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วิสัยทัศน์
(Vision)

มุ่งมั่นสู่การเป็นผู้น�ำด้านการผลิตข่าว
และรายการทีท่ รงคุณค่าเพือ่ เป็นสถาบัน
สื่อแห่งอนาคต

ปณิ
ธ
าน
(Mission)
1. “สร้างแรงบันดาลใจ” เป็นสถาบันผลิต 3. “ก้าวไปข้างหน้า” ทุ่มเทพัฒนาให้เข้า
นักข่าว,ผูป้ ระกาศข่าว และผูผ้ ลิตรายการ ถึงทุกนวัตกรรม New Media (สือ่ รูปแบบ
ใหม่) เพื่อสร้างโอกาสใหม่อย่างไม่หยุดยั้ง
2. “สร้างสรรค์” สถานีข่าวโทรทัศน์ 24
ชั่วโมง ให้ยืนยงอย่างมั่นคงใน “ใจ” ของ 4. “ด�ำรงความน่าเชื่อถือ” ที่เป็นคุณค่า
ทุกคนและเป็นผูผ้ ลิตรายการโทรทัศน์และ สูงสุดขององค์กรและซื่อสัตย์ต่อจรรยา
วิทยุที่ดีที่สุด
บรรณแห่งวิชาชีพสื่อมวลชน
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ข้อมูลทั่วไป
ชื่อบริษัท บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
ชื่อย่อหลักทรัพย์ NBC
ประเภทธุรกิจ ผลิตรายการโทรทัศน์ รายการวิทยุ และให้บริการข่าวสาร
โฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์ วิทยุ และสื่อรูปแบบใหม่
ที่อยู่ส�ำนักงานใหญ่ เลขที่ 1858/51 - 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 31 ธันวาคม 2559)
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นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

ประเภทธุรกิจ

สัดส่วน
การถือหุ้น
(%)

บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ์มีเดีย จ�ำกัด
1858/51-62 ชั้น 12,13 ถ.บางนา-ตราด
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ
(อยูร่ ะหว่างรอการช�ำระบัญชีเพือ่ ปิดบริษทั )

สื่อโฆษณาทางสื่อรูป
แบบใหม่

99.99

20,000,000

10,000,000

บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชั่น จ�ำกัด
1858/51-62 ชั้น 12,13 ถ.บางนา-ตราด
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ

ผลิตรายการโทรทัศน์
และให้บริการโฆษณา
ผ่านสื่อโทรทัศน์

99.99

800,000,000

800,000,000

บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ์ สกรีน จ�ำกัด
1858/51-62 ชั้น 12,13 ถ.บางนา-ตราด
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ
(อยูร่ ะหว่างรอการช�ำระบัญชีเพือ่ ปิดบริษทั )

ผลิตรายการโทรทัศน์
และให้บริการโฆษณา
ผ่านสื่อโทรทัศน์

99.99

1,000,000

250,000

ชื่อนิติบุคคล / ที่อยู่

ทุนจดทะเบียน ทุนช�ำระแล้ว
(บาท)
(บาท)

บริษัทย่อย
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สรุปข้อมูลทางการเงินและการลงทุน
หน่วย : ล้านบาท

1. ข้อมูลจากงบการเงินรวม

2559

งบการเงินรวม
2558
2557

• รายได้จากการขายและบริการ

518.79

825.18

713.38

• รายได้รวม

536.52

846.15

741.87

• ก�ำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น

(84.79)

151.48

145.04

• ก�ำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบีย้ ภาษี ค่าเสือ่ มราคา รายจ่ายตัดบัญชี

(87.64)

158.53

130.06

• ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิ

(275.46)

(20.56)

(10.11)

• สินทรัพย์รวม

1,843.88

2,439.77

2,662.81

• ส่วนของผู้ถือหุ้น

980.13

1,316.50

1,391.11

2. อัตราส่วนทางการเงิน
• อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)

2559

งบการเงินรวม
2558
2557

0.88

0.85

0.91

• อัตราก�ำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น (%)

(16.34%)

18.36%

20.33%

• อัตราก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อรายได้รวม

(51.34%)

(2.43%)

(1.36%)

• อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

(23.99%)

(1.52%)

(0.71%)

• อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม

(12.86%)

(0.81%)

(0.47%)

• ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)

(0.51)

(0.04)

(0.02)

• เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) ** (ดูหมายเหตุ)

0.00

0.08

0.08

• มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)

1.83

2.46

2.60

หมายเหตุ : **เงินปันผล
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลส�ำหรับการด�ำเนินงานงวด
1 ม.ค. – 30 ก.ย. 2557 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท เป็นจ�ำนวนเงินทั้งสิ้น 32.08 ล้านบาท และได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในระหว่าง
ปี 2557
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วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2558 ซึ่งจะจัดให้มีขึ้น
ในวันที่ 27 เมษายน 2558 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลส�ำหรับผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท
โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นแล้วในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท รวมเป็นเงิน
32.08 ล้านบาท ทั้งนี้จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายให้กับผู้ถือหุ้นอีกในอัตราหุ้นละ
0.02 บาท รวมเป็นเงิน 10.70 ล้านบาท
วันที่ 27 เมษายน 2558 ทีป่ ระชุมสามัญประจ�ำปีผถู้ อื หุน้ ของบริษทั มีมติอนุมตั กิ ารจ่ายเงินปันผลส�ำหรับการด�ำเนินงานประจ�ำปี 2557
ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท เป็นจ�ำนวนเงินทั้งสิ้น 42.78 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในระหว่าง
ปี 2557-2558
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2559 ซึ่งจะจัดให้มีขึ้น
ในวันที่ 26 เมษายน 2559 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลส�ำหรับผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท รวมเป็นเงิน
42.83 ล้านบาท
วันที่ 26 เมษายน 2559 ที่ประชุมสามัญประจ�ำปีผู้ถือหุ้นของบริษัท มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลส�ำหรับการด�ำเนินงานประจ�ำปี
2558 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท เป็นจ�ำนวนเงินทั้งสิ้น 42.83 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในเดือน
พฤษภาคม 2559

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก�ำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้
นิตบิ คุ คล และหลังหักส�ำรองตามกฎหมาย และเงินส�ำรองอืน่ ๆ ทีจ่ ำ� เป็นและเหมาะสม ทัง้ นี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว อาจเปลีย่ นแปลง
ขึ้นอยู่กับฐานะการเงิน ผลการด�ำเนินงาน แผนการลงทุน ความจ�ำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ
และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เห็นสมควร ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอ�ำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงาน
ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
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สารจาก
ประธานกรรมการ
2560 เป็นอีกปีทธี่ รุ กิจสือ่ โทรทัศน์ในประเทศไทยทีท่ งั้ โทรทัศน์
ระบบภาคพืน้ ดินแบบดิจทิ ลั (Digital Terrestrial TV Broadcasting
Service) ซึง่ เริม่ ออกอากาศอย่างเป็นทางการมาตัง้ แต่วนั ที่ 1 เมษายน
2557 และโทรทัศน์รายเก่าจากช่องอนาล็อคเดิมจะถูกท้าทายจาก
สื่อใหม่อย่างต่อเนื่อง แต่สื่อในเครือเนชั่น โดยเฉพาะ NationTV
ได้ปรับตัวรับกับสถานการณ์ดว้ ยการพัฒนาบุคคลากร และด้านเทคโนโลยี
บวกกับทักษะและประสบการณ์การท�ำงานในฐานะ “คนข่าว”
มืออาชีพ จึงท�ำให้มคี วามพร้อมในการรักษาความเป็นผูน้ ำ� ในวงการ
สื่อที่พร้อมด้วยสิ่งพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ และสื่อออนไลน์

ในปี 2559 ผลจากการปรับผังรายการช่วงกลางปี ด้วยคอน
เซปต์ Nation Beyond News ท�ำให้ฐานคนดูขยายมากขึ้นอย่าง
ชัดเจน เมื่อดูจากเรทติ้งเฉลี่ยในปี 2559 เทียบกับปี 2558 เพิ่มขึ้น
มากกว่า 50% คนดูเฉลี่ย 60,000 คนต่อนาที เพิ่มจากประมาณ
40,000 คนต่อนาทีในปี 2558 ได้ตอกย�้ำความเป็นช่องข่าวอันดับ
หนึ่งติดต่อกันเป็นปีที่ 3 ของยุคดิจิทัล จากเดิมเป็นแชมป์ช่องข่าว
บนทีวีดาวเทียมมานานกว่า 13 ปี โดยปัจจุบันยอดคนดูและเรทติ้ง
แต่ละวันสูงกว่าช่องข่าวรองๆ ลงไปมากถึงเท่าตัวครองส่วนแบ่งคน
ในเดือนธ.ค.ปีที่แล้ว 31.62% มากกว่าช่องข่าวอันดับสอง ที่มีส่วน
แบ่งคนดู 19.13%และสามารถเข้าถึงผู้ชมทีวีดิจิทัล เฉลี่ยวันละ
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา Nation TV ได้มุ่งสร้างฐานผู้ชมผ่าน 3,600,000 คน มากกว่าช่องข่าวอันดับ 2 ที่เข้าถึงคนดู 2,640,000
Second Screen จากทุกแพลทฟอร์ม ท�ำให้ผู้ชมช่อง Nation TV คน เกือบ 1 ล้านคน
แบบจอที่หนึ่ง (First Screen) เพิ่มตามไปด้วย ปัจจุบันรายการส่วน
ใหญ่ของช่องเนชั่นทีวีได้อออกอากาศคู่ขนานผ่าน Facebook Live
ในปี 2560 บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ์วิชั่น จ�ำกัด ผู้ถือใบอนุญาต
โดยมี ย อดคนดู ส ดๆและย้ อ นหลั ง ในแต่ ล ะสั ป ดาห์ ม ากกว่ า ช่องข่าวทีวีดิจิทัล Nation TV ช่อง 22 ได้เตรียมรายการใหม่ๆ
30,000-50,000 คนต่อรายการ ในขณะทีค่ นกด like บนเฟซบุก๊ ช่อง ทั้งรายการข่าวและรายการจากพันธมิตรผู้ผลิตคอนเทนท์เชิงวาไร
Nation TV และรายการต่างๆ รวมกันมากกว่า 6,000,000 ครัง้ และ ตี้-ไลฟ์สไตล์ แต่ยังคงแนวทางสาระเพื่อเสริมผังให้ช่อง Nation TV
มีผตู้ ดิ ตามทางทวิตเตอร์ของช่องและนักข่าวภาคสนามมากกว่า 300 เป็นช่องข่าวที่ไม่ได้มีเพียงแค่ข่าวสถานการณ์ และผลจากคนดู
คน รวมกว่า 5,000,000 Followers ขณะทีเ่ วบไซต์ชอ่ งเนชัน่ ทีว2ี 2 Nation TV ที่ได้เพิ่มขึ้นในทุกมิติทั้งจอหนึ่ง (First Screen) ที่เข้า
www.nationtv.tv ได้ก้าวสู่เวบไซต์ทีวีอันดับหนึ่ง ด้วยยอดคนดู ถึงคนดูมากกว่าวันละ 3,600,000 คนและสือ่ โซเชีย่ ลมีเดียทุกประเภท
เฉลีย่ ต่อวันมากกว่า 250,000-300,000 คน รวมประมาณ 2,000,000 รวมกันกว่า 10,000,000 คน ท�ำให้ชอ่ ง Nation TV สามารถจะปรับ
UIP ต่อเดือน
รูปแบบการหารายได้ใหม่ที่ไม่ได้พึ่งพาหารายได้จากการขายนาที
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โฆษณาอย่างเดียว เพราะท�ำให้เกิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ ในรูปแบบอี-คอมเมิรซ์
การขายโฆษณาออนไลน์ บนแพลทฟอร์มของช่อง Nation TV ควบคู่ไปกับ
การหารายได้โฆษณา เพื่อให้ผลลัพท์ไม่ได้แค่การสร้างการรับรู้ของแบรนด์
สินค้าและยังน�ำไปสูก่ ารขายสินค้าได้จริง ขณะเดียวกัน ยังเดินหน้าจัดกิจกรรม
ปั่นจักรยาน เป็นปีที่ 4 ซึ่งได้กลายเป็นสัญญลักษณ์ของช่อง Nation TV
สามารถขยายฐานผู้ชมและเพิ่มช่องทางหารายได้ควบคู่กันไป อีกทั้งยังมี
กิจกรรมสัมมนาอีกหลายรายการ เมือ่ พิจารณาควบคูก่ บั แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจ
ไทยในปี 2560 ทิศทางดีกว่า ปีที่ผ่านมาโครงการลงทุนขนานใหญ่ของ
ภาครัฐหลายโครงการเริ่มจะเห็นเป็นรูปธรรม จึงคาดการณ์ว่าในปีนี้รายได้
ของช่อง Nation TV จะมีทิศทางดีขึ้น
ธุรกิจวิทยุ มีการขยายฐานผู้ฟังวิทยุเนชั่น ที่ด�ำเนินการอยู่ 2 สถานี
คือ วิทยุกรมการพลังงานทหาร FM.90.5 และวิทยุขสทบ. FM.102
ออกอากาศไปยังทุกช่องทาง ทัง้ คลืน่ วิทยุ, ออนไลน์ และ แอพพลิเคชัน่
รวมทั้งมีการร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจวิทยุขยายไปยังต่างจังหวัด
ในเมืองส�ำคัญ ที่มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยในปีนี้ จะจับมือ
กับกลุ่มธุรกิจเนื้อหาไลฟ์สไตล์และกีฬา เพื่อขยายฐานผู้ฟังและ
เพิ่มช่องทางทางธุรกิจได้มากขึ้น
ในปี 2560 เราขอย�้ำว่าการด�ำเนินงานของ NBC ยังยึด
มั่นในความเป็นบรรษัทภิบาล มีการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
เพื่อสะท้อนถึงการบริหารที่มี จริยธรรมโปร่งใส มีความรับ
ผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ตลอดจนมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility:
CSR) ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการธุรกิจ ด้วย
การน�ำเสนอข่าวสารสาระที่น่าเชื่อถือ เป็นธรรมกับทุกฝ่าย
ทั้ ง นี้ ค ณะกรรมการบริ ษั ท ก� ำ หนดให้ มี
นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และจัด
ให้มกี ารพิจารณาทบทวนนโยบายการก�ำกับดูแลทีด่ ี ตลอด
จนคู่มือจรรยาบรรณ และติดตามผลการปฏิบัติตามนโยบาย
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และได้เผยแพร่ให้กรรมการ พนักงาน
เพื่อใช้อ้างอิงและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

		

เทพชัย แซ่หย่อง
ประธานกรรมการ
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คณะกรรมการบริษัท

นายเทพชัย แซ่หย่อง
ต�ำแหน่ง
อายุ

ประธานกรรมการ
61 ปี

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์
2559 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
		
บมจ.เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล
การอบรม
เอ็ดดูเทนเมนท์
• หลักสูตรบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการบริษัท 		
ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่
(DCP 177/2556) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 2559 - ปัจจุบัน
บริหาร - บมจ.เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน. รุ่นที่
2555 - ปัจจุบัน
บรรณาธิการเครือเนชั่น
5/2557) สถาบันวิทยาการพลังงาน
		
บมจ.เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
การอบรมปี 2559
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการอืน่ ทีม่ ิใช่บริษทั จดทะเบียน
• ไม่มี
2555 - ปัจจุบัน
กรรมการ - บจก.เนชั่น นิวส์ เน็ตเวิร์ค
จ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2559
• นายเทพชัย แซ่หย่อง
54,000 หุ้น (0.01%)
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของ
• คู่สมรส
หุ้น
บริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน
• บุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ
หุ้น
• ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท
• ไม่มี
3 ปี 8 เดือน (ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556)
ประวัติการท�ำงาน
การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
23 ธ.ค.2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
4/6
		
บมจ.เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น การประชุมคณะกรรมการบริษัท		
การประชุมสามัญประจ�ำปีผู้ถือหุ้น
0/1
2556 - ปัจจุบัน
กรรมการ
1/1
		
บมจ.เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น การประชุมวิสามัญประจ�ำปีผู้ถือหุ้น
การศึกษา
• โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ กรุงเทพมหานคร (ACC)
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นายสุพงษ์ ลิ้มธนากุล
ต�ำแหน่ง
อายุ

กรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
64 ปี

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น ที่มิ ใช่บริษัทจด
ทะเบียน		
		
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ - บจก.แผ่นเหล็กวิลาสไทย
2552 - ปัจจุบัน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
		
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ		
2550
อนุกรรมการตรวจสอบ taxi และ limousine
สนามบินสุวรรณภูมิ		
2550
ผู้เชี่ยวชาญประจ�ำสมาชิกร่างรัฐธรรมนูญ
2550
อนุกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยโลก		
การอบรม
• หลักสูตรบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ (DCP 2549 - 2551 ผู้เชี่ยวชาญประจ�ำสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่ง
ชาติ		
99/2551) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
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

การอบรมปี 2559
• ไม่มี
			
จ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2559
• นายสุพงษ์ ลิ้มธนากุล		
• คู่สมรส (นางอุบลรัตน์ ลิ้มธนากุล) • บุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ		
-

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของ
บริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน
• ไม่มี
หุ้น
หุ้น
หุ้น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
• ไม่มี
ประวัติการท�ำงาน
2552 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
บมจ.เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น

จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท
7 ปี 9 เดือน (ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2552)
การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
การประชุมคณะกรรมการบริษัท		
6/6
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
4/4
การประชุมสามัญประจ�ำปีผู้ถือหุ้น
1/1
การประชุมวิสามัญประจ�ำปีผู้ถือหุ้น
1/1

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์
2550 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ - บมจ.ไทยโพลีคอนส์

รายงาน
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นายเมธา สุนทรจิตร์
ต�ำแหน่ง
อายุ

กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ
56 ปี

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น ที่มิ ใช่บริษัทจด
การศึกษา
• MMM คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ทะเบียน
2555 - ปัจจุบ ัน ผูจ้ ดั การทีป่ รึกษากฏหมาย - ลอว์แมน แอนด์ เมธา
• ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
2548 - 2555
ผู้จัดการ - บจก.ลอว์แมน สแตนดาร์ด
2546
2547
กรรมการผู
จ้ ดั การ - บจก.ลอว์แมน สแตนดาร์ด
การอบรม
• หลักสูตรบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการบริษัท
(DCP รุน่ ที่ 118/2552) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของ
บริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน
• ไม่มี
การอบรมปี 2559
• ไม่มี
จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท
7 ปี 9 เดือน (ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2552)
จ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2559
• นายเมธา สุนทรจิตร์
หุ้น
การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
• คู่สมรส
หุ้น
การประชุมคณะกรรมการบริษัท		
6/6
• บุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ
หุ้น
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
3/4
การประชุ
ม
สามั
ญ
ประจ�
ำ
ปี
ผ
ถ
้
ู
อ
ื
หุ
น
้
1/1
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
การประชุมวิสามัญประจ�ำปีผู้ถือหุ้น
1/1
• ไม่มี
ประวัติการท�ำงาน
2552 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
		
บมจ.เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์
• ไม่มี

14

รายงาน
ประจ�ำปี 2559

นายเจษฎา พรหมจาต
ต�ำแหน่ง
อายุ

กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ
55 ปี

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์
มี.ค. 2559 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการตรวจสอบ - บมจ.ไออาร์ซพี ี
2557 - ปัจจุบัน
กรรมการ - บมจ.ชูไก
2557 - พ.ค. 2559 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - บมจ.ชูไก
การอบรม
กรรมการ - บมจ.ทรูวิชั่น
• Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 45/2547 สมาคม 2554 - 2555
2552 - 2557
รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ และปฏิบัติหน้าที่
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
หัวหน้าเจ้าหน้าทีด่ า้ นการเงิน (CFO) -บมจ.อสมท
• Company Secretary Program (CSP) รุน่ ที่ 7/2547 สมาคมส่งเสริม
2551- 2557
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ - บมจ.ชูไก
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
• Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 9/2555 สมาคม
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน
บริษัทจดทะเบียนไทย
• หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ธ.ค. 2559 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ระดับสูง (นยปส.) รุน่ ที่ 1 สถาบันการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 		
2558 - ปัจจุบัน
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ - ธนาคารออมสิน
แห่งชาติ
• หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมาย 2558 - พ.ค. 2559 กรรมการตรวจสอบและที่ปรึกษาคณะกรรมการ
บริหาร - โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
มหาชน (ปรม.) รุ่นที่ 12 สถาบันพระปกเกล้า
2557 - มิ.ย. 2559 กรรมการ - บจก.เดอะเครน เซอร์วิส / บจก.
เดอะเครนแหลมฉบัง / บจก. เดอะเครนระยอง
การอบรมปี 2559
/ บจก. เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท์
• Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 5/2559 สมาคมส่งเสริม
2557
กรรมการและรองประธานกรรมการ - บจก.ซีด๊ เอ็มคอท
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร การก�ำกับดูแลกิจการส�ำหรับกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูง
ของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุน่ ที่ 14 (PDI) สถาบันพระปกเกล้า การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของบริษัท
หรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน
• ไม่มี
จ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2559
• นายเจษฎา พรหมจาต
หุ้น
จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท
• คู่สมรส
หุ้น
1 ปี 8 เดือน (ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558)
• บุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ
หุ้น
การศึกษา
• ปริญญาโทบัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
• ไม่มี
ประวัติการท�ำงาน
2558 - ปัจจุบัน
		

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บมจ.เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น

การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
การประชุมคณะกรรมการบริษัท		
5/6
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ		
4/4
การประชุมสามัญประจ�ำปีผู้ถือหุ้น		
1/1
การประชุมวิสามัญประจ�ำปีผู้ถือหุ้น		
1/1

รายงาน
ประจ�ำปี 2559
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คณะกรรมการบริษัท

นางวีรวรรณ วรรุตม์
ต�ำแหน่ง
อายุ
การศึกษา
• ปริญญาโท, Instructional Media Technology, Central
Missouri State , U.S.A.
• ปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงของ ก.พ. (นบส รุ่น 60)
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงกระบวนการยุติธรรม (บยส รุ่น 1)
• หลักสูตร Mini MBA มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรรมการอิสระ
67 ปี

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์
• ไม่มี

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการอืน่ ทีม่ ิใช่บริษทั จดทะเบียน
• ไม่มี
				
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของ
บริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน
การอบรมปี 2559
• แนวทางความประพฤติและแนวทางการปฏิบตั เิ รือ่ งจรรยาบรรณ • ไม่มี
ของ สถาบันลอริเอท สหรัฐเมริกา เมื่อ วันที่ 28 กันยายน 2559
• การต่อต้านคอร์รับชั่น การป้องกันการฉ้อฉลและผลประโยชน์ จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท
ทับซ้อน กับ Mark Snyderman, Chief Ethics and Compliance 9 วัน (ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559)
Officer of Laureate เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559
การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
การประชุมคณะกรรมการบริษัท		
1/6
จ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2559
การประชุ
ม
สามั
ญ
ประจ�
ำ
ปี
ผ
ถ
้
ู
อ
ื
หุ
น
้
0/1
• นางวีรวรรณ วรรุตม์
หุ้น
การประชุมวิสามัญประจ�ำปีผู้ถือหุ้น
0/1
• คู่สมรส
หุ้น
• บุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ
หุ้น
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
• ไม่มี
ประวัติการท�ำงาน (ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง)
23 ธ.ค.2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
บมจ.เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น
มิ.ย. 2558 - ปัจจุบ ัน
คณบดีคณะนิเทศศาสตร์และการออกแบบ
มหาวิทยาลัยนานาชาติ แสตมฟอร์ด
ต.ค. 2552 - มิ.ย.2558 คณบดีศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยนานาชาติ แสตมฟอร์ด
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รายงาน
ประจ�ำปี 2559

นายสุภวัฒน์ สงวนงาม
ต�ำแหน่ง
อายุ

กรรมการ
43 ปี

การศึกษา
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเนชั่น
การอบรมปี 2559
• ไม่มี
จ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2559
• นายสุภวัฒน์ สงวนงาม
หุ้น
• คู่สมรส
หุ้น
• บุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ
หุ้น

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์
2559 - ปัจจุบัน
กรรมการ - บมจ.เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการอืน่ ทีม่ ิใช่บริษทั จดทะเบียน
• ไม่มี
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของ
บริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน
• ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
• ไม่มี

จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท
9 วัน (ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559)

ประวัติการท�ำงาน
23 ธ.ค. 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ
		
บมจ.เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น
2558 - 22 ธ.ค.2559 ผู้อ�ำนวยการอาวุโส ส่วนงานสนับสนุน
บมจ.เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น
2555 - 2557
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายบัญชี
		
บมจ.เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น

การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
การประชุมคณะกรรมการบริษัท		
1/6
การประชุมสามัญประจ�ำปีผู้ถือหุ้น
0/1
การประชุมวิสามัญประจ�ำปีผู้ถือหุ้น
0/1

รายงาน
ประจ�ำปี 2559
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คณะกรรมการบริษัท

นางนงค์นาถ ห่านวิไล
ต�ำแหน่ง
อายุ

กรรมการ
54 ปี

การศึกษา
• ปริญญาโท นิเทศศาสตร์พัฒนาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี การสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์
• ไม่มี

การอบรมปี 2559
• ไม่มี

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการอืน่ ทีม่ ิใช่บริษทั จดทะเบียน
• ไม่มี

จ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2559
• นางนงค์นาถ ห่านวิไล
30,000 หุ้น (0.01%)
• คู่สมรส
หุ้น
• บุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ
หุ้น

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของ
บริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน
• ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
• ไม่มี

จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท
9 วัน (ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559)

การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
การประชุมคณะกรรมการบริษัท		
1/6
ประวัติการท�ำงาน
การประชุ
ม
สามั
ญ
ประจ�
ำ
ปี
ผ
ถ
้
ู
อ
ื
หุ
น
้
0/1
23 ธ.ค. 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ
0/1
		
บมจ.เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น การประชุมวิสามัญประจ�ำปีผู้ถือหุ้น
2553 - ปัจจุบัน
ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�ำนวยการ
		
สายงานกลยุทธ์องค์กรและซีเอสอาร์
		
บมจ.เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น
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รายงาน
ประจ�ำปี 2559

นางลักขณา รัตน์วงศ์สกุล
ต�ำแหน่ง
อายุ

กรรมการ
53 ปี

การศึกษา
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์การเงิน มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์
• ไม่มี

การอบรม
• หลักสูตรบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการบริษัท การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการอืน่ ทีม่ ิใช่บริษทั จดทะเบียน
กรรมการ - บจก.เอ็นบีซี เน็กซ์มีเดีย
(DCP) รุน่ 124/2552 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย 2555 - ปัจจุบัน
2555 - ปัจจุบัน
กรรมการ - บจก.เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชั่น
การอบรมปี 2559
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของ
• ไม่มี
บริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน
• ไม่มี
จ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2559
• นางลักขณา รัตน์วงศ์สกุล
1 หุ้น (0.00%)
จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท
• (คู่สมรส) นายกนก รัตน์วงศ์สกุล - หุ้น
9 วัน (ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559)
• บุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ
- หุ้น
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
• ภรรยาคุณกนก รัตน์วงศ์สกุล
ประวัติการท�ำงาน
23 ธ.ค. 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ
		
บมจ.เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น
2558 - ปัจจุบัน
ผู้อ�ำนวยการอาวุโส ส่วนงานสนับสนุน
บมจ.เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น
2553 - 2557
ผู้อ�ำนวยการ ส่วนงานสนับสนุน
		
บมจ.เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น

การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
การประชุมคณะกรรมการบริษัท		
1/6
การประชุมสามัญประจ�ำปีผู้ถือหุ้น
0/1
การประชุมวิสามัญประจ�ำปีผู้ถือหุ้น
0/1

รายงาน
ประจ�ำปี 2559
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คณะกรรมการบริษัท

นายสุพจน์ เพียรศิริ
ต�ำแหน่ง
อายุ
การศึกษา
2559 - ปัจจุบัน
• ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (การสอบบัญชี) เกียรตินิยมอันดับ 2 		
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
2555 - ปัจ จุบ ัน
การอบรม
• หลักสูตร “The 7 Habits of Highly Effective People”, Affiliate
Pac Rim Group
• หลักสูตร “Strategy Management Program” รุ่นที่ 1/2554 คณะ
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตร บทบาทหน้าทีแ่ ละทักษะของการเป็นกรรมการบริษทั (DCP)
รุ่นที่ 150/2554 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร CFO Current Issues for 2015 สภาวิชาชีพบัญชี
ในพระบรมราชูปถัมภ์

กรรมการ
48 ปี
กรรมการ
บมจ.เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์
ผูอ้ ำ� นวยการอาวุโสฝ่ายบัญชี - บมจ. เนชัน่ มัลติมเี ดีย กรุป๊

การด� ำ รงต� ำ แหน่ ง กรรมการในกิ จ การอื่ น ที่ มิ ใ ช่ บ ริ ษั ท
จดทะเบียน
2559 - ปัจจุบัน
กรรมการ - บริษัท เอ็นเอ็มแอล จ�ำกัด
2559 - ปัจจุบัน
กรรมการ - บริษัท เนชั่น ยู จ�ำกัด
2558 - ปัจจุบัน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
		
มหาวิทยาลัยเนชั่น
2557 - ปัจ จุบ ัน
กรรมการ - บริษทั เนชัน่ โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ�ำกัด
2557 - ปัจจุบัน
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร - มหาวิทยาลัยเนชั่น
2557 - ปัจจุบัน
กรรมการ
		
บริษทั โยมิอรู -ิ เนชัน่ อินฟอร์มเมชัน่ เซอร์วสิ จ�ำกัด
การอบรมปี 2559
2556 - ปัจจุบัน
กรรมการ
• หลักสูตร มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่12 (TAS), ภาษีเงินได้ (ปรับปรุง 		
บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จ�ำกัด
ปี 2557)
2555 - ปัจจุบัน
กรรมการ
• หลักสูตร การจัดท�ำงบกระแสเงินสด (ภาคปฏิบัติ)
		
บริษัท แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสติ้ง จ�ำกัด
• หลักสูตร ท�ำความเข้าใจร่าง TFRS9, TAS32, TFRS7, TFRIC16 และ 2553 - ปัจจุบัน
กรรมการ - บริษัท กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จ�ำกัด
TFRIC19. รุ่นที่ 2/2559 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
2553 - ปัจจุบัน
กรรมการ - บริษัท คมชัดลึก มีเดีย จ�ำกัด
2557 - 2559
กรรมการ - บริษัท เนชั่น คิดส์ จ�ำกัด
จ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2559
2557 - 2559
กรรมการ - บริษัท เนชั่น เอ็ดดูเทนเม้นท์ จ�ำกัด
• นายสุพจน์ เพียรศิริ
20,100
หุ้น (0.00%)
• คู่สมรส
หุ้น
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของบริษัท
• บุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ
หุ้น
หรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน
• ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
• ไม่มี
จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท
9 วัน (ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559)
ประวัติการท�ำงาน
23 ธ.ค. 2559 - ปัจจุบัน
กรรมการ
การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
		
บมจ.เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น การประชุมคณะกรรมการบริษัท		
1/6
การประชุมสามัญประจ�ำปีผู้ถือหุ้น		
0/1
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนใน การประชุมวิสามัญประจ�ำปีผู้ถือหุ้น		
0/1
ตลาดหลักทรัพย์
2559 - ปัจจุบัน
กรรมการ - บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
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รายงาน
ประจ�ำปี 2559

นายสิริชาย ชนาน�ำ
ต�ำแหน่ง
อายุ

กรรมการ
47 ปี

การด� ำ รงต� ำ แหน่ ง กรรมการในกิ จ การอื่ น ที่ มิ ใ ช่ บ ริ ษั ท
การศึกษา
• ปริญญาโท สาขาบัญชีการเงินมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จดทะเบียน
ปัจจุบัน
กรรมการ - บจก.คอมพาส ออดิท
• ปริญญาตรี สาขาบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปัจจุบัน
กรรมการ - บจก.เปียร์นนท์ เคเบิ้ลเนต
การอบรมปี 2559
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของ
• ไม่มี
บริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน
• ไม่มี
จ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2559
• นายสิริชาย ชนาน�ำ
หุ้น
จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท
• คู่สมรส
หุ้น
9 วัน (ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559)
• บุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ
หุ้น
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
• ไม่มี
ประวัติการท�ำงาน
23 ธ.ค. 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ
		
บมจ.เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น

การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
การประชุมคณะกรรมการบริษัท		
1/6
การประชุมสามัญประจ�ำปีผู้ถือหุ้น
0/1
การประชุมวิสามัญประจ�ำปีผู้ถือหุ้น
0/1

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ - บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
2558 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชี
		
บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป

รายงาน
ประจ�ำปี 2559
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คณะผู้บริหาร

นายสุภวัฒน์ สงวนงาม
ต�ำแหน่ง
อายุ
การศึกษา
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเนชั่น
การอบรมปี 2559
• ไม่มี
จ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2559
• นายสุภวัฒน์ สงวนงาม
หุ้น
• คู่สมรส		
หุ้น
• บุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ
หุ้น
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
• ไม่มี
ประวัติการท�ำงาน
23 ธ.ค. 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ
บมจ.เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น
2558 - 22 ธ.ค.2559 ผู้อ�ำนวยการอาวุโส ส่วนงานสนับสนุน
บมจ.เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น
2555 - 2557
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายบัญชี
บมจ.เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น
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กรรมการผู้จัดการ
43 ปี

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษทั อื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์
2559 - ปัจจุบัน
กรรมการ - บมจ.เนชัน่ มัลติมเี ดีย กรุป๊
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการอืน่ ทีม่ ิใช่บริษทั จดทะเบียน
• ไม่มี
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของ
บริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน
• ไม่มี

นางนงค์นาถ ห่านวิไล
ต�ำแหน่ง
อายุ

ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�ำนวยการ
สายงานกลยุทธ์องค์กรและซีเอสอาร์
54 ปี

การศึกษา
• ปริญญาโท นิเทศศาสตร์พัฒนาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี การสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
				
การอบรมปี 2559
• ไม่มี
				
จ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2559
• นางนงค์นาถ ห่านวิไล
30,000 หุ้น (0.01%)
• คู่สมรส
หุ้น
• บุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ
หุ้น

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษทั อื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์
• ไม่มี
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการอืน่ ทีม่ ิใช่บริษทั จดทะเบียน
• ไม่มี
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของ
บริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน
• ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
• ไม่มี
ประวัติการท�ำงาน
23 ธ.ค. 2559 - ปัจจุบัน
2553 - ปัจจุบัน

กรรมการ
บมจ.เนชัน่ บรอดแคสติง้ คอร์ปอเรชัน่
ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�ำนวยการ สายงาน
กลยุทธ์องค์กรและซีเอสอาร์
บมจ.เนชัน่ บรอดแคสติง้ คอร์ปอเรชัน่

รายงาน
ประจ�ำปี 2559
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คณะผู้บริหาร

นายกนก รัตน์วงศ์สกุล
ต�ำแหน่ง
อายุ
การศึกษา
• ปริญญาตรี วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษทั อื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์
• ไม่มี

การอบรมปี 2559
• ไม่มี
จ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2559
• นายกนก รัตน์วงศ์สกุล
• (คู่สมรส) นางลักขณา รัตน์วงศ์สกุล
1
• บุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ
-

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการอืน่ ทีม่ ิใช่บริษทั จดทะเบียน
• ไม่มี
หุ้น
หุน้ (0.00%)
หุ้น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
• สามีคุณลักขณา รัตน์วงศ์สกุล
ประวัติการท�ำงาน
2553 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้อ�ำนวยการ สายงานผู้ประกาศ
บมจ.เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น
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รองกรรมการผู้อ�ำนวยการ
สายงานผู้ประกาศ
53 ปี

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของ
บริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน
• ไม่มี

นางสาวชไมพร คงเพชร
ต�ำแหน่ง
อายุ

ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�ำนวยการ
สายงานวิทยุและกิจกรรม
56 ปี

การศึกษา
• ปริญญาโท สังคมวิทยาประยุกต์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การอบรมปี 2559
• ไม่มี
จ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2559
• นางสาวชไมพร คงเพชร 41,636 หุ้น (0.01%)
• คู่สมรส		
หุ้น
• บุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ
หุ้น

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษทั อื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์
• ไม่มี
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการอืน่ ทีม่ ิใช่บริษทั จดทะเบียน
• ไม่มี
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของ
บริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน
• ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
• ไม่มี
ประวัติการท�ำงาน
2553 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�ำนวยการ
		
สายงานวิทยุและกิจกรรม
		
บมจ.เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น

รายงาน
ประจ�ำปี 2559
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นายวีระศักดิ์ พงศ์อักษร
ต�ำแหน่ง
อายุ
การศึกษา
• ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
การอบรมปี 2559
• ไม่มี
จ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2559
• นายวีระศักดิ์ พงศ์อักษร
หุ้น
• คู่สมรส		
หุ้น
• บุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ
หุ้น
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
• ไม่มี
ประวัติการท�ำงาน
2557 - ปัจจุบัน
บรรณาธิการบริหาร - สายงานข่าวโทรทัศน์
บมจ.เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น
2555 - 2556
บรรณาธิการบริหาร - กรุงเทพธุรกิจทีวี
		
บมจ.เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
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บรรณาธิการบริหาร
สายงานข่าวโทรทัศน์
51 ปี

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษทั อื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์
• ไม่มี
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการอืน่ ทีม่ ิใช่บริษทั จดทะเบียน
• ไม่มี
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของ
บริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน
• ไม่มี

นางสาวพัชรา ชัยวงค์
ต�ำแหน่ง
อายุ

ผู้อ�ำนวยการอาวุโส ฝ่ายขายโฆษณา
54 ปี

การศึกษา
• ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
การอบรมปี 2559
• ไม่มี
จ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2559
• นางสาวพัชรา ชัยวงค์
12,000 หุ้น (0.00%)
• คู่สมรส		
หุ้น
• บุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ
หุ้น

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษทั อื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์
• ไม่มี
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการอืน่ ทีม่ ิใช่บริษทั จดทะเบียน
• ไม่มี
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของ
บริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน
• ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
• ไม่มี
ประวัติการท�ำงาน
2558 - ปัจจุบัน
		
2548 - 2558
		

ผู้อ�ำนวยการอาวุโส ฝ่ายขายโฆษณา
บมจ.เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น
ผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายขายโฆษณา
บมจ.เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น

รายงาน
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คณะผู้บริหาร

นางลักขณา รัตน์วงศ์สกุล
ต�ำแหน่ง
อายุ
การศึกษา
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์การเงิน มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
การอบรม
• หลักสูตรบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการบริษัท
(DCP) รุน่ 124/2552 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
การอบรมปี 2559
• ไม่มี
จ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2559
• นางลักขณา รัตน์วงศ์สกุล
1 หุ้น (0.00%)
• (ค่สมรส) นายกนก รัตน์วงศ์สกุล - หุ้น
• บุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ
- หุ้น
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
• ภรรยาคุณกนก รัตน์วงศ์สกุล
ประวัติการท�ำงาน
23 ธ.ค. 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ
		
บมจ.เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น
2558 - ปัจจุบัน
ผู้อ�ำนวยการอาวุโส ส่วนงานสนับสนุน
บมจ.เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น
2553 - 2557
ผู้อ�ำนวยการ ส่วนงานสนับสนุน
		
บมจ.เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น
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ผู้อ�ำนวยการอาวุโส
ส่วนงานสนับสนุน
53 ปี

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษทั อื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์
• ไม่มี
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการอืน่ ทีม่ ิใช่บริษทั จดทะเบียน
2555 - ปัจจุบัน
กรรมการ - บจก.เอ็นบีซี เน็กซ์มีเดีย
2555 - ปัจจุบัน
กรรมการ - บจก.เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชั่น
				
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของ
บริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน
• ไม่มี

นางสุวรรณี วัชรภาสกร
ต�ำแหน่ง
อายุ

ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายการเงิน
49 ปี

การศึกษา
• ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษทั อื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์
• ไม่มี

การอบรมปี 2559
• ไม่มี

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการอืน่ ทีม่ ิใช่บริษทั จดทะเบียน
• ไม่มี

จ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2559
• นางสุวรรณี วัชรภาสกร
หุ้น
• คู่สมรส		
หุ้น
• บุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ
หุ้น

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของ
บริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน
• ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
• ไม่มี
ประวัติการท�ำงาน
2555 - ปัจจุบัน ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายการเงิน
		
บมจ.เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น

รายงาน
ประจ�ำปี 2559

29

คณะผู้บริหาร

นางสาววิพาภร อุ่นสุข
ต�ำแหน่ง
อายุ
การศึกษา
• ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษทั อื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์
• ไม่มี

การอบรมปี 2559
• ไม่มี

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการอืน่ ทีม่ ิใช่บริษทั จดทะเบียน
• ไม่มี

จ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2559
• นางสาววิพาภร อุ่นสุข
2,000 หุ้น (0.00%)
• คู่สมรส		
หุ้น
• บุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ
หุ้น

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของ
บริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน
• ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
• ไม่มี
ประวัติการท�ำงาน
2559 - ปัจจุบัน ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชี
		
บมจ.เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น
2556 - 2558 ผู้จัดการ ฝ่ายบัญชี
		
บมจ.เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น
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ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชี
41 ปี
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โครงสรางการประกอบธุรกิจของบร�ษัทฯ ป 2559

บมจ. เนชั่น บรอดแคสติ�ง คอรปอเรชั่น
(NBC)

ธุรกิจ
สื่อโทรทัศน

ธุรกิจ
สื่อว�ทยุ

99.99%
สถานีขาว
Nation TV
บจ. เอ็นบีซี เน็กซ ว�ชั่น (NNV)
ทุนชำระแลว 800 ลานบาท

ธุรกิจ
สื่อรูปแบบใหม
99.99%

F.M. 90.5 MHz

F.M. 102.0 MHz

เว็บไซต
SMS/Facebook/
Twitter
Mobile Applications
บจ. เอ็นบีซี เน็กซมีเดีย (NNM)
ทุนชำระแลว 10 ลานบาท

รวมผลิตรายการกับ
สถานีโทรทัศนฟร�ทีว�
ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

รายงาน
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เครือข่ายธุรกิจ
ธุรกิจสื่อโทรทัศน์
บริษทั ฯ เป็นผู้ผลิตและจัดหารายการโทรทัศน์ประเภทข่าวและสาระความรู้ โดยมีช่องทางการออกอากาศหลายรูปแบบเพื่อให้เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายของบริษัทฯ ได้อย่างกว้างขวาง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้น�ำทรัพยากรที่ใช้ในการผลิตรายการโทรทัศน์ อาทิเช่น ข้อมูลข่าว
ภาพข่าว คุณภาพบุคลากรทีมข่าว มาต่อยอดขยายธุรกิจไปยังธุรกิจเกี่ยวเนื่องต่างๆ

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการของธุรกิจสื่อโทรทัศน์
1) สถานีโทรทัศน์ที่บริษัทฯ เป็นผู้ด�ำเนินการ
บริษัทฯ เป็นผู้ก่อตั้งและบริหารงานสถานีโทรทัศน์อย่างครบวงจร ทั้งด้านการด�ำเนินการผลิต การจัดหารายการออกอากาศ การให้
เช่าเวลาออกอากาศ และการขายเวลาโฆษณา ซึ่งบริษัทฯ มีรายได้จากการขายเวลาโฆษณา การรับจ้างผลิตรายการและสารคดีสั้น และ
ค่าเช่าเวลา โดยบริษัทฯ ได้ด�ำเนินการในการบริหารสถานีโทรทัศน์ระบบดิจิทัลภาคพื้นดิน อย่างเต็มรูปแบบภายหลังได้รับอนุญาต
จากกสทช.
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ชื่อสถานี

แนวคิดหลักของสถานี

ช่องทางรับชม

1. สถานีข่าว Nation TV เริ่มออก
อากาศปี 2557

สถานีข่าวและสาระความรู้ 24
ชัว่ โมง ซึง่ มุง่ น�ำเสนอข้อมูลข่าวสาร
อย่างถูกต้อง เป็นกลาง ทันเหตุการณ์
พร้อมบทวิเคราะห์และข้อมูลเชิง
ลึกอย่างรอบด้านจากทีมงานข่าว
ที่มีประสบการณ์

• อุปกรณ์ชดุ รับสัญญาณดิจทิ ลั (Settop
Box)
• ช่อง 22
• ทีวีดาวเทียม ช่อง 22
• เคเบิลทีวีท้องถิ่น
• เว็บไซต์ www.nationtv.tv
• โทรศัพท์เคลื่อนที่
• Application ผ่าน ระบบ IOS และ
Android

2) รายการโทรทัศน์ที่ร่วมผลิตกับสถานีโทรทัศน์ฟรีทีวี
บริษัทฯ ด�ำเนินธุรกิจร่วมผลิตรายการโทรทัศน์ประเภทรายการข่าวและสาระความรู้กับสถานีโทรทัศน์ฟรีทีวีช่องต่างๆ โดยมีรายได้
จากส่วนแบ่งการขายเวลาโฆษณา และการประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการในรายการ ในปี 2559 บริษัทฯ มีรายการโทรทัศน์ที่ร่วมผลิต
กับสถานีโทรทัศน์ฟรีทีวีในช่อง ดังนี้

วันและเวลาในการออก
อากาศ

สถานีโทรทัศน์

ชื่อรายการ

รูปแบบรายการ

ช่อง 3

เรื่องเด่นเย็นนี้

รายงานข่าวเหตุการณ์ส�ำคัญที่เกิดขึ้น
ในรอบวันหรือประเด็นข่าวทีอ่ ยูใ่ นความ
สนใจของสังคม

ทุกวันจันทร์-วันอาทิตย์

ช่อง 9

ยิ่งถก กนกซัก

รายการสาระบันเทิงประเภท “Situation
talk” รายการแรกของไทย

ทุกวันจันทร์-วันศุกร์

เวลา 15.45 - 17.00 น.

เวลา 18.20 –18.50 น.

รายงาน
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3) ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
ในปี 2559 บริษัทฯยังคงด�ำเนินนโยบายการต่อยอดธุรกิจ โดยน�ำข้อได้เปรียบที่มีอยู่ทั้งด้านเนื้อหาข้อมูล คุณภาพบุคลากร ความ
พร้อมของเครื่องมืออุปกรณ์ และชื่อเสียงของบริษัทฯ ขยายธุรกิจไปยังธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ โดย
การน�ำเนือ้ หารายการโทรทัศน์ทไี่ ด้รบั ความนิยมหรือข่าวเหตุการณ์ทอี่ ยูใ่ นความสนใจของกระแสสังคมมาสร้างสรรค์เป็นสินค้าหรือกิจกรรม
ในรูปแบบต่างๆ เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของผู้บริโภค และเพิ่มศักยภาพในการหารายได้ของบริษัทฯ รวมทั้ง ยังเป็นการสร้างเสริม
ชื่อเสียงและภาพลักษณ์อันดีของบริษัทฯ ให้เป็นที่รู้จักของกลุ่มผู้ชมและลูกค้าเป้าหมายได้กว้างขวางมากขึ้น โดยลักษณะสินค้า บริการ
หรือกิจกรรมที่บริษัทฯ ที่ได้ด�ำเนินการจัดในปี 2559 ได้แก่

ลักษณะสินค้าหรือบริการ
การจัดกิจกรรมพิเศษ

รูปแบบ
• การจัดสัมมนาระดับชาติ 10 เขตเศรษฐกิจพิเศษ โอกาสทองสู่ AEC เพื่อยกระดับ
การค้าและการลงทุน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
• การจัดกิจกรรม Nation Bike Thailand 2016 ชวนปั่นทั่วไทย ปี 3 รณงรงค์
ประเทศไทยสู่เมืองจักรยาน

ธุรกิจสื่อวิทยุ
บริษัทฯ ร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ ด�ำเนินการผลิตรายการ เพื่อออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมา 25 ปี โดยมีรายได้จาก
การขายโฆษณา ซึ่งปี 2559 บริษัทฯ เป็นผู้ร่วมผลิตรายการ และข่าว เพื่อออกอากาศทางสถานีวิทยุระบบ FM. 2 สถานี ดังนี้
FM.90.5 MHz. (สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร) ภายใต้ชื่อ “มิติข่าว 90.5” เน้นผลิตข่าวสั้นต้นชั่วโมง ข่าวเศรษฐกิจกลางชั่วโมง
และรายการวิทยุ ทีร่ ายงานข่าวความเคลือ่ นไหวของเหตุการณ์ทนี่ า่ สนใจ ทัง้ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม การตลาด ต่างประเทศ การวิเคราะห์
ข่าวส�ำคัญอย่างเจาะลึก และสัมภาษณ์บุคคลในข่าว ด�ำเนินรายการโดยผู้ด�ำเนินรายการมืออาชีพ ผู้ด�ำเนินรายการชื่อดังจาก Nation TV
และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
FM.102 MHz. (สถานีวิทยุ ขส.ทบ.กรมการขนส่งทหารบก) ภายใต้ชื่อ “คลื่นข่าวคุณภาพชีวิต” ผลิตรายการสาระความรู้ การเมือง
เศรษฐกิจ และความเคลื่อนไหวต่างๆ ในสังคมคนท�ำงาน แนววาไรตี้ไลฟ์สไตล์ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการด�ำเนินชีวิตประจ�ำวันของคนวัย
ท�ำงานขึ้นไป ด�ำเนินรายการโดยผู้ด�ำเนินรายการคุณภาพ และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
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โดยมีรายละเอียด ดังนี้

สถานีวิทยุ
F.M. 90.5 MHz

วันและเวลาออกอากาศ /
รัศมีพื้นที่ออกอากาศ
วันจันทร์ - วันศุกร์/
เวลา 07.30 - 12.00 น.
เวลา 13.00 - 17.00 น.
และเวลา 19.30 - 20.00 น.
วันเสาร์
เวลา 05.00 - 06.00 น.
และเวลา 19.30 - 20.00 น.
รัศมีออกอากาศ : กรุงเทพฯ
และปริมณฑล,
พระนครศรีอยุธยา, ราชบุรี,
เพชรบุรี, สุพรรณบุรี,
ฉะเชิงเทรา, สมุทรสงคราม

F.M.102.0 MHz

วันจันทร์ - วันอาทิตย์
เวลา 08.00 - 23.00 น.
กรุงเทพฯ และปริมณฑล

ลักษณะรายการ

กลุ่มเป้าหมาย

• รายงานข่าวความเคลื่อนไหวของ
เหตุการณ์ทน่ี า่ สนใจ ทัง้ ด้านการเมือง
เศรษฐกิจ สังคม การตลาด ต่าง
ประเทศ รวมทัง้ วิเคราะห์ขา่ วส�ำคัญ
อย่างเจาะลึก และสัมภาษณ์บุคคล
ในข่าวใหญ่ที่ส�ำคัญ
• รายงานข่าวสั้นเหตุการณ์ส�ำคัญที่
น่าสนใจ
• รายงานข่าวสัน้ ทันธุรกิจกลางชัว่ โมง
ที่น่าสนใจ
• รายการสรุปข่าวกีฬาดังจากทัว่ โลก
• สนทนาสุขภาพ กาย ใจ ให้เคล็ดลับ
ดูแลตัวเอง ทัง้ ความงาม อาหารการ
กิน และเหตุการณ์ความเคลือ่ นไหว
ที่น่าสนใจในสังคม
• ด�ำเนินรายการโดยผูด้ ำ� เนินรายการ
จากวิทยุเนชั่น Nation TV บก.ใน
เครือ และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

กลุม่ นักธุรกิจ ผูบ้ ริหาร
คนท�ำงาน นักศึกษา
และประชาชนทัว่ ไป
ที่สนใจข่าวสาร อายุ
25 ปีขึ้นไป

• รายการข่าว และสาระความรู้ แบบ
วาไรตีไ้ ลฟ์สไตล์ ทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่
การด�ำเนินชีวิตประจ�ำวัน
• ด�ำเนินรายการโดย ผูด้ ำ� เนินรายการ
วิทยุเนชัน่ Nation TV บก.ในเครือ
และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

กลุม่ คนท�ำงานทัว่ ไป
อายุ 25 ปีขึ้นไป

ช่องทางการติดตาม รับฟัง ข่าว และรายการของ Nation Radio
นอกจากการออกอากาศทางคลื่นวิทยุ บริษัทฯ ยังได้เผยแพร่ข่าว และรายการวิทยุ FM.90.5 MHz และ FM.102.0 MHz. ผ่านสื่อ
ใหม่ในรูปแบบต่างๆ เพื่อเพิ่มช่องทางให้ผู้ฟังสามารถรับฟังรายการวิทยุของบริษัทฯ ได้สะดวกมากขึ้น รวมทั้งเพื่อให้สามารถรับฟังย้อน
หลังได้ด้วย ได้แก่
• การออกอากาศทางอินเตอร์เน็ต โดยสามารถรับฟังรายการผ่านเว็บไซต์ www.nationradio.co.th นอกจากนี้ ยังสามารถรับฟัง
ผ่านเว็บไซต์อื่น ที่ลิงค์สัญญาณไปด้วย อาทิ www.sanook.com
• การออกอากาศแบบ Radio on Mobile บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ Smart Phone Window Phone และผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เช่น
ทวิตเตอร์ www.twitter.com/NTRadio_NBC เฟซบุ๊ค www.facebook.com/radio.nbc
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ธุรกิจสื่อรูปแบบใหม่
บริษัทฯ ได้พัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์และบริการด้านข้อมูลข่าวสารเผยแพร่ผ่านสื่อรูปแบบใหม่ อย่างต่อเนื่อง อันได้แก่ เว็บไซต์
และอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต สมาร์ททีวี เพื่อรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการรับข้อมูลข่าวสาร
ของคนยุคใหม่ผ่านสื่อต่างๆ และพัฒนาการน�ำเสนอข้อมูลข่าวสารในรูปแบบใหม่ ให้ทันกับเทคโนโลยีที่ก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว ตลอด
จน สนับสนุนดิจิตอลทีวี เพื่อสร้างประสบการณ์การรับชมโทรทัศน์ที่แตกต่างจากเดิมให้กับผู้บริโภค ได้แก่ การรับชมรายการจากสถานีได้
ครบทุกช่องทาง อย่างต่อเนื่อง

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการของธุรกิจสื่อรูปแบบใหม่
1) ธุรกิจเว็บไซต์
บริษัทฯ จัดท�ำเว็บไซต์เพื่อน�ำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ของบริษัทฯ โดยทั้งหมดเป็นเว็บไซต์ที่น�ำเสนอข้อมูลข่าวสารและ
สาระความรู้ โดยบริษัทฯ มีรายได้จากการขายพื้นที่โฆษณาบนเว็บไซต์ ซึ่งในปี 2559 มีดังนี้

ชื่อเว็บไซต์

รูปแบบ

www.nationtv.tv

เว็บไซต์ที่น�ำเสนอรายการโทรทัศน์ของสถานีข่าวเนชั่นทีวี

www.oknation.net

บล็อกที่ให้ประชาชนทั่วไปเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอข้อมูลข่าวสาร

www.nationradio.co.th

เว็บไซต์ที่น�ำเสนอรายการวิทยุที่บริษัทฯ ร่วมผลิต ซึ่งออกอากาศทางสถานี
วิทยุ F.M. 90.5 MHz และ F.M.102.0 MHz

http://breakingnews.nationtv.tv

น�ำเสนอข่าวสัน้ จากสถานีขา่ วเนชัน่ ทีวแี ละส�ำนักข่าวเนชัน่ ส่งให้เว็บไซต์ในเครือ
เนชั่นฯ และเว็บไซต์อื่นๆ ที่เป็นพันธมิตรธุรกิจ

www.247friend.net

กิจกรรมทบทวนความรูด้ า้ นวิชาการส�ำหรับเยาวชนทีเ่ ตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย

ในปี 2559 บริษัทฯ ยังเป็นตัวแทนจ�ำหน่ายพื้นที่โฆษณาให้กับบริษัทภายนอกทั่วไป โดยมีรายได้จากส่วนแบ่งค่าโฆษณาในสัดส่วนที่
แตกต่างกันตามข้อตกลงที่ได้ท�ำกันไว้ ซึ่งในปัจจุบัน มีเว็บไซต์ของบริษัทภายนอกที่บริษัทฯ ดูแลการจ�ำหน่ายพื้นที่โฆษณา คือ
• www.pantip.com : เว็บบอร์ดชุมชนที่เป็นแหล่งข้อมูลใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
• www.exteen.com : บล็อกที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอข้อมูลข่าวสาร
รวมถึง จัดท�ำแคมเปญโฆษณา ในเว็บไซด์อนื่ ๆ ให้กบั ลูกค้าทีต่ อ้ งการลงโฆษณา โดยเป็นนายหน้าในการติดต่อเพือ่ จัดท�ำแคมเปญ
โฆษณานั้นๆ
• Facebook, Youtube, Instagram : จัดท�ำแคมเปญโฆษณาให้กับลูกค้าผ่านสื่อออนไลน์ดังกล่าว
• Manage Influence : บริหารเหล่าบรรดา Online Influencer ในการน�ำเสนอสินค้าให้กับผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ
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2) ธุรกิจบริการข้อมูลผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่
บริษัทฯ น�ำข้อมูลข่าวสารจากสื่อโทรทัศน์และสื่อวิทยุของบริษัทฯ และพันธมิตรทางธุรกิจมาพัฒนาให้มีเนื้อหาและ
รูปแบบการน�ำเสนอทีส่ ามารถตอบรับกับวิถกี ารใช้ชวี ติ ทีท่ นั สมัยของคนยุคใหม่ ซึง่ นิยมรับข้อมูลข่าวสารผ่านสือ่ รูปแบบใหม่ๆ
โดยในปี 2559 บริษัทฯ ให้บริการข้อมูลผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ประเภทต่างๆ เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ Smart Phone แท็บเล็ต ดังนี้
บริการส่งข่าวหรือรายงานเหตุการณ์ต่างๆ ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในรูปแบบข้อความสั้น (SMS: Short Message Service)
ซึง่ สามารถให้บริการส่งข่าวผ่านระบบโทรศัพท์เคลือ่ นทีท่ กุ เครือข่าย และทุกประเภทข่าวตามความต้องการของลูกค้า เช่น ข่าวธุรกิจ ข่าวภาษาอังกฤษ
และข่าวสารทั่วไป เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทฯ มีรายได้จากค่าสมาชิกรายเดือนของผู้ใช้บริการ SMS ที่เป็นบริการของบริษัทฯ และได้รับส่วน
แบ่งรายได้ค่าสมาชิก SMS จากพันธมิตรทางธุรกิจ ซึ่งบริษัทฯ ให้บริการเป็นตัวแทนด�ำเนินกิจกรรมด้านการตลาด
ในปี 2559 บริการ SMS ของบริษัทฯ ได้แก่
บริการ SMS

บริการ

รูปแบบ

อัตราค่าบริการ

เนชั่นทันข่าว

ข่าวส�ำคัญและประเด็นข่าวใหม่ทเี่ กิดขึน้ อย่างทันเหตุการณ์
จากสถานีข่าว Nation TV

49 บาท/เดือน

The Nation News

ข่าวภาษาอังกฤษจากหนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น

49 บาท/เดือน

ThaiVisa

ข่าวภาษาอังกฤษจาก ThaiVisa และหนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น

49 บาท/เดือน

ข่าวด่วนกรุงเทพธุรกิจ

ข่าวและความเคลือ่ นไหวด้านเศรษฐกิจและการเงินจากหนังสือพิมพ์
กรุงเทพธุรกิจ

49 บาท/เดือน

ข่าวด่วนคมชัดลึก

ข่าวส�ำคัญและประเด็นข่าวใหม่ทเี่ กิดขึน้ อย่างทันเหตุการณ์จาก
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

29 บาท/เดือน

Nation Oil Alert

บริการแจ้งราคาน�้ำมัน ขึ้น-ลง ทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลง

ครั้งละ 1 บาท
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ภาวะอุตสาหกรรม
และการแข่งขัน
ธุรกิจสื่อโทรทัศน์ปีแห่งการปรับตัว
ปี 2559 เป็นปีทธี่ รุ กิจสือ่ โทรทัศน์มกี ารแข่งขันรุนแรง ท่ามกลาง
ภาวะเศรษฐกิจที่มีการเติบโตต�่ำ เม็ดเงินโฆษณาผ่านสื่อทีวีติดลบ
18 เปอร์เซ็นต์ ผ่านสื่อ ทีวีดิจิทัล ติดลบ 3 เปอร์เซ็นต์ และมีผู้
ประกอบการในตลาดจ�ำนวนมาก ทีวีดิจิทัล 24 ช่อง ทีวีดาวเทียม
เคเบิลทีวี และทีวีอยู่บนแฟลตฟอร์มออนไลน์
ขณะที่การก้าวสู่ปีที่ 3 ของธุรกิจ ทีวีดิจิทัล ต้องปรับตัวค่อน
ข้างมาก หลังจากเมื่อปี 2558 มีผู้ประกอบการ ถอดใจ ประกาศยุติ
การออกอากาศไปแล้ว 2 ช่อง คือ ช่องไทยทีวี และ ช่องโลก้า ท�ำให้
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) มี
มติเพิกถอนใบอนุญาตช่อง”ไทยทีวี และโลก้า” มีผลตั้งแต่วันที่ 4
กุมภาพันธ์ 2559 พร้อมระบุให้ช�ำระเงินค้างประมูล 1.6 พันล้าน
บาท ภายใน 30 วัน
ผูป้ ระกอบการทีวดี จิ ทิ ลั ทีเ่ หลืออีก 22 ช่อง ยังคงเดินหน้า
ด้วยความพยายามพัฒนาคอนเทนท์ ให้ตรงกับความ
ต้องการของผู้ชม สร้างจุดแข็ง สร้างแบรนด์ของช่อง
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ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ทั้งช่องข่าว ช่องวาไรตี้ ช่องความละเอียดคมชัดสูง
และช่องเด็ก
แต่ดว้ ยเม็ดเงินทีจ่ ำ� กัด รายได้จากการโฆษณายังไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย ในขณะที่ต้นทุนค่าใบอนุญาตประกอบการทีวีดิจิทัล ยัง
คงเดินหน้าตามสัญญา เป็นภาระหนักส�ำหรับผู้ประกอบการทีวีทุก
ราย จนท�ำให้เกิดกระแสการเทคโอเวอร์ การร่วมทุนของผู้ประกอบ
การทีวดี จิ ทิ ลั และการเปิดรับนายทุนใหม่ ออกมาหลายช่อง เป็นการ
ปรับตัวทัง้ ในเรือ่ งการเงิน ขณะเดียวกันก็ตอ้ งปรับตัวในด้านการผลิต
เนื้อหาคอนเทนท์ ให้ตอบโจทย์ผู้บริโภคควบคู่กันไปด้วย
ในขณะทีผ่ ปู้ ระกอบการทีวตี อ้ งปรับตัว ยังมีปจั จัยลบจากภาพ
รวมโฆษณาในปี 2559 ที่มีมูลค่าตลาดรวมลดลง โดยอุตสาหกรรม
สื่อโฆษณาปี 2559 ปิดยอดด้วยมูลค่า 1.07 แสนล้านบาท ติดลบถึง
11.69% เมื่อเทียบกับปี 2558 ซึ่งอุตสาหกรรมนี้มีมูลค่า 1.41 แสน
ล้านบาท เติบโต 3.5%

ภาพรวมโฆษณาปี’59 ติดลบ 11%
ข้อมูลจากบริษัทนีลเส็น ประเทศไทย จ�ำกัด รายงานการใช้งบ
โฆษณาผ่านสื่อปี 2559 มีมูลค่า 107,896 ล้านบาท ติดลบ 11.69%
โดยกลุ่มสื่อที่อยู่ที่ภาวะติดลบ ประกอบด้วย ทีวีอนาล็อก มูลค่า
47,121 ล้านบาท ติดลบ 17.92%, ทีวีดิจิทัล มูลค่า 20,393 ล้าน
บาท ติดลบ 2.57%, เคเบิล/ทีวีดาวเทียม มูลค่า 3,495 ล้านบาท
ติดลบ 42.28% โฆษณาสื่อวิทยุ มูลค่า 5,262 ล้านบาท ติดลบ
7.28%, หนังสือพิมพ์ มูลค่า 9,843 ล้านบาท ติดลบ 20.12% ,
นิตยสารมูลค่า 2,929 ล้านบาท ติดลบ 31.37%

กลุ่มสื่อที่งบโฆษณา“เติบโต” ประกอบไปด้วย โฆษณาในโรง
ภาพยนตร์ มูลค่า 5,445 ล้านบาท เติบโต 6.08% ,ป้ายโฆษณา
มูลค่า 5,665 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 35.20% , สื่อเคลื่อนที่ (transit)
มูลค่า 5,311 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18.39% ,อินสโตร์ มูลค่า700 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้น 8.53% และอินเทอร์เน็ต มูลค่า 1,731 ล้านบาท เพิ่ม
ขึ้น 63.61%

ภาพรวมการใช้งบโฆษณาปี 2559
ประเภท

มูลค่า/ล้านบาท

เปลี่ยนแปลง%
(เทียบปี 2558)

ทีวีอนาล็อก

47,121

-17.92%

ทีวีดิจิทัล

20,393

-2.57%

เคเบิล/ทีวีดาวเทียม

3,495

-42.28%

วิทยุ

5,262

-7.28%

หนังสือพิมพ์

9,843

-20.12%

นิตยสาร

2,929

-31.37%

สื่อในโรงภาพยนตร์

5,445

6.08%

ป้ายโฆษณา

5,665

35.20%

สื่อเคลื่อนที่

5,311

18.39%

อินสโตร์มีเดีย

700

8.53%

อินเทอร์เน็ต

1,731

63.61%

ที่มา : นีลเส็น ประเทศไทย
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ส�ำหรับงบโฆษณาผ่านสื่อเดือน ธ.ค.2559 เทียบช่วงเดียวกัน
กับปี 2558 มีมูลค่า 9,552 ล้านบาท ติดลบ 2.82% ซึ่งเป็นอัตรา
ลดลงที่ดีที่สุดในไตรมาส 4 ปีก่อน เมื่อเทียบกับเดือน ต.ค. มีมูลค่า
5,616 ล้านบาท ติดลบ 45.18% และเดือน พ.ย. มีมูลค่า 6,110
ล้านบาท ติดลบ 42.66%

นายไตรลุจน์ นวะมะรัตน นายกสมาคมมีเดียเอเยนซีแ่ ละธุรกิจ
สือ่ แห่งประเทศไทย (MAAT) เปิดเผยว่าอุตสาหกรรมโฆษณาปี 2559
เดือน ธ.ค. มีทิศทางฟื้นตัวจากการกลับมาใช้งบโฆษณาของกลุ่ม
สินค้าเทศกาลในช่วงโค้งสุดท้าย หลังจากชะลอตัวในเดือน ต.ค.-พ.ย.
2559

ที่มา : นีลเส็น ประเทศไทย

สมาคมมีเดียฯประเมินปี 2560 เศรษฐกิจจะค่อยๆ กลับมา
ดีขนึ้ จากนโยบายกระตุน้ เศรษฐกิจของรัฐบาล ผ่านโปรเจคต่างๆ
และการผ่อนคลายของสถานการณ์บ้านเมือง ท�ำให้บริษัทต่างๆ
จะกลับมาใช้งบโฆษณาเพิ่มขึ้น ส่งผลให้อุตสาหกรรมโฆษณา
เติบโตราว 3-5% ในทิศทางเดียวกับจีดีพี
ตัวเลขโฆษณาทีล่ ดลงสะท้อนความเป็นไปของตลาด โดยเฉพาะ
ตัวเลขการใช้เม็ดเงินโฆษณาเดือนต.ค.-พ.ย.2559 นีลเส็น ประเทศไทย
รายงานยอดติดลบมากถึง 40% ปัจจัยส�ำคัญที่ท�ำให้ยอดการใช้สื่อ
โฆษณาปรับลดลงมาก ส่วนหนึง่ มาจากกรณีพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จสวรรคต ท�ำให้สื่อต่างๆ
ปรับรูปแบบการน�ำเสนอช่วงถวายความอาลัย ยอดการ
ใช้สื่อโฆษณาจึงชะงักไปชั่วคราว บรรยากาศตลาด
โฆษณาตลอดไตรมาส 4/2559 จึงเป็นไปอย่าง
เงียบเหงา
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อย่างไรก็ตาม นางสาวปัทมวรรณ สถาพร กรรมการผู้จัดการ
มายด์แชร์ เอเยนซีเครือข่ายด้านการตลาดและการสื่อสาร ระบุว่า
ตัวเลขการใช้เม็ดเงินโฆษณาเดือน ธ.ค.2559 มีแนวโน้มดีขึ้น
เมื่อเทียบกับเดือน ต.ค.-พ.ย.2559 โดยบรรยากาศตลาดค่อยๆ
ปรับตัวดีขึ้น
แม้ภาพรวมโฆษณาจะมีมูลค่าลดลง แต่ก็พบว่าสื่อทีวี
ทุกประเภทยังครองส่วนแบ่งงบโฆษณาสูงสุด 68% เพิ่มขึ้นจาก
ปีที่ผ่านมาอยู่ที่ 66% ทั้งนี้ เนื่องจาก“ทีวีดิจิทัล” มีฐานผู้ชม
เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง และสามารถปรับราคาค่าโฆษณาขึ้นมาสู่ระดับ
แสนบาทต่อนาที

ช่อง “ท็อป5” ทีวีดิจิทัลขึ้นราคา
ในปี 2559 ที่ผา่ นมา จ�ำนวนผู้ชมทีวีทุกประเภทมียอดรวม
33.3 ล้านคนต่อวัน โดยแบ่งเป็นกลุม่ ผูร้ บั ชมช่องฟรีทวี รี ายเดิม 27.1
ล้านคนต่อวัน ลดลงจาก 30.6 ล้านคนต่อวันในปี 2557 ขณะที่กลุ่ม
ผู้รับชมทีวีดิจิทัลมี 24.9 ล้านคนต่อวัน เพิ่มขึ้นจาก 12 ล้านคนต่อ
วันในปี 2557 จากแนวโน้มดังกล่าว ถือว่าฐานผู้ชมฟรีทีวีรายเดิม
จาก 6 ช่องหลัก และฐานผู้ชมทีวีดิจิทัล 22 ช่องใหม่ มีสัดส่วนผู้ชม
ปรับมาใกล้เคียงกันมากขึ้น นางสาวพเยาว์ ธรรมธีรสุนทร หัวหน้า
ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์การซือ้ สือ่ โทรทัศน์ มายด์แชร์ ประเทศไทย เปิด
เผยว่า จากจ�ำนวนผู้ชมทีวีดิจิทัลที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง นับตั้งแต่ออก
อากาศในปี 2557 ถึงปัจจุบัน ส่งผลให้ช่องที่ครองเรทติ้งท็อปไฟว์
หรือช่องทีไ่ ด้รบั ความนิยมสูงสุด 5 อันดับแรก เช่น เวิรค์ พอยท์ โมโน
ช่อง 8 ช่องวัน ประกาศขึ้นราคาโฆษณาในช่วงเวลาไพรม์ไทม์ ที่มี
เรทติ้งสูงขึ้นอีก 10-20% จะส่งผลให้เม็ดเงินโฆษณาทีวีดิจิทัลในปี
2560 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากมูลค่า 2 หมื่นล้านบาทในปี 2559 มา
เป็น 3 หมื่นล้านบาท หรือเติบโตขึ้นประมาณ 48%
เม็ดเงินโฆษณาช่องทีวดี จิ ทิ ลั กว่า 2 หมืน่ ล้านบาทในปี 2559
เป็นเม็ดเงินทีก่ ระจายเข้าสูก่ ลุม่ ผูป้ ระกอบการทีวดี จิ ทิ ลั ทีม่ เี รตติง้
ใน 5 อันดับแรกถึง 70%  ส่วนฟรีทวี รี ายเดิม ยอดโฆษณาปี 2559
มูลค่าอยู่ที่   4.8 หมื่นล้านบาท เติบโต 2.3% โดยช่อง 3 และ
ช่อง 7 ครองเม็ดเงินไว้ราว 85% ของตลาด
ความเปลี่ยนแปลงของธุรกิจทีวีปรากฏภาพชัดเจน สอดคล้อง
กับการประเมินจากศูนย์วิจัยกสิกรไทย ที่คาดว่า ภาพรวมของ
อุตสาหกรรมสื่อโทรทัศน์ไทย หลังจากมีทีวีดิจิทัลแล้ว จะมีความ
เปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อภาพรวมอุตสาหกรรมสื่อโทรทัศน์ โดยเริ่ม

จากการแข่งขันในอุตสาหกรรมสื่อโทรทัศน์ จะมี
ความเข้มข้นขึน้ จากการเข้ามาของผูป้ ระกอบการราย
ใหม่ที่หลากหลาย การที่อุตสาหกรรมสื่อโทรทัศน์ไทย มี
ฟรีทีวีช่องบริการธุรกิจเพิ่มเป็น 24 ช่อง นับว่าเป็นการเพิ่ม
โอกาสให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวข้อง กับสื่อโทรทัศน์หน้า
ใหม่ เพือ่ เข้าสูส่ อื่ ฟรีทวี ที ยี่ งั คงเป็นแพลตฟอร์มทีค่ รองฐานคนดูมาก
ที่สุด
ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์รายใหญ่ที่มีศักยภาพทางด้านเงินทุน
จะมีโอกาสเข้ามาเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการช่องรายการได้ หรือแม้แต่
ผู้ประกอบการในธุรกิจสื่ออื่นๆ อย่างสื่อสิ่งพิมพ์ ที่มีความต้องการ
ปรับรูปแบบธุรกิจสู่ธุรกิจบรอดคาสต์ ก็มีโอกาสเข้ามาประมูลช่อง
บริการธุรกิจ เพี่อเป็นผู้ให้บริการช่องรายการในแพลตฟอร์มฟรีทีวี
ได้เช่นกัน
ขณะเดียวกัน ธุรกิจให้บริการผลิตรายการโทรทัศน์ขนาดเล็ก
ทีม่ ศี กั ยภาพและความเชีย่ วชาญด้านการผลิตรายการทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ก็
จะมีโอกาสผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อป้อนสู่ฟรีทีวีได้มากขึ้น ส่งผล
ให้การแข่งขันในอุตสาหกรรมสื่อโทรทัศน์มีความเข้มข้นมากขึ้น
ธุรกิจสื่อมีการเชื่อมโยงกันมากขึ้นในหลายแพลตฟอร์ม จาก
การเข้ามาของผู้ประกอบการที่หลากหลาย โดยเฉพาะจากธุรกิจสื่อ
อืน่ ๆ อย่างสือ่ สิง่ พิมพ์ จะท�ำให้เกิดการเปลีย่ นแปลงของธุรกิจสือ่ ใน
ลักษณะทีม่ ี การเชือ่ มโยงกันมากขึน้ ในหลายแพลตฟอร์ม เช่น เนือ้ หา
ข่าวเดียวกัน 1 รายการ จะถูกกระจายสู่หลายสื่อด้วยกัน ทั้งสื่อทีวี
ดิจิทัล สิ่งพิมพ์ หรือบนอุปกรณ์สื่อสารอย่างมือถือ เป็นต้น

ยกระดับคุณภาพธุรกิจโทรทัศน์
ความต้องการรายการโทรทัศน์ และคุณภาพของรายการสูงขึน้
จากจ�ำนวนช่องฟรีทวี ที มี่ มี ากขึน้ การทีม่ จี ำ� นวนช่องบริการธุรกิจ ซึง่
เป็นฟรีทีวีเพิ่มขึ้นจาก 6 ช่อง เป็น 24 ช่อง ประกอบกับตามหลัก
เกณฑ์ของ กสทช. ที่ระบุให้ผู้ประกอบการช่องรายการที่ชนะการ
ประมูล ต้องออกอากาศช่องทีวีดิจิทัลภายใน 30 วัน หลังจากได้รับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการ ย่อมท�ำให้ผู้ประกอบการช่องรายการ
ต่างๆ ต้องแสวงหารายการโทรทัศน์ให้พร้อมและเพียงพอต่อการ
ออกอากาศ ท�ำให้ต้องจัดหาโดยการซื้อลิขสิทธิ์รายการ โทรทัศน์ไม่
ว่าจะเป็นละครซีรยี่ ์ หรือรายการวาไรตี้ จากต่างประเทศ หรือจัดหา
จัดจ้างบริษทั ผลิตรายการในประเทศ ส่งผลให้ความต้องการรายการ
โทรทัศน์ มีแนวโน้มเติบโตสูง ในช่วงแรกของการเปลีย่ นผ่านสูย่ คุ ทีวี
ดิจิทัล
เกิดการแข่งขันในเชิงคุณภาพของเนือ้ หารายการโทรทัศน์ เพือ่
แย่งชิงคนดู จากการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของอุตสาหกรรมเคเบิล้

ทีวี และทีวีดาวเทียมในช่วงที่ผ่านมา ท�ำให้เกิดช่องรายการมากกว่า
200 ช่อง บนเคเบิ้ลทีวี และทีวีดาวเทียม และหลังจากเกิดทีวีดิจิทัล
ซึ่งมีบริการธุรกิจฟรีทีวีเพิ่มเป็น 24 ช่อง จะท�ำให้คนดูมีทางเลือกใน
การรับชม รายการโทรทัศน์ตามความสนใจของตนเองมากขึ้น โดย
คนดูที่มีจ�ำนวนเท่าเดิมจะถูกกระจายตัวไปรับชมรายการโทรทัศน์
ตามแพลตฟอร์มต่างๆ
ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า เมื่อคนดูมีทางเลือกในการรับชม
รายการโทรทัศน์มากขึน้ จากช่องรายการทีห่ ลากหลาย จะท�ำให้เกิด
การแข่งขันในเชิงคุณภาพของรายการโทรทัศน์ โดยคาดว่า รายการ
โทรทัศน์ในยุคทีวีดิจิทัล จะมีลักษณะที่แปลกใหม่ แตกต่าง และมี
คุณภาพสูงขึน้ เนือ่ งจากผูป้ ระกอบการจะต้องคัดสรรเนือ้ หารายการ
โทรทัศน์ทนี่ า่ สนใจและโดดเด่น เพือ่ ตอบสนองต่อความต้องการและ
ดึงดูดสายตาคนดูให้ ได้มากที่สุด
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เปิดโอกาสผู้ประกอบการรายเล็ก
การเปลีย่ นผ่านสูย่ คุ ทีวดี จิ ทิ ลั จะส่งผลดีตอ่ ผูป้ ระกอบการขนาด
เล็กที่มีความพร้อมและความเชี่ยวชาญ ในการประกอบธุรกิจที่
เกี่ยวข้องกับสื่อโทรทัศน์ เพื่อเข้ามาแข่งขันในสื่อฟรีทีวี ที่จะมีความ
เข้มข้นขึ้น โดย ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า ผู้ประกอบการธุรกิจที่
เกี่ยวข้องกับสื่อโทรทัศน์รายเล็ก ที่จะได้รับอานิสงส์ในช่วง
การเปลี่ยนผ่านสู่ยุคทีวีดิจิทัล มีดังนี้
ธุรกิจให้บริการผลิตรายการโทรทัศน์ และธุรกิจทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับ
การผลิตรายการโทรทัศน์ การมีช่องรายการเพิ่มขึ้นจากการเกิดทีวี
ดิจิทัลในปี 2557 ย่อมเป็นปัจจัยผลักดันหลัก ที่ท�ำให้ธุรกิจผลิต
รายการโทรทัศน์มกี ารเติบโตอย่างก้าวกระโดด เนือ่ งจากเวลาในการ
ออกอากาศมีเพิม่ มากขึน้ ท�ำให้ผปู้ ระกอบการช่องรายการทีวดี จิ ทิ ลั
ต่างๆ ต้องจัดหารายการโทรทัศน์เพือ่ ให้เพียงพอต่อการออกอากาศ
จุดเปลี่ยนนี้เป็นการเปิดโอกาสให้แก่ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์
ขนาดเล็ก ทีเ่ คยมุง่ เสนอผลงานรายการโทรทัศน์ปอ้ นเข้าสูแ่ พลตฟอร์ม
เคเบิ้ลทีวีและทีวีดาวเทียมเดิม เพื่อผลิตรายการโทรทัศน์ ป้อนเข้า
สูแ่ พลตฟอร์มฟรีทวี ี ทีย่ งั คงมีฐานคนดูอยูม่ าก ทัง้ นี้ จากความต้องการ
รายการโทรทัศน์ เพื่อป้อนเข้าสู่ช่องฟรีทีวีที่มีมากขึ้น จะเปิดโอกาส
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ทางธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการผลิตรายการโทรทัศน์ ที่ส่วนใหญ่เป็น
ผูป้ ระกอบการขนาดเล็กด้วยเช่นกัน ไม่วา่ จะเป็นธุรกิจให้เช่าสตูดโิ อ
อุปกรณ์การถ่ายท�ำรายการ เสือ้ ผ้านักแสดง และธุรกิจการให้บริการ
การตัดต่อภาพและเทคนิคพิเศษ เป็นต้น
ธุรกิจเอเจนซี่โฆษณาและโปรดักชั่นเฮ้าส์ การเกิดทีวีดิจิทัลใน
รูปแบบฟรีทีวีกว่า 24 ช่อง จะท�ำให้อุตสาหกรรมโฆษณาบนสื่อฟรี
ทีวี กลับมาคึกคักอีกครั้ง เนื่องจากช่วงเวลาส�ำหรับการโฆษณาจะมี
มากขึ้น และอัตราค่าเช่าเวลาโฆษณา ที่คาดว่าจะลดลงจากจ�ำนวน
ช่องฟรีทวี ที มี่ มี ากขึน้ ท�ำให้เจ้าของผลิตภัณฑ์รายใหม่ รวมถึงเจ้าของ
ผลิตภัณฑ์รายเล็กเดิม ที่เคยกระจุกตัวลงโฆษณาในช่องเคเบิ้ลทีวี
และทีวีดาวเทียม มีโอกาสมาลงโฆษณาในฟรีทีวีมากขึ้น
เมื่อความต้องการ โฆษณาบนสื่อฟรีทีวีมีมากขึ้น ธุรกิจเอเจน
ซี่โฆษณา รวมถึงธุรกิจโปรดักชั่นเฮ้าส์ที่รับจ้างผลิตหนังโฆษณาและ
งานด้านกราฟฟิค หรือเทคนิคพิเศษ ซึ่งธุรกิจดังกล่าวส่วนใหญ่เป็น
ธุรกิจขนาดเล็ก ก็จะมีโอกาสสร้างรายได้จากการเติบโตของอุตสาหกรรม
โฆษณาบนสื่อโทรทัศน์

ส่งผลดีธุรกิจต่อเนื่องทีวีครบวงจร
นอกจากนีย้ งั ส่งผลถึงธุรกิจจัดจ�ำหน่ายเครือ่ งรับโทรทัศน์ดจิ ทิ ลั
และกล่องรับสัญญาณดิจทิ ลั (Set-Top-Box) ซึง่ การรับชมทีวรี ะบบ
ดิจิทัลภาคพื้นดินนั้น ผู้บริโภคจ�ำเป็นต้องใช้อุปกรณ์รับสัญญาณ
ดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็นเครื่องรับโทรทัศน์ที่มีจูนเนอร์ระบบดิจิทัลแบบ
DBV-T2 ในตัว หรือกล่องรับสัญญาณดิจทิ ลั จึงนับเป็นโอกาสส�ำหรับ
ผู้ประกอบการ ที่เป็นผู้จัดจ�ำหน่ายเครื่องรับโทรทัศน์ดิจิทัล และ
กล่องรับสัญญาณดิจิทัล เพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภค ที่
คาดว่าจะสูงขึ้นในช่วงการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบทีวีดิจิทัลดังกล่าว
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้มกี ารทยอยรับรองมาตรฐาน และ
อนุญาตให้จัดจ�ำหน่ายเครื่องรับโทรทัศน์รุ่นใหม่ ที่มีจูนเนอร์ระบบ
ดิจิทัลแบบ DBV-T2 ในตัว รวมถึงกล่องรับสัญญาณดิจิทัล ซึ่งท�ำให้
กลุม่ ผูบ้ ริโภคมีความเชือ่ มัน่ ในการตัดสินใจซือ้ เครือ่ งรับโทรทัศน์ หรือ
กล่องรับสัญญาณดิจิทัลมากขึ้น เพื่อเตรียมพร้อมส�ำหรับการรับชม
ทีวีดิจิทัล และยังท�ำให้ผู้ประกอบการที่เป็นผู้จัดจ�ำหน่าย สามารถ
ท�ำการตลาดเพื่อกระตุ้นยอดขายได้อย่างเต็มที่ เช่น การให้คูปอง
ส่วนลด การผ่อนนานโดยปราศจากดอกเบี้ย หรือแม้แต่การขาย

เครื่องรับโทรทัศน์ระบบอะนาล็อกพ่วงไปกับการขาย
กล่องรับสัญญาณระบบดิจิทัล เพื่อเป็นการระบายเครื่องรับ
โทรทัศน์รุ่นเก่าในสต๊อก ด้วย
นอกจากนี้ ธุรกิจทีวีโฮมช้อปปิ้ง การที่มีช่องรายการบนฟรีทีวี
เพิ่มขึ้น นับเป็นโอกาสทางธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจทีวี
โฮมช้อปปิ้ง ที่ใช้สื่อโทรทัศน์เป็นช่องทางส�ำคัญในการท�ำตลาด
เนื่องจากผู้ประกอบการจะมีช่องรายการ ส�ำหรับท�ำการตลาดผ่าน
รายการโทรทัศน์ หรือสปอตโฆษณาเพือ่ เสนอขายสินค้าและบริการ
บนช่องฟรีทีวีได้มากขึ้น
กลุ่มบริโภคส่วนใหญ่กว่า 60% ยังนิยมรับชมช่องรายการ
โทรทัศน์ในรูปแบบฟรีทีวี จึงเป็นการเพิ่มโอกาสให้ผู้บริโภค เปิดมา
พบรายการโทรทัศน์หรือสปอตโฆษณาที่มีการเสนอขายสินค้า และ
บริการได้บ่อยขึ้น จากจ�ำนวนช่องฟรีทีวีที่เพิ่มมากขึ้น ท�ำให้ต้นทุน
ในการท�ำการตลาดผ่านสื่อโทรทัศน์ถูกลง ย่อมส่งผลให้ผู้ประกอบ
การธุรกิจโฮมช้อปปิ้งขนาดเล็ก มีโอกาสเข้ามาท�ำการตลาดผ่านสื่อ
โทรทัศน์มากขึ้น
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สื่อออนไลน์มาแรงอันดับ 2 รองทีวี
ขณะทีส่ อื่ ออนไลน์ เติบโตจากจ�ำนวนผูเ้ ข้าถึงอินเทอร์เน็ตขยาย
ตัว ปัจจุบันอยู่ที่กว่า 60% ของจ�ำนวนประชากร ส่งผลให้ทั้งสื่อทีวี
และสือ่ ออนไลน์ ยังคงเป็น“สือ่ แมส”ทีเ่ ข้าถึงกลุม่ ผูบ้ ริโภคในวงกว้าง
และได้รับงบโฆษณาสูงสุด ผู้บริหารมายด์แชร์คาดว่า สื่อดิจิทัล
จะแซงสือ่ หนังสือพิมพ์ ขึน้ มาครองส่วนแบ่งงบโฆษณา เป็นอันดับ 2
รองจากทีวีได้ภายในปี 2560
ด้านรัฐกร สืบสุข กรุ๊ปเอ็ม เทรดดิ้ง พาร์ทเนอร์ มีเดียเอเยนซี
ด้านการสือ่ สารและโฆษณา เปิดเผยว่า กรุป๊ เอ็ม ประเมินอุตสาหกรรม
สื่อโฆษณาปีนี้เติบโต 10% โดยกลุ่มสื่อที่ครองเม็ดเงินโฆษณาสูงสุด
และขยายตัวสูงในปีนี้ คือ ทีวี เติบโต 15% ขณะทีส่ อื่ ออนไลน์เติบโต
25-30% และสื่อนอกบ้าน 10-15% โดยสื่อทีวีครองส่วนแบ่งการ
ตลาดสูงสุดกว่า 60% ตามด้วย สื่อออนไลน์ และสื่อนอกบ้าน
โดยสื่อทีวี ทั้งฟรีทีวีรายเดิม (ทีวีอนาล็อก), ทีวีดิจิทัลช่องใหม่
เคเบิล และทีวีดาวเทียม ยังคงเป็นกลุ่มสื่อที่ครองเม็ดเงินโฆษณา
สูงสุด เมื่อผู้ประกอบการโดยเฉพาะฟรีทีวีรายเดิม และทีวีดิจิทัล
เห็นสัญญาณการฟืน้ ตัว จึงลงทุนคอนเทนท์ใหม่ ทัง้ ละคร ซีรสี ์ วาไรตี้
เกมโชว์ ภาพยนตร์ต่างประเทศ กีฬา เพื่อขยายฐานผู้ชมและ
แข่งชิงเม็ดเงินโฆษณา
ปัจจุบันช่องทีวีดิจิทัล ที่มีเรทติ้งสูง สามารถปรับราคาขึ้นได้
ต่อเนื่อง โดยทีวีดิจิทัลในกลุ่ม 10 อันดับแรก ปรับราคาเฉลี่ย 15%
เชือ่ ว่า ช่องทีม่ ผี ชู้ มเพิม่ มีโอกาสปรับราคารายโปรแกรมอีกหลังจากนี้
ท่ามกลางผู้ใช้อินเทอร์เน็ตขยายตัวต่อเนื่อง อนาคตสื่อทีวี
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จะหันไปลงทุนและพัฒนาช่องทาง “ออนไลน์” มากขึน้ จากปัจจุบนั
ใช้วิธีน�ำคอนเทนท์ ไปเผยแพร่ผ่านดิจิทัล แพลตฟอร์ม รายใหญ่
ทั้ง ยูทูบ และเฟซบุ๊ค โดยได้รับส่วนแบ่งรายได้จากช่องทางดังกล่าว
ในอัตราไม่สูง ขณะที่คอนเทนท์มียอดผู้ชมจ�ำนวนมาก ในระดับ
ใกล้เคียงกับสื่อทีวี จากพฤติกรรมผู้บริโภคที่เสพสื่อออนไลน์และ
ดูคอนเทนท์ย้อนหลังเพิ่มขึ้น
ในทิศทางเดียวกันนี้ มีงานวิจยั พฤติกรรมผูช้ ม ทีวใี นสหรัฐอเมริกา
พบว่า มีสดั ส่วนผูช้ มทีวสี ด หรือดูผา่ นจอทีวรี าว 30% ทีเ่ หลือเป็นการ
รับชมผ่านสือ่ ออนไลน์ และดูย้อนหลัง เชื่อว่าพฤติกรรมผูช้ มทีวไี ทย
ไปในทิศทางเดียวกับต่างประเทศ จากอัตราการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต
เพิม่ ขึน้ ดังนัน้ ช่องทางรับชมออนไลน์ ทัง้ เว็บไซต์ แอพพลิเคชัน่ เพือ่
รองรับพฤติกรรมผู้ชมแบบมัลติ สกรีน จะมีโอกาสหารายได้ จากงบ
โฆษณาสื่อออนไลน์ ที่ยังมีแนวโน้มเติบโต 20-30% ต่อปี
นอกจากนีท้ ศิ ทางการใช้งบโฆษณาของสินค้าและแบรนด์ตา่ งๆ
มีการวางแผนสื่อสารแบบครบวงจรทั้งสื่อออฟไลน์และออนไลน์
ปัจจุบันสัดส่วนงบโฆษณาของสินค้า และแบรนด์ ผ่านสื่อออนไลน์
อยูท่ ี่ 15-20% แต่รายได้จากโฆษณาออนไลน์ ทีส่ อื่ ทีวไี ด้รบั จากส่วน
แบ่งโฆษณาของดิจิทัล แพลตฟอร์มรายใหญ่ อยู่ที่ 5-10%
ดังนั้นหากเม็ดเงินโฆษณาสื่อออนไลน์เพิ่มขึ้น ผู้ประกอบการ
สื่อทีวี ที่เป็นเจ้าของคอนเทนท์จะไม่ได้รับประโยชน์ดังกล่าวอย่าง
เต็มเม็ดเต็มหน่วย ในอนาคตผูป้ ระกอบการทีวี จึงต้องให้ความส�ำคัญ
กับการลงทุนสร้างแพลตฟอร์มออนไลน์ เพือ่ สร้างฐานผูช้ มเพิม่ ขึน้ ด้วย

ปัจจัยความเสี่ยง
ธุรกิจสื่อโทรทัศน์
สื่อโทรทัศน์ในปี 2559 ยังคงเป็นช่วงรอยต่อการเปลี่ยนผ่าน
ของระบบการเผยแพร่และการรับชมโทรทัศน์ จากทีวอี ะนาล็อกเดิม
มาสู่ทีวีดิจิทัล ซึ่งปัจจุบันด�ำเนินการอยู่เพียง 22 ช่อง ลดลงจากเมื่อ
ครัง้ ประมูลคราวแรกทีม่ ี 24 ช่อง เนือ่ งจากมีผปู้ ระกอบการไม่สามารถ
ด�ำเนินกิจการต่อได้ 2 ช่องจึงปิดตัวไปตั้งแต่ปลายปี 2558
ตลอดปี 2559 ธุรกิจทีวีดิจิทัลทั้ง 22 ช่องธุรกิจ ต่างเดินหน้า
พัฒนาคอนเทนท์ และด�ำเนินกิจกรรมการตลาด สร้างการรับรู้สู่ผู้
ชมตลอดมา ด้วยความมัน่ ใจว่าธุรกิจสือ่ ทีวยี งั มีโอกาสเติบโต สามารถ
ขยายฐานผู้ชมกลุ่มใหม่ๆ จากความเป็น segmentation แบ่งแยก
กลุ่มผู้ชมแต่ละกลุ่มให้ชัดเจน ภาวะของอุตสาหกรรมทีวีดิจิทัล จึง
อยู่ที่ว่าใครจะเห็นโอกาสในกลุ่มผู้ชมกลุ่มไหน
ไม่ว่าจะก�ำหนด segmentation อยู่ในกลุ่มใด ก็ยังคงมีความ
เสี่ยงจากการด�ำเนินธุรกิจ ท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรง ทั้งกับสื่อ
ทีวีดิจิทัลด้วยกัน และทีวีอะนาล็อกเดิม ที่ส�ำคัญยังต้องแข่งขันกับ
สื่อใหม่ (New Media) ที่รุกเข้ามานั่งกลางใจผู้บริโภค Generation
ใหม่ โดยเฉพาะกลุ่ม Digital Native ซึ่งหมายถึง ชาวดิจิทัล โดย
ก�ำเนิด เกิดในยุคดิจิทัล ปัจจุบันมีอายุประมาณ 14-24ปี กลุ่มนี้ ใช้
อินเตอร์เน็ตสูงสุด

จากข้อมูลวิจยั ในหัวข้อ Growing Up as Digital Native ของ บริษทั
มายด์แชร์ มีเดีย เอเยนซีรายใหญ่ระดับโลก
ในขณะที่ผู้ประกอบการทุกราย ต่างมุ่งมั่นพัฒนาเนื้อหา เพื่อ
รักษาฐานผู้ชมเดิม และขยายฐานผู้ชมใหม่ ด้วยความคิดสร้างสรรค์
ให้มีความน่าสนใจ และตอบโจทย์การเพิ่มเรทติ้ง ด้วยคอนเทนต์
คุณภาพเพิม่ ขึน้ โดยในปีทผี่ า่ นมา ผูป้ ระกอบการต่างประกาศแผนการ
ลงทุนด้านคอนเท้นท์อย่างต่อเนือ่ ง หลายรายมีการปรับผังสถานีทกุ
2 - 3 เดือนเพื่อดึงดูดเม็ดเงินโฆษณา แต่การปรับเปลี่ยนทั้งหมดนี้
อยู่ในงบประมาณที่ต้องคิดให้รอบคอบ เพราะมีภาระค่าใบอนุญาต
ที่ต้องจ่ายตามงวดเวลา ที่ท�ำสัญญาไว้กับภาครัฐ
อย่างไรก็ตาม การใช้สื่อโฆษณาในปี 2559 ที่ผ่านมา ตามที่
นายณัฐพล ชโยดม ทีป่ รึกษาสมาคมมีเดียเอเยนซี่ และธุรกิจสือ่ แห่ง
ประเทศไทย และ Investment Management Director บริษัท
เอ็มอีซี ประเทศไทย จ�ำกัด ระบุไว้ ในปี 2559 สื่อที่โฆษณาลดลง
คือ สื่อเคเบิลทีวี และทีวีผ่านดาวเทียม ได้ลดลงมากที่สุดถึง 43%
ขณะที่ ทีวีดิจิทัลเติบโตลดลง 3% และสื่อโทรทัศน์อะนาล็อก
(ฟรีทีวีเดิม) ลดลง 18% ด้านสื่อสิ่งพิมพ์ พบว่า หนังสือพิมพ์ และ
นิตยสาร ลดลง 20% และ 29% ตามล�ำดับ
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ที่มา : สมาคมมีเดียเอเยนซี่ และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย (MAAT)

ส�ำหรับสื่อที่เติบโตในปีที่ผ่านมา คือ สื่อนอกบ้าน ได้แก่ สื่อใน
โรงภาพยนตร์ เพิ่มขึ้น 4% สื่อนอกบ้าน (Outdoor) เพิ่มขึ้น 5%
และสื่อเคลื่อนที่ในการเดินทาง (Transit) เพิ่มขึ้น 4% สื่อในห้าง
สรรพสินค้า เพิ่มขึ้น 2% โดยเป็นผลมาจากมีจ�ำนวนจุดติดตั้งที่เพิ่ม
ขึ้น ส�ำหรับสื่ออินเตอร์เน็ต ยังเป็นสื่อที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง คือ 8%
โดยหมวดที่ใช้เงินในสื่อโฆษณามากที่สุด 3 อันดับแรก คือ รถยนต์
เครื่องดื่ม และอุปกรณ์สื่อสาร
เมือ่ จ�ำแนกตามกลุม่ พบว่า มีสดั ส่วนผูใ้ ช้สอื่ โฆษณา ได้แก่ หน่วย
งานราชการ รถกระบะ การใช้สอื่ หรือการตลาดเพือ่ สร้างภาพลักษณ์
และเมื่อจ�ำแนกตามผู้โฆษณา พบว่า ยูนิลิเวอร์ รถยนต์โตโยต้า และ
เอไอเอส คือกลุ่มผู้น�ำการใช้งบโฆษณาอันดับต้น ๆ
ในปี 2560 ทางสมาคมมีเดียฯ คาดว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
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ประเทศ (GDP) จะเพิ่มขึ้น 3.3% โดยปัจจัยบวกมาจากสภาพ
เศรษฐกิจทีเ่ ติบโตอย่างต่อเนือ่ ง และรายการโทรทัศน์เริม่ เป็นปกติ
ท�ำให้การใช้เงินโฆษณากลับมาเป็นปกติและเพิ่มขึ้นอย่างน้อย
10% และโดยเฉพาะสื่อโทรทัศน์รวม คาดว่าจะเติบโตเพิ่มขึ้น
16% โดยทีวีดิจิทัล เติบโตเพิ่มขึ้น 32% โทรทัศน์ฟรีทีวีเติบโต
10%  เคเบิลทีวีและทีวีดาวเทียม (Cab/Sat) ลดลง 13%  
ส�ำหรับสื่อในโรงภาพยนตร์เติบโตเพิ่มขึ้น 8% ในขณะที่สื่อ
นอกบ้าน (Out-of-Home) และสื่อในการเดินทาง (Transit) เติบโต
เพิ่มขึ้นเท่ากันคือ 9% และสื่อในห้างสรรพสินค้า (In-store) จะมี
การเติบโตอย่างต่อเนือ่ งประมาณ 10% และสือ่ ดิจติ อลเติบโตประมาณ
31%

สื่อยุคบิ๊กดาต้าเพิ่มทางเลือก
ท่ามกลางการเติบโตและการแข่งขันของสือ่ ทีวี สือ่ ใหม่และฐาน
ข้อมูลขนาดใหญ่ กลายมาเป็นอีกหนึ่งปัจจัยเสี่ยง ส�ำหรับธุรกิจ
โทรทัศน์ ที่ต้องติดตามและปรับตัวให้เท่าทัน
นายสร เกียรติคณารัตน์ กรรมการสมาคมมีเดียเอเยนซี่ และ
ธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย Chief Executive Officer, Strategy &
Innovation / Inventure Research & Consultancy บริษทั ไอพีจี
มีเดียแบรนด์ส จ�ำกัด กล่าวถึงแนวโน้มของอุตสาหกรรมสื่อส�ำหรับ
ปี 2560 ว่าเริ่มเข้าสู่ยุค Data Intelligence ผู้บริโภคทุกเพศทุกวัย
เข้าถึงข้อมูลได้อย่างกว้างขวาง และมีข้อมูลมากมายที่ต้องจัดเก็บ
เพื่อน�ำมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
อีกประการส�ำคัญคือ แนวโน้มการวางแผนกลยุทธ์และการ
บริโภคสื่อของผู้บริโภคจะเปลี่ยนไป คือ รับข้อมูลผสมผสานข้ามทุก
จอ หรือ Total Screen Planning ท�ำให้เข้าถึงผู้บริโภคได้หลาย

ทาง แต่สงิ่ ทีน่ กั การตลาดต้องค�ำนึง คือจะท�ำให้ตอบโจทย์ทางการ
ตลาดในแต่ละกลุ่มเป้าหมายที่มีความแตกต่างได้อย่างไร
การสร้างสรรค์คอนเทนท์โดยเริ่มจากการใช้ Big Data และวิธี
การในการเข้าถึงให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายอย่างมีการวัดผลได้
ชัดเจน การเข้ามาของเทคโนโลยี “สิ่งของกับอินเตอร์เน็ต” หรือ
Internet of Thing ซึ่งก็คือ ยุคที่ไม่ได้มีแค่มนุษย์เท่านั้น ที่สามารถ
ใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ ต่อไปสิง่ ของต่างๆ ก็สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ต
และสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ การสร้างช่องทางการจัดจ�ำหน่าย
แบบผสมผสาน ทีร่ วมช่องทางปกติ E-Commerce, S-Commerce
และ F-Commerce เข้าด้วยกันอย่างตรงตามความต้องการของ
กลุ่มผู้บริโภค

ธุรกิจสื่อวิทยุ-สิ่งพิมพ์
สื่อดั้งเดิมอย่าง วิทยุ เป็นอีกหนึ่งประเภทสื่อที่ต้องปรับตัว ทั้ง
เพื่อรับมือการแข่งขันที่รนุ แรง และสภาวะถดถอยของธุรกิจ โดยสือ่
วิทยุที่จะอยู่รอดได้ในยุคของการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมดิจิทัล จ�ำเป็น
ต้องปรับตัวให้สามารถเผยแพร่ผา่ นแพลตฟอร์มอืน่ เช่น วิทยุออนไลน์
ซึ่งสามารถเปิดฟังสดผ่านเว็บไซต์ หรือแอพพลิเคชั่น และสามารถ
รับฟังย้อนหลังได้ คือทางเลือกทางรอดของสื่อวิทยุยุคนี้
แม้จะปรับตัวไปสู่แพลตฟอร์มใหม่ แต่ก็ยังมีสื่อวิทยุอีกไม่น้อย
ที่ไม่พร้อมส�ำหรับการปรับตัว บางรายประกาศปิดตัวไปก็มี เช่นเมือ่
เดือนพฤศจิกายน 2559 รัฐวิสาหกิจอย่าง อสมท. ได้ส่งหนังสือถึง
ตลาดหลักทรัพย์ฯ แจ้งเลิกกิจการบริษัท ซี้ดเอ็มคอท จ�ำกัด และ
ปรับรูปแบบการบริหารคลื่นวิทยุเอฟเอ็ม 97.5 เมกะเฮิร์ซ เพราะ
เผชิญปัญหาสภาพคล่อง และพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป
ปี 2559 เป็นปีที่ธุรกิจสื่อดั้งเดิม เผชิญวิกฤติความท้าทาย
โดยเฉพาะสื่อสิ่งพิมพ์ ต้องรับผลกระทบทั้งจากภาวะเศรษฐกิจ
และการแข่งขันกับสือ่ ออนไลน์ แต่ผลส�ำรวจ มีเดียโปรไฟล์ 2016
ระบุว่า สื่อดั้งเดิมยังมีโอกาสไปต่อได้ หากเลือกใช้สื่อให้ตรงกับ
กลุ่มเป้าหมายที่นิยมรับสื่อนั้นๆ
อย่างไรก็ดี สัญญาณวิกฤติสอื่ ส่อเค้าตัง้ แต่ตน้ ปี 2559 เริม่ จาก
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ สถานีโทรทัศน์วอยซ์ ทีวี ปรับลดจ�ำนวนพนักงาน

57 ต�ำแหน่ง เพื่อปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ ผ่านสู่ช่วงครึ่งปีหลัง
วันที่ 28 มิถุนายน 2559 เคเบิลชื่อดัง ซีทีเอช ประกาศจะยุติให้
บริการ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 กระทบธุรกิจเคเบิลทีวีท้องถิ่น
กว่า 170 ราย
ปลายเดือนสิงหาคม กลุ่มเนชั่น เปิดโครงการสมัครใจลาออก
หลังยอดรวมงบ 9 เดือนแรก ขาดทุน 622 ล้านบาท สวนทางกับปี
2558 ที่มีก�ำไร 34 ล้านบาท ด้านเครือมติชน ก็เช่นเดียวกันใช้
มาตรการรัดเข็มขัดในกองบรรณาธิการ พร้อมจัดโครงการเกษียณ
ก่อนวัย มีผู้ถูกเลือกให้ออก 170 คน จากพนักงานทั้งหมด 2,000
คน หลังผลประกอบการ 9 เดือนแรก ขาดทุน 86 ล้านบาท
ในขณะที่เพื่อนสื่ออีกรายที่ผันตัวจากสื่อสิ่งพิมพ์มาสู่ทีวีดิจิทัล
อย่าง อัมรินทร์ กรุ๊ป ก็ประสบภาวะขาดทุนหนัก ตัดสินใจเปิดทาง
ให้ บริษทั วัฒนภักดี ของนายเจริญ สิรวิ ฒ
ั นภักดี เข้าถือหุน้ 47.62%
ด้วยมูลค่า 850 ล้านบาท เปิดรับผู้ถือหุ้นรายใหม่ชัดเจน
ด้านสือ่ สิง่ พิมพ์เก่าแก่ อย่างหนังสือพิมพ์บา้ นเมือง ได้ประกาศ
ยุตกิ ารผลิต และเลิกจ้างพนักงานทัง้ หมด ตัง้ แต่ 1 มกราคม ปี 2560
ปิดต�ำนานการด�ำเนินธุรกิจหนังสือพิมพ์ทที่ ำ� มากว่า 44 ปี นอกเหนือ
จากนี้ตลอดปี 2559 ยังมีนิตยสารมากกว่า 10 หัว ทยอยปิดตัวลง
เรื่อยๆ เช่น พลอยแกมเพชร สกุลไทย

รายงาน
ประจ�ำปี 2559

47

ที่มา : มายด์แชร์
นอกจากนี้ยังมีกรณีล่าสุดเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 กลุ่ม
ปราสาททองโอสถ ได้เข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนช่องวัน จากบริษัท วัน เอ็น
เตอร์ไพรส์ มูลค่า 1,900 ล้านบาท โดยเข้าถือหุ้น 50% ส่วนจีเอ็ม
เอ็ม แกรมมี่ และนายถกลเกียรติ วีรวรรณ ลดสัดส่วนการถือหุ้นลง
เหลือ 25.5% และ 24.5 % ตามล�ำดับ
นอกจากภาวะเศรษฐกิจจะน�ำพาธุรกิจสื่อให้บอบช�้ำแล้ว ทีวี
ดิจิทัล ยังมีปัญหาจากภาระค่าใบอนุญาตที่สูงต่อเนื่อง กระทั่งท�ำให้
รัฐบาลตัดสินใจช่วยผ่อนคลายปัญหา โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์
โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคสช. ตัดสินใจออกค�ำสั่งมาตรา
44 ก�ำหนดให้ขยายเวลาช�ำระค่าใบอนุญาตทีวีดิจิทัล งวดที่ 4 ออก
ไป 2 ปี จากเดิมต้องช�ำระภายใน 1 ปี ขณะทีค่ า่ ประมูลส่วนเกินจาก
ราคาตั้งต้น ขยายเวลาในการช�ำระเป็น 6 ปี จากเดิมต้องช�ำระให้
หมดใน 3 ปี
แม้เป็นปีทธี่ รุ กิจสือ่ ต้องเผชิญความท้าทาย แต่งานวิจยั “มีเดีย
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โปรไฟล์ 2016” พบว่า ยังมีผบู้ ริโภคทีร่ บั สือ่ ดัง้ เดิม ถึงแม้อนิ เทอร์เน็ต
จะมีบทบาทมากขึ้น โดยผู้บริโภคที่รับข้อมูลผ่านสื่อทีวี และวิทยุ มี
จ�ำนวนใกล้เคียงกันเมื่อเทียบกับปีก่อน ขณะที่การรับข้อมูลผ่านสื่อ
ออนไลน์หรืออินเทอร์เน็ต เพิ่มขึ้น 13% สวนทางกับผู้บริโภคที่รับ
ข้อมูลผ่านสื่อหนังสือพิมพ์และนิตยสาร ที่มีจ�ำนวนลดลง คงเหลือ
นิยมในเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ
ทีส่ ำ� คัญสือ่ ทีวี ยังคงเป็นสือ่ ทรงอิทธิพล เนือ่ งจากมีผรู้ บั ชมมาก
ถึง 87% โดยในกรุงเทพฯ และปริมณฑล คนจะดูทีวี 1-4 วันต่อ
สัปดาห์ และใช้เวลาเพิ่มขึ้นในวันหยุด ส่วนต่างจังหวัดคนดูทีวี 3-4
วันต่อสัปดาห์ ดังนั้น หากผลิตคอนเทนต์ที่ตอบโจทย์ และน�ำเสนอ
เนื้อหาตรงกลุ่มเป้าหมายผู้รับสื่อ ธุรกิจทีวีก็จะอยู่รอดได้
ปี 2560 จึงเป็นปีที่ต้องจับตาธุรกิจสื่อ ว่าจะปรับตัว และอยู่
รอดอย่างไร ท่ามกลางการเติบโตของสื่อใหม่ ในขณะที่สื่อดั้งเดิม
คาดว่าจะทยอยปิดตัวลงไปอย่างต่อเนื่อง

ธุรกิจสื่อสมัยใหม่ (New Media)
ธุรกิจสื่อสมัยใหม่ หรือ New Media ยุคนี้ ปฏิเสธไม่ได้ว่า เป็น
อีกช่องทางสือ่ ทีท่ รงอิทธิพลสูง โดยเฉพาะอย่างยิง่ สือ่ สังคมออนไลน์
หรือ Social Media ที่เกิดจากการพัฒนาเว็บไซต์ ให้เป็นช่องทาง
สื่อสารได้แบบ 360 องศา สมาชิกในสังคมออนไลน์นั้นๆ สามารถ
เป็นทั้งผู้ส่งสารและผู้รับสาร ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็น
แสดงความเป็นตัวตน ซึ่งสามารถผนวกเรื่องของอารมณ์เข้าไปได้
ท�ำให้สื่อสังคมออนไลน์กลายเป็นสื่อใหม่ ที่ทรงอิทธิพล สื่อสารได้
อย่างรวดเร็ว ตรงใจ กว้างขวางไร้ข้อจ�ำกัดเรื่องสถานที่และระยะ

เวลา

สิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมออนไลน์ คือ บริบทใหม่ของสื่อที่มี
เครื่องมืออันทรงประสิทธิภาพ สามารถเป็นทั้งตัวสื่อสาร และเป็น
เครือ่ งมือในการสือ่ สารไปได้ในคราวเดียวกัน ถือเป็นการเปลีย่ นแปลง
บทบาทของสื่อ มาสู่การเป็นทั้งผู้รับและผู้ส่งสารได้พร้อมกัน เกิด
การแบ่งปันข้อมูลข่าวสาร หรือความรู้ที่ตัวเองมีอยู่ ให้มีส่วนร่วมใน
สื่อสังคมออนไลน์ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และฟรี

ที่มา : Global and Thailand Facebook Population update 2016
เว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์ที่ทรงอิทธิพลมากที่สุดในปัจจุบัน ต้องยก
ให้เฟซบุ๊ค เป็นอันดับต้นๆ ของสื่อสังคมออนไลน์ ที่มีประสิทธิภาพ
สูงมาก เนื่องจากเฟซบุ๊คมีจ�ำนวนผู้ใช้ทั่วโลกมากถึง 1,590 ล้านคน
ในจ�ำนวนนี้ 3 อันดับแรก ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นหนึ่งใน

ประเทศผูน้ ำ� ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ, ประเทศอินเดีย และประเทศ
บราซิล ที่มีการเติบโตด้านตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศรวดเร็ว ส่วน
ประเทศไทยจัดอยู่ในอันดับที่ 8 ของโลก ขึ้นมาจากอันดับ 9 ของ
โลกเมื่อเทียบกับปี 2558
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ที่มา : Global and Thailand Facebook Population update 2016
หากเจาะจงลงมายังกลุ่ม 10 ประเทศในประชาคมอาเซียน
(AEC) จะพบว่า ประเทศอินโดนีเซียมีจ�ำนวนการเปิดบัญชีเฟซบุ๊
คมากทีส่ ดุ เป็นอันดับ 1 อยูท่ ี่ 79 ล้านบัญชี ตามด้วยอันดับ 2 ประเทศ
ฟิลิปปินส์ มีจ�ำนวน 49 ล้านบัญชี และอันดับที่ 3 จ�ำนวน 38 ล้าน
บัญชี คือประเทศไทย และอีกข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่ามองข้ามไปไม่
ได้ คือ การเติบโตอย่างรวดเร็วของประเทศพม่า ที่ใช้เวลาเพียงไม่กี่
ปีกข็ นึ้ มาเป็นประเทศทีม่ ผี ใู้ ช้เฟซบุค๊ มากทีส่ ดุ เป็นอันดับที่ 6 ในกลุม่
10 ประเทศในประชาคมอาเซียน แซงหน้าประเทศศูนย์กลางพาณิชย์
ของโลกอย่างสิงคโปร์มาเป็นที่เรียบร้อย

หากลงลึกไปดูกลุ่มผู้ใช้เฟซบุ๊คในไทย จะพบว่า ประเทศไทยมี
ประชากรผู้ใช้เฟซบุ๊คจ�ำนวน 38 ล้านบัญชี เติบโตขึ้นจากปีก่อน
8.57% แบ่งเป็นเพศชาย 19.5 ล้านบัญชี และเพศหญิง 18.5 ล้าน
บัญชี ถือเป็นจ�ำนวนประชากรเกินครึ่งของประเทศไทยก็ว่าได้ โดย
ช่วงอายุทมี่ กี ารเปิดใช้งานเฟซบุค๊ มากทีส่ ดุ ของ ทัง้ เพศหญิงและเพศ
ชาย เฉลี่ยอายุอยู่ที่ 25-34 ปี จัดเป็นช่วงอายุของวัยท�ำงาน และมี
ก�ำลังทรัพย์

ที่มา : Global and Thailand Facebook Population update 2016
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เมื่อลงไปดูเป็นรายพื้นที่จะพบว่า 10 จังหวัดในประเทศไทย
ทีม่ ผี ใู้ ช้เฟซบุค๊ มากทีส่ ดุ คือ กรุงเทพฯ จ�ำนวน 19 ล้านบัญชี อันดับ 2
จ�ำนวน 1.2 ล้านบัญชี คือ จังหวัดชลบุรี ตามด้วย จังหวัดเชียงใหม่
มีผู้เปิดใช้บัญชีเฟซบุ๊คจ�ำนวน 1 ล้านบัญชี
นอกจากนี้ยังมีสื่อใหม่อีกหลายเว็บไซต์ ที่เปิดให้ผู้ใช้เป็น
ศูนย์กลาง เช่น เว็บบล็อก (BLOG) เปิดให้ผใู้ ช้ปลายทางสร้างเนือ้ หา
ขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย โดยไม่ต้องมีความรู้เรื่องการท�ำ
เว็บแต่อย่างใด เช่น Youtube, WordPress, Wikipedia, Flickr,
eBay, Facebook ฯลฯ   และล่าสุด Google+   นอกจากนี้ยังมี
Social Media  ทีไ่ ด้รบั ความนิยมไม่แพ้กนั เช่น Instagram, tumblr,

Socialcam, pinterest, LinkedIn )
สือ่ ใหม่กำ� ลังเติบโตขึน้ มาแทนทีส่ อื่ ดัง้ เดิม
ท�ำให้สื่อดั้งเดิมต้องปรับตัวให้ทันท่วงที กับ
พฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภคที่ปรับตัวเร็ว
เหมือนกันทั่วโลก
สื่อใหม่เหล่านี้ก�ำลังเติบโต และขยายอาณาจักรผู้
บริโภคออกไปเรื่อยๆ เป็นโจทย์ให้สื่อหลักอย่างทีวี สิ่งพิมพ์
ต้องปรับตัวครั้งใหญ่ โดยการส่งผ่านคอนเทนท์ผ่านทุกแฟลต
ฟอร์ม และเชื่อมโยงเป็นส่วนหนึ่งของสื่อสมัยใหม่ เพื่อเกาะติดผู้
บริโภคกลุ่ม Generation ใหม่ ที่ก�ำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว

ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อผู้ลงทุน
ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ( Dilution Effect) จากการใช้สิทธิของใบส�ำคัญแสดงสิทธิ “NBC-W1”

ในเดือนกรกฎาคม 2556 บริษัทได้มีการออกและเสนอขายใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อ
หุ้นสามัญเพิ่มทุน NBC-W1 จ�ำนวน 176,870,000 หน่วย อายุ 5 ปี โดยไม่คิดค่าตอบแทนในอัตราส่วนหุ้น 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ต่อ 1 หน่วย
ใบส�ำคัญแสดงสิทธิ ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ยังคงเหลือใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้จ�ำนวนทั้งสิ้น 176,860,519 หน่วย
ในการนี้หากผู้ถือใบส�ำคัญแสดงสิทธิท�ำการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเต็มจ�ำนวน ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทอาจได้รับผลกระทบ
จาก Dilution Effect ทั้งในเรื่องของราคาหุ้นในตลาดที่อาจปรับตัวลดลง และสัดส่วนการถือหุ้นที่ลดลงดังต่อไปนี้

ก่อนการใช้สิทธิของใบส�ำคัญแสดงสิทธิเต็มจ�ำนวน (31 ธันวาคม 2559)
จ�ำนวนหุ้นสามัญที่เรียกช�ำระแล้ว
สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นก่อนการใช้สิทธิตามใบส�ำคัญแสดงสิทธิ

535,436,609 หุ้น
100 %

หลังการใช้สิทธิของใบส�ำคัญแสดงสิทธิเต็มจ�ำนวน (NBC-W1)
จ�ำนวนหุ้นสามัญที่เรียกช�ำระแล้ว
สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นภายหลังการใช้สิทธิตามใบส�ำคัญแสดงสิทธิ
สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นที่ลดลง

712,297,128 หุ้น
75.17 %
24.83 %

ผลกระทบต่อผูถ้ อื หุน้ (Dilution Effect) จากการใช้สทิ ธิของใบส�ำคัญแสดงสิทธิ “ESOP-WB”

ในเดือนสิงหาคม 2556 บริษทั ได้มกี ารออกใบส�ำคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั ให้แก่กรรมการ ผูบ้ ริหาร และ/หรือ พนักงาน
ของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย (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 ธันวาคม 2559 ยังคงเหลือใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่
ยังไม่ได้ใช้จ�ำนวนทั้งสิ้น 6,579,143 หน่วย
ในการนี้หากผู้ถือใบส�ำคัญแสดงสิทธิท�ำการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเต็มจ�ำนวน ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทอาจได้รับผลกระทบ
จาก Dilution Effect ทั้งในเรื่องของราคาหุ้นในตลาดที่อาจปรับตัวลดลง และสัดส่วนการถือหุ้นที่ลดลงดังต่อไปนี้

ก่อนการใช้สิทธิของใบส�ำคัญแสดงสิทธิเต็มจ�ำนวน (31 ธันวาคม 2559)
จ�ำนวนหุ้นสามัญที่เรียกช�ำระแล้ว
สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นก่อนการใช้สิทธิตามใบส�ำคัญแสดงสิทธิ

535,436,609 หุ้น
100 %

หลังการใช้สิทธิของใบส�ำคัญแสดงสิทธิเต็มจ�ำนวน (ESOP-WB)
จ�ำนวนหุ้นสามัญที่เรียกช�ำระแล้ว
สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นภายหลังการใช้สิทธิตามใบส�ำคัญแสดงสิทธิ
สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นที่ลดลง

542,015,752 หุ้น
98.79 %
1.21 %
รายงาน
ประจ�ำปี 2559
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ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ข้อมูลปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2559)

ล�ำดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

กลุ่มผู้ถือหุ้น
บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท กรีนสยาม จ�ำกัด
นายชัยณรงค์ แสงทองอร่าม
นายปราบดา หยุ่น
นายนิวัตน์ แจ้งอริยวงศ์
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ำกัด
นายชวลิต วิสราญกุล
นายสมชาย ปัดภัย
นายศิริศักดิ์ เอกพิศุทธิ์สุนทร
อื่นๆ

รวม

จ�ำนวนหุ้นที่ถือ

ร้อยละ

382,553,074
15,000,000
6,275,400
5,306,625
5,000,000
4,841,198
4,035,002
3,691,400
2,850,000
105,883,910

71.45
2.80
1.17
0.99
0.93
0.90
0.75
0.69
0.53
19.79

535,436,609

100.00

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

• ประเภทผู้ถือหุ้น - การกระจายหุ้นตามสัญชาติ

ผู้ถือหุ้นแบ่งตามสัญชาติ
ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย
ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว

รวมทั้งสิ้น

จ�ำนวนราย

จ�ำนวนหุ้น

ร้อยละ

1,868
3

535,246,790
189,819

99.96
0.04

1,871

535,436,609

100.00

* ข้อบังคับบริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน) ก�ำหนดว่า “ห้ามมิให้บุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยถือหุ้นอยู่ใน
บริษัทฯ เกินกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นทั้งหมด”

• กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการก�ำหนดนโยบายการ
จัดการอย่างมีนัยส�ำคัญ
-ไม่มี-

• ชื่อผู้ถือหุ้นที่เปิดเผยมิ ได้แสดงสถานะที่แท้จริง
-ไม่มี-
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รายงาน
ประจ�ำปี 2559

53

1. นโยบายก�ำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน) เชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าระบบและการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
จะท�ำให้บริษัทมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน
ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ยกระดับการด�ำเนินงานอย่างยั่งยืน และเป็นหัวใจส�ำคัญที่น�ำไปสู่ความส�ำเร็จและบรรลุเป้าหมาย
ที่ส�ำคัญที่สุดของบริษัท ได้แก่การเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษัท จึงได้ก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ ที่สอดคล้องตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี (code of best
practices) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก�ำหนดและดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและข้อปฏิบัติที่ระบุไว้
นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการและประกาศใช้ครั้งแรก เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม
2552 และก�ำหนดให้มีการทบทวนเนื้อหาเป็นประจ�ำ ให้เหมาะสมและสอดคล้องเป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีส�ำหรับบริษัท
จดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยฉบับที่ใช้ล่าสุดได้ทบทวนเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 และประกาศให้พนักงานทุกระดับ
ทราบและถือปฏิบัติ

การสื่อสารนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการตระหนักดีว่า การด�ำเนินการเรื่องการก�ำกับดูแลกิจการนั้น เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้
ปัจจัยหลักที่เป็นตัวขับเคลื่อนการด�ำเนินงาน คือ พนักงานทุกคนของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ จึงได้ประกาศแจ้งพนักงาน และมีการ
ประชาสัมพันธ์ผา่ นเว็บไซต์สอื่ สารภายในองค์กร และได้จดั พิมพ์ NationWay เป็นคูม่ อื แจกให้พนักงานนอกเหนือจากการอ่านจากเว็บไซต์
ถือเป็นแนวปฏิบตั ใิ นการด�ำเนินงานด้วย รวมถึงฝ่ายบริหารได้ตดิ ตามก�ำกับให้มกี ารด�ำเนินงานตามนโยบายในทุกด้านอย่างใกล้ชดิ นอกจาก
นั้นเพื่อสร้างความเข้าใจกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม บริษัทฯ ได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีดังกล่าวผ่านเว็บไซต์
ของบริษทั ฯ เพือ่ ให้ประชาชนทัว่ ไปและผูล้ งทุนรับทราบด้วยและหากผูถ้ อื หุน้ ประสงค์จะขอรับนโยบายดังกล่าวเป็นเอกสาร สามารถติดต่อ
ได้ที่ฝ่ายเลขานุการบริษัท ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

การติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ

จากความมุ่งมั่นในการปรับปรุงเรื่องธรรมาภิบาลของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มีการประกาศใช้หลักการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดีส�ำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2549
ผลการประเมินคุณภาพการประชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญประจ�ำปี 2559 ซึง่ จัดโดยสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย สมาคมบริษทั จดทะเบียนและ
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม และสมควรเป็นตัวอย่าง” โดยได้รับต่อเนื่อง
เป็นปีที่ 5 และเป็น 1 ใน 159 บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับคะแนนเต็ม 100 คะแนน จากจ�ำนวนบริษัทจดทะเบียนที่เข้าร่วมโครงการประเมิน
ทั้งหมด 601 บริษัท
การปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี  ในปี  2559  ของบริษัทฯ  ได้ครอบคลุมเนื้อหา  5  หมวด  ได้แก่
1) สิทธิของผู้ถือหุ้น
2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
3) บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1) สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯตระหนักดีว่า ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในความเป็นเจ้าของโดยควบคุมบริษัทผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการให้ท�ำหน้าที่แทน
ตนและมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญของบริษัทฯ โดยก�ำหนดไว้ในนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
บริษัทฯได้ให้ความส�ำคัญและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก�ำหนด
บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยตระหนักถึงสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ
อย่างเพียงพอและทันเวลา มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relation) ท�ำหน้าที่ ให้ข้อมูล ตอบค�ำถาม
ต่างๆ และจัดให้มกี ารเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศต่างๆของบริษทั ฯ ไว้ทเี่ ว็บไซต์ www.nbc.co.th เพือ่ ให้ขอ้ มูล
ของบริษัทต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งได้แก่ จดหมายแจ้งข่าวสาร
นัดพบปะนักลงทุน รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็น สอบถาม ได้อย่างเท่าเทียมกัน
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การประชุมผู้ถือหุ้น

การจัดประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2559

คณะกรรมการบริษัท ให้ความส�ำคัญกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อรายงานให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบผลการ
ด�ำเนินงานของบริษัท และร่วมตัดสินใจในเรื่องส�ำคัญของบริษัท รวมทั้งซักถามข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการ
บริหารงานและกิจการของบริษัทจากคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการ โดยการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายในปี 2559 ที่ผ่าน
มา บริษทั ไม่เพียงแต่ปฏิบตั ใิ ห้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องอย่างถูกต้อง ครบถ้วน แต่ยงั มุง่ เน้นให้การด�ำเนินการ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเต็มที่โดยยึดถือปฏิบัติตามแนวทางในคู่มือ AGM Checklist ซึ่งจัดท�ำ
ขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียน และส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
บริษทั ฯ มีนโยบายส่งเสริมและอ�ำนวยความสะดวกให้แก่ผถู้ อื หุน้ โดยเปิดเผยข้อมูลเกีย่ วกับก�ำหนดวัน เวลาและสถานทีจ่ ดั การประชุม
ล่วงหน้า พร้อมระบุแผนที่ชัดเจนในหนังสือเชิญประชุม และได้น�ำเทคโนโลยีระบบบาร์โค้ด (Barcode) มาใช้ในการลงทะเบียน การนับ
คะแนน และการแสดงผลมติที่ประชุม
ในปี 2559 บริษัทได้จัดประชุมผู้ถือหุ้น 2 ครั้ง ดังนี้
1. จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2559 ในวันที่ 26 เมษายน 2559 ห้องประชุมเอ ชั้น 27 อาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ เวลา
14.00 น. เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 12.00 น. โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุม 7 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 10 ท่าน มีผู้ถือหุ้นและผู้รับ
มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเป็นจ�ำนวน 59 ราย รวมจ�ำนวนหุ้น 408,308,953 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.26 ของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ายได้
ทั้งหมดจ�ำนวน 535,436,609 หุ้น
2. จัดประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2559 ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมชัน้ 7 อาคารมหาวิทยาลัยเนชัน่ กรุงเทพฯ
เวลา 13.30 น. เพื่อแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากต�ำแหน่งก่อนครบวาระ ปรากฎว่า มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ
มาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 มามตรา 103
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นใหม่ ครั้งที่ 1/2559 (ครั้งที่เลื่อนมา) ในวันที่ 23 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุม
ชั้น 7 อาคารมหาวิทยาลัยเนชั่น เวลา 09.30 น. เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 08.30 น. โดยมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเป็น
จ�ำนวน 42 ราย รวมจ�ำนวนหุ้น 402,499,452 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.17 ของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ายได้ทั้งหมดจ�ำนวน 535,436,609 หุ้น
ซึ่งการด�ำเนินการประชุม สรุปดังนี้

ก่อนวันประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น

บริษัทฯได้น�ำข้อมูลหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และวิสามัญผู้ถือหุ้น ที่มีรายละเอียดครบถ้วนเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทฯ
ก่อนล่วงหน้า 30 วัน และ 7 วัน ตามล�ำดับ โดยบริษัทฯ มอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด ซึ่งเป็นนาย
ทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยหนังสือเชิญประชุมมีราย
ละเอียดวาระการประชุม ข้อเท็จจริงและเหตุผล ความเห็นของคณะกรรมการ ในแต่ละวาระอย่างครบถ้วนและเพียงพอส�ำหรับการพิจารณา
ตัดสินใจของผู้ถือหุ้น พร้อมจัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน รายงานประจ�ำปี เอกสารประกอบการพิจารณาแต่ละวาระ
ค�ำชี้แจงวิธีการต่างๆ ข้อมูลกรรมการอิสระ ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น แผนที่สถาน
ที่จัดประชุม และหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์ก�ำหนด โดยจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 21 วัน และ
7 วัน ตามล�ำดับ รวมถึงได้ประกาศลงโฆษณารายละเอียดเกี่ยวกับการจัดประชุมและระเบียบวาระที่เสนอในหนังสือพิมพ์รายวันติดต่อกัน
3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน เพื่อบอกกล่าวผู้ถือหุ้นล่วงหน้า
บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุม การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ และส่งค�ำถาม
เป็นการล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ www.set.or.th หรือwww.nbc.co.th
ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2559 วันที่ 26 เมษายน 2559 ในช่วงวันที่ 4 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 29 มกราคม 2559
ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ และเสนอวาระเพิ่มเติม
ก่อนวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 ในช่วงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559
ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ 6 ท่าน และไม่มีเสนอวาระอื่นเพิ่มเติม
และก่อนวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 (ครั้งที่เลื่อนมา) วันที่ 23 ธันวาคม 2559 ในช่วงวันที่ 3 ธันวาคม ถึงวันที่
20 ธันวาคม 2559 ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ 1 ท่าน (ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ 1 ท่าน
ขอถอนตัวจากการเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท เนื่องจากติดภารกิจส่วนตัว) และไม่มีเสนอวาระอื่นเพิ่มเติม
ทัง้ นี้ บริษทั ฯได้รายงานผลการใช้สทิ ธิผถู้ อื หุน้ เสนอชือ่ บุคคลเพือ่ เข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ เข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษทั ฯ และ
สิทธิการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2559, การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 1/2559 (ครั้งที่เลื่อนมา) ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559, วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 และวันที่ 20 ธันวาคม
2559 ตามล�ำดับ

รายงาน
ประจ�ำปี 2559
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ส�ำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2559 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นจัดส่งค�ำถามล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
หรือทางโทรสาร 02-338-3904 ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2559 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2559 เพื่อให้คณะกรรมการและฝ่ายบริหารได้รวบรวม
ข้อมูลเพื่อชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอค�ำถามล่วงหน้าเข้ามาแต่อย่างใด

วันประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น

ในการพิจารณาก�ำหนดวัน เวลาการประชุม และสถานที่จัดประชุม บริษัทค�ำนึงถึงความสะดวกในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเป็น
อันดับแรก โดยบริษัทเปิดให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้าก่อนเวลาประชุมอย่างน้อย 1 ชั่วโมง
รวมทั้งวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้เชิญผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ำกัด และที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เภา
แอนด์ แอสโซซิเอทส์ ลอว์ ออฟฟิศ จ�ำกัด เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น เตรียมตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น ตรวจสอบการนับ
คะแนนเสียง และในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ประธานกรรมการบริษัทฯ ท�ำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม และวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ได้เชิญที่ปรึกษากฎหมายเข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟังความคิดเห็น เตรียมตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น
ก่อนเริ่มการประชุม บริษัทฯ จะชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่ใช้ในการประชุม วิธีการลงคะแนน การนับคะแนน การใช้บัตรลง
คะแนน ให้ที่ประชุมรับทราบโดยละเอียด โดยประธานทีป่ ระชุมได้เปิดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นภายในระยะเวลา
ทีเ่ หมาะสม พร้อมให้ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและกรรมการบริหารบางท่าน เป็นผูช้ แี้ จงตอบค�ำถามของผูถ้ อื หุน้ และจัดให้มกี ารจดบันทึก
สาระส�ำคัญของค�ำถาม ค�ำตอบ และข้อสรุปเรื่องนั้นๆ ในรายงานการประชุมแล้ว
บริษัทฯ ได้น�ำระบบสารสนเทศแบบบาร์โค้ด มาใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม นับคะแนนเสียง และการแสดงผลการลงมติใน
การประชุมแต่ละวาระ และในวาระการเลือกตั้งกรรมการ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และได้บันทึกวิธี
ลงคะแนน วิธีนับคะแนน มติที่ประชุม โดยแยกเป็นคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ในรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน
ทัง้ นีส้ ำ� หรับวาระการเลือกตัง้ กรรมการจะด�ำเนินการลงมติเป็นรายคน ส่วนในการลงมติในแต่ละวาระจะใช้บตั รลงคะแนนเสียง เพือ่ สามารถ
ตรวจสอบได้ในภายหลัง พร้อมทั้งได้บันทึกรายงานการประชุมและบันทึกการออกเสียงในแต่ละวาระอย่างละเอียด
บริษัทฯ ได้น�ำเสนอวาระพิจารณาก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติเป็นประจ�ำ
ทุกปีโดยน�ำเสนอข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเปรียบเทียบกับปีก่อน รวมถึงนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับการก�ำหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น
ส�ำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ เสนอทางเลือกในการมอบอ�ำนาจให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท
อย่างน้อย 1 ท่าน ซึ่งไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องที่ต้องพิจารณา เป็นผู้รับมอบอ�ำนาจเพื่อเข้าประชุมและลงคะแนนเสียงแทนผู้ถือหุ้นของ
บริษัท พร้อมแนบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถก�ำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้เองในแต่ละวาระไป
พร้อมหนังสือนัดเชิญประชุม

หลังวันประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้เปิดเผยผลการลงมติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2559 และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ให้ผู้ถือ
หุ้นและบุคคลทั่วไปได้รับทราบ โดยส่งผ่านระบบ Set Community Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในทันทีภายหลังการ
ประชุมหรือไม่เกิน 09.00 น. ของวันท�ำการถัดไปนับจากวันที่จัดประชุม ซึ่งเป็นไปโดยถูกต้องตามหลักเกณฑ์การเปิดเผยสารสนเทศของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการดูแลและสอบทานกรอบโครงสร้างของการก�ำกับดูแลกิจการเป็นประจ�ำเพื่อให้สามารถสร้างความมั่นใจแก่ผู้ถือหุ้น
ของบริษัทว่าจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยหลีกเลี่ยงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น หรือการด�ำเนินการใดๆ ที่อาจเป็น
เหตุให้เกิดความยุ่งยาก ซับซ้อน หรือมีต้นทุนสูงโดยไม่จ�ำเป็น โดยในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2559 ที่ผ่านมา บริษัทค�ำนึงถึงการปฏิบัติ
ต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และยึดถือด�ำเนินการตามแนวทางดังต่อไปนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับทราบข้อมูลที่มีนัยส�ำคัญ และ
มีสทิ ธิในกระบวนการตัดสินใจและได้รบั ทราบถึงผลของการตัดสินใจของบริษทั ฯ ส�ำหรับเหตุการณ์ทสี่ ำ� คัญตามทีก่ ำ� หนดไว้ในกฎหมาย
หรือข้อบังคับของบริษัทฯ ดังนี้
• ในการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทฯ มีนโยบายที่จะไม่ด�ำเนินการไปในทางที่อาจกระทบสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย และไม่มี
การเพิ่มระเบียบวาระในที่ประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส�ำคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า รวมถึงไม่มีการ
แจกเอกสารที่มีข้อมูลส�ำคัญเพิ่มเติมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างกระทันหัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลของ
ระเบียบวาระการประชุมก่อนลงมติ
• ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทุกรายมีสิทธิออกเสียงตามจ�ำนวนหุ้นที่ถืออยู่โดยหุ้นแต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียง
หนึ่งเสียงเท่ากัน และไม่มีหุ้นใดมีสิทธิพิเศษ
• เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยการ
มอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ ซึ่งไม่มีประเด็นเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อเป็นทาง
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เลือกในการมอบฉันทะให้กบั ผูถ้ อื หุน้ และอ�ำนวยความสะดวกให้ผถู้ อื หุน้ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือ
มอบฉันทะผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้
• ไม่มีการท�ำรายการระหว่างกันกับบริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันที่เป็นผู้ถือหุ้น
ของบริษัทที่อาจท�ำให้เกิดประเด็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเป็นสาระส�ำคัญ

3) บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

นอกเหนือจากการดูแลและรักษาสิทธิของผูถ้ อื หุน้ แล้ว คณะกรรมการมีนโยบายทีจ่ ะดูแลสิทธิของผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ นอกจาก
เรื่องที่มีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจโดยตรงแล้ว ยังขยายไปสู่เรื่องที่คณะกรรมการเห็นว่าเป็นหน้าที่ที่ควรท�ำต่อสังคมส่วนรวมด้วย
ผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับการดูแลปฏิบัติจากบริษัทฯ ตามสิทธิที่พึงมีและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการได้พิจารณาให้มี
กระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ ระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสีย ในการสร้างความยั่งยืนของกิจการ
ผู้มีส่วนได้เสียที่ส�ำคัญของบริษัทมีหลายกลุ่ม ประกอบด้วย พนักงาน ลูกค้า ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า สังคม
ภาครัฐ ชุมชนที่บริษัทฯ ตั้งอยู่ เป็นต้น คณะกรรมการมีนโยบายให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม โดยค�ำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วน
ได้เสียตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัทฯ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในการเสริมสร้างผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ
เพื่อสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนให้กับกิจการ และเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญที่เกี่ยวข้องให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบอย่างครบถ้วน เพียงพอและ
ทันต่อเวลา โดยบริษัทได้ก�ำหนดจริยธรรมขององค์กรในด้านต่างๆ และได้พิจารณาทบทวนอยู่เป็นประจ�ำ (ทบทวนครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 4
พฤษภาคม 2559) โดยมีการปรับแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ นอกจากนี้บริษัทได้จัดท�ำนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และ
ปรับปรุงแนวปฏิบตั ิ เรือ่ งการรับแจ้งข้อร้องเรียนให้ชดั เจนยิง่ ขึน้ (สามารถค้นหารายละเอียดคูม่ อื จริยธรรมธุรกิจฯ ได้ทเี่ ว็บไซต์ของบริษทั ฯ
www.nbc.co.th)

ประเด็นเกีย่ วกับการก�ำกับดูแลกิจการกรณีสำ� นักงาน ก.ล.ต. เปิดเผยรายชือ่ กรรมการและผูบ้ ริหารจ�ำนวน 3 ท่าน
ว่ามีลกั ษณะขาดความน่าไว้วา้ งใจในการเป็นกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ต้องยุตกิ ารปฏิบตั หิ น้าทีก่ รรมการ
ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2559

สืบเนื่องจากที่ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ส�ำนักงาน ก.ล.ต.) ได้มีหนังสือแจ้งมายังบริษัทในช่วง
เดือนตุลาคม 2559 ว่ากรรมการและผู้บริหารของบริษัทในขณะนั้น รวม 3 ราย มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจจากกรณีที่ถูกพนักงาน
อัยการยืน่ ฟ้องในคดีความผิดเกีย่ วกับเหตุการณ์ในวันประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2558 ของบริษทั เนชัน่ มัลติมเี ดีย กรุป๊ จ�ำกัด (มหาชน)
ส่งผลให้บุคคลดังกล่าว ต้องยุติการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2559
แต่ต่อมาส�ำนักงาน ก.ล.ต. ได้ยกเลิกประกาศฉบับเดิมและใช้หลักเกณฑ์ใหม่ตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 3/2560 เรื่อง ก�ำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่
16 กุมภาพันธ์ 2560 โดยหลักเกณฑ์ใหม่ก�ำหนดให้บุคคลที่จะเข้าข่ายมีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจด้วยเหตุที่อยู่ระหว่างถูกด�ำเนินคดี
นั้นต้องเป็นกรณีที่ส�ำนักงาน ก.ล.ต. มีหนังสือกล่าวโทษบุคคลนั้นโดยตรงต่อพนักงานสอบสวนเท่านั้น ดังนั้นหลักเกณฑ์ใหม่นี้จึงส่งผลให้
อดีตกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ทัง้ 3 ราย ได้แก่ นายอดิศกั ดิ์ ลิมปรุง่ พัฒนกิจ , นางสาวดวงกมล โชตะนา และ นายเสริมสิน สมะลาภา
พ้นจากการมีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจ ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 เนื่องจากส�ำนักงาน ก.ล.ต.ไม่เคยมีหนังสือกล่าวโทษบุคคล
ดังกล่าวต่อพนักงานสอบสวนมาก่อน

จริยธรรมของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ประกอบด้วย
1. จริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจ

1.1 แนวทางการด�ำเนินธุรกิจ
บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อปี 2536 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อประกอบธุรกิจผลิตรายการ
โทรทัศน์ในเชิงข่าวสารและสาระความรู้ เผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์แบบไม่เรียกเก็บค่าบริการจากผู้ชม ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ
มุ่งมันที่จะพัฒนาและยืนหยัดเคียงข้างสังคมไทย ท�ำหน้าที่สื่อมวลชนที่เป็นกลาง เชื่อถือได้ และเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคนไทยมาโดยตลอด
กระทั่งสามารถพัฒนาธุรกิจให้เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง มุ่งมั่นท�ำหน้าที่สื่อมวลชนที่ดีด้วยมาตรฐานด้านจริยธรรมแห่งวิชาชีพ และธ�ำรง
ไว้ซึ่งความน่าเชื่อถือและความรับผิดชอบต่อสังคม ภายใต้การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
1.2 นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น
บริษัทฯ มีอุดมการณ์ในการด�ำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุก
กลุ่ม ตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และคู่มือจริยธรรมธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการท�ำงาน (Code of Conduct) บริษัทฯ จึงได้จัด
ท�ำ “นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น” เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น ซึ่งผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่
ชัดเจนในการด�ำเนินธุรกิจ และพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน ดังนี้

รายงาน
ประจ�ำปี 2559

57

1. ห้ามกรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงานของบริษทั ฯ ด�ำเนินการหรือยอมรับการคอร์รปั ชันในทุกรูปแบบ ทัง้ ทางตรงหรือทางอ้อม ได้แก่
การรับสิ่งของ ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง เงินเรี่ยไร เงินบริจาคและผลประโยชน์อื่นใด ให้แก่ตนเอง และครอบครัว จากบุคคลที่ท�ำธุรกิจ
กับบริษัทฯ
2. ครอบคลุมถึงพนักงาน คู่ค้า ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งในประเทศและต่างประเทศ และก�ำหนดให้มีการประเมินความ
เสี่ยงต่อการเกิดคอร์รัปชันทั่วทั้งองค์กรเป็นประจ�ำทุกปี ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และข้อก�ำหนดในการด�ำเนินการเพื่อให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อก�ำหนดของกฎหมาย
3. การด�ำเนินการใดๆ ตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ให้ใช้แนวปฏิบัติตามที่ก�ำหนดไว้ในนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ และ
คู่มือจริยธรรมธุรกิจฯ รวมทั้งระเบียบ คู่มือการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติอื่นใดที่บริษัทฯ จะก�ำหนดขึ้นต่อไป
4. เพือ่ ให้เกิดความชัดเจนในการด�ำเนินการในเรือ่ งทีม่ คี วามเสีย่ งสูงกับการเกิดคอร์รปั ชัน กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงานของบริษทั ฯ
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 และถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องมั่นใจว่า
เงินบริจาค เงินเรี่ยไร หรือเงินสนับสนุน ไม่ได้ถูกน�ำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน
4.3 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซื้อจัดจ้าง
- ห้ามให้หรือรับสินบนในการด�ำเนินธุรกิจทุกชนิดกับคู่ค้า คู่สัญญา หน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานที่ด�ำเนินธุรกิจกับบริษัทฯ
ต้องด�ำเนินการให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและก�ำหนดไว้
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่รับผิดชอบในการก�ำหนดนโยบายและก�ำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายที่สนับสนุนการต่อ
ต้านคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่า ฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความส�ำคัญกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน และปลูกฝังจน
เป็นวัฒนธรรมองค์กร
2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่รับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบควบคุมภายใน ระบบ
ตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเสีย่ ง เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความรัดกุม เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ
3. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะผู้บริหาร มีหน้าที่รับผิดชอบในการก�ำหนดให้มีระบบและให้การส่งเสริมและสนับสนุนนโยบาย
ต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อก�ำหนดของกฎหมาย
4. ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน มีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานว่า เป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงตาม
นโยบาย แนวปฏิบัติ อ�ำนาจด�ำเนินการ ระเบียบปฏิบัติ และกฎหมาย ข้อก�ำหนดของหน่วยงานก�ำกับดูแล เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบควบคุม
ที่มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
แนวทางปฏิบัติ
1. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับ ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และคู่มือจริยธรรมธุรกิจฯ โดย
ต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รัปชัน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
2. คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน โดยให้คณะกรรมการบริหารและผู้บริหารของหน่วยงานต่างๆ
ร่วมกันระบุปัจจัยเสี่ยงจากการคอร์รัปชัน ผลกระทบและโอกาสที่อาจเกิดขึ้น มาตรการที่ต้องปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงที่ประเมินได้ รวมทั้ง
จัดให้มีกระบวนการติดตาม สอบทานการปฏิบัติงาน และรายงานผลให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัททราบ
3. พนักงานของบริษัทฯ ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระท�ำที่เข้าข่ายคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ต้องแจ้งให้
ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัย หรือข้อซักถาม
ให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่ก�ำหนดให้ท�ำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามคู่มือจริยธรรมธุรกิจฯ
ผ่านช่องทางต่างๆ ที่ก�ำหนดไว้
4. บริษัทฯ จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธหรือแจ้งเรื่องคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยใช้
มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการคอร์รัปชัน ตามที่บริษัทฯก�ำหนดไว้ในคู่มือ
จริยธรรมธุรกิจฯ ข้อ 4 การแจ้งข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ
5. ผู้ที่กระท�ำการคอร์รัปชัน เป็นการกระท�ำผิดคู่มือจริยธรรมธุรกิจฯ ของบริษัทฯ ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณา
โทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทฯ ก�ำหนดไว้ นอกจากนี้ อาจได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระท�ำนั้น
ผิดกฎหมาย
6. บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�ำคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู้ และท�ำความเข้าใจกับบุคคลอื่นที่ต้อง
ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ หรืออาจเกิดผลกระทบต่อบริษัทฯ
ในเรื่องที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน
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7. บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างและพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ ให้มีจิตส�ำนึกที่ดี ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี
ของสังคมและประเทศชาติ พร้อมทั้งรักษาวัฒนธรรมขององค์กรที่ยึดมั่นว่า “คอร์รัปชัน” เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้
ทั้งการท�ำธุรกรรมกับภาครัฐและภาคเอกชน
การเผยแพร่นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน
บริษัทฯ ได้มีการเผยแพร่นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ได้รับทราบ ทั้งทาง
ระบบ Intranet,จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และ Website ของบริษัทฯ (www.nbc.co.th)
โดยในรอบปีที่ผ่านมาของบริษัทฯ พบว่า ไม่มีกรณีการกระท�ำผิด อันเนื่องมาจากการทุจริต
1.3 นโยบายการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์     
บริษัทฯ ได้ก�ำหนดนโยบายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของบริษัทฯ
ซึ่งนโยบายดังกล่าวครอบคลุมถึงเรื่องการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ ทั้งนี้พนักงานทุกคนจะต้องลงนามในหนังสือยอมรับ
เงื่อนไขของนโยบายดังกล่าว รวมถึงบริษัทฯ จะมีการตรวจสอบการท�ำงานของระบบสารสนเทศและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
เพือ่ ป้องกันการใช้ซอฟต์แวร์ทลี่ ะเมิดลิขสิทธิ์ หรือไม่เกีย่ วข้องกับการท�ำงาน โดยนโยบายการไม่ละเมิดทรัพย์สนิ ทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ มีดงั นี้
1. ห้ามติดตัง้ โปรแกรมใดๆ ทัง้ ทีเ่ ป็นโปรแกรมละเมิดลิขสิทธิ์ โปรแกรมประเภท Freeware และ Shareware ลงในเครือ่ งคอมพิวเตอร์
ของบริษัท และหากจ�ำเป็นต้องใช้งานโปรแกรมนอกเหนือไปจากที่ติดตั้งอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้ท�ำการติดต่อขออนุญาตใช้โปรแกรม
และให้พนักงานผู้ดูแลระบบเป็นผู้ติดตั้งหรือควบคุมดูแลการติดตั้ง
2. ไม่คัดลอก ลอกเลียนหรือใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในลักษณะอันเป็นการละเมิดต่อกฏหมายลิขสิทธิ์ สัญญาสิทธิบัตร หรือ
จรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ รวมถึงการที่น�ำผลงานหรือข้อมูลอันเป็นสิทธิของบุคคลภายนอก ที่ได้รับมาหรือที่จะน�ำมาใช้ภายใน
บริษัท จะต้องตรวจสอบให้มั่นใจว่าไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

2. จริยธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย

2.1 จริยธรรมว่าด้วยความรับผิดชอบในวิชาชีพสื่อสารมวลชน (Nation Way “ผิดจากนี้ไม่ใช่เรา”)
ตัง้ แต่บริษทั ฯ ได้กอ่ ตัง้ ขึน้ มาได้ยดึ หลักจริยธรรมแห่งวิชาชีพของสือ่ มวลชน เป็นประเพณีปฏิบตั อิ ย่างเคร่งครัด ซึง่ เป็นเหตุผลส�ำคัญ
ทีท่ ำ� ให้สอื่ และผูป้ ฏิบตั งิ านของสือ่ ต่างๆ ในเครือได้รบั ความเชือ่ ถือและศรัทธาจากสังคมมาอย่างต่อเนือ่ งแม้ในยามคับขันหรือในช่วงทีม่ แี รง
กดดันทางการเมือง บริษัทก็สามารถท�ำหน้าที่ของสื่ออย่างแน่วแน่โดยไม่ละทิ้งหลักการ
หลักจริยธรรมของคนข่าวเครือเนชั่น (Nation Way) ถูกร่างขึ้นมาเพื่อก�ำหนดหลักจริยธรรมแห่งวิชาชีพให้เป็นแนวปฏิบัติที่เป็น
รูปธรรมร่วมกันส�ำหรับพนักงานทุกระดับ โดยมีเนื้อหาครอบคลุมทั้งจรรยาบรรณเบื้องต้น ตลอดจนการวางตัวในสังคมและความประพฤติ
ทั้งระหว่างปฏิบัติหน้าที่และนอกเวลางาน
พนักงานของบริษัทฯ ทุกสื่อในเครือฯ ต้องยึดหลักปฏิบัติต่อไปนี้อย่างเคร่งครัดโดยไม่มีข้อยกเว้นเพื่อที่เราจะได้ช่วยกันธ�ำรงไว้
ซึ่งความน่าเชื่อถือและศรัทธาที่สังคมมีต่อสื่อในเครือเนชั่นฯ ต่อไป
หลักจริยธรรมของคนข่าวเครือเนชั่น (Nation Way) แบ่งออกเป็น 13 หมวด ดังนี้
หมวด 1
ข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชน
หมวด 2
จริยธรรมของสื่อในเครือเนชั่น
หมวด 3
ความรับผิดชอบต่อผู้อ่าน ผู้ฟังและผู้ชม
หมวด 4
ภาระผูกพันธ์ที่มีต่อวิชาชีพสื่อมวลชนและองค์กร
หมวด 5
หลักการท�ำข่าวและการปฏิบัติตนต่อแหล่งข่าว
หมวด 6
สิทธิพิเศษและผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest)
หมวด 7
แนวทางปฏิบัติในเรื่องการมีส่วนร่วมทางการเมืองและกิจกรรมชุมชน
หมวด 8
การปฏิบัติต่อฝ่ายโฆษณา ฝ่ายการตลาดและฝ่ายขาย
หมวด 9
แนวทางปฏิบัติเรื่องลิขสิทธิ์ในชิ้นงาน และการรับงานนอก
หมวด 10
แนวปฏิบัติส�ำหรับผู้สื่อข่าวด้านต่างๆ
หวมด 11
การแก้ไขข้อผิดพลาด
หมวด 12
การรายงานข่าวเกี่ยวกับกิจกรรมของบริษัทฯ
หมวด 13
หลักปฎิบัติและจรรยาบรรณ Nation Social Media
บริษัทฯ มีมาตรการ ในทางปฏิบัติเพื่อป้องกันปัญหาการละเมิดและหมิ่นประมาทจากการน�ำเสนอข่าว โดยการอบรมฝ่ายข่าว ให้
ทราบถึงแนวทางการน�ำเสนอข่าว ข้อความและรูปภาพที่ควรกระท�ำและสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง พร้อมก�ำชับพนักงานผู้เกี่ยวข้องทุกคนปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัด
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2.2 จริยธรรมว่าด้วยความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะรับผิดชอบและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้นโดยค�ำนึงถึงการเจริญเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน และให้
ผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่องรวมทั้งจะด�ำเนินการอย่างโปร่งใสยึดมั่นในคุณธรรม และอยู่ในกรอบของกฎหมาย กรอบนโยบาย
การก�ำกับดูแลกิจการของบริษทั ฯ และการปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกัน มีระบบบัญชีทเ่ี ชือ่ ถือได้บริษทั ฯ มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์
เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อซักถาม ชี้แจงและให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป
2.3 จริยธรรมว่าด้วยความสัมพันธ์กับลูกค้า
บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้าและประชาชน ที่จะได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่ดี
มีคุณภาพ ในระดับราคาที่เหมาะสม โดยยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและจริงจังรวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืน
บริษัทฯ จัดกิจกรรมเพื่อสร้างสัมพันธ์กับลูกค้าทุกกลุ่มของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างเช่น
- ลูกค้ากลุ่มผู้ชมรายการโทรทัศน์ผ่านทาง Nation TV บริษัทฯ ได้ให้ความส�ำคัญกับความพึงพอใจในรูปแบบและเนื้อหาของ
การน�ำเสนอรายการ รวมทัง้ มีการสมนาคุณคืนก�ำไรให้ลกู ค้าโดยเชิญลูกค้ามาร่วมในกิจกรรมต่างๆทีบ่ ริษทั ฯ จัด เช่น Nation Bike Thailand
ปี 3, Nation TV Charity Rally, สัมมนา 10 เขตเศรษฐกิจพิเศษ เป็นต้น
- ลูกค้ากลุ่มผู้ฟังทางวิทยุเนชั่น มีกิจกรรมต่างๆ ที่บริษัทฯ จัดอบรมสัมมนา เช่น Nation Digital Voice ปี 5 (หนังสือเสียง),
สัมมนาส่องเศรษฐกิจ เล็งลงทุน มองหุ้นปี 60, สัมมนาดวงเมืองไทยในวิกฤติโลก, สัมมนา “รวยซะให้เข็ด” การลงทุน “อสังหาฯไม่บาน”
ที่คุ้มค่าราคาประหยัด เป็นต้น
2.4 จริยธรรมว่าด้วยความรับผิดชอบต่อพนักงาน
บริษัทฯ ตระหนักดีว่าทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งที่มีคุณค่าที่สุด และเป็นปัจจัยส�ำคัญที่น�ำองค์กรไปสู่ความส�ำเร็จจึงมุ่งมั่นในการพัฒนา
คุณภาพของพนักงาน เสริมสร้างวัฒนธรรม ส่งเสริมสุขภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจ สร้างบรรยากาศการท�ำงานที่ดี ส่งเสริมการท�ำงาน
เป็นทีม เพือ่ สร้างความมัน่ ใจให้พนักงาน สนับสนุนให้มกี ารเลือกตัง้ กรรมการลูกจ้างเพือ่ เป็นตัวแทนของพนักงานให้มสี ว่ นร่วมในการบริหาร
จัดการสวัสดิการต่างๆ ตามทีก่ ฎหมายก�ำหนด อีกทัง้ เปิดโอกาสและอ�ำนวยความสะดวกให้พนักงานสามารถจัดตัง้ “สหภาพแรงงานสือ่ สาร
มวลชนไทย” ตามพ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ 2518 ได้ ทั้งนี้เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์เกี่ยวกับสภาพการจ้างงาน ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างและระหว่างลูกจ้างด้วยกัน กิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับพนักงานได้แก่ กิจกรรมทีผ่ บู้ ริหารและพนักงานท�ำบุญใส่บาตร
ร่วมกันเดือนละครั้ง การจัดงานปีใหม่ กิจกรรมชมรมต่างๆ เช่นค่ายอาสาฯ ชมรมดนตรี ชมรมกีฬา เป็นต้น
การจัดสวัสดิการให้พนักงาน บริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาพนักงานและการดูแลในเรือ่ งของสวัสดิการแรงงานในการจัดระบบ
ค่าจ้างและสวัสดิการให้กับพนักงานด้วยความเหมาะสม โดยผลตอบแทนในระยะสั้น บริษัทฯ พิจารณาจากผลประกอบการในแต่ละปี
ความสามารถในการแข่งขันในตลาดแรงงาน การวางแผนเติบโตในสายงานศักยภาพ ค่าครองชีพ ค่าจ้างเริ่มต้นของพนักงาน สวัสดิการ
ยังครอบคลุมถึงการลาหยุดในกรณีต่างๆ กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ เงินช่วยเหลือบุตร เงินยืมฉุกเฉิน ค่าเครื่องแต่งกาย ค่ารักษาพยาบาล
เบี้ยเลี้ยง ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง รวมถึงการก�ำหนดแนวปฏิบัติด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชนต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามข้อก�ำหนดและ
มาตรฐานสากล สิทธิการจัดตัง้ คณะกรรมการแรงงานหรือสหภาพแรงงานของพนักงาน รวมถึงการเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิด
เห็น หรือร้องเรียนในเรื่องต่างๆ ส่วนผลตอบแทนในระยะยาวบริษัทฯ มีการให้สิทธิพนักงานซื้อหุ้นสามัญของบริษัทในราคาที่ก�ำหนด
(ESOP-Employee Stock Options) โดยออกและเสนอขายใบส�ำคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซือ้ หุน้ สามัญของ บริษทั เนชัน่ บรอดแคสติง้ คอร์ปอเรชัน่
จ�ำกัด (มหาชน) และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 2 (“บริษัทฯ”) ชนิดระบุชื่อผู้ถือและไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก
“NBC-WB” เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2556 จ�ำนวน 8,798,905 หุ้น ซึ่งมีก�ำหนดการใช้สิทธิทุกวันที่ 15 ของเดือนพฤศจิกายนและเดือน
พฤษภาคมของแต่ละปี ตลอดอายุของใบส�ำคัญแสดงสิทธิ 5 ปี โดยมีก�ำหนดการใช้สิทธิครั้งแรกในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 และ
ก�ำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายในวันที่ 14 สิงหาคม 2561 ด้วยอัตราการใช้สิทธิ 1 ใบส�ำคัญแสดงสิทธิ : 1 หุ้นสามัญใหม่ ราคาในการใช้
สิทธิ 3 บาทต่อหุ้น
รวมถึงบริษัทฯ ได้บันทึกรับรู้รายการค่าตอบแทนพนักงานเมื่อเกษียณอายุแล้วเป็นประจ�ำทุกปีโดยเริ่มตั้งแต่ปี 2554 นอกจากนี้
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญในเรื่องการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ อีกทั้งยังมีมาตรการช่วยเหลือพนักงานในกรณีการเกิดอุบัติเหตุขึ้น โดยมี
การท�ำประกันชีวิตให้กับพนักงานทุกระดับในบริษัทฯ รวมถึงมีการดูแลเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพอนามัยของพนักงานเป็นประจ�ำ ดังนี้
1. จัดท�ำประกันชีวิต (ประกันอุบัติเหตุและประกันชีวิตกลุ่มให้กับพนักงานทุกระดับ)
2. มีการตรวจสุขภาพประจ�ำปี โดยมีแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาล เข้ามาท�ำการตรวจ
3. จัดเงินช่วยเหลือ กรณีพนักงานเจ็บป่วยรักษาตัวในโรงพยาบาล
4. จัดเงินช่วยเหลือ กรณี บิดา ภรรยา บุตร หรือตัวพนักงานเองเสียชีวิต
ในด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ท�ำงาน บริษัทฯ ได้ให้ความส�ำคัญโดยอบรมและ
รณรงค์สร้างจิตส�ำนึกและความตระหนักต่อการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการท�ำงานให้มีความปลอดภัย
ต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ โดยในรอบปี 2559 ที่ผ่านมา ไม่มีการเกิดอุบัติเหตุ และการ
ลาเจ็บป่วยจากการท�ำงาน เนื่องจากลักษณะการท�ำงานของบริษัทฯ เป็นการปฏิบัติงานในส�ำนักงาน
เป็นส่วนใหญ่ และทางบริษทั ฯ ได้ให้ความส�ำคัญกับสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน มีการดูแลอุปกรณ์
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เครื่องมือเครื่องใช้รวมถึงสถานประกอบการให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและมีความปลอดภัยอยู่เสมอ
ในด้านการพัฒนาคุณภาพของพนักงานบริษัทฯ ได้ให้ความส�ำคัญในเรื่องการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน
ในทุกระดับ โดยมีการจัดการอบรมให้กบั พนักงานทัง้ จัดอบรมภายในบริษทั ฯ อาทิเช่น การจัดอบรมหลักสูตร จริยธรรม
ในการด�ำเนินธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการท�ำงาน (Code of Conduct) และจัดให้ไปอบรมกับสถาบันหรือหน่วยงาน
ภายนอก เพือ่ เป็นการพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้สามารถน�ำความรูท้ ไี่ ด้มาพัฒนารูปแบบการท�ำงานให้เกิดประสิทธิภาพ
มากขึน้ โดยการอบรมพนักงานนัน้ บริษทั ฯ ก�ำหนดให้มกี ารอบรมอย่างถูกต้องตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมอื แรงงาน พ.ศ.
2545 ซึ่งก�ำหนดให้บริษัทที่มีจ�ำนวนพนักงานมากกว่า 100 คนขึ้นไป ต้องจัดให้พนักงานได้รับการอบรมในอัตราส่วนร้อยละ 50
ของพนักงานทั้งหมด และต้องยื่นเรื่องรับรองหลักสูตรการอบรมต่อกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ซึ่งบริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
ส�ำหรับการจัดฝึกอบรมให้กับพนักงานของบริษัทฯ
ในปี 2559 บริษัทฯ จัดการอบรมให้กับพนักงานคิดเป็นอัตราร้อยละ 64 ของพนักงานทั้งหมด 153 คน โดยเป็นการจัดส่งไปอบรม
กับสถาบันหน่วยงานภายนอกร้อยละ 12 และการจัดอบรมภายในหน่วยงานร้อยละ 88 ของพนักงานที่เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด
ในด้านการเคารพสิทธิมนุษยชน
บริษัทฯ ได้ก�ำหนดหลักการในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการท�ำงาน (Code of Conduct) ว่าจะปฏิบัติต่อพนักงานทุก
คนด้วยความสุภาพ ให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และพนักงานจะต้องไม่กระท�ำการใดๆ ที่เป็นการ
ละเมิดหรือคุกคามไม่ว่าจะทางวาจา หรือการกระท�ำต่อผู้อื่นบนพื้นฐานของเชื้อชาติ เพศ ศาสนา อายุ ความพิการทางร่างกายและจิตใจ
ในปีทผี่ า่ นมา ไม่มขี อ้ พิพาทฟ้องร้องระหว่างบริษทั ฯ และพนักงาน และได้รบั ความร่วมมือจากสหภาพแรงงาน ในการช่วยประชาสัมพันธ์
และสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างพนักงานกับองค์กร
2.5 จริยธรรมว่าด้วยความสัมพันธ์กับคู่ค้า
บริษัทฯ ค�ำนึงถึงความเสมอภาคและความซื่อสัตย์ในการด�ำเนินธุรกิจและผลประโยชน์ร่วมกันกับคู่ค้า โดยพึงปฏิบัติตามกฎหมาย
และกติกาต่างๆ อย่างเคร่งครัด และมีจรรยาบรรณที่ดีในการด�ำเนินธุรกิจ จึงได้ก�ำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ ดังนี้
1. ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ รับหรือเรียกร้องผลประโยชน์ หรือเสนอหรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตใน
ทางการค้ากับคู่ค้า
2. ปฏิบัติตามกฎหมายและกติกาต่างๆ อย่างเคร่งครัด
3. มีหลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่ค้า
4. ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ จะรีบแจ้งให้คู่ค้าทราบล่วงหน้า เพื่อ
ร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา โดยใช้หลักการของความสมเหตุสมผล
5. ให้ข้อมูลที่เป็นจริงและถูกต้อง
6. สนับสนุนและร่วมมือกับคู่ค้าในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
7. สนับสนุนและร่วมมือกับคู่ค้าในการผลิตสินค้าและบริการใหม่ๆ เพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา
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 และจะยึดถือแนวทางการปฏิบัติที่ดีและเป็นธรรม ดังนี้
1. ประพฤติปฏิบัติตามกรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน
2. ไม่ทำ� ลายชือ่ เสียงของคูแ่ ข่งทางการค้าด้วยการกล่าวให้รา้ ยโดยปราศจากความจริง หลีกเลีย่ งวิธกี ารไม่สจุ ริตเพือ่ ท�ำลายคูแ่ ข่งขัน
3. ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม เช่น การจ่ายสินจ้างให้แก่พนักงาน
ของคู่แข่ง เป็นต้น
โดยในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทใดๆ เกี่ยวกับ คู่แข่งทางการค้า
2.7 จริยธรรมว่าด้วยความสัมพันธ์กับเจ้าหนี้
บริษัทฯ ค�ำนึงถึงความเสมอภาค และความซื่อสัตย์ต่อเจ้าหนี้ และการปฏิบัติตามพันธะสัญญาในการกู้ยืมเงินธนาคาร สถาบันการ
รายงาน
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เงิน รวมถึงการช�ำระค่าสินค้าบริการ เงินต้นและดอกเบี้ยจ่าย ดั้งนั้นจึงก�ำหนดแนวปฏิบัติที่ดีและเป็นธรรมดังนี้
1. รักษาดูแลและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้โดยเคร่งครัด ทั้งในแง่การช�ำระคืน การดูแลหลักทรัพย์ค�้ำประกัน และเงื่อนไข
อื่นๆ รวมทั้งไม่ใช้เงินทุนที่ได้จากการกู้ยืมเงินไปในทางที่ขัดกับวัตถุประสงค์ในข้อตกลงที่ท�ำกับผู้ให้กู้ยืมเงิน
2. รายงานฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ที่เป็นจริงและถูกต้อง แก่เจ้าหนี้ด้วยความซื่อสัตย์
3. รายงานเจ้าหนี้ล่วงหน้า หากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันในสัญญา และร่วมกันหา แนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว
โดยในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทใดๆ เกี่ยวกับเจ้าหนี้การค้า และสถาบันการเงิน
2.8 จริยธรรมว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ ส่งเสริมให้มีการให้ความรู้แก่พนักงาน เพื่อปลูกฝังจิตส�ำนึกเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า
และมีประสิทธิภาพ ผ่านกระบวนการสือ่ สารภายในบริษทั ฯ และส่งเสริมให้พนักงานมีสว่ นร่วมในกิจกรรมรณรงค์ลดภาวะโลกร้อนด้วยการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงาน, กิจกรรม 5 ส. พร้อมทั้งสนับสนุนให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานที่บริษัทฯ จัดขึ้น
บริษัทฯ ในฐานะของผู้ผลิตข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อประเภทต่างๆ มีความห่วงใยถึงคุณภาพชีวิตและการบริโภคข่าวสารของคนไทย จึง
ให้ความส�ำคัญอย่างยิ่งในเรื่องของการเสนอข่าวสารที่มีคุณภาพและมีประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม รวมถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
สังคมไทยเพือ่ ความเป็นอยูท่ ดี่ ขี นึ้ นอกจากนัน้ ยังมีความห่วงใยและใส่ใจต่อสิง่ แวดล้อมในฐานะทีเ่ ป็นผูป้ ระกอบการรายหนึง่ ในประเทศไทย
ในรอบปี 2559 บริษัทฯ มีกิจกรรมส่งเสริมสังคมเกือบทุกด้าน (รายละเอียดอยู่ใน หัวข้อกิจกรรมเพื่อสังคมหน้า 82)
ในฐานะทีบ่ ริษทั ฯ ท�ำธุรกิจด้านสือ่ กิจกรรมทางธุรกิจ และสังคมของบริษทั ต้องติดต่อพบปะกับประชาชนกลุม่ ต่างๆ อยูแ่ ล้ว บริษทั ฯ
จึงมีโอกาสรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะผ่านทางพนักงานที่ติดต่อกับผู้มีส่วนได้เสียด้านต่างๆ และจากการพบปะของผู้บริหาร
กรรมการ ที่ได้มีโอกาสพบปะกับผู้มีส่วนได้เสีย กลุ่มต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และบริษัทฯ มีระบบ Call Center ในการรับเรื่องร้องเรียนพร้อม
ประสานแก้ไขปัญหาด้านบริการ และประสานงานด้านอื่นๆภายในบริษัทเป็นประจ�ำ บริษัทได้ด�ำเนินการปรับปรุงเรื่องต่างๆ ตามข้อร้อง
เรียนนั้น อย่างสม�่ำเสมอ

การแจ้งข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ

บริษัทฯ ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ด�ำเนินธุรกิจด้วยความถูกต้อง โปร่งใส ยุติธรรม และสามารถตรวจสอบได้ โดย
สอดคล้องกับการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละคูม่ อื จริยธรรมธุรกิจฯ ของบริษทั ฯ และจัดให้มชี อ่ งทางการแสดงความเห็น การแจ้งข้อร้องเรียน
และข้อเสนอแนะ โดยบริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สามารถร้องเรียน แสดงความเห็น และแจ้ง
เบาะแสเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ โดยส่งถึงคณะกรรมการตรวจสอบ และผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน ได้ในช่องทาง E-mail:audit_nbc@
nationgroup.com หรือ ส่งไปรษณีย์มายังที่อยู่บริษัท / ยื่นส่งโดยตรง ที่ บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่นจ�ำกัด (มหาชน) เลขที่
1858/121-122, 124-128 ชั้น 28 ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

กระบวนการด�ำเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน

- ฝ่ายตรวจสอบภายในจะรวบรวมข้อร้องเรียนและตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น หากข้อร้องเรียนมีมูลความผิด จะรวบรวมหลักฐาน
ส่งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงโดยมีฝ่ายทรัพยากรบุคคลเป็นเลขาคณะกรรมการสอบสวน
และรายงานผลพร้อมทั้งมาตรการด�ำเนินการกับผู้กระท�ำผิด เพื่อเสนอต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการฝ่าย
ตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการตรวจสอบทราบ
- มาตรการคุม้ ครองผูร้ อ้ งเรียน คณะกรรมการตรวจสอบ จะพิจารณาให้ความเป็นธรรมและปกป้องผูร้ อ้ งเรียน ผูร้ บั เรือ่ งร้องเรียน
ผู้ถูกร้องเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการด�ำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง รวมทั้งต้องเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นความลับ จะเปิดเผยเท่า
ที่จ�ำเป็น โดยค�ำนึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการได้ดูแลให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลส�ำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูล
ทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบ
ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ผ่านช่องทางทีเ่ ข้าถึงข้อมูลได้งา่ ย เช่น เว็บไซต์ดข์ องบริษทั ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น
บริษัทฯ ก�ำหนดไว้ในนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์
ให้กรรมการ และผูบ้ ริหารต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ตอ่ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และส�ำเนาให้เลขานุการบริษัทเก็บรักษา และ ในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี กรรมการ
และผู้บริหารจะรายงานข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของตน และ รายงานต่อคณะกรรมการอย่างน้อย
ปีละครั้ง
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บริษัทฯ เล็งเห็นความส�ำคัญของการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับและ/หรือข้อมูลภายในกลุ่มบริษัท จึงได้
ออกนโยบาย “การใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ” ก�ำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และพนักงานของกลุ่ม
บริษัทต้องรักษาข้อมูลภายในกลุ่มบริษัทฯ เป็นความลับ เว้นแต่การเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ ในการ
ด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ห้าม ขาย ซื้อ โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยข้อมูลที่เป็นความลับ และ/หรือ
ข้อมูล ภายในของกลุ่มบริษัทฯ และ/หรือการเข้าท�ำรายการใดๆ ในทางที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกลุ่มบริษัทฯ ไม่ว่า
ทางตรง หรือ ทางอ้อม
ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลของบริษัททั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส และเป็นไปตามเกณฑ์ที่ส�ำนักงานก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์ฯ ก�ำหนด ผ่านช่องทางการเปิดเผยข้อมูลของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ
ในรายงานประจ�ำปี 2559 บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้
1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และคุณค่าขององค์กร
2. รายชื่อกรรมการ พร้อมประวัติการท�ำงาน การศึกษา ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการใน
บริษัทจดทะเบียนการถือหุ้นในบริษัท
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
ซึ่งมีประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้จัดการ ลงนามรับรอง
13. ค�ำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของผู้บริหาร
14. รายงานทางการเงินที่มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจริงตามมาตรฐานบัญชี
15. งบการเงินและผลการด�ำเนินงานของบริษัท
บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมต่อไปนี้ในเว็บไซต์ www.nbc.co.th
1. บทบาทอ�ำนาจหน้าที่ของกรรมการ กรรมการชุดย่อย ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้จัดการ
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

หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์

หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ท�ำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม
ตอบค�ำถามเกี่ยวกับบริษัทและการด�ำเนินงานของบริษัท แก่นักลงทุนตามที่ส่งค�ำถามผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทหรือโทรศัพท์ หรือ
ช่องทางอืน่ ๆ เพือ่ สร้างสัมพันธ์อนั ดีระหว่างบริษทั ฯ กับผูถ้ อื หุน้ ผูล้ งทุนสถาบัน ผูล้ งทุนทัว่ ไป นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้อง
อย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทฯให้ความส�ำคัญกับการเผยแพร่ข้อมูลที่ส�ำคัญของบริษัทฯ ในปี 2559 ดังนี้
• เสนอข่าวถึงฐานะการเงินของบริษัททางเว็บไซต์ จ�ำนวน 4 ครั้ง

รายงาน
ประจ�ำปี 2559
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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

บริษัทฯให้ความส�ำคัญกับการปฏิบัติตามข้อก�ำหนดของ ตลท. และ ส�ำนักงาน ก.ล.ต. และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง ครบถ้วน
โปร่งใส โดยผ่านการพิจารณาตรวจสอบตามขั้นตอน คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งนางสาวศิริวรรณ นิลสุวรรณโฆษิต เป็นเลขานุการบริษัท
เมือ่ วันที่ 29 ธันวาคม 2557 ซึง่ มีหน้าทีใ่ นการช่วยเหลือประธานกรรมการ ในการก�ำกับดูแลให้การด�ำเนินงานของคณะกรรมการบริษทั กรรมการ
ชุดย่อย และกรรมการบริษัททุกท่าน เป็นไปตามกรอบของบทบาทหน้าที่ตามที่กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องก�ำหนดไว้ ตลอดจน
มีหน้าทีใ่ นการจัดเตรียมเอกสารประกอบวาระการประชุมให้เพียงพอต่อการพิจารณาและตัดสินใจของคณะกรรมการ บันทึกรายงานการประชุม
อย่างรัดกุม ถูกต้อง เพื่อแสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่น�ำเสนอ อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริตและมีความ
รับผิดชอบโดยใช้วจิ ารณญาณเยีย่ งวิญญูชนทีป่ ระกอบธุรกิจนัน้ พึงกระท�ำในสถานการณ์เดียวกัน อีกทัง้ มีหน้าทีใ่ นการเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ
จดหมายเชิญประชุม รายงานการประชุมของการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการมีส่วนได้เสีย และรายงานการถือ
ครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารตลอดจนดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ ประสานงานกับฝ่ายบริหารให้มีการปฏิบัติตามมติของ
คณะกรรมการ ซึ่งเลขานุการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบอย่างครบถ้วน

5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีบทบาทส�ำคัญในการก�ำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติ
หน้าทีต่ อ่ ผูถ้ อื หุน้ และเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ ดังนัน้ คณะกรรมการบริษทั จึงประกอบไปด้วยบุคคลทีม่ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์ทหี่ ลากหลาย
ประกอบด้วยทักษะด้านธุรกิจ ด้านบัญชีการเงิน ด้านการจัดการ ด้านการตลาด ด้านกลยุทธ์ และด้านกฎหมาย
คณะกรรมการได้ก�ำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการ และประธานเจ้า
หน้าที่บริหาร/กรรมการผู้จัดการไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้กรรมการมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น
โดยรวม รวมทั้งมีกระบวนการในการติดตามและก�ำกับดูแลให้การด�ำเนินกิจการของบริษัทเป็นไปตามกฎหมายและอยู่บนจริยธรรมทางธุรกิจ
ที่คณะกรรมการก�ำหนด
คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติให้ความเห็นชอบในเรื่องที่ส�ำคัญเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของบริษัท ได้แก่ แผนธุรกิจ งบประมาณการ
ด�ำเนินงาน เป้าหมายทางการเงิน และกลยุทธ์ทางธุรกิจ ที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้จัดการเป็นผู้น�ำเสนอ รวมทั้งการติดตามดูแล
ให้ด�ำเนินงานเป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ และแผนงานที่ก�ำหนดไว้ ตลอดจนการทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท จะมีการพิจารณา
เป็นประจ�ำทุกปี

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ

ประธานกรรมการมีบทบาทหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ควบคุม ดูแล จัดสรรเวลาในแต่ละวาระ ส�ำหรับให้กรรมการที่จะอภิปรายแสดง
ความเห็นในประเด็นที่ส�ำคัญอย่างเพียงพอ และเป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียง และ
คะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากัน และรับผิดชอบในฐานะผู้น�ำของคณะกรรมการในการวางกรอบ และติดตามดูแลการก�ำหนดนโยบายการก�ำกับ
ดูแลกิจการขององค์กร และเป็นประธานการประชุมผู้ถือหุ้นประจ�ำปีของบริษัทฯ

การถ่วงดุลของกรรมการที่ ไม่เป็นผู้บริหาร

ในปี 2559 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวน 10 คน เป็นกรรมการอิสระจ�ำนวน 4
คน กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย จ�ำนวน 4 คน และกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารจ�ำนวน 2 คน บริษัทฯ
มีคณะกรรมการอิสระและกรรมการทีไ่ ม่ใช่ผบู้ ริหาร ไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้ คณะ ท�ำให้เกิดการถ่วงดุลอ�ำนาจ
และการสอบทาน
กรรมการอิสระจ�ำนวน 4 คนนีม้ คี ณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษทั ซึง่ ได้ผา่ นความเห็น
ชอบจากคณะกรรมการแล้ว และเป็นไปตามข้อก�ำหนดในปี 2551 ของส�ำนักงาน ก.ล.ต. กรรมการอิสระ
จ�ำนวน 4 คน ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ 1 คน คณะกรรมการตรวจสอบ จ�ำนวน 2 คน
และกรรมการอิสระ 1 คน
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การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัทของกรรมการและผู้บริหาร

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กรรมการจ�ำนวน 1 ใน 3 ต้องออกจากต�ำแหน่งตามวาระทุกปี บริษัทฯ สามารถแต่ง
ตั้งกรรมการที่ต้องออกจากต�ำแหน่งตามวาระกลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่งได้ โดยบริษัทฯ มิได้มีข้อก�ำหนด
เรื่องจ�ำนวนวาระที่จะด�ำรงต�ำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุดของกรรมการไว้ตามข้อก�ำหนดของส�ำนักงาน ก.ล.ต. และมีนโย
บายให้คณะกรรมการบริษัททุกคน ด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ไม่เกิน 5 บริษัท กรรมการของ
บริษทั จะไม่เป็นกรรมการในบริษทั ทีเ่ ป็นคูแ่ ข่งหรือมีผลประโยชน์ขดั แย้งทางธุรกิจกับบริษทั และเปิดเผยรายชือ่ ประเภทธุรกิจ และ
ต�ำแหน่งทีก่ รรมการของบริษทั ไปด�ำรงต�ำแหน่งไว้ในทะเบียนประวัตกิ รรมการในปี 2559 ไม่มกี รรมการของบริษทั ท่านใดด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการของบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 บริษัท
บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ผู้บริหารระดับสูงไปด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่นยกเว้นบริษัทย่อย และบริษัทร่วม และให้รายงานการด�ำรง
ต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของผู้บริหารระดับสูงไว้ในแบบรายงาน 56-1

หน่วยงานก�ำกับการปฏิบัติงาน (Compliance Unit)

บริษัทฯ มีหน่วยงานต่างๆ ดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฏ ระเบียบ ข้อบังคับบริษัท และข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ฝ่าย
เลขานุการบริษัท ดูแล ติดตามให้มีการปฏิบัติตามข้อก�ำหนดของ ตลท.และ ก.ล.ต. และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง ฝ่ายกฏหมายดูแล ติดตาม
ให้มีการปฏิบัติงานเป็นไปตามกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ และฝ่ายตรวจสอบภายในสอบทานความเพียงพอและเหมาะสม
ของระบบการควบคุมภายใน เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบการควบคุมภายในขององค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษทั แต่งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อยเพือ่ ช่วยกลัน่ กรองรายละเอียดโดยก�ำหนดคุณสมบัตแิ ละขอบเขตความรับผิดชอบ
ไว้ในระเบียบของแต่ละคณะ ปัจจุบันบริษัทฯ มีคณะกรรมการชุดย่อยคือคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร โดยราย
ละเอียดเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบอยู่ในข้อ 2 คณะกรรมการชุดย่อย

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ ได้เห็นความส�ำคัญในเรื่องนี้จึงได้ประกาศใช้นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ของบริษทั ฯ ประกอบธุรกิจทีแ่ ข่งขันกับบริษทั ฯ หลีกเลีย่ งการท�ำรายการทีเ่ กีย่ วโยงกับตนเองทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
กับบริษทั ฯ หากมีความจ�ำเป็นต้องท�ำรายการดังกล่าวคณะกรรมการจะดูแลให้การท�ำรายการนัน้ มีความโปร่งใส เทีย่ งธรรม พิจารณาความ
เหมาะสมอย่างรอบคอบ เสมือนกับการท�ำรายการกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ในรายการ
นัน้ จะไม่มสี ว่ นในการพิจารณาอนุมตั ริ วมทัง้ จัดให้มกี ารปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างเคร่งครัด ส�ำหรับรายการระหว่าง
กันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในปี 2559 ได้เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทรับทราบแล้วเมื่อ
เดือนกุมภาพันธ์ 2560 และบริษัทฯ ได้เปิดเผยรายละเอียดของรายการ คู่สัญญา เหตุผล/ความจ�ำเป็นไว้ในรายงานประจ�ำปี และแบบ
56-1 แล้ว

การประชุมคณะกรรมการ

การประชุมคณะกรรมการบริษัทจะก�ำหนดไว้ล่วงหน้าในแต่ละปีอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความ
จ�ำเป็น โดยมีการก�ำหนดวาระการประชุมชัดเจน ล่วงหน้า และมีวาระการติดตามผลการด�ำเนินงานเป็นประจ�ำ ซึ่งเลขานุการบริษัทจะจัด
ส่งหนังสือเชิญประชุมตามวาระที่ผ่านการพิจารณาร่วมกันของประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้จัดการ
พร้อมเอกสารประกอบวาระการประชุมให้คณะกรรมการทุกท่านทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นเวลา 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการ
ได้ศกึ ษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม หากกรรมการท่านใดต้องการเสนอเรือ่ งเข้าเป็นวาระการประชุมหรือประสงค์ให้ฝา่ ยบริหาร
รายงานความคืบหน้าเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะ ก็สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ประธานกรรมการ หรือเลขานุการบริษัท
โดยปกติการประชุมกรรมการแต่ละครั้งใช้เวลา 3 - 4 ชั่วโมง ประธานกรรมการได้เปิดโอกาสให้กรรมการทุกท่านสามารถอภิปราย
แสดงความคิดเห็น และข้อสังเกตอย่างอิสระ คณะกรรมการเห็นว่าเพือ่ ป้องกันข้อมูลทางการเงินของบริษทั รัว่ ไหลโดยไม่มเี จตนา จึงให้ฝา่ ย
บริหารรายงานผลการด�ำเนินงานของบริษัทในการประชุมเดือนใดที่ไม่มีการประชุมก็ไม่ต้องรายงาน กรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ใช่
ผูบ้ ริหารได้มกี ารพบปะหรือติดต่อเพือ่ แลกเปลีย่ นความคิดเห็นเกีย่ วกับปัญหาต่างๆ ในการบริหารโดยไม่มฝี า่ ยจัดการร่วมอยูด่ ว้ ยเป็นประจ�ำ
ในทุกไตรมาส หากมีประเด็นที่เป็นข้อสังเกตห่วงใยก็จะแจ้งข้อกังวลหรือข้อห่วงใยนั้นต่อฝ่ายจัดการเพื่อด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อ
เนื่อง

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก�ำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย อย่างน้อย
ปีละ 1 ครัง้ เพือ่ ให้คณะกรรมการได้พจิ ารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคในการด�ำเนินงานระหว่างปีทผี่ า่ นมา เพือ่ ให้นำ� มาปรับปรุง
รายงาน
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และพัฒนาการปฏิบัติงาน
โดยในปี 2559 สืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่ที่เพิ่งเข้ารับต�ำแหน่งจ�ำนวน 6 ท่าน เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559 ตาม
มติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ดังนั้นจึงยกเว้นการประเมินคณะกรรมการบริษัท
มีเพียงการประเมินคณะกรรมการชุดย่อย คือ คณะกรรรมการตรวจสอบ โดยอ้างอิงจากแบบประเมินของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ผลคะแนนการประเมินแบ่งออกเป็น ดังนี้ 4 = เห็นด้วยอย่างมาก, 3 = เห็นด้วยค่อนข้างมาก, 2 = เห็นด้วย, 1 = ไม่เห็นด้วย,
0 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
กระบวนการประเมินเริ่มขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2559 โดยเลขานุการบริษัทจัดส่งแบบประเมินให้กับคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อ
ท�ำการประเมิน โดยก�ำหนดให้ส่งแบบประเมินคืนภายใน 13 มกราคม 2560 เพื่อน�ำมาสรุปผลคะแนนและแจ้งผลให้คณะกรรมการตรวจ
สอบทราบในการประชุมครั้งที่ 1/2560 เดือนกุมภาพันธ์ 2560
หลักเกณฑ์การประเมินผลงานและสรุปผลการประเมินได้ ดังนี้
• การประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นการประเมินในด้านโครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ ในด้านการประชุม
และบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ สรุปผลการประเมิน มีคะแนนประเมินส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์เห็นด้วย
ค่อนข้างมาก และเห็นด้วยอย่างมาก รวม 87.30%

ค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทฯ ได้ก�ำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมเดียวกัน
โดยสูงเพียงพอที่จะดึงดูดและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการ และได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว ซึ่งกรรมการที่ได้รับ
มอบหมายให้มหี น้าทีแ่ ละความรับผิดชอบมากขึน้ จะได้รบั ค่าตอบแทนทีเ่ หมาะสมกับหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบทีไ่ ด้รบั มอบหมายเพิม่ ขึน้
ส�ำหรับหลักเกณฑ์ในการพิจารณาผลการด�ำเนินงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ประเมินตามหลัก
การและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก�ำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับการด�ำเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงาน พร้อมกับพิจารณาค่า
ตอบแทนที่เหมาะสม
จ�ำนวนค่าตอบแทนในปี 2558 และ 2559 ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายให้แก่กรรมการมีรายละเอียดดังนี้

กรรมการ / ต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการ :
- นายเสริมสิน สมะลาภา
- นายเทพชัย แซ่หย่อง
ประธานกรรมการตรวจสอบ :
- นายสุพงษ์ ลิ้มธนากุล
กรรมการตรวจสอบ :
- นายเมธา สุนทรจิตร์
- นายเจษฎา พรหมจาต
กรรมการอิสระ :
- นางสุภาณี เดชาบูรณานนท์
- นางวีรวรรณ วรรุตม์
กรรมการที่เป็นผู้บริหารของ
บริษัทแม่ /บริษัทที่เกี่ยวข้อง :
-นายสุทธิชัย แซ่หยุ่น
-นางสาวดวงกมล โชตะนา
-นายเทพชัย แซ่หย่อง
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รายงาน
ประจ�ำปี 2559

ค่าตอบแทนปี 2558
ค่า
เบี้ย
ตอบแทน ประชุม

อื่นๆ

ค่าตอบแทนปี 2559
รวม

ค่า
เบี้ย
ตอบแทน ประชุม

อื่นๆ

รวม

400,000.-

-

-

400,000.- 200,000.100,000.-

-

-

200,000.100,000.-

400,000.-

-

-

400,000.- 400,000.-

-

-

400,000.-

300,000.225,000.-

-

-

300,000.- 300,000.225,000.- 300,000.-

-

-

300,000.300,000.-

200,000.-

-

-

200,000.50,000.-

-

-

50,000.-

200,000.200,000.200,000.-

-

-

200,000.- 100,000.200,000.- 100,000.200,000.- 100,000.-

-

-

100,000.100,000.100,000.-

กรรมการ / ต�ำแหน่ง

ค่าตอบแทนปี 2558
ค่า
ตอบแทน

เบี้ย
ประชุม

อื่นๆ

รวม

-

-

-

-

200,000.200,000.2,525,000.-

-

-

200,000.200,000.2,525,000.-

กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร
- นางนงค์นาถ ห่านวิไล
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร :
- นายอดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ
- นางสาวเอี่ยมศรี บุญหชัยรัตน์
- นายสุภวัฒน์ สงวนงาม
- นางลักขณา รัตน์วงศ์สกุล
- นายสุพจน์ เพียรศิริ
- นายสิริชาย ชนาน�ำ
รวม

ค่าตอบแทนปี 2559
ค่า
ตอบแทน
50,000.100,000.50,000.50,000.50,000.50,000.2,000,000.-

เบี้ย
ประชุม

อื่นๆ

-

-

-

-

รวม
50,000.100,000.50,000.50,000.50,000.50,000.2,000,000.-

หมายเหตุ :
1. ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559 แต่งตั้งนางลักขณา รัตน์วงศ์สกุล, นางนงค์นาถ ห่านวิไล,
นายสุพจน์ เพียรศิริ, นายสิริชาย ชนาน�ำ, นายสุภวัฒน์ สงวนงาม และนางวีรวรรณ วรรุตม์ เข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการแทน
นายเสริมสิน สมะลาภา, นางสาวดวงกมล โชตะนา, นายสุทธิชัย แซ่หยุ่น, นางสุภาณี เดชาบูรณานนท์, นายอดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ
และนางสาวเอี่ยมศรี บุญหชัยรัตน์
2. การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ จะเป็นไปตามอัตราค่าตอบแทนประจ�ำปี 2559 ที่ได้รับอนุมัติจากมติที่ประชุมสามัญประจ�ำปีผู้ถือหุ้น
ประจ�ำปี 2559 ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 ที่อนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ โดยแบ่งจ่ายเป็นรายไตรมาส

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

กรรมการเข้าใหม่ทุกคนจะได้รับการปฐมนิเทศเบื้องต้นจากประธานกรรมการ เกี่ยวกับลักษณะการด�ำเนินธุรกิจ ประวัติและความ
เป็นมาของบริษทั ฯ ทีต่ งั้ ส�ำนักงานและสาขา วัฒนธรรมองค์กร พร้อมรับค�ำชี้แจงจากประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร และเลขานุการบริษทั เกีย่ ว
กับโครงสร้างองค์กร นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ ระบบการควบคุมภายใน พร้อมเอกสารประกอบ
คณะกรรมการบริษัท สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาความรู้ให้กับกรรมการทุกคน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการ บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการเข้าร่วมสัมมนาและเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือสถาบันอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาในส่วนของหน้าที่และความรับผิดชอบของ
กรรมการ หรือแนวทางการบริหารจัดการแนวใหม่ เพื่อให้กรรมการทุกคนมีการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึง
การน�ำความรู้ต่างๆ มาปรับใช้อย่างเหมาะสม เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และน�ำความรู้มาใช้ประโยชน์กับบริษัทฯ
ต่อไป ซึ่งในปี 2559 ได้สนับสนุนกรรมการเข้าร่วมอบรม ดังนี้

ล�ำดับ

ชื่อ-สกุล

ต�ำแหน่ง

หลักสูตรที่อบรมปี 2559

1.

นายสุพจน์ เพียรศิริ

กรรมการ

1. หลักสูตร ท�ำความเข้าใจร่าง TFRS9, TAS32, TFRS7, TFRIC16
และ TFRIC19. รุ่นที่ 2/2559
2. หลักสูตร การจัดท�ำงบกระแสเงินสด (ภาคปฏิบัติ)
3. หลักสูตร มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (TAS) , ภาษีเงินได้
(ปรับปรุงปี 2557)

รายงาน
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แผนการสืบทอดงาน

คณะกรรมการตระหนักว่าคุณภาพขององค์กรจะสะท้อนออกมาจาก พนักงานผู้ปฏิบัติงาน ความเจริญเติบโตที่ยั่งยืนของบริษัทฯ ขึ้น
อยู่กับการสร้างบุคคลากรที่มีความสามารถเพื่อส่งต่อภารกิจ และสืบทอดเจตนารมณ์ของผู้ก่อตั้ง รวมถึงวัฒนธรรมที่ดีงามขององค์กร ต่อ
ไปจากรุน่ สูร่ นุ่ จึงได้มอบนโยบายให้ฝา่ ยบริหาร ให้ความส�ำคัญกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล อย่างมีประสิทธิภาพ มีทศิ ทาง
เพื่อบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมขององค์กร
บริษัทฯ มีการคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในต�ำแหน่งงานบริหารที่ส�ำคัญทุกระดับ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและโปร่งใส
เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้ผู้บริหารที่มีความเป็นมืออาชีพ มีความเป็นกลาง ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเมือง มีความเข้าใจในวัฒนธรรม และ
จรรยาบรรณการด�ำเนินธุรกิจสื่อของบริษัทฯ เป็นอย่างดี ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการก�ำหนดแผนสืบทอดงานดังนี้
1. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
เมื่อต�ำแหน่งผู้บริหารระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหารว่างลง หรือ ผู้ที่อยู่ในต�ำแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในต�ำแหน่งได้ บริษัทฯ จะ
มีระบบให้ผบู้ ริหารในระดับใกล้เคียง หรือระดับรองเป็นผูร้ กั ษาการในต�ำแหน่ง จนกว่าจะมีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตติ าม
หลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ ก�ำหนด และต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ความเหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร โดย
การพิจารณาของคณะกรรมการทั้งคณะ
2. ผู้อ�ำนวยการ
เมื่อต�ำแหน่งระดับผู้บริหารตั้งแต่ผู้อ�ำนวยการขึ้นไปว่างลง หรือผู้ที่อยู่ในต�ำแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในต�ำแหน่งได้ บริษัทฯ มี
การวางแผนการสืบทอดต�ำแหน่งดังนี้
1. วิเคราะห์สถานการณ์การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ด้านกลยุทธ์นโยบายแผนลงทุนแผนการขยายตัว
2. ประเมินความพร้อมของก�ำลังคนให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
3. ก�ำหนดแผนสร้างความพร้อมของก�ำลังคน โดยพัฒนาพนักงานหรือสรรหาเพื่อเตรียมทดแทนคนที่ลาออก
4. สร้างแผนสรรหาพนักงานและพัฒนาฝึกอบรมไว้ล่วงหน้า ก่อนพนักงานจะเกษียณหรือลาออกก่อนเวลา
5. ก�ำหนดความสามารถ ซึ่งหมายถึง ความรู้ ทักษะ บุคลิกภาพ และทัศนคติที่พึงปรารถนาของพนักงานในต�ำแหน่งนั้นๆ และจัด
ท�ำแผนพัฒนาเป็นรายบุคคล
6. คัดเลือก ประเมินผลงาน และประเมินศักยภาพของพนักงานเพื่อพิจารณาความเหมาะสม
7. ใช้เครื่องมือ KPI ในการทดสอบและประเมินบุคลากร เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพของพนักงาน

2. คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ทั้งสิ้น 2 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร โดย
มีการก�ำหนดอ�ำนาจหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน ดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อช่วยงานของคณะกรรมการบริษัทในการสอดส่องดูแลคุณภาพและ
ความน่าเชื่อถือของระบบบัญชี ระบบตรวจสอบ ระบบการควบคุมภายใน ตลอดจนกระบวนการรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
โดยกรรมการตรวจสอบทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระ เพือ่ ให้มคี วามเป็นอิสระในการท�ำงานอย่างเต็มที่ และรายงานโดยตรงต่อคณะ
กรรมการบริษัท ซึ่งมีการก�ำหนดขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์มาตรฐานที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ก�ำหนด
และได้ตราเป็นกฎบัตรไว้อย่างชัดเจน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�ำนวน 3 ท่าน ดังนี้

68

ล�ำดับ

ชื่อ-สกุล

ต�ำแหน่ง

คุณสมบัติ

1

นายสุพงษ์ ลิ้มธนากุล

ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ

2

นายเมธา สุนทรจิตร์

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ

3

นายเจษฎา พรหมจาต

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ และมีความรู้ด้านบัญชี การเงิน

รายงาน
ประจ�ำปี 2559

บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษทั มีรายงานทางการเงิน (รายไตรมาสและประจ�ำปี) ทีถ่ กู ต้องและเปิดเผยข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อง
ของบริษัทอย่างเพียงพอก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในและระบบตรวจสอบภายในที่เหมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย
เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการประเมินความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิภาพ
4. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
5. พิจารณาคัดเลือกเพือ่ เสนอแต่งตัง้ บุคคลซึง่ มีความเป็นอิสระและก�ำหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีของบริษทั ประสานงานกับผูส้ อบ
บัญชีเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการด�ำเนินการตรวจสอบ ขอบเขต แนวทาง แผนงาน โดยหากมีปัญหาที่พบระหว่างการตรวจสอบ
รวมถึงประเด็นทีผ่ ้สู อบบัญชีเห็นว่าเป็นสาระส�ำคัญคณะกรรมการตรวจสอบก็อาจเชิญผูส้ อบบัญชีเข้าร่วมประชุมเพือ่ ชีแ้ จงเกีย่ วกับงบการ
เงินเพิ่มเติม
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน ให้เป็นไปตาม
กฎหมายและข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลในการเข้าท�ำรายการดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจ
ว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
7. จัดท�ำรายงานผลการก�ำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดัง
กล่าวต้องลงนาม โดยประธานกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
• ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
• ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
• ความเห็นเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
• ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
• ความเห็นเกี่ยวกับรายงานที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
• จ�ำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
• ความเห็นชอบหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
• รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะ
กรรมการบริษัท
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
ในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการของบริษัทยังคง
มีความรับผิดชอบในการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก

2. คณะกรรมการบริหาร (Board of Executive Committee)

คณะกรรมการบริหารมีอ�ำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการด�ำเนินงานตามปกติธุระและงาน
บริหารของบริษัทฯ ก�ำหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และอ�ำนาจการบริหารต่าง ๆ ของบริษัทฯ
หลักเกณฑ์ในการด�ำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ และแนวนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอให้
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการของบริษทั พิจารณาและอนุมตั แิ ละ/หรือให้ความเห็นชอบ รวมตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการด�ำเนินงาน
ของบริษัทฯ ตามนโยบายที่คณะกรรมการก�ำหนด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหาร จ�ำนวน 4 ท่าน ดังนี้

ล�ำดับ

รายชื่อ

ต�ำแหน่ง

1

นายสุภวัฒน์ สงวนงาม

กรรมการบริหาร

2

นางลักขณา รัตน์วงศ์สกุล

กรรมการบริหาร

3

นายสุพจน์ เพียรศิริ

กรรมการบริหาร

4

นายสิริชาย ชนาน�ำ

กรรมการบริหาร

หมายเหตุ : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559 แต่งตั้งนายสุภวัฒน์ สงวนงาม,
นางลักขณา รัตน์วงศ์สกุล, นายสุพจน์ เพียรศิริ และนายสิริชาย ชนาน�ำ เป็นกรรมการบริหาร
รายงาน
ประจ�ำปี 2559
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บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. ควบคุมดูแลกิจการ และก�ำหนดนโยบาย ทิศทางและกลยุทธ์ทางธุรกิจให้ด�ำเนินการตามนโยบายและเป้าหมายของคณะกรรมการ
บริษัท รวมทั้งน�ำเสนอนโยบาย แผนธุรกิจงบประมาณ ทิศทางในการด�ำเนินธุรกิจและแผนงานให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
2. พิจารณาโครงสร้างองค์กร มีอ�ำนาจก�ำหนดการบริหารจัดการ โครงสร้างเงินเดือนของบริษัทฯ รวมถึงการคัดเลือก การฝึกอบรม
การแต่งตัง้ การว่าจ้าง การโยกย้าย การก�ำหนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัสพนักงานระดับผูบ้ ริหาร และการเลิกจ้างพนักงานของบริษทั ฯ
โดยอาจมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร/กรรมการผูจ้ ดั การของบริษทั ฯ เป็นผูม้ อี ำ� นาจแทนบริษทั ฯ ในการลงนามในสัญญาจ้างแรงงาน
3. พิจารณาอนุมัติการด�ำเนินงานที่เป็นธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ เช่น การจัดซื้อสินค้า การจัดซื้อลิขสิทธิ์ การลงทุนใน
สินทรัพย์ การท�ำธุรกรรมทางการเงินกับธนาคาร / สถาบันการเงิน ในเรื่องการเปิดบัญชีการให้กู้ยืมเงิน การกู้ยืมเงิน การจัดหาวงเงินสิน
เชื่อ จ�ำน�ำ จ�ำนอง ค�้ำประกัน และอื่นๆ รวมถึงการซื้อขายและจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินใดๆ เพื่อการด�ำเนินงานตามปกติธุรกิจภายใน
วงเงินส�ำหรับแต่ละรายการ เป็นไปตามระเบียบอ�ำนาจอนุมัติและสั่งการที่คณะกรรมการของบริษัทอนุมัติแล้ว
4. ก�ำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และหลักในการด�ำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
และให้มีอ�ำนาจควบคุมดูแลการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายธุรกิจ แผนธุรกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจที่คณะกรรมการ
บริษัทได้อนุมัติแล้วซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมาย เงื่อนไข กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัทฯ
5. มีอ�ำนาจด�ำเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัทที่เกี่ยวกับการด�ำเนินงานตามธุรกิจ ซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมาย เงื่อนไข กฎ
ระเบียบและข้อบังคับของบริษัท เว้นแต่รายการที่คณะกรรมการบริหาร อาจมีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์กับบริษัทหรือบริษัทย่อย ซึ่งจะกระท�ำได้ต่อเมื่อได้รับมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการอิสระเข้าประชุมด้วยเท่านั้น
ส่วนรายการที่เกี่ยวโยงกันและการได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่ส�ำคัญของบริษัทให้เป็นไปตามระเบียบวิธีปฏิบัติตามที่ตลาดหลัก
ทรัพย์ฯ คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน และส�ำนักงาน ก.ล.ต.ก�ำหนด
6. พิจารณาผลก�ำไรขาดทุนของบริษทั ฯ และการเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล หรือเงินปันผลประจ�ำปี เพือ่ น�ำเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัท
7. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ การได้รับมอบหมายอ�ำนาจดังกล่าวข้างต้น ต้องไม่มี
ลักษณะเป็นการมอบอ�ำนาจ หรือมอบอ�ำนาจช่วงที่ท�ำให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอ�ำนาจจากคณะกรรมการบริหาร สามารถ
อนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดตามที่ทางส�ำนักงาน ก.ล.ต.
ก�ำหนด กับบริษัทหรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้
อย่างไรก็ดีการอนุมัติรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวจะต้องด�ำเนินการตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ คณะ
กรรมการก�ำกับตลาดทุน และ/หรือส�ำนักงาน ก.ล.ต. เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน
ทัง้ นี้ กรรมการบริหารของบริษทั ฯ อาจได้รบั การแต่งตัง้ หรือถอดถอนโดยทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั
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3. การสรรหาและแต่งตั้ง
กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
1. กรรมการอิสระ (Independent Director)

กรรมการอิสระ คือ กรรมการที่ไม่ได้บริหารจัดการกิจการของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม มีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นใหญ่ และ
ผู้บริหารของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์อันอาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน
ทั้งนี้คณะกรรมการอิสระต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท แต่ต้องไม่
น้อยกว่าสามคน และให้คณ
ุ สมบัตขิ องกรรมการอิสระของบริษทั นัน้ เป็นไปตามข้อก�ำหนดขัน้ ต�ำ่ ของส�ำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ

คุณสมบัติกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ทีป่ รึกษาด้านอืน่ ใดทีไ่ ด้รบั ผลตอบแทนประจ�ำ หรือ
ผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ�ำนาจควบคุมของ
บริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท
3. กรรมการอิสระจะต้องไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางการค้า ทางธุรกิจ ส่วนได้เสียทางการเงินหรือผลประโยชน์อื่นๆ ในการ
บริหารจัดการ ทั้งในทางตรงหรือทางอ้อมกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท
ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน หรือไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของ
ผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทเว้นแต่จะได้
พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
4. กรรมการอิสระจะต้องไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา
คู่สมรส พี่ น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็น
ผู้บริหารหรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
5. กรรมการอิสระจะต้องไม่ท�ำการเป็นตัวแทนอย่างเปิดเผยหรืออย่างไม่เปิดเผยของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือ
หุ้นใดซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่คนใดหรือกลุ่มผู้ถือหุ้นใดของบริษัท
6. กรรมการอิสระจะต้องท�ำหน้าที่และใช้วิจารณญาณของตน โดยไม่ได้รับอิทธิพลจากกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ของบริษัทฯ รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือญาติ
7. กรรมการอิสระจะต้องไม่เป็นหรือเคยเป็น ผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อ�ำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของนิติบุคคลที่เป็นส�ำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมี
ผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจาก
การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
8. กรรมการอิสระจะต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษา
ทางการเงิน หรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มี
อ�ำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
9. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่
มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ�ำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่ง
ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของ
บริษัทหรือบริษัทย่อย
10. กรรมการอิสระจะต้องไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�ำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของบริษัท
ทั้งนี้กรรมการอิสระต้องเป็นผู้ที่ผ่านกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้น
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2. การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

บริษัทฯ ตระหนักว่า ธุรกิจสื่อของบริษัท มีความส�ำคัญต่อการชี้น�ำความคิดของสังคม ดังนั้นบุคคลที่จะเป็นผู้บริหารหรือกรรมการ
ของบริษัท ต้องเป็นผู้ที่มีความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของการเป็นสื่อที่มีจริยธรรมและยึดมั่นในจรรยาบรรณทางวิชาชีพและจริยธรรมทาง
ธุรกิจ เพื่อสามารถวางแนวนโยบายในการน�ำเสนอเนื้อหาอย่างเป็นกลาง สร้างสรรค์ ไม่บิดเบือนจึงเห็นว่าการคัดสรรบุคคลเพื่อ
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดังสูงของบริษัทเป็นเรื่องส�ำคัญจึงควรเป็นหน้าที่โดยตรงของคณะกรรมการทั้งคณะ

การสรรหากรรมการบริษัท

บริษัทฯ ก�ำหนดให้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ท�ำหน้าที่สรรหากรรมการ โดยจะเป็นผู้ท�ำหน้าที่เสนอชื่อ และเป็นผู้พิจารณาคัดเลือก
ซึง่ โครงสร้างของคณะกรรมการจะประกอบด้วยบุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตหิ ลากหลาย ทัง้ ทางด้านทักษะวิชาชีพ ความเชีย่ วชาญเฉพาะด้าน เพศ
อายุ เป็นต้น โดยจะสรรหาจากแหล่งข้อมูลต่างๆ โดยเฉพาะฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ตามเกณฑ์ที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม
กฎหมาย หรืออาจจะกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ
นอกจากนี้บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยรายเดียว หรือหลายรายรวมกัน ซึ่งถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
และต้องถือหุ้นในวันที่เสนอชื่อกรรมการพร้อมเอกสารรับรองการถือครองหลักทรัพย์จากบริษัทฯ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการได้โดยเสนอชือ่ ผ่านประธานกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปีผถู้ อื หุน้ พร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณาด้าน
คุณสมบัติและการให้ความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อ
การแต่งตั้งกรรมการบริษัทจะต้องผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ และคณะ
กรรมการตรวจสอบ และการแต่งตั้งกรรมการจะต้องผ่านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อบังคับของบริษัทฯ ทั้งนี้ข้อบังคับของบริษัทฯ ก�ำหนด
ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
(ก) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
(ข) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
(ค) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึง
เลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีทบี่ คุ คลซึง่ ได้รบั การเลือกตัง้ ในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการทีจ่ ะพึงมี หรือจะพึงเลือก
ตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
ในการประชุมสามัญประจําปีผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ให้กรรมการจํานวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการบริษัททั้งหมด ต้องออกจากตําแหน่ง
โดยให้กรรมการที่อยู่ในตําแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตําแหน่งก่อน อย่างไรก็ตาม กรรมการที่ออกจากตําแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกเข้า
ดํารงตําแหน่งอีกก็ได้

การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด

ส�ำหรับการสรรหาผู้มาด�ำรงต�ำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มี
คุณสมบัตติ ามหลักเกณฑ์ทบี่ ริษทั ฯ ก�ำหนด และต้องเป็นผูท้ มี่ วี สิ ยั ทัศน์ ความรูค้ วามสามารถ และประสบการณ์ ความเหมาะสมกับวัฒนธรรม
องค์กร เพื่อน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

4. การก�ำกับดูแลการด�ำเนินงาน
ของบริษัทย่อย
บริษัทฯ มีนโยบายการท�ำรายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
มีสว่ นได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต โดยก�ำหนดการปฏิบตั ใิ นการท�ำรายการให้เป็นไปตามลักษณะ
การด�ำเนินการค้าปกติซงึ่ เกิดกับบุคคลภายนอกและกระท�ำอย่างยุตธิ รรมตามราคาตลาด ในกรณีทไี่ ม่สามารถเปรียบเทียบ
ราคากับบุคคลภายนอกได้ทั้ง 2 ฝ่ายจะร่วมกันพิจารณาเพื่อก�ำหนดอัตราค่าสินค้าและบริการที่เหมาะสมต่อไปโดยมี
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจ�ำเป็นในการเข้าท�ำรายการและความเหมาะสมทางด้าน
ราคา
ในปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีการท�ำรายการระหว่างกันกับกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน โดยมี
เงื่อนไขตามราคาตลาด และส�ำหรับรายการระหว่างกันอื่นๆ ได้ผ่านการพิจารณาความเหมาะสมและ
มูลค่าของการท�ำรายการจากคณะกรรมการตรวจสอบ สามารถดูเพิม่ เติมในหมายเหตุประกอบงบการ
เงินประจ�ำปี
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5. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
1. การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ก�ำหนดนโยบายการป้องกันไม่ให้กรรมการและผู้บริหารใช้ต�ำแหน่งหน้าที่เพื่อประโยชน์แก่ตนเองในทางที่มิชอบซึ่งเป็นการ
เอาเปรียบผู้ถือหุ้นรายอื่น หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา 241 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ดังนี้
1. ห้ามกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในไปเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่
ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
2. ให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั ฯ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดท�ำรายงานทางการเงิน หรือ ข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องอืน่ ระมัดระวัง
เกีย่ วกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ในช่วงเวลาก่อนประกาศงบการเงิน และหากมีการซื้อขายในช่วงระยะเวลาดังกล่าวต้องแจ้งต่อ
คณะกรรมการบริษัท ทันที

2. การเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทก�ำหนดแนวปฏิบัติให้กรรมการของบริษัท บริษัทย่อย และผู้บริหาร เปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียของตนและบุคคล
ที่มีความเกี่ยวข้อง ตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2551 และตามประกาศคณะกรรมการ
ก�ำกับตลาดทุนที่ ทจ. 2/2552 โดยก�ำหนดให้คณะกรรมการและผู้บริหารรายงานส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัท
ได้ประกาศให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2552 ดังนี้
1. ก�ำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร จัดท�ำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
จัดส่งให้เลขานุการบริษัท เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหารและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง พร้อมส�ำหรับการเปิดเผย
ต่อคณะกรรมการเมือ่ คณะกรรมการต้องพิจารณาธุรกรรมระหว่างบริษทั กับกรรมการ และหรือ ผูบ้ ริหารทีม่ สี ว่ นได้เสียหรือมีสว่ นเกีย่ วข้อง
ทั้งนี้เลขานุการบริษัทจะสรุปรายงานส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร เสนอคณะกรรมการบริษัทรับทราบปีละครั้ง ในการประชุม
คณะกรรมการบริษัทรอบสิ้นปี
2. ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนได้เสีย ให้กรรมการและผู้บริหาร ส่งรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่
เกี่ยวข้อง ให้เลขานุการบริษัท เพื่อรายงานคณะกรรมการบริษัทภายใน 7 วันนับจากที่มีการเปลี่ยนแปลง
ในปี 2559 มีการรายงาน 1 ครั้ง และมิได้มีการท�ำรายการที่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ

3. การรายงานการถือครองหลักทรัพย์

บริษัทฯ ได้มีหนังสือแจ้งให้คณะกรรมการและคณะผู้บริหารทราบ ถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 โดยต้องจัดส่งรายงานต่อ ก.ล.ต. ทุกครั้งที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับหลักทรัพย์ภายใน 3 วันท�ำการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน
หรือรับโอนหลักทรัพย์นนั้ และเลขานุการบริษทั จะสรุปรายงานการถือครองหลักทรัพย์เสนอคณะกรรมการบริษทั รับทราบปีละครัง้ ในการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัทรอบสิ้นปี
ในปี 2559 บริษัทฯ ได้ก�ำหนดให้คณะกรรมการและผู้บริหาร รายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อ
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560
ทั้งนี้ ในระหว่างปี 2559 ได้รายงานการถือครองหลักทรัพย์ โดยเปรียบเทียบ การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ระหว่างวันที่ วันที่ 30 ธันวาคม
2558 และวันที่ 27 ตุลาคม 2559 ดังนี้

รายงาน
ประจ�ำปี 2559
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จ�ำนวนหุ้น ตามรายงานปิดสมุดทะเบียน
ณ 30 ธ.ค.
ณ 27 ต.ค. จ�ำนวนหุ้น เพิ่ม
2558
2559
(ลด)

ชื่อ-นามสกุล
1. นายเทพชัย แซ่หย่อง
2. นายสุพงษ์ ลิ้มธนากุล
3. นายเมธา สุนทรจิตร์
4. นายเจษฎา พรหมจาต
5. นางวีรวรรณ วรรุตม์
6. นางนงค์นาถ ห่านวิไล
7. นายสุภวัฒน์ สงวนงาม
8. นางลักขณา รัตน์วงศ์สกุล
9. นายสุพจน์ เพียรศิริ
10. นายสิริชาย ชนาน�ำ

สัดส่วนการ
ถือครองหุ้น

54,000

54,000

-

0.01

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30,000

30,000

-

0.005

-

-

-

-

1

1

-

-

20,100

20,100

-

0.003

-

-

-

-

หมายเหตุ : 1. หุ้นที่เรียกช�ำระแล้ว ณ 27 ตุลาคม 2559 ของ NBC เท่ากับ 535,436,609 หุ้น
2. จ�ำนวนหุ้นกรรมการที่แสดง รวมคู่สมรส (ถ้ามี)

รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของผู้บริหารระดับสูง

จ�ำนวนหุ้น ตามรายงานปิดสมุดทะเบียน
ณ 30 ธ.ค.
ณ 27 ต.ค. จ�ำนวนหุ้น เพิ่ม
2558
2559
(ลด)

ชื่อ-นามสกุล
1. นายวีระศักดิ์ พงศ์อักษร
2. นางสาวชไมพร คงเพชร
3. นายกนก รัตน์วงศ์สกุล
4. นางนงค์นาถ ห่านวิไล
5. นางสาวพัชรา ชัยวงค์
6. นางลักขณา รัตน์วงศ์สกุล
7. นายสุภวัฒน์ สงวนงาม
8. นางสุวรรณี  วัชรภาสกร
9. นางสาววิพาภร อุ่นสุข
หมายเหตุ :
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สัดส่วนการ
ถือครองหุ้น

-

-

-

-

48,036

41,636

(6,400)

0.007

1

1

-

-

30,000

30,000

-

0.005

12,000

12,000

-

0.002

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,000

2,000

-

-

1. หุ้นที่เรียกช�ำระแล้ว ณ 27 ตุลาคม 2559 ของ NBC  เท่ากับ 535,436,609 หุ้น
2. จ�ำนวนหุ้นกรรมการที่แสดง รวมคู่สมรส (ถ้ามี)

6. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

บริษัทฯ และบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ำกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามี
จ�ำนวนเงินรวม 900,000 บาท (เก้าแสนบาทถ้วน) ประกอบด้วย

ล�ำดับ

ชื่อบริษัท

จ�ำนวนเงิน (บาท)

1

บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)

650,000

2

บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชั่น จ�ำกัด

200,000

3

บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ์ มีเดีย จ�ำกัด

50,000

รวมทั้งสิ้น

900,000

2. ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

บริษัทฯ และบริษทั ย่อย ไม่มกี ารรับบริการอื่นจากส�ำนักงานสอบบัญชีที่ผสู้ อบบัญชีสงั กัดบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี
และส�ำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด*ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา	
หมายเหตุ: *บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและส�ำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดให้รวมถึง
1. คู่สมรสและบุตรที่ยังต้องพึ่งพิงหรืออยู่ในอุปการะของผู้สอบบัญชี
2. กิจการที่มีอ�ำนาจควบคุมส�ำนักงานสอบบัญชี กิจการที่ถูกควบคุมโดยส�ำนักงานสอบบัญชี และกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุม
เดียวกันกับส�ำนักงานสอบบัญชี ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม
3. กิจการที่อยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างเป็นสาระส�ำคัญของส�ำนักงานสอบบัญชี
4. หุ้นส่วนหรือเทียบเท่าของส�ำนักงานสอบบัญชี
5. คู่สมรสและบุตรที่ยังต้องพึ่งพิงหรืออยู่ในอุปการะของบุคคลตามข้อ 4
6. กิจการที่ผู้สอบบัญชี บุคคลตามข้อ 1 ข้อ 4 หรือข้อ 5 มีอ�ำนาจควบคุมหรือมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส�ำคัญ ไม่ว่าจะเป็นโดยทาง
ตรงหรือทางอ้อม
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7. การปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ
การเข้าร่วมประชุม

ในปี 2559 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท, คณะกรรมการตรวจสอบ และการประชุมผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดดังนี้

ล�ำดับ

ชื่อ-นามสกุล

1.
2.
3.
4.
5.

นายเทพชัย  แซ่หย่อง
นายสุพงษ์  ลิ้มธนากุล
นายเมธา  สุนทรจิตร์
นายเจษฎา  พรหมจาต
นางวีรวรรณ วรรุตม์
(แต่งตั้งวันที่ 23 ธันวาคม 2559)
นางนงค์นาถ ห่านวิไล
(แต่งตั้งวันที่ 23 ธันวาคม 2559)
นายสุภวัฒน์ สงวนงาม
(แต่งตั้งวันที่ 23 ธันวาคม 2559)
นางลักขณา รัตน์วงศ์สกุล
(แต่งตั้งวันที่ 23 ธันวาคม 2559)
นายสุพจน์ เพียรศิริ
(แต่งตั้งวันที่ 23 ธันวาคม 2559)
นายสิริชาย ชนาน�ำ 
(แต่งตั้งวันที่ 23 ธันวาคม 2559)

6.
7.
8.
9.
10.

จ�ำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/จ�ำนวนครั้งที่ประชุม
คณะกรรมการ คณะกรรมการ สามัญผู้ถือหุ้น
บริษัท
ตรวจสอบ

วิสามัญ
ผู้ถือหุ้น

4/6

N/A

1/1

1/1

6/6

4/4

1/1

1/1

5/6

3/4

1/1

1/1

5/6

4/4

1/1

1/1

1/1

N/A

N/A

N/A

1/1

N/A

N/A

N/A

1/1

N/A

N/A

N/A

1/1

N/A

N/A

N/A

1/1

N/A

N/A

N/A

1/1

N/A

N/A

N/A

หมายเหตุ : การประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2559 มีทั้งหมด 6 ครั้ง, คณะกรรมการตรวจสอบมีทั้งหมด 4 ครั้ง ทั้งนี้ กรรมการ
ส่วนใหญ่ตามที่แสดงในรายงานนี้ ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการเดิมที่ลาออก หรือได้รับแจ้งจาก กลต. ให้ยุติการปฏิบัติ
หน้าที่ โดยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559 มีมติแต่งตั้งกรรมการ 6 ท่าน (ล�ำดับที่ 5-10)
ดังนั้นการเข้าร่วมประชุมจึงเริ่มจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง ส�ำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2559 เมื่อวันที่
26 เมษายน 2559 และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559 จึงยังไม่ได้เข้าร่วมประชุม
ในฐานะกรรมการของบริษัท
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการจดบันทึกรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งประกอบด้วยข้อมูลที่เป็นสาระส�ำคัญอย่าง
ครบถ้วน จัดเก็บรายงานการประชุมทีผ่ า่ นการรับรองจากคณะกรรมการบริษทั พร้อมให้กรรมการและผูเ้ กีย่ วข้องตรวจสอบได้
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8. การควบคุมภายในและ
การบริหารจัดการความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษทั ให้ความส�ำคัญต่อระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนือ่ ง จึงจัดให้มรี ะบบการควบคุมภายในทีค่ รอบคลุม
ทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติงาน การด�ำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ได้จัดให้มีกลไกในการตรวจ
สอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพอย่างเพียงพอ ในการปกป้องรักษาและดูแลทรัพย์สินของบริษัทฯ โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในท�ำหน้าที่
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปอย่างถูกต้อง รัดกุม และเป็นไปตามที่ระเบียบก�ำหนด รวมทั้งมีคณะกรรมการตรวจ
สอบ เพือ่ ดูแลและก�ำกับระบบการควบคุมภายในของบริษทั ฯ ให้ปฏิบตั ติ ามนโยบายและแผนงานตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัท และสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯและคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

ในปี 2559 คณะกรรมการบริษทั ได้รบั ทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เกีย่ วกับการสอบทานงบการเงินและรายงานทางการ
เงิน รวมทั้งผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวม
อยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจ สามารถให้ความมั่นใจอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อได้ของงบการเงิน มีการดูแลป้องกันทรัพย์สินมิให้ผู้บริหาร
และพนักงานน�ำไปใช้โดยมิชอบ รวมถึงการท�ำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน การปฏิบัติงานเป็นไปตาม
ขั้นตอนที่ก�ำหนด มีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุมเพียงพอและเหมาะสมในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ การควบคุมภายในองค์กร
การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม โดยสรุปสาระส�ำคัญดังนี้

1. องค์กรและสภาพแวดล้อม

บริษัทฯ มีการก�ำหนดเป้าหมายการด�ำเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้ โดยมีการทบทวนพิจารณาถึงความเป็นไปได้ของเป้าหมายที่
ก�ำหนดไว้เป็นระยะๆ มีการก�ำหนดค่าตอบแทนให้กับพนักงานตามผลการปฏิบัติงานของพนักงานในแต่ละปีอย่างสมเหตุสมผล การจัด
โครงสร้างองค์กรได้มกี ารแบ่งแยกอ�ำนาจหน้าทีต่ ามสายงานอย่างชัดเจน รวมทัง้ จัดให้มคี มู่ อื จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบตั ใิ นการท�ำงาน
(Code of Conduct) เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนยึดถือเป็นแนวทางในการท�ำงานด้วยความซื่อสัตย์และเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน
คุณภาพ คุณธรรม รวมทั้งครอบคลุมในเรื่องการดูแลผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ และการปฏิบัติตามกฎหมาย โดยทุกคนมีหน้าที่ต้องปฏิบัติ
ตามอย่างเคร่งครัด

2. การบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ มีการประเมินความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อการด�ำเนินงาน โดยการประชุมของฝ่ายบริหารประกอบด้วยประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร/กรรมการผู้จัดการ ผู้อ�ำนวยการฝ่ายอาวุโส และผู้อ�ำนวยการฝ่ายในสายงานที่เกี่ยวข้อง มีการประเมินวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงและ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งการก�ำหนดแผนด�ำเนินการและติดตามผลการปฏิบัติงาน

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน

บริษัทฯ มีการจัดท�ำนโยบายและระเบียบปฏิบัติงานในด้านต่างๆ รวมถึงการท�ำธุรกรรมด้านการเงิน จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร
ทั่วไป มีการก�ำหนดอ�ำนาจหน้าที่และก�ำหนดวงเงินอนุมัติของฝ่ายบริหารแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร มีการแบ่ง
แยกหน้าที่การบันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ การดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน ออกจากกัน และในการอนุมัติท�ำธุรกรรมของบริษัทฯ
กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหารหรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว บริษัทฯ จะค�ำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นส�ำคัญ
และพิจารณาเสมือนเป็นรายการที่กระท�ำกับบุคคลภายนอก

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทฯ จัดให้มีระบบสารสนเทศและช่องทางการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเหมาะสม เพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ได้รับข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และมีข้อมูลที่ส�ำคัญในเรื่องต่างๆ อย่างเพียงพอส�ำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจ

5. ระบบการติดตาม

บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างสม�่ำเสมอ โดยฝ่ายตรวจสอบภายในท�ำหน้าที่ตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของพนักงานในแต่ละส่วนงาน และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหาร โดยหากการตรวจ
สอบพบข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�ำคัญ จะต้องรายงานเพื่อพิจารณาสั่งการแก้ไขภายในระยะเวลาอันสมควร
รายงาน
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หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

นายสมัชชา งามวาจา ต�ำแหน่งผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นผู้รับผิดชอบสายงานตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นว่า มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมี
ประสบการณ์ในการท�ำงานด้านการตรวจสอบ และเข้าใจในกิจกรรมและการด�ำเนินงานของบริษัทเป็นอย่างดี ทั้งนี้กรณีที่มีการแต่งตั้ง
ถอดถอน และโยกย้ายผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ต้องได้รบั การเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัตขิ อง
ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นหัวหน้าตรวจสอบภายใน
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ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม
บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน) หรือ NBC เป็นผู้ประกอบการธุรกิจสื่อมวลชน (Media) ด�ำเนินการสถานี
ข่าวเนชั่นทีวี ช่อง 22 วิทยุเนชั่น และ ดิจิทัล มีเดีย มีความมุ่งมั่นท�ำหน้าที่น�ำเสนอข่าวสาร สาระ ด้วยความถูกต้องแม่นย�ำ ตรงไปตรงมา
น่าเชือ่ ถือ ชีน้ ำ� สังคมไปในทิศทางทีถ่ กู ทีค่ วร อยูใ่ นกรอบจริยธรรม จรรยาบรรณ ตามหลักวิชาชีพ ซึง่ ด�ำเนินการเป็นเนือ้ เดียวในกระบวนการ
ประกอบธุรกิจ ( CSR in process )
นอกจากนั้น NBC ยังด�ำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR ) ควบคู่กับจริยธรรม
ทางวิชาชีพสื่อมวลชน ทั้งด้านสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนต่อเนื่อง ผ่านกิจกรรมและโครงการต่างๆ ที่จัด
ขึ้นในปี 2559 ดังนี้

ความรับผิดชอบต่อวิชาชีพภายใต้ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

NBC ยึดมั่นในจริยธรรมทางสื่อมวลชน น�ำเสนอข่าวด้วยความถูกต้อง (Accuracy) ไม่บิดเบือน และไม่น�ำเสนอข้อมูลที่สร้างความเสีย
หายให้ผู้อื่น รวมถึงไม่น�ำเสนอภาพหรือข้อความที่เป็นการละเมิดศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น (Privacy)
ด้วยการผลิตรายการโทรทัศน์ที่มีเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมผ่านทาง เนชั่นทีวี ช่อง 22 ดังนี้
1. รายการ “ชุมชนระวังภัย” เป็นรายการทีเ่ ป็นเสมือนสือ่ กลางร่วมเฝ้าระวังและเตือนภัยให้กบั ประชาชนทุกรูปแบบ ทัง้ ภัยธรรมชาติ
ภัยใกล้ตัว ภัยอาชญากรรม ฯลฯ โดยชุมชนเพื่อชุมชน เพื่อสะท้อนปัญหาที่ไม่ได้รับการแก้ไข จากหน่วยงานของรัฐ หรือกลุ่มผู้มีอิทธิพล
ซึ่งประชาชนสามารถร้องเรียนปัญหามายังรายการ และร่วมกันหาทางออกคลี่คลายปัญหาที่เดือดร้อนกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
2. รายการ “รักโลก” เป็นรายการสารคดีข่าวเชิงสิ่งแวดล้อม เกาะติดสถานการณ์และเจาะลึกประเด็นปัญหาที่น่าสนใจ ผ่านมุมมอง
ของนักข่าวภาคสนาม เพือ่ น�ำเสนอให้ผคู้ นในสังคมตระหนักถึงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดความสมดุลและยัง่ ยืน โดยในปี 2559
รายการรักโลกคว้ารางวัลข่าวโทรทัศน์สืบสวนสอบสวนยอดเยี่ยม ครั้งที่ 1 ประจ�ำปี 2559 ประเภทวิถีชุมชนและวัฒนธรรม จากตอน “รา
ไวย์ ของใคร?” ที่น�ำเสนอเนื้อหาในลักษณะการสืบสวนข้อพิพาทที่ดินของชาวเลบนหาดราไวย์ จังหวัดภูเก็ต ออกอากาศ เมื่อวันที่ 14
กุมภาพันธ์ 2559 โดยนายธัญพิสิษฐ์ เลิศบ�ำรุงชัย
3. รายการ “ทนายอาสา” ไขข้อข้องใจเรื่องกฎหมายที่ประชาชนควรรู้ และน�ำเสนอกรณีที่เกิดขึ้นในสังคมที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม
หรือถูกเอารัดเอาเปรียบด้วยช่องโหว่ของกฎหมาย โดยผู้ชมทางบ้านสามารถโทรเข้ามาสอบถามในรายการสดๆหรือฝากค�ำถามผ่านเฟส
บุ๊ครายการทนายอาสา ซึ่งทั้ง 2 พิธีกรที่เป็นทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย จะเป็นผู้ตอบค�ำถามและให้ข้อแนะน�ำทางกฎหมายเบื้อง
ต้น
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4. รายการ “Nation [X]Files” รายการสารคดีเชิงข่าว สืบเสาะ เจาะเรื่องร้อน เปิดโปงประเด็นดังที่มีผลกระทบต่อผู้คน เพื่อตีแผ่
ความจริงให้สังคมได้รับรู้ ทั้งเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ การทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งในปี 2559 รายการ Nation [X]Files เข้ารับ
รางวัลช่อสะอาด ซึ่งเป็นรางวัลที่มุ่งส่งเสริมคุณความดีแก่ผู้ตั้งมั่นในการท�ำความดีปราบปราบการทุจริต จากผลงานสร้างสรรค์สื่อดีเด่น
สาขาข่าวหรือสารคดีเชิงข่าว ประจ�ำปี 2559 ด้วย 2 ผลงาน ตอน งาบเงินข้าวถุง และดาบสองทุจริตกู้กรุงไทย
5. รายการกฤษนะทัวร์ยกล้อ รายการท่องเที่ยวคุณภาพด�ำเนินรายการโดยคุณกฤษณะ ละไล (ประธานมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคน
ทั้งมวล และบรรณาธิการบริหาร นิตยสารเฟรนด์ลี่ดีไซน์) ที่พาผู้ชมไปท่องเที่ยวในที่สถานที่ต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ พร้อมกับส�ำรวจ
อารยสถาปัตย์ (Friendly Design=หลักการออกแบบที่เป็นสากล เป็นธรรม และเป็นมิตรกับคนทั้งมวล) เพื่อหาแรงบันดาลใจส่งเสริม
อารยสถาปัตย์เพือ่ ประเทศไทย และรณรงค์พฒ
ั นาให้แหล่งท่องเทีย่ วในเมืองไทยมีอารยสถาปัตย์เพือ่ คนทุกวัย สามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม
ซึ่งสามารถชมพร้อมกันทั่วโลกทางเฟซบุ๊ค Friendly Design Thailand

ความรับผิดชอบต่อพนักงาน

บริษัทฯมุ่งมั่นและยึดมั่นจริยธรรมเพื่อพนักงานให้มีความสุขทั้งร่างกายและจิตใจ ด้วยการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพของพนักงาน
สร้างบรรยากาศการท�ำงานที่ดี สร้างวัฒนธรรมอันดีงาม ส่งเสริมให้มีความรักความสามัคคีมีความเอื้ออาทรต่อกัน ให้อิสระทางความคิด
เสริมประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นภายในองค์กร จัดกิจกรรมเพื่อสานความสัมพันธ์ ดูแลด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย จัดสวัสดิการ
ด้วยความเหมาะสมและส่งเสริมความคิดในการจัดการตนเองในด้านความประหยัดรู้จักอดออมเพื่อภายหน้า
ทั้งนี้ เพราะบริษัทเห็นว่าพนักงานเป็นทรัพย์สินอันทรงคุณค่า ซึ่งจะน�ำพาองค์กรไปสู่ความส�ำเร็จได้ ซึ่งการปฏิบัติต่อพนักงานที่ผ่าน
มาบริษัทได้ด�ำเนินการด้านต่างๆดังการสรุปรายงานประจ�ำปีเมื่อปีที่ผ่านมาอย่างครบถ้วนและได้พยายามพิจารณาเพิ่มเติมให้พนักงานได้
รับความเป็นธรรมมากขึ้นอีกด้วย

ด้านต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

NBC ได้ลงนามในค�ำประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition)
โดยร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และองค์กรระหว่างประเทศ เพือ่ การประกอบการธุรกิจทีใ่ สสะอาดปลอดการคอร์รปั ชัน่
เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2556
บริษัทฯ มีอุดมการณ์ในการแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการต่อต้านการคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบและเพื่อให้การตัดสินใจและ
การด�ำเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่นได้รับการพิจารณาและการปฏิบัติอย่างรอบคอบ บริษัทฯ จึงได้จัดท�ำ
“นโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชัน่ ” เป็นลายลักษณ์อกั ษรขึน้ ซึง่ ผ่านการอนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั เพือ่ เป็นแนวทางการปฏิบตั ทิ ชี่ ดั เจน
ในการด�ำเนินธุรกิจ และพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน ดังนี้
นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น
• ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ ด�ำเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม
ได้แก่ การรับสิ่งของ ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง เงินเรี่ยไร เงินบริจาคและผลประโยชน์อื่นใด ให้แก่ตนเองและครอบครัว จากบุคคล
ที่ท�ำธุรกิจกับบริษัทฯ ครอบคลุมถึงพนักงาน คู่ค้า ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งในประเทศและต่างประเทศ และให้มีการ
สอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นทั่วทั้งองค์กรเป็นประจ�ำทุกปี ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และ
ข้อก�ำหนดในการด�ำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อก�ำหนดของกฎหมาย
• การด�ำเนินการใดๆ ตามนโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชัน่ ให้ใช้แนวปฏิบัติตามทีก่ ำ� หนดไว้ในนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ และ
คู่มือจริยธรรมธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการท�ำงาน (Code of Conduct) รวมทั้งระเบียบ คู่มือการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน
แนวทางการปฏิบัติอื่นใดที่บริษัทฯ จะก�ำหนดขึ้นต่อไป
• เพือ่ ให้เกิดความชัดเจนในการด�ำเนินการในเรือ่ งทีม่ คี วามเสีย่ งสูงกับการเกิดคอร์รปั ชัน่ กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงานของบริษทั ฯ
ทุกระดับ ต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวังในเรื่องดังต่อไปนี้
• การเลี้ยงรับรอง ของก�ำนัล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ การให้ มอบ หรือรับ ของก�ำนัล การเลี้ยงรับรอง ให้เป็นไปตามที่ก�ำหนดใน
คู่มือจริยธรรมธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการท�ำงาน (Code of Conduct)
• เงินบริจาคเพื่อการกุศล เงินเรี่ยไร หรือเงินสนับสนุน การให้ หรือรับ เงินบริจาค เงินเรี่ยไร หรือเงินสนับสนุน ต้องเป็น
ไปอย่างโปร่งใส และต้องถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องมั่นใจว่า เงินบริจาค เงินเรี่ยไร หรือเงินสนับสนุน ไม่ได้ถูกน�ำไปใช้
เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน
• ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซือ้ จัดจ้าง ห้ามให้หรือรับสินบนในการด�ำเนินธุรกิจทุกชนิดกับคูค่ า้ คูส่ ญ
ั ญา
หน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานที่ด�ำเนินธุรกิจกับบริษัทฯ ต้องด�ำเนินการให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ และ
เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและก�ำหนดไว้
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แนวทางปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น
• กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับ ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น
และคู่มือจริยธรรมธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการท�ำงาน (Code of Conduct) โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับ
เรื่องคอร์รัปชั่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
• พนักงานของบริษทั ฯ ไม่พงึ ละเลยหรือเพิกเฉย เมือ่ พบเห็นการกระท�ำทีเ่ ข้าข่ายคอร์รปั ชัน่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั ฯ
ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อ
สงสัย หรือข้อซักถาม ให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่ก�ำหนดให้ท�ำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติ
ตามคู่มือจริยธรรมธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการท�ำงาน (Code of Conduct) ผ่านช่องทางต่างๆ ที่ก�ำหนดไว้
• บริษัทฯ จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธหรือแจ้งเรื่องคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยใช้มาตรการ
คุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการคอร์รัปชั่น ตามที่บริษัทฯก�ำหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ และข้อพึง
ปฏิบัติในการท�ำงาน (Code of Conduct) ข้อ 4 การแจ้งข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ
• ผู้ที่กระท�ำการคอร์รัปชั่น เป็นการกระท�ำผิดคู่มือจริยธรรมธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการท�ำงาน (Code of Conduct) ของ
บริษัทฯ ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทฯ ก�ำหนดไว้ นอกจากนี้ อาจได้รับโทษตามกฎหมาย
หากการกระท�ำนั้นผิดกฎหมาย
• บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�ำคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู้ และท�ำความเข้าใจกับบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ
บริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ หรืออาจเกิดผลกระทบต่อบริษัทฯ ในเรื่องที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านการ
คอร์รัปชั่น
• บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างและพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ ให้มีจิตส�ำนึกที่ดี ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติ
พร้อมทั้งรักษาวัฒนธรรมขององค์กรที่ยึดมั่นว่า “คอร์รัปชั่น” เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ทั้งการท�ำธุรกรรมกับภาครัฐและภาคเอกชน

ดังนี้

การเผยแพร่นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น
เพื่อให้พนักงานของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ได้รับทราบนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการ

• ส�ำหรับพนักงานของบริษัทฯ ได้เผยแพร่นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น ให้ทราบทาง ระบบ Intranet , และ จดหมายอิเล็ก
ทรอนิคส์ (E-mail) ให้พนักงานทุกคน
• ส�ำหรับผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทฯ ได้เผยแพร่นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น ให้ทราบทาง Website ของบริษัทฯ (www.nbc.
co.th), รายงานประจ�ำปี เป็นต้น
เรื่องที่รับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
• การกระท�ำที่ทุจริต คอร์รัปชั่น ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยทางตรงหรือทางอ้อม
• การกระท�ำที่ผิดขั้นตอนตามระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ หรือมีผลต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ จนท�ำให้สงสัยได้
ว่า อาจะเป็นช่องทางในการกระท�ำทุจริต
• การกระท�ำที่ท�ำให้บริษัทฯ เสียผลประโยชน์ กระทบต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ
• การกระท�ำที่ผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม คู่มือจริยธรรมธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการท�ำงาน (Code of Conduct)
ช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียน
• E-mail: audit_nbc@nationgroup.com ถึงคณะกรรมการตรวจสอบ และผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน
• จดหมาย จัดส่งทางไปรษณีย์ หรือยื่นส่งโดยตรง ที่คณะกรรมการตรวจสอบ หรือ ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในที่
บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน) เลขที่ 1858/121-122, 124-128 ชั้น 28 ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
กระบวนการด�ำเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน
• ฝ่ายตรวจสอบภายในรวบรวมข้อเท็จจริงทีเ่ กีย่ วข้องกับการฝ่าฝืน หรือการไม่ปฏิบตั ติ ามจริยธรรมฯ และด�ำเนินการตรวจสอบ
ข้อมูลเบื้องต้น
• หากข้อร้องเรียนมีมูลความผิด ฝ่ายตรวจสอบภายในจะรวบรวมหลักฐานส่งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อให้แต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง โดยมีฝ่าย HR เป็นเลขาคณะกรรมการสอบสวน
• คณะกรรมการฯ ท�ำการสอบสวนข้อเท็จจริง และรายงานผลพร้อมทั้งก�ำหนดมาตรการด�ำเนินการเพื่อระงับการฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตามกฏหมาย เสนอต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการตรวจสอบทราบ
• ฝ่ายตรวจสอบภายใน มีหน้าที่แจ้งผลให้ผู้ร้องเรียนทราบ หากผู้ร้องเรียนเปิดเผยตนเอง
รายงาน
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มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน
บริษัทฯ ได้ก�ำหนดมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
• ผู้ร้องเรียน จะได้รับความคุ้มครองสิทธิอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นพนักงานของ บริษัทฯ หรือผู้มีส่วนได้เสีย
• ผู้ร้องเรียน สามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลของตนเองได้ เว้นแต่ ผู้ร้องเรียน เห็นว่า การเปิดเผยข้อมูลจะท�ำให้บริษัทฯ
สามารถรายงานความคืบหน้า หรือสอบถามข้อมูล ที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติม หรือชี้แจงข้อเท็จจริงให้ทราบ หรือบรรเทาความเสียหาย
ได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น
• คณะกรรมการตรวจสอบ จะพิจารณาให้ความเป็นธรรมและปกป้องผู้ร้องเรียน ผู้รับเรื่องร้องเรียน ผู้ถูกร้องเรียน และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในการด�ำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง รวมทั้งต้องเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นความลับ จะเปิดเผยเท่าที่จ�ำเป็น โดยค�ำนึงถึง
ความปลอดภัย และความเสียหายของผูร้ ้องเรียน ผูร้ บั เรือ่ งร้องเรียน ผูถ้ กู ร้องเรียน หรือผู้มสี ว่ นเกีย่ วข้องในการด�ำเนินงานตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง
นอกจากนี้ “เนชัน่ กรุป๊ ” จับมือ “สถาบันไทยพัฒน์” เข้าร่วมเป็นหุน้ ส่วนต้านทุจริตเพือ่ ประเทศไทย หรือเครือข่าย PACT (Partnership
Against Corruption for Thailand) ผลักดันการต่อต้านการทุจริตในระดับองค์กร วางเป้าขยายวงสู่ห่วงโซ่อุปทานในระดับอุตสาหกรรม
พร้อมน�ำร่องสนับสนุนความโปร่งใสในอุตสาหกรรมสื่อ ด้วยการด�ำเนินงานใน 3 ขั้นตอน คือ “ให้ค�ำมั่น” ด้วยถ้อยแถลงขององค์กรและ
สารของผู้บริหาร รวมทั้งตัวอย่างหรือรูปธรรมของการด�ำเนินการที่เกีย่ วกับการต่อต้านการทุจริตของฝ่ายบริหาร “ลงมือท�ำ” คือการแปลง
ค�ำมั่นขององค์กรไปสู่การปฏิบัติ ผ่านการวางนโยบายและระบบการควบคุมภายในที่ใช้ในการป้องกันและตรวจพบทุจริต และ “ขยายวง”
ด้วยการผลักดันให้หุ้นส่วนหรือคู่ค้าทางธุรกิจ ด�ำเนินนโยบายและแนวปฏิบัติที่จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตอ้างอิงตามหลักการและ
แนวปฏิบัติที่แนะน�ำโดยข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ และองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ โดยมีบริษัท ไพร้ซ วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส
คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จ�ำกัด เป็นที่ปรึกษาเครือข่าย

การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

NBC มีเจตนารมณ์ที่จะด�ำเนินธุรกิจควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคม โดยร่วมเป็นส่วนหนึง่ ในการส่งเสริมสังคมไทยให้เข้มแข็ง ผ่าน
โครงการและกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือและพัฒนาชุมชนและสังคมต่างๆ ซึ่งจัดขึ้นโดยมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมและชุมชน ภาย
ใต้กรอบการบริหารจัดการโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมนอกกระบวนการด�ำเนินธุรกิจ (CSR after process) โดยในปี 2559 มี
กิจกรรมและโครงการต่างๆเพื่อสังคม อาทิ
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โครงการห้องสมุดเสียง “Nation Digital Voice” ปี 5
NBC โดยวิทยุเนชั่น (Nation Radio) มิติข่าว FM 90.5 และคลื่นข่าวคุณภาพชีวิต FM 102 ร่วมกับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่ง
ประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์และมูลนิธิคอลฟิลด์เพื่อคนตาบอดในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ได้จัดท�ำโครงการ
ห้องสมุดเสียง หรือ Nation Digital Voice ขึ้นเป็นปีที่ 5 ซึ่งมีพิธีเปิดงานเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องเกียรติยศ อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ 72 ปี บรมราชินีนาถ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมป์ (ร.ร.สอนคนตาบอดกรุงเทพฯ)
ถ.ราชวิถี แยกตึกชัย กทม. เพื่อให้ผู้พิการทางสายตาหรือผู้ที่ไม่สามารถอ่านหนังสือด้วยตัวเอง เช่น ผู้ไม่รู้หนังสือ ผู้ป่วยในโรงพยาบาล
และผูส้ งู อายุ มีโอกาสเข้าถึงบริการหนังสือเสียงได้งา่ ย ผ่านช่องทางหลาก
หลาย ทั้ง Digital Media และ Audio Book เว็บไซต์ มุมห้องสมุดเสียง
ในห้องสมุดสมาคมผู้พิการทางสายตา และห้องสมุดประชาชนในกทม.
และเพือ่ เป็นสือ่ กลาง ให้ผฟู้ งั วิทยุเนชัน่ สมาชิก ผูต้ ดิ ตามสือ่ ในเครือเนชัน่
ผู้ประกาศ พนักงาน ในเครือ รวมถึงผู้มีชื่อเสียง มีส่วนร่วมท�ำกิจกรรม
ผ่านการอ่านหนังสือ และท�ำดีเพื่อพ่อร่วมกัน แล้วน�ำมาจัดท�ำเป็น DVD
Audio ส่งมอบให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดฯ / โรงเรียนสอนคนตาบอด
กรุงเทพ / สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย / มูลนิธิคอลฟิลด์ฯ /
มูลนิธิธรรมิกชนฯ / โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา / ฯลฯ ซึ่งในปี 2559
ผลิตหนังสือเสียงได้จ�ำนวน 150 เล่ม
งานมหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 1  
เนือ่ งจากคาดการณ์วา่ ในอีก 5 ปีขา้ งหน้า (พ.ศ.2564) ประเทศไทยจะเข้าสูส่ งั คมผูส้ งู วัยอย่างสมบูรณ์ (Aged Society) ซึง่ จะมีจำ� นวน
ผู้สูงวัยมากกว่า 13 ล้านคน จึงก่อแนวคิดที่จะจัดงาน ”มหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 1” เป็นครั้ง
แรกของเมืองไทย ที่มีการรวมพลัง ส่งเสริม และกระตุ้นให้ภาครัฐและเอกชน ตระหนักถึงความส�ำคัญในการออกแบบ เพื่ออ�ำนวยความ
สะดวกส�ำหรับคนทุกเพศ ทุกวัย ทุกสภาพร่างกาย อย่างเท่าเทียม
กัน เพื่อเดินหน้าสู่เป้าหมาย เมืองไทย-เมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้ง
มวล-เมืองศูนย์กลางอารยสถาปัตย์ แห่งประชาคมอาเซียน” เมือ่ วัน
ที่ 30 พฤศจิกายน-3 ธันวาคม 2559 ณ ศูนย์แสดงสินค้า ฮอลล์ 6,
อิมแพ็ค เมืองทองธานี พร้อมรณรงค์และพัฒนาให้แหล่งท่องเที่ยว
ในเมืองไทยมีอารยสถาปัตย์เพือ่ คนทุกวัย สามารถเข้าถึงได้อย่างเท่า
เทียม ขับเคลื่อนและพัฒนาอารยสถาปัตย์ในภูมิภาคอาเซียนใน 5
ปีข้างหน้า ซึ่งภายในงาน บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น
จ�ำกัด (มหาชน) หรือ NBC ได้รับรางวัล “องค์กรส่งเสริมอารยสถา
ปัตย์แห่งปี 2559” ทีม่ อบให้แก่องค์กรทีด่ ำ� เนินกิจกรรมอันเป็นคุณ
ประโยชน์แก่สงั คมและประเทศชาติ ด้านการส่งเสริมและสนับสนุน
โครงการและกิจกรรมในการขับเคลื่อนและพัฒนา อารยสถาปัตย์

รายงาน
ประจ�ำปี 2559

83

แคมเปญแชร์ความดีถวายในหลวง
เป็นกิจกรรมทางโซเชียลมีเดียที่ NBC จัดขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2559 เพื่อสานต่อพระ
ราชปณิธานในการท�ำความดีถวายแก่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช พร้อม
รณรงค์เชิญชวนชาวไทยทุกคนให้ท�ำความดีโดยไม่หวังผลตอบแทน และให้เกิดการบอกต่อการ
ท�ำความดี ด้วยการแชร์ความดีที่ตัวเองท�ำ หรือที่เห็นคนอื่นท�ำในหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะ
เป็นภาพนิ่ง / คลิปวีดิโอ พร้อมค�ำบรรยาย ติด #แชร์ความดีถวายในหลวง โพสต์ลงที่หน้า
Facebook Fanpage : แชร์ความดีถวายในหลวง หรือโพสต์ลง Facebook ของผูร้ ว่ มกิจกรรม
เปิดโพสต์เป็นสาธารณะ พร้อมติด #แชร์ความดีถวายในหลวง
เรื่องราวการการท�ำดีของผู้ร่วมกิจกรรมจะถูกถ่ายทอดผ่าน www.nationtv.tv/
shareforking เพื่อเป็นการส่งต่อความดีต่อไป เช่น จากคุณ Autthnutcha
Boonyalakha : จะขอเป็นคนตัวเล็กๆที่รู้จักแบ่งปันแจกจ่ายความสุขความดี
เล็กๆน้อยๆท�ำดีเพื่อสังคมเพื่อผู้อื่น#ท�ำดีถวายในหลวง
จาก Graphic Design คนหนึ่งและเพื่อนๆที่รักในหลวง : ขอแบ่ง
ปันสิ่งเล็กๆ #เพื่อน้อมร�ำลึกถึงในหลวง ร.๙ ด้วยการออกแบบสมุด
โน๊ต แจก ณ สนามหลวงโดยมีเพื่อนๆ ช่วยสมทบทุนสนับสนุน
คับ #แชร์ความดีถวายในหลวง ผมและเพือ่ นๆ รูส้ กึ อิม่ ใจมาก
คับ (๑๕-๑๑-๒๕๕๙)
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Nation TV Charity Rally “ร�ำลึกถึงพ่อ”
เนชั่นทีวี ช่อง 22 ร่วมกับบริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด และพันธมิตร พร้อมด้วยแฟนคลับ
จัดกิจกรรม Nation TV Charity Rally ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยปีนี้จัดในธีม “ร�ำลึกถึงพ่อ” บนเส้นทาง กรุงเทพฯเพชรบุรี เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2559 ร่วมท�ำความดีสร้างกุศล อิ่มเอม อิ่มใจ อิ่มบุญ ด้วยการน�ำคณะแรลลี่ เยี่ยมชม
“เรียนรู้ โครงการศึกษาและวิจยั สิง่ แวดล้อมแหลมผักเบีย้ อันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ” ซึง่ การใช้หลักธรรมชาติบำ� บัดน�ำ้ เสีย
ดูแลสิ่งแวดล้อม ทดลองหมักขยะจากของเสียภายในบ้านเพื่อท�ำเป็นปุ๋ยมาใช้ประโยชน์ได้ต่อไป และชมนิทรรศการ แสดง
พระอัจฉริยภาพของในหลวงรัชกาลที่ 9 และร่วมกิจกรรม “ปล่อยพันธุ์ปลากะพงขาวลงสู่ทะเล” ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติ
สิรินธร นอกจากนั้นผู้เข้าร่วม กิจกรรม Nation TV Charity Rally “ร�ำลึกถึงพ่อ” ยังได้ฟังธรรม นั่งวิปัสสนากรรมฐานกับพระภาวนา
วิริยคุณ วิ. (ท่านเจ้าคุณไสว) ผู้อ�ำนวยการศูนย์วิปัสสนากรรมฐานนานาชาติ วัดมหาธาตุ พร้อมมอบรายได้จากค่าสมัครแรลลี่ และเงิน
ท�ำบุญจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวม 232,870 บาท เพื่อสมทบทุนสร้างสถานวิปัสนากรรมฐาน วัดมหาธาตุ สาขาเขาย้อย จ.เพชรบุรี ซึ่ง
กิจกรรมทัง้ หมดนีผ้ เู้ ข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านได้รว่ มใจน้อมถวายเพือ่ เป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
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กิจกรรม Nation Bike Thailand 2016 ชวนปั่นทั่วไทยในปี 2016
ส�ำหรับกิจกรรม Nation Bike Thailand 2016 เป็นกิจกรรมที่เนชั่นทีวี ช่อง 22 ร่วมกับพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน จัดขึ้นต่อ
เนื่องเป็นปีที่ 3 ตลอดทั้งปี 2016 ในหลายจังหวัดทั่วประเทศไทย เพื่อรณรงค์ให้ประเทศไทยเข้าสู่ความเป็นเมืองจักรยาน สร้างความตื่น
ตัวในการปั่นจักรยานเพื่อส่งเสริมการออกก�ำลังกายให้สุขภาพแข็งแรง (get healthy life) และใช้รถใช้ถนนร่วมกันอย่างปลอดภัย (share
the road) พร้อมชวนคนไทยร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม (save the environment) ลดมลพิษในอากาศ รวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยการ
ใช้จักยาน เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดต่างๆ ด้วยการน�ำ
นักปัน่ แวะสถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว หรือจุด Landmark ทีส่ ำ� คัญของจังหวัด
ต่างๆ ซึ่งมีนักปั่นเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดกว่า 30,000 คน จาก 16
สนาม ซึ่งเริ่มเปิดสนามแรก 27 กุมภาพันธ์ 2559 ในเส้นทางจาก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รังสิต) ปั่นเชื่อมกรุงเทพฯ -จังหวัด
ปทุมธานี ในระยะทาง 28 กม.โดยรายได้ จากค่าสมัคร คนละ 200
ไม่หกั ค่าใช้จา่ ย มอบให้กบั มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เนือ่ งในโอกาส
งานร�ำลึก 100 ชาตกาล ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ต่อมาที่ จังหวัดยะลา,
กาญจนบุรี, พัทยา ชลบุรี, เกาะลันตา กระบี่, เลย, กะทู้ ภูเก็ต,
ม.บูรพา ชลบุรี, สุราษฎร์ธานี, อุบลราชธานี, ก�ำแพงเพชร, สงขลา,
นครพนม, ยโสธร, สตูล และปิดสนามสุดท้ายที่จังหวัดพังงา ปั่น
ระยะทางรวม 531 กิโลเมตร พบว่านักปั่นที่เข้าร่วมส่วนใหญ่
อยู่ Generation X อายุระหว่าง 37-51 ปี และเป็นผู้ชาย
ร้อยละ 70
ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งยืนยันถึงความรับผิดชอบต่อสังคมที่ NBC ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจสื่อ (Media) มีความตั้งใจ
ด�ำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการธุรกิจ (CSR in process)
และนอกกระบวนการธุรกิจ (CSR after process) เพื่อสร้างคุณค่าร่วมระหว่างธุรกิจและสังคมควบคู่กับการยึด
มั่นในจริยธรรมจรรยาบรรณสื่อตั้งแต่เริ่มด�ำเนินการธุรกิจจนถึงปัจจุบัน
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้างรายได้จากการขายและบริการ
บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีโครงสร้างรายได้จากการขายและบริการแยกตามประเภท
ผลิตภัณฑ์ และบริการ ดังต่อไปนี้

หน่วย : ล้านบาท

ผลิตภัณฑ์/บริการ

ปี 2559

ปี 2558

ปี 2557

จ�ำนวนเงิน

%

จ�ำนวนเงิน

%

จ�ำนวนเงิน

%

รายได้จากธุรกิจสื่อโทรทัศน์

411.65

76.73

627.11

74.11

501.85

67.65

รายได้จากธุรกิจสื่อวิทยุ

22.91

4.27

25.80

3.05

26.67

3.59

รายได้จากธุรกิจสื่อรูปแบบใหม่

84.23

15.70

172.27

20.36

184.86

24.92

รายได้อื่นๆ

17.73

3.30

20.97

2.48

28.49

3.84

รวมรายได้

536.52

100.00

846.15

100.00

741.87

100.00
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
ประจ�ำปี 2559
เรียน ผู้ถือหุ้น
บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน โดยมี
ดร.สุพงษ์ ลิ้มธนากุล เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายเมธา สุนทรจิตร์ นายเจษฎา พรหมจาต เป็นกรรมการตรวจสอบ
ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกันรวม 4 ครั้ง แต่ละครั้งใช้เวลาประชุม 2-3 ชั่วโมง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ตาม
ที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมดังกล่าวมีวาระการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี หัวหน้าหน่วยงานตรวจ
สอบภายใน และผู้บริหารระดับสูงในวาระที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นดังนี้
• การจัดท�ำงบการเงิน คณะกรรมการได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ�ำปี 2559 ร่วมกับผู้บริหารและผู้สอบ
บัญชี เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ได้จัดท�ำขึ้นอย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามหลักการบัญชีที่
รับรองทั่วไปและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอครบถ้วน เชื่อถือได้ และปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและแนวปฏิบัติ
ทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีแล้ว นอกจากนี้ได้สอบทานการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติในรายการระหว่างกันของ
บริษัท และบริษัทย่อย รวมทั้งรายการที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ด�ำเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติและเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ส�ำนักงาน กลต.และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�ำหนด
• การควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาโครงสร้างการบริหารงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพือ่ ให้เกิดความ
เป็นอิสระในการปฏิบตั งิ าน พิจารณาแผนการตรวจสอบภายในประจ�ำปี 2559 ตามปัจจัยความเสีย่ งทีค่ าดว่าจะมีผลกระทบต่อการด�ำเนิน
งานของบริษัท พร้อมให้ข้อเสนอแนะและการปรับแผนงานการตรวจสอบให้สอดคล้องกับสถานการณ์ มีการติดตามการด�ำเนินการแก้ไข
ตามรายงานผลการตรวจสอบ ในประเด็นที่มนี ัยส�ำคัญกับฝ่ายบริหารอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี 2559 ผูส้ อบบัญชีของบริษัทไม่มีข้อสังเกตเกี่ยว
กับระบบการควบคุมภายในของบริษัทที่เป็นสาระส�ำคัญ
• การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจของบริษัท ในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับเลขานุการบริษัท มีความเห็นว่าบริษัทได้ปฏิบัติ
อยู่ในกรอบของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
อย่างถูกต้อง
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• ผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ�ำปี 2559 นางสาวปัทมวรรณ วัฒนกุล ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตเลขที่ 9832 เป็นบุคคลที่มีความเหมาะสมความเป็นอิสระ มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบบัญชีมาเป็นเวลายาวนาน
ส�ำหรับการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ�ำปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบเสนอให้แต่งตั้งนางสาวปัทมวรรณ วัฒนกุล
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9832 หรือนายวีระชัย รัตนจรัสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4323 หรือนางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4098 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ�ำปี 2560
• รายการระหว่างกัน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับ บริษัทในกลุ่ม ซึ่งอาจท�ำให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท โดยพิจารณาถึงความจ�ำเป็นในการเข้าท�ำรายการและความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการ โดย
พิจารณาจากเงือ่ นไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการด�ำเนินการค้าราคาปกติในตลาด ซึง่ สามารถเปรียบเทียบได้กบั ราคาทีเ่ กิดขึน้ กับบุคคล
ภายนอก (หากท�ำได้) และให้มีการเปิดเผยข้อมูลในการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกันตามข้อก�ำหนดของคณะกรรมการกลต. และตลาดหลัก
ทรัพย์ฯ ตลอดจนมาตรฐานการบัญชีที่ก�ำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นว่าเป็นรายการทางการค้าจริงอันเป็น
ธุรกิจตามปกติทั่วไป และเป็นรายการสนับสนุนการด�ำเนินงานของบริษัทฯที่มีความโปร่งใส ซึ่งบริษัทได้ถือปฏิบัติตามนโยบายการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดี
จากการปฏิบัติงานตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบนั้น คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าบริษัทให้ความส�ำคัญกับการบริหาร
งานตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้มีความโปร่งใส สุจริตและมีจริยธรรม ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่
เกีย่ วข้องทุกฝ่าย มีผลให้ระบบการควบคุมภายในของบริษทั มีประสิทธิภาพเพียงพอและเหมาะสมไม่มขี อ้ บกพร่องทีเ่ ป็นสาระส�ำคัญ รายการ
ที่เกี่ยวโยงกันที่อาจท�ำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์นั้นเป็นรายการจริงทางการค้า อันเป็นธุรกิจโดยปกติทั่วไปเป็นไปอย่างสมเหตุ
สมผล ไม่พบรายการผิดปกติที่เป็นสาระส�ำคัญ การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบทางราชการที่เกี่ยวข้องเป็นไปโดยถูกต้อง ส�ำหรับงบ
การเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ไม่มีเหตุการณ์แสดงถึงปัญหาหรือรายการที่มีผลกระทบต่องบการเงินอย่างมีนัยส�ำคัญ ได้จัดท�ำขึ้น
อย่างถูกต้องตามที่ควร ในสาระส�ำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และได้เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

		
		

ดร.สุพงษ์  ลิ้มธนากุล
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
ต่อรายงานทางการเงิน ส�ำหรับปี 2559
บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริษทั ฯ ตระหนักถึงหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบในฐานะกรรมการของบริษทั จดทะเบียนฯ ในการก�ำกับดูแลให้รายงาน
ทางการเงินของบริษัทฯ ที่จัดท�ำขึ้นมีข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส�ำคัญ โปร่งใส เปิดเผยอย่างเพียงพอที่จะด�ำรงรักษาไว้ซึ่ง
ทรัพย์สินของบริษัทฯ ป้องกันการทุจริตและการด�ำเนินการที่ผิดปกติ รายการที่เกี่ยวโยงกันซึ่งอาจท�ำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
เป็นรายการทางการค้าอันเป็นธุรกิจปกติทั่วไป รวมทั้งได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป ใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม
และถือปฏิบตั โิ ดยสม�ำ่ เสมอ ตลอดจนมีการพิจารณาถึงความสมเหตุสมผล ประโยชน์สงู สุด การปฏิบตั ติ ามกฎหมายและกฎเกณฑ์ทเี่ กีย่ วข้อง
ความรอบคอบระมัดระวังในการจัดท�ำงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงข้อมูลสารสนเทศ
ทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ�ำปีของบริษัทฯ
ดังนั้น เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียเกิดความเชื่อมั่นต่อรายงานทางการเงินของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการอิสระผู้ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ตามประกาศ
ของคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน ท�ำหน้าที่สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงิน และการด�ำเนินงานอย่างถูกต้องเพียงพอ มีการ
เปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความโปร่งใส ถูกต้องและครบถ้วน รวมทั้งให้มี
ความเพียงพอของระบบบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการก�ำกับดูแลของบริษัทฯ ที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิผล ตลอดจนมีความครบถ้วนเพียงพอ และเหมาะสมของกระบวนการติดตามการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและประกาศของคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้รายงานความเห็นเรือ่ งนีต้ อ่ คณะกรรมการบริษทั แล้วในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจ�ำปี (56-1) และรายงานประจ�ำปีของบริษัท
คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯโดยรวม อยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจ สามารถให้ความมั่นใจ
อย่างมีเหตุผลต่อความน่าเชื่อถือได้ของงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อย สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2559 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทได้แสดงความเห็นว่างบการเงิน ได้แสดงฐานะการเงิน ผลการด�ำเนินงาน และกระแสเงินสด ถูกต้อง ครบ
ถ้วน เชื่อถือได้ สมเหตุสมผล ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีการใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่าง
สม�่ำเสมอ เปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส เพียงพอ และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

นายเทพชัย แซ่หย่อง
ประธานกรรมการบริษัท
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นายสุภวัฒน์ สงวนงาม
กรรมการผู้จัดการ

สรุปฐานะการเงินรวมของบริษัท
งบการเงินรวมของบริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
แสดงขาดทุนจากการด�ำเนินงานก่อนภาษีเงินได้จ�ำนวน 265.31 ล้านบาท หากรวมภาษีเงินได้จ�ำนวน 10.15 ล้านบาท ผลประกอบการ
ของกลุ่มบริษัทส�ำหรับปี 2559 จะแสดงผลขาดทุนจ�ำนวน 275.46 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีผลขาดทุนจ�ำนวน
20.56 ล้านบาท คิดเป็นการเปลีย่ นแปลงขาดทุนเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1,240 ทัง้ นีบ้ ริษทั ขอชีแ้ จงผลการด�ำเนินงานของกลุม่ บริษทั ทีเ่ ปลีย่ นแปลง
อย่างมีสาระส�ำคัญ สรุปได้ดังนี้
1. รายได้จากการขายและการให้บริการส�ำหรับปี 2559 จ�ำนวน 518.79 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 37 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี
ก่อน โดยมีสาเหตุหลักมาจากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ ส่งผลกระทบท�ำให้รายได้โฆษณาจากธุรกิจโทรทัศน์ ธุรกิจ New Media
และธุรกิจวิทยุลดลง
2. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายส�ำหรับปี 2559 จ�ำนวน 801.83 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนเนื่องจากกลุ่ม
บริษัทมีนโยบายควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื่อง
กล่าวโดยสรุป ผลการด�ำเนินงานส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ของกลุม่ บริษทั มีขาดทุนจากการด�ำเนินงานก่อนภาษีเงินได้จำ� นวน
265.31 ล้านบาท หากรวมภาษีเงินได้จ�ำนวน 10.15 ล้านบาท ผลประกอบการของกลุ่มบริษัทส�ำหรับปี 2559 จะแสดงผลขาดทุนจ�ำนวน
275.46 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีผลขาดทุนจ�ำนวน 20.56 ล้านบาท
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บุคคลอ้างอิงอื่น ๆ
นายทะเบียนหลักทรัพย์ (หุ้นสามัญ):

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : (66) 2009-9000
โทรสาร : (66) 2009-9991

ผู้สอบบัญชี

1. นางสาวปัทมวรรณ วัฒนกุล
ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
2. นายวินิจ ศิลามงคล
ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
3. นายวีระชัย  รัตนจรัสกุล
ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
4. นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท์
ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่

9832 หรือ
3378 หรือ
4323 หรือ
4098

ส�ำนักงานสอบบัญชีบริษัท

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

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี  (audit fee)
บริษัท และบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี
ในปี 2559 เป็นจ�ำนวนเงินรวม 900,000 บาท
2. 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. บริษทั ทีป่ รึกษากฎหมายธนาธิป แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จ�ำกัด
		 900 ต้นสนทาวเวอร์ ชั้น 17 ถนนเพลินจิต 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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บร�ษัท เนชั่น บรอดแคสติ�ง คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

1858/51-62 ชั้น 12,13 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท (66) 2338 -3645 โทรสาร (66) 2338-3973
www.nbc.co.th

