนสร้างอาคารผูป้ ว่ ย และ
อุปกรณ์การแพทย์ โรงพยาบาลกบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
ซึ่งเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลของรัฐบาลที่ต้องรับผิดชอบ
รักษาผู้ป่วย ทั้งนอก และในพื้นที่ ที่มีมากกว่า 300,000
คน และในแต่ละปีโรงพยาบาลต้องรับผู้ประสบอุบัติเหตุ
ทางถนนเป็นจ�ำนวนมาก ดังนั้นทางโรงพยาบาลจึงได้
ด�ำเนินการสร้างอาคารผู้ป่วยหลังใหม่ แต่ยังขาดแคลน
อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จ�ำเป็น อาทิ เครื่องช่วยหายใจ เครื่องฟอกไต เตียงผู้ป่วย และอื่นๆ อีกมาก
ทาง เนชั่น ทีวี จึงได้ประสานไปยังโรงพยาบาลกบินทร์บุรีเพื่อขออนุญาตท�ำโครงการเพื่อช่วย
เหลือด้วยการจัดแรลลี่และเปิดรับบริจาคเงินเข้าบัญชีของทางโรงพยาบาลโดยตรงผ่านหน้าจอ เนชั่น ทีวี
โครงการ เนชั่น ทีวี Rally Charity พาพ่อเที่ยว ยังเป็นโครงการที่หารายได้เพื่อมอบให้กับโรงพยาบาล
ครึง่ หนึง่ ด้วยซึง่ มียอดจ�ำนวนรถทีร่ ว่ มโครงการ 82 คัน ผูร้ ว่ มเดินทางทัง้ สิน้ 233 คน รวมยอดเงินทีท่ างโรงพยาบาล
กบินทร์บุรีได้รับทั้งสิ้น 3,212,554 บาท ผู้ที่มีส่วนร่วมบริจาคผ่านบัญชีและผู้ร่วมโครงการที่ทาง NBC หักรายได้
ครึ่งหนึ่งนั้นจะได้รับใบเสร็จรับเงินจากทางโรงพยาบาลเพื่อใช้ในการลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย
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การช่วยเหตุอุทกภัยในประเทศเมียนมาร์ และเหตุแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาล
จากเหตุการณ์ฝนตกอย่างหนักต่อเนื่องนานนับเดือนมาตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2558 ในประเทศ
เมียนมาร์ ท�ำให้เกิดอุทกภัยในพื้นที่ 12 จาก 14 รัฐ ตั้งแต่พื้นที่ทางตอนเหนือแล้วไหลลงมาทางตอนกลางและ
ตอนใต้ไหลลงสู่ลุ่มน�้ำอิรวดีที่เขตฮินทาดาและแม่น�้ำงะวูนสูงในเขตเลมะแยะวา เขตที่ได้รับประกาศเป็นภัยพิบัติ
ได้แก่ เขตสะกาย เขตมัณฑะเลย์ รัฐคะฉิ่นและรัฐฉาน มียอดผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 74 คนและประชาชนอีกกว่า
330,000 คนได้รับความเดือดร้อน พื้นที่ท�ำการเกษตรถูกน�้ำท่วมกว่า 2 ล้านไร่
เนชัน่ ทีวจี งึ ได้ท�ำการเปิดรับบริจาคผ่านหน้าจอและในโซเชีย่ ลมีเดียซึง่ ได้รบั เงินบริจาคมาประมาณเกือบ
4 แสนบาท ซึ่งได้ส่งมอบเงินทั้งหมดให้ ANN ซึ่งเป็นองค์กรสื่อระหว่างประเทศของเอเซียเพื่อด�ำเนินการมอบให้
กับองค์กรสาธารณกุศลของประเทศเมียนมาร์ต่อไป
เป็นอีกครั้งหนึง่ ทีเ่ นชั่นทีวีได้ตระหนักถึงความเดือดร้อนของเพื่อนมนุษย์ในการด�ำเนินการช่วยเหลือซึ่ง
ที่ผ่านมาเราก็ได้ช่วยทั้งเงินและการส่งก�ำลังใจให้กับเหตุการณ์เรือล่มที่เกาหลีใต้
ส่วนเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เนปาล เนชั่น
ทีวี ด�ำเนินโครงการ “ร่วมใจช่วยเนปาล” โดยเปิดบัญชี
ระดมเงินบริจาคจากผูช้ ม เนชัน่ ทีวี และเปิดให้พนักงาน
บริจาค รวมถึงการผลิตเสื้อยืดจ�ำหน่าย ได้เงินบริจาค
8,169,300 บาท โดยมอบเงินผ่านทาง องค์การ ยูนเิ ซฟ
ประจ�ำประเทศไทย และเครือข่าย Asia News Network
(ANN) ผ่าน The Kathmandu Post เพื่อน�ำไปช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยในเนปาล
กิจกรรมเพื่อสังคมที่ส�ำคัญ ปี 2558
โครงการ “Nation Bike Thailand 2015”
บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน) หรือ Nation TV ช่อง 22 ได้เล็งเห็นถึง คุณ
ประโยชน์มหาศาลจากการปั่นจักรยาน ทั้งในด้านการสร้างเสริมสุขภาพ การสร้างการมีส่วนร่วมในหมู่คณะ ใน
ชุมชนโดย นับเป็นกิจกรรมที่ทุกภาคส่วนสามารถร่วมใส่ใจสิ่งแวดล้อม และ ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม
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ในปี 2558 เนชั่น ทีวีจึงเดินหน้า กิจกรรม “Nation Bike Thailand 2015” ชวนปั่นทั่วไทย พร้อมๆ
กับการสร้างเครือข่ายนักปั่นหน้าใหม่ และผลักดัน Bike Lane สู่สาธารณะ ร่วมกับภาครัฐ และภาคเอกชน ชุมชน
และท้องถิ่น ให้ความปลอดภัยผู้ขับขี่ ร่วมแบ่งปันพื้นที่ถนน (share the road) รณรงค์อนุรักษ์ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
และเสริมสร้างสุขภาพให้ประชาชน ผ่านกิจกรรมปั่นจักรยาน กิจกรรมบางแห่งได้ชี้ให้เห็นถึงความส�ำคัญในการ
ปัน่ จักรยานเพือ่ ลดโลกร้อนและมลภาวะ โดยได้เชิญชวนให้นกั ปัน่ ร่วมการรณรงค์รกั ษาความสะอาดด้วยการเก็บ
ขยะ และ ร่วมกันปลูกต้นไม้ เพื่อลดโลกร้อน อีกด้วย
สรุปผลโครงการ Nation Bike Thailand 2015 ตลอดปี สามารถจัดกิจกรรมนี้ได้ถึง 20 แห่ง จ�ำนวน
16 จังหวัด กระจายทุกภูมิภาค บรรลุเป้าหมายเป็นที่น่าพอใจยิ่ง มียอดผู้ร่วมปั่นจักรยาน ประมาณ 20,000 คน
ทั้งหมดนี้ เป็นความรับผิดชอบต่อสังคม: Corporate Social Responsibility (CSR ) ของ NBC ซึ่ง
เป็นผูป้ ระกอบการธุรกิจ“สือ่ ” หรือ Media ทีพ
่ ยายามเพิม่ สัดส่วนความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการ
ธุรกิจ (CSR in process) เพื่อไปน�ำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้างรายได้จากการขายและบริการ
บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีโครงสร้างรายได้จาก
การขายและบริการแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ และบริการ ดังต่อไปนี้
หน่วย : ล้านบาท
ปี 2558
ผลิตภัณฑ์/บริการ
รายได้จากธุรกิจสื่อโทรทัศน์
รายได้จากธุรกิจสื่อวิทยุ
รายได้จากธุรกิจสื่อรูปแบบใหม่
รายได้อื่นๆ
รวมรายได้

100 NBC
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ปี 2557

ปี 2556

จำ�นวนเงิน

%

จำ�นวนเงิน

%

จำ�นวนเงิน

%

627.11

74.11

501.85

67.65

463.34

68.08

25.80

3.05

26.67

3.59

33.08

4.86

172.27

20.36

184.86

24.92

165.37

24.30

20.97

2.48

28.49

3.84

18.88

2.76

846.15

100.00

741.87

100.00

680.67

100.00

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
ประจ�ำปี 2558
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
นายเจษฎา พรหมจาต เป็นกรรมการตรวจสอบ
ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกันรวม 4 ครั้ง แต่ละครั้งใช้เวลาประชุม 2-3 ชั่วโมง
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมดังกล่าว มีวาระการ
ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในและผู้บริหารระดับสูงในวาระที่เกี่ยวข้อง โดยคณะ
กรรมการตรวจสอบมีความเห็นดังนี้
• การจัดท�ำงบการเงิน คณะกรรมการได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ�ำปี 2558 ร่วมกับ
ผู้บริหารและผู้สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ได้จัดท�ำขึ้นอย่างถูกต้อง
ตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอครบถ้วน เชื่อ
ถือได้และปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพ
บัญชีแล้ว นอกจากนี้ได้สอบทานการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติในรายการระหว่างกันของบริษัท บริษัทย่อย
และบริษัทร่วม รวมทั้งรายการที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ด�ำเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติและ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ส�ำนักงาน กลต.และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�ำหนด
• การควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาโครงสร้างการบริหารงานของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน เพือ่ ให้เกิดความเป็นอิสระในการปฏิบตั งิ าน พิจารณาแผนการตรวจสอบภายในประจ�ำปี 2558 ตามปัจจัย
ความเสี่ยงที่คาดว่าจะมีผลกระทบต่อการด�ำเนินงานของบริษัท พร้อมให้ข้อเสนอแนะและการปรับแผนงานการ
ตรวจสอบให้สอดคล้องกับสถานการณ์ มีการติดตามการด�ำเนินการแก้ไขตามรายงานผลการตรวจสอบในประเด็น
ที่มีนัยส�ำคัญกับฝ่ายบริหารอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี 2558 ผู้สอบบัญชีของบริษัทไม่มีข้อสังเกตเกี่ยวกับระบบการ
ควบคุมภายในของบริษัทที่เป็นสาระส�ำคัญ
• การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วม
กับเลขานุการบริษทั มีความเห็นว่าบริษทั ได้ปฏิบตั อิ ยูใ่ นกรอบของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ อย่างถูกต้อง
• ผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ�ำปี 2558 นางสาวปัทมวรรณ
วัฒนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9832 เป็นบุคคลที่มีความเหมาะสมมีความเป็นอิสระ มีความรู้และ
ประสบการณ์ในการสอบบัญชีมาเป็นเวลายาวนาน ส�ำหรับการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ�ำปี
2559 คณะกรรมการตรวจสอบเสนอให้แต่งตั้งนางสาวปัทมวรรณ วัฒนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9832
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หรือนายวินิจ ศิลามงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378 หรือนางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท์ ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตเลขที่ 4098 หรือนายวีระชัย รัตนจรัสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4323 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี
ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ�ำปี 2559
• รายการระหว่างกัน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับ บริษัทในกลุ่มซึ่ง
อาจท�ำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษทั โดยพิจารณาถึงความจ�ำเป็นในการเข้าท�ำรายการและความ
เหมาะสมทางด้านราคาของรายการ โดยพิจารณาจากเงือ่ นไขต่างๆให้เป็นไปตามลักษณะการด�ำเนินการค้าราคา
ปกติในตลาด ซึง่ สามารถเปรียบเทียบได้กบั ราคาทีเ่ กิดขึน้ กับบุคคลภายนอก(หากท�ำได้) และให้มกี ารเปิดเผยข้อมูล
ในการท�ำรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันตามข้อก�ำหนดของคณะกรรมการกลต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนมาตรฐาน
การบัญชีที่ก�ำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นว่าเป็นรายการทางการค้าจริงอันเป็นธุรกิจ
ตามปกติทั่วไป และเป็นรายการสนับสนุนการด�ำเนินงานของบริษัทฯที่มีความโปร่งใส ซึ่งบริษัทได้ถือปฏิบัติตาม
นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
จากการปฏิบัติงานตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบนั้น คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าบริษัท
ให้ความส�ำคัญกับการบริหารงานตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้มีความโปร่งใส สุจริตและมีจริยธรรม
ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีผลให้ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมี
ประสิทธิภาพเพียงพอและเหมาะสมไม่มขี อ้ บกพร่องทีเ่ ป็นสาระส�ำคัญ รายการทีเ่ กีย่ วโยงกันทีอ่ าจท�ำให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์นั้นเป็นรายการจริงทางการค้า อันเป็นธุรกิจโดยปกติทั่วไปเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล ไม่
พบรายการผิดปกติที่เป็นสาระส�ำคัญ การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบทางราชการที่เกี่ยวข้องเป็นไปโดยถูก
ต้อง ส�ำหรับงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ไม่มีเหตุการณ์แสดงถึงปัญหาหรือรายการที่มีผลกระทบต่อ
งบการเงินอย่างมีนัยส�ำคัญ ได้จัดท�ำขึ้นอย่างถูกต้องตามที่ควร ในสาระส�ำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
และได้เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
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ดร.สุพงษ์ ลิ้มธนากุล
ประธานกรรมการตรวจสอบ

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงินประจ�ำปี 2558
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�ำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตามประกาศของคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน ท�ำหน้าที่สอบทานให้
บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงิน และการด�ำเนินงานอย่างถูกต้องเพียงพอ มีการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยว
โยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความโปร่งใส ถูกต้องและครบถ้วน รวมทั้งให้มี
ความเพียงพอของระบบบริหารความเสี่ยง 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
สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึง่ ผูบ้ ริหารเป็นผูร้ บั ผิดชอบในการจัดท�ำและน�ำเสนองบการเงินเหล่านีโ้ ดยถูกต้อง
ต้องตามที่ควร ตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณา
ว่าจ�ำเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�ำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญไม่ว่า
จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และผู้สอบบัญชีของบริษัทได้แสดงความเห็นว่างบการเงิน ได้แสดงฐานะ
การเงิน ผลการด�ำเนินงาน และกระแสเงินสด ถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ สมเหตุสมผล ถือปฏิบัติตามมาตรฐาน
การบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีการใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม�่ำเสมอ เปิดเผยข้อมูลอย่าง
โปร่งใส เพียงพอ และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

นายเสริมสิน สมะลาภา				
ประธานกรรมการบริษัท				

นายอดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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สรุปฐานะการเงินรวมของบริษัท
งบการเงินรวมของบริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยส�ำหรับปี
สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 แสดงขาดทุนจากการด�ำเนินงานก่อนภาษีเงินได้จ�ำนวน 25.17 ล้านบาท หากรวม
ภาษีเงินได้จ�ำนวน 4.61 ล้านบาท ผลประกอบการของกลุ่มบริษัทส�ำหรับปี 2558 แสดงผลขาดทุนจ�ำนวน 20.56
ล้านบาท เมือ่ เทียบกับช่วงเดียวกันของปีกอ่ นซึง่ มีผลขาดทุนจ�ำนวน 10.11 ล้านบาท คิดเป็นการเปลีย่ นแปลงเพิม่
ขึน้ ร้อยละ 103 ทัง้ นีบ้ ริษทั ขอชีแ้ จงผลการด�ำเนินงานของกลุม่ บริษทั ทีเ่ ปลีย่ นแปลงอย่างมีสาระส�ำคัญสรุปได้ดงั นี้
1. รายได้จากการขายและการให้บริการส�ำหรับปี 2558 จ�ำนวน 825.18 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 16
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีกอ่ น โดยรายได้โฆษณาจากธุรกิจโทรทัศน์เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 25 ส่วนใหญ่เพิม่ ขึน้ จาก
เนชั่นทีวีช่อง 22 มีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 31 อันเนื่องมาจากรายได้ค่าโฆษณาที่มาจากธุรกิจดิจิตอลทีวี ซึ่งเริ่ม
ออกอากาศตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2557 ในขณะที่รายได้ธุรกิจวิทยุลดลงร้อยละ 3 และรายได้จากธุรกิจ New
Media ลดลงร้อยละ 7
2. ต้นทุนและค่าใช้จา่ ยส�ำหรับปี 2558 จ�ำนวน 871.32 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 15% เมือ่ เทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน เนื่องจากค่าเช่าโครงข่ายดิจิตอลทีวี ค่าตัดจ�ำหน่ายใบอนุญาตดิจิตอลทีวี และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจดิจิตอลทีวี ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารใกล้เคียงกับปีก่อน เนื่องจากกลุ่มบริษัทมีนโยบาย
ควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื่อง
กล่าวโดยสรุป ผลการด�ำเนินงานส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ของกลุ่มบริษัทมีขาดทุนจาก
การด�ำเนินงานก่อนภาษีเงินได้จ�ำนวน 25.17 ล้านบาท หากรวมภาษีเงินได้จ�ำนวน 4.61 ล้านบาท ผลประกอบ
การของกลุ่มบริษัทส�ำหรับปี 2558 แสดงผลขาดทุนจ�ำนวน 20.56 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี
ก่อนซึ่งมีผลขาดทุนจ�ำนวน 10.11 ล้านบาท

			
ลงลายมือชื่อ
						
(นายอดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ)
				
ต�ำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย
งบการเงินส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
และ
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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บุคคลอ้างอิงอื่น ๆ
นายทะเบียนหลักทรัพย์ (หุ้นสามัญ):		

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : (66) 2009-9999
โทรสาร : (66) 2009-9991

ผู้สอบบัญชี		

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

ส�ำนักงานสอบบัญชีบริษัท

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

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)
บริษัท และบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีในปี 2558 เป็นจ�ำนวนเงินรวม 900,000 บาท
ค่าตอบแทนอื่น (non-audit fee)
-ไม่มี-
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ที่ปรึกษากฎหมาย

1. บริษัท เภา แอนด์ แอสโซซิเอทส์ ลอว์ ออฟฟิช จ�ำกัด
เลขที่ 140/40 A อาคารไอทีเอฟ ชั้น 19 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : (66) 2634-4995-7
โทรสาร : (66) 2238-2574, (66) 2634-4998
2. บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายธนาธิป แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จ�ำกัด
900 ต้นสนทาวเวอร์ ชั้น 17 ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : (66) 2689-4900
โทรสาร : (66) 2689-4910
3. บริษัท ส�ำนักงานกฎหมายสากล ธีรคุปต์ จ�ำกัด
900 ต้นสนทาวเวอร์ ชั้น 12 ถนนเพลินจิต 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) 2338-3333
โทรสาร : (66) 2338-3904
Email: investor@nbc.co.th
Website: http://www.nbc.co.th
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