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วิสัย(Vision)
ทัศน์
มุ่งมั่นสู่การเป็นผู้น�ำด้านการผลิตข่าว
และรายการที่ทรงคุณค่า
เพื่อเป็นสถาบันสื่อแห่งอนาคต

ปณิ
ธ
าน
(Mission)
1. “สร้างแรงบันดาลใจ” เป็นสถาบัน
ผลิตนักข่าว, ผู้ประกาศข่าว
และผู้ผลิตรายการ
2. “สร้างสรรค์” สถานีข่าวโทรทัศน์
24 ชั่วโมง ให้ยืนยงอย่างมั่นคงใน “ใจ”
ของทุกคน และเป็นผู้ผลิตรายการ
โทรทัศน์และวิทยุที่ดีที่สุด
3. “ก้าวไปข้างหน้า” ทุ่มเทพัฒนาให้เข้าถึง
ทุกนวัตกรรม New Media (สื่อรูปแบบใหม่)
เพื่อสร้างโอกาสใหม่อย่างไม่หยุดยั้ง
4. “ด�ำรงความน่าเชื่อถือ” ที่เป็นคุณค่า
สูงสุดขององค์กรและซื่อสัตย์ต่อจรรยา
บรรณแห่งวิชาชีพสื่อมวลชน
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ข้อมูลทั่วไป
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ชื่อบริษัท

บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์

NBC

ประเภทธุรกิจ

ผลิตรายการโทรทัศน์ รายการวิทยุ และให้บริการข่าวสาร
โฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์ วิทยุ และสื่อรูปแบบใหม่

ที่อยู่ส�ำนักงานใหญ่

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

เลขทะเบียนบริษัท

บมจ. เลขที่ 0107552000103

โทรศัพท์
โทรสาร

(66) 2338-3645
(66) 2338-3973

ทุนจดทะเบียน
ทุนช�ำระแล้ว

720,343,962 บาท
535,436,609 บาท (ณ 31 ธันวาคม 2560)
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นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)
ชื่อนิติบุคคล / ที่อยู่

ประเภทธุรกิจ

สัดส่วน
การถือหุ้น
(%)

ผลิตรายการโทรทัศน์
และให้บริการโฆษณา
ผ่านสื่อโทรทัศน์

99.99

ทุนจดทะเบียน ทุนช�ำระแล้ว
(บาท)
(บาท)

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

800,000,000

800,000,000

หมายเหตุ : บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ์มีเดีย จ�ำกัด ช�ำระบัญชีเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560
บริษัท เอ็นบีซี สกรีน จ�ำกัด ช�ำระบัญชีเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560
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สรุปข้อมูลทางการเงินและการลงทุน
หน่วย : ล้านบาท

1. ข้อมูลจากงบการเงินรวม
• รายได้จากการขายและบริการ

521.33

518.79

825.18

• รายได้รวม

539.09

536.52

846.15

7.75

(84.79)

151.48

• ก�ำไร(ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา รายจ่ายตัดบัญชี

(754.83)

(87.64)

158.53

• ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิ

(916.24)

(275.46)

(20.56)

• สินทรัพย์รวม

798.52

1,843.88

2,439.77

• ส่วนของผู้ถือหุ้น

121.68

980.13

1,316.50

• ก�ำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น

2. อัตราส่วนทางการเงิน

2560

งบการเงินรวม
2559
2558

• อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)

5.56

0.88

0.85

• อัตราก�ำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น (%)

1.49%

(16.34%)

18.36%

• อัตราก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อรายได้รวม

(169.96%)

(51.34%)

(2.43%)

• อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

(166.31%)

(23.99%)

(1.52%)

• อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม

(69.35%)

(12.86%)

(0.81%)

• ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)

(1.71)

(0.51)

(0.04)

• เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) ** (ดูหมายเหตุ)

0.00

0.00

0.08

• มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)

0.23

1.83

2.46

หมายเหตุ : **เงินปันผล
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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 โดย
คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้พจิ ารณาอนุมตั จิ า่ ยเงินปันผลระหว่างกาลให้กบั ผูถ้ อื หุน้ แล้วในอัตราหุน้ ละ 0.06 บาท รวมเป็นเงิน 32.08 ล้านบาท
ทัง้ นีจ้ งึ เห็นควรเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ พิจารณาอนุมตั จิ า่ ยเงินปันผลงวดสุดท้ายให้กบั ผูถ้ อื หุน้ อีกในอัตราหุน้ ละ 0.02 บาท รวมเป็นเงิน
10.70 ล้านบาท
วันที่ 27 เมษายน 2558 ที่ประชุมสามัญประจ�ำปีผู้ถือหุ้นของบริษัท มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลส�ำหรับการด�ำเนินงานประจ�ำปี
2557 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท เป็นจ�ำนวนเงินทั้งสิ้น 42.78 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในระหว่างปี
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� เป็นและเหมาะสมทัง้ 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
ความส�ำเร็จของ “กสทช.” เมื่อครั้งประกาศผลการประมูลทีวีดิจิตอลเมื่อปีพ.ศ. 2557 ที่สามารถหาเงินเข้ารัฐ
ได้ถึง 50,862 ล้านบาทนั่นคือจุดเริ่มต้นความหายนะของวงการสื่อสารมวลชนไทย
ด้วยเม็ดเงินโฆษณาของสือ่ โทรทัศน์ทส่ี งู ถึง 70,000 ล้านบาท จากยอดรวมทัง้ สิน้ 120,000 ล้านบาท ท�ำให้ผปู้ ระกอบ
การสื่อสารมวลชนกระโดดเข้าประมูลทีวีดิจิตอลกันอย่างล้นหลามเพื่อหวังแบ่งรายได้จากเม็ดเงินโฆษณาดังกล่าว
การประมูลทีวีดิจิตอลในครั้งนี้ กสทช.พยายามแสดงให้เห็นว่ามีภูมิความรู้และได้ศึกษามาเป็นอย่างดีโดยการ
แบ่งกลุ่มประมูลออกเป็นกลุ่มบันเทิง ข่าวสาร และเด็ก แต่ข้อเท็จจริงคือ คณะกรรมการกสทช.แต่ละคนไม่ได้มีความรู้
ความเข้าใจในธุรกิจทีวี
ประเทศไทยมีจ�ำนวนเครื่องรับโทรทัศน์ประมาณ 21 ล้านเครื่อง เรียกได้ว่าแทบจะมีทุกครัวเรือน และผู้ชมทุกคน
ก็มีรายการที่ติดตามชมเป็นประจ�ำโดยเฉพาะรายการที่ได้รับความนิยม ดังนั้นการเปลี่ยนพฤติกรรมมาดูรายการใหม่ๆ
เป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากถ้ารายการไม่ดีจริง อีกทั้งเมื่อมีจ�ำนวนช่องมากขึ้นและรายการก็มีมากขึ้นเป็นเงาตามตัว
ท�ำให้ยากแก่การจดจ�ำส�ำหรับผู้ชม ท�ำให้โอกาสที่จะกระจายผู้ชมมาชมรายการที่ช่องใหม่ๆ จึงเป็นเรื่องที่ยากยิ่ง
เมื่อเป็นอย่างนั้นโอกาสที่เม็ดเงินโฆษณาที่จะกระจายจากช่องโทรทัศน์ที่มีอยู่เดิมมายังช่องใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นก็แทบจะ
ไม่มีโอกาสหรือเป็นไปได้ยาก
ดังที่ทราบว่ารายได้ส่วนใหญ่มีผลจากธุรกิจโทรทัศน์มาจากเรทติ้ง ซึ่งค�ำนวณหรือตรวจวัดจากจ�ำนวนเครื่องรับ
โทรทัศน์ที่มีประชาชนติดตามดูรายการประเภทต่างๆ ในแต่ละพื้นที่ของประเทศ
ดังนัน้ ผูป้ ระกอบธุรกิจทีวดี จิ ติ อลทีก่ ระโดดเข้ามาใหม่ จะไปเปลีย่ นพฤติกรรมผูบ้ ริโภคเดิมเพือ่ ให้มเี รทติง้ มากเพียงพอ
ที่จะให้เอเยนซี่ มาซื้อโฆษณาให้คุ้มกับเงินลงทุนนั้นจึงแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย
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ถึงแม้วา่ โทรทัศน์ดจิ ิตอลทีเ่ ป็นช่องข่าวจะจ่ายเงินค่าสัมปทานต�่ำกว่าเกือบครึ่งของช่องบันเทิง แต่ขอ้ เท็จจริงในทาง
ธุรกิจโทรทัศน์กค็ อื เอเยนซีจ่ ะซือ้ โฆษณาผ่านรายการและช่องสถานีโทรทัศน์ทมี่ คี นดูจำ� นวนมากไล่เรียงลงมาตามล�ำดับ
เท่านั้น โดยไม่ได้แยกว่าเป็นกลุ่มบันเทิงหรือกลุ่มข่าวหรือกลุ่มเด็ก
โดยหลักในการซือ้ โฆษณาของเอเยนซี่ ซึ่งส่วนใหญ่พจิ ารณาจากเรตติง้ ดังกล่าวเป็นหลักก็ทำ� ให้ผปู้ ระกอบการธุรกิจ
ทีวีดิจิตอลที่กระโดดเข้ามาใหม่มีโอกาสที่จะประสบภาวะล้มละลายสูงขึ้น โดยเฉพาะช่องข่าวและช่องเด็ก
บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ์วิชั่น จ�ำกัด ซึ่งถือใบนุญาตช่องข่าวทีวีดิจิตอล Nation TV ช่อง 22 แม้เราจะได้ผลิตรายการ
ข่าวสารอย่างมีสาระคุณภาพและเป็นทีย่ อมรับอย่างสูงยิง่ จากผูช้ มกลุม่ รายการข่าวเป็นอันดับ 1 มาโดยตลอด ก็ไม่สามารถ
ที่จะหารายได้จากการโฆษณาได้ เพราะเมื่อเอาเรตติ้งไปวัดกับช่องบันเทิงที่ฐานคนดูสูงกว่าก็ท�ำให้ไม่เข้าเกณฑ์ตั้งแต่ต้น
ไม่เพียงเท่านั้นในช่วงระยะเวลา 4 ปีท่ีผ่านมาได้เกิดการพัฒนาช่องทางสื่อสาร
ของนิวมีเดียอย่างกว้างขวาง พร้อมทั้ง อุปกรณ์ในการรับสื่อโดยเฉพาะโทรศัพท์
มือถือก็มีถึง 60,000,000 เครื่องที่สามารถใช้อินเตอร์เน็ตได้
ท�ำให้ความคิดในการท�ำธุรกิจสื่อสารมวลชนแบบเดิมจึงเป็นเรื่องที่
ยากยิ่งในการจะฝ่าฟันไปเพราะไม่สอดคล้องกับเทคโนโลยี พฤติกรรม
โดยเฉพาะระบบการตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป
ดังนั้นการปรับตัวให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีและระบบการตลาดใหม่
ในการใช้เงินโฆษณาผ่านสื่อ จึงเป็นเรื่องที่มีความจ�ำเป็นอย่างยิ่ง
Nation TV เป็นแบรนด์ที่มีความเข้มแข็งเป็นที่ยอมรับของประชาชน
อย่างกว้างขวางมาเป็นระยะเวลายาวนาน จึงจะต้องผลิตข่าวสาร
ออกไปทุกช่องทางของการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์ดิจิตอล
และทางนิวมีเดียในแพลตฟอร์มต่างๆ เพือ่ ให้ผบู้ ริโภคสามารถ
รับข่าวสารอันมีคุณภาพของ Nation TV ได้วันละไม่ต�่ำกว่า
1,000,000 ครั้ง และจะต้องมีรายได้เพียงพอกับรายจ่าย
ในปีพ.ศ.2561 นี้ และจะต้องเริ่มท�ำก�ำไรได้ตั้งแต่เดือน
มกราคม 2562 เป็นต้นไป

สนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม
ประธานกรรมการ

รายงาน
ประจ�ำปี 2560
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คณะกรรมการบริษัท
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นายสนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม
นายสุพงษ์ ลิ้มธนากุล
นายเมธา สุนทรจิตร์
นายเจษฎา พรหมจาต
นางวีรวรรณ วรรุตม์

คณะกรรมการบริษัท
06
07
08
09

นายสุภวัฒน์ สงวนงาม
นางลักขณา รัตน์วงศ์สกุล
นายสุพจน์ เพียรศิริ
นายสมชาย มีเสน

06
07
08
09

คณะกรรมการตรวจสอบ
01 นายสุพงษ์ ลิ้มธนากุล
02 นายเมธา สุนทรจิตร์
03 นายเจษฎา พรหมจาต
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รายงาน
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คณะกรรมการบริษัท
นายสนธิญาณ ชืน่ ฤทัยในธรรม
ต�ำแหน่ง
อายุ
การศึกษา
ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
การอบรมปี 2560
• ไม่มี
จ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561
• นายสนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม
หุ้น
• คู่สมรส			
หุน้
• บุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ			
หุน้
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
• ไม่มี
ประวัติการท�ำงาน
7 ก.พ. 2561 - ปัจจุบัน
		

ประธานกรรมการ
57 ปี
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการอืน่ ทีม่ ิใช่บริษทั จดทะเบียน
2554 - ปัจจุบัน
ประธานเครือข่ายเฝ้าระวังพิทักษ์
		
และปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์
2553 - 11 ม.ค. 2561 ประธานและกรรมการผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนักข่าว T-News สถานีโทรทัศน์
ผ่านดาวเทียม T-News TV และผู้ผลิต
รายการเจาะข่าวร้อน...ล้วงข่าวลึก
2553 - ปัจจุบัน
คณะกรรมการมูลนิธชิ มุ ชนท้องถิน่ พัฒนา
2550 - ปัจจุบัน
ประธานและกรรมการผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนักพิมพ์ กรีน-ปัญญาญาณ ที มัลติมีเดียกรุ๊ป
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของ
บริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน
• ไม่มี

ประธานกรรมการ
บมจ.เนชัน่ บรอดแคสติง้ คอร์ปอเรชัน่ จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท
ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) ปี 2560
ในตลาดหลักทรัพย์
การประชุมคณะกรรมการบริษัท		
N/A
17 ม.ค. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ
การประชุ
ม
สามั
ญ
ประจ�
ำ
ปี
ผ
ถ
้
ู
อ
ื
หุ
น
้
N/A
		
บมจ.เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
การประชุมวิสามัญประจ�ำปีผู้ถือหุ้น
N/A
2560 - 11 ม.ค. 2561 กรรมการ
		
บมจ.นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอร์เรชั่น
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รายงาน
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นายสุพงษ์ ลิ้มธนากุล
ต�ำแหน่ง
อายุ

กรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
65 ปี

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

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

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการอืน่ ทีม่ ิใช่บริษทั จดทะเบียน
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.แผ่นเหล็กวิลาสไทย
2552 - ปัจจุบัน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
การอบรม		
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
• หลั ก สู ต รบทบาทหน้ า ที่ แ ละทั ก ษะของการเป็ น กรรมการ 		
(DCP 99/2551) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของ
บริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน
การอบรมปี 2560
• ไม่มี
• ไม่มี
			
จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท
จ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 29ธันวาคม 2560
8 ปี 9 เดือน(ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2552)
• นายสุพงษ์ ลิ้มธนากุล		
หุ้น
• คู่สมรส (นางอุบลรัตน์ ลิ้มธนากุล) หุ้น
การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
• บุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ		
หุ้น
การประชุมคณะกรรมการบริษัท		
5/6
การประชุ
ม
คณะกรรมการตรวจสอบ
4/5
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
การประชุมสามัญประจ�ำปีผู้ถือหุ้น
1/1
• ไม่มี
การประชุมวิสามัญประจ�ำปีผู้ถือหุ้น
N/A
ประวัติการท�ำงาน
2552 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
		
บมจ.เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น

รายงาน
ประจ�ำปี 2560
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คณะกรรมการบริษัท

นายเมธา สุนทรจิตร์
ต�ำแหน่ง
อายุ
การศึกษา
• MMM คณะรัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง

กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ
57 ปี

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์
• ไม่มี

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น ที่มิ ใช่บริษัทจด
ทะเบียน
การอบรม
ผู้จัดการที่ปรึกษากฏหมาย
• หลักสูตรบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการบริษัท 2555 - ปัจจุบัน
ลอว์แมน แอนด์ เมธา
(DCP รุน่ ที่ 118/2552) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย 		
2548 - 2555
ผู้จัดการ บจก.ลอว์แมน สแตนดาร์ด
การอบรมปี 2560
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของ
• ไม่มี
บริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน
		
• ไม่มี
จ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560
• นายเมธา สุนทรจิตร์
หุ้น
จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท
• คู่สมรส
หุ้น
8 ปี 9 เดือน(ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2552)
• บุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ
หุ้น
การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
การประชุมคณะกรรมการบริษัท		
5/6
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
4/5
การประชุมสามัญประจ�ำปีผู้ถือหุ้น
1/1
N/A
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ การประชุมวิสามัญประจ�ำปีผู้ถือหุ้น
บมจ.เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
• ไม่มี
ประวัติการท�ำงาน
2552 - ปัจจุบัน
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รายงาน
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นายเจษฎา พรหมจาต
ต�ำแหน่ง
อายุ

กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ
56 ปี

การศึกษา
• ปริญญาโทบัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรม
• การก�ำกับดูแลกิจการส�ำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
ของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน (PDI) รุ่นที่ 14 พ.ศ. 2559
สถาบันพระปกเกล้า
• Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 5/2559
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.)
รุ่นที่ 12 พ.ศ.2555 - 2556 สถาบันพระปกเกล้า
• TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่น 9 พ.ศ.2555
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
• นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง
(นยปส.) รุ่นที่ 1 พ.ศ. 2553
สถาบันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
• Company Secretary Program (CSP) รุ่น 7/2547
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• Director Certification Program (DCP) รุ่น 45/2547
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์
ก.ย. 2559 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)
มี.ค. 2559 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษทั ไออาร์พซี ี จ�ำกัด (มหาชน)
เม.ย. 2558 - ปัจจุบัน
กรรมการก�ำกับดูแลสัญญาร่วมด�ำเนินกิจการ
โทรทัศน์สีระหว่าง บริษัท อสมท. จ�ำกัด
(มหาชน) และ บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์
เทนเม้นท์ จ�ำกัด
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน
เม.ย. 2560 - ปัจจุบัน
กรรมการตรวจสอบราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
พ.ย. 2559 - ปัจจุบัน
กรรมการและกรรมการตรวจสอบการทาง
พิเศษแห่งประเทศไทย
ธ.ค. 2558 - ปัจจุบัน
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
		
ธนาคารออมสิน
เม.ย.2558 - ปัจจุบัน
กรรมการบริหารการก่อสร้างส่วนต่อขยาย
โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และสถาบันการแพทย์
จุฬาภรณ์
มี.ค.2558 - ปัจจุบ ัน
กรรมการก�ำกับดูแลสัญญาให้สทิ ธิใช้ประโยชน์
ศูนย์การค้าบริเวณสามเหลีย่ มย่านพหลโยธิน
ระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทย และ
บริษัท เซ็นทรัล อินเตอร์พัฒนา จ�ำกัด

การอบรมปี 2560
• Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 25/2560
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของบริษัท
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน
• ไม่มี
จ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560
• นายเจษฎา พรหมจาต
หุ้น
จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท
• คู่สมรส
หุ้น
2 ปี 8 เดือน (ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558)
• บุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ
หุ้น
การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
การประชุมคณะกรรมการบริษัท		
3/6
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ		
4/5
การประชุมสามัญประจ�ำปีผู้ถือหุ้น		
1/1
N/A
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ การประชุมวิสามัญประจ�ำปีผู้ถือหุ้น		
บมจ.เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
• ไม่มี
ประวัติการท�ำงาน
2558 - ปัจจุบัน

รายงาน
ประจ�ำปี 2560
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คณะกรรมการบริษัท

นางวีรวรรณ วรรุตม์
ต�ำแหน่ง
อายุ

กรรมการอิสระ
68 ปี

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

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์
• ไม่มี

การอบรมปี 2560
• ไม่มี

จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท
1ปี 9 วัน (ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559)

จ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 29 ธันวาคม2560
• นางวีรวรรณ วรรุตม์
หุ้น
• คู่สมรส
หุ้น
• บุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ
หุ้น

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

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น ที่มิ ใช่บริษัทจด
ทะเบียน		
มิ.ย. 2558 - ปัจจุบ ัน
คณบดีคณะนิเทศศาสตร์และการออกแบบ
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
ต.ค. 2552 - มิ.ย.2558 คณบดีศิลปศาสตร์
การอบรม
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
• แนวทางความประพฤติและแนวทางการปฏิบตั เิ รือ่ งจรรยาบรรณ 		
ของสถาบันลอริเอท สหรัฐเมริกาวันที่ 28 กันยายน 2559
• การต่อต้านคอร์รับชั่น การป้องกันการฉ้อฉลและผลประโยชน์ การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของ
ทับซ้อน กับ Mark Snyderman, Chief Ethics and Compliance บริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน
• ไม่มี
Officer of Laureate เมื่อวันที่ 28ตุลาคม 2559

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
• ไม่มี
ประวัติการท�ำงาน
2559 - ปัจจุบัน
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กรรมการอิสระ
บมจ. เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น

รายงาน
ประจ�ำปี 2560

นายสุภวัฒน์ สงวนงาม
ต�ำแหน่ง
อายุ

กรรมการ
44 ปี

การศึกษา
• ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเนชั่น

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์
2559 - เม.ย. 2560
กรรมการ
		
บมจ.เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป

การอบรมปี 2560 :
• ความรับผิดทางอาญาของกรรมการและผู้แทนนิติบุคคล :
กฏหมายใหม่ดกี ว่าเดิมจริงหรือ? ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการอืน่ ทีม่ ิใช่บริษทั จดทะเบียน
• ไม่มี
จ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของ
• นายสุภวัฒน์ สงวนงาม
หุ้น
บริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน
• คู่สมรส
หุ้น
• ไม่มี
• บุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ
หุ้น
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
• ไม่มี
ประวัติการท�ำงาน
23 ธ.ค. 2559 - ปัจจุบัน
		
2558 - 22 ธ.ค.2559
		
2555 - 2557
		

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

การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
การประชุมคณะกรรมการบริษัท		
6/6
กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ
1/1
บมจ.เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น การประชุมสามัญประจ�ำปีผู้ถือหุ้น
N/A
ผู้อ�ำนวยการอาวุโสส่วนงานสนับสนุน การประชุมวิสามัญประจ�ำปีผู้ถือหุ้น
บมจ.เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายบัญชี
บมจ.เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น

รายงาน
ประจ�ำปี 2560
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คณะกรรมการบริษัท

นางลักขณา รัตน์วงศ์สกุล
ต�ำแหน่ง
อายุ
การศึกษา
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์การเงิน มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง

กรรมการ
54 ปี
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์
• ไม่มี

การอบรม
• หลักสูตรบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการบริษัท การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการอืน่ ทีม่ ิใช่บริษทั จดทะเบียน
กรรมการ
(DCP) รุน่ 124/2552สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย 2555 - ปัจจุบัน
		
บจก.เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชั่น
การอบรมปี 2560
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของ
• ไม่มี
บริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน
• ไม่มี
จ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560		
• นางลักขณา รัตน์วงศ์สกุล		
1
หุน้ (0.00%)
จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท
• (คู่สมรส) นายกนก รัตน์วงศ์สกุล
หุ้น
1ปี 9 วัน (ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559)
• บุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ		
หุ้น
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
• ภรรยาคุณกนก รัตน์วงศ์สกุล
ประวัติการท�ำงาน
23 ธ.ค. 2559 - ปัจจุบัน
		
2558 - ปัจจุบัน
		
2553 - 2557
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กรรมการ
บมจ.เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น
ผู้อ�ำนวยการอาวุโส ส่วนงานสนับสนุน
บมจ.เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น
ผู้อ�ำนวยการ ส่วนงานสนับสนุน
บมจ.เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น

รายงาน
ประจ�ำปี 2560

การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
การประชุมคณะกรรมการบริษัท		
6/6
การประชุมสามัญประจ�ำปีผู้ถือหุ้น
N/A
การประชุมวิสามัญประจ�ำปีผู้ถือหุ้น
N/A

นายสุพจน์ เพียรศิริ
ต�ำแหน่ง
อายุ

กรรมการ
49 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
• ไม่มี

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน
2560 - ปัจจุบัน
กรรมการ
		
บจก. เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชั่น
2560 - ปัจจุบัน
กรรมการ
		
บจก. เนชั่น นิวส์ เน็ตเวิร์ค
2559 - ปัจจุบัน
กรรมการ
		
บจก. เอ็นเอ็มแอล
2559 - ปัจจุบัน
กรรมการ
		
บจก. เนชั่น ยู
2558 - ปัจจุบัน
กรรมการ
		
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเนชั่น
2557 - ปัจจุบัน
กรรมการ
		
บจก. เนชั่น โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท์
2557 - ปัจจุบัน
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
		
มหาวิทยาลัยเนชั่น
2557 - ปัจจุบัน
กรรมการ
		
บจก. โยมิอูริ-เนชั่น อินฟอร์มเมชั่น เซอร์วิส
2556 - ปัจจุบัน
กรรมการ
		
บจก. ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย)
2555 - ปัจจุบัน
กรรมการ
		
บจก. แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสติ้ง
2553 - ปัจจุบัน
กรรมการ
		
บจก. กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย
2553 - ปัจจุบัน
กรรมการ
		
บจก. คมชัดลึก มีเดีย

ประวัติการท�ำงาน
2559 - เม.ย 2560 กรรมการ
		
บมจ.เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการทีแ่ ข่งขันกับกิจการของบริษทั หรือ
กิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน
• ไม่มี

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์
2559 - ปัจจุบัน
กรรมการ
		
บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
2559 - ปัจจุบัน
กรรมการ
		
บมจ. เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์
2555 - ปัจจุบัน
ผู้อ�ำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชี
		
บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป

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

การศึกษา
• ปริญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต (การสอบบัญชี) เกียรตินยิ มอันดับ 2 มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย
การอบรม
• หลักสูตร “The 7 Habits of Highly Effective People” Affiliate Pac
Rim Group
• หลักสูตร “Strategy Management Program” รุ่นที่ 1/2554
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตร บทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการบริษัท (DCP)
รุ่นที่ 150/2554 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร CFO Current Issues for 2015 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
การอบรมปี 2560
• Update มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ปรับปรุง ปี 2559
• บัญญัติ 10 ประการของนักบัญชียุค AEC (ปรับปรุง 2559) รุ่นที่ 3/60
• งบการเงินรวม
จ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560
• นายสุพจน์ เพียรศิริ
20,100 หุ้น (0.00%)
• คู่สมรส
หุ้น
• บุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ
หุ้น

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

รายงาน
ประจ�ำปี 2560
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คณะกรรมการบริษัท

นายสมชาย มีเสน
ต�ำแหน่ง
อายุ
การศึกษา
• ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต (การเมืองการปกครอง)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ประวัติศาสตร์) มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่
การอบรมปี 2560
• ไม่มี
จ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561
• นายสมชาย มีเสน
หุ้น
• ค่สมรส
หุ้น
• บุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ
หุ้น
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
• ไม่มี
ประวัติการท�ำงาน
7 ก.พ. 2561 - ปัจจุบัน
		

กรรมการ
49 ปี
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์
3 ม.ค. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ
		
บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
15 มี.ค. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ
		
บมจ. เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล
		
เอ็ดดูเทนเมนท์
2560 - ปัจจุบัน
กรรมการ
		
บมจ. เอคิว เอสเตท
2560 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
		
บมจ. แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการอืน่ ทีม่ ิใช่บริษทั จดทะเบียน
2537 - 2557
ผู้ด�ำเนินรายการวิทยุอิสระ
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของ
บริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน
• ไม่มี

กรรมการ
บมจ.เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท
ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561

การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) ปี 2560
การประชุมคณะกรรมการบริษัท		
N/A
การประชุมสามัญประจ�ำปีผู้ถือหุ้น
N/A
การประชุมวิสามัญประจ�ำปีผู้ถือหุ้น
N/A
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รายงาน
ประจ�ำปี 2560

คณะผู้บริหาร

นายสุภวัฒน์ สงวนงาม
ต�ำแหน่ง
อายุ

กรรมการผู้จัดการ
44 ปี

การศึกษา
• ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเนชั่น
การอบรมปี 2560 :
• ความรับผิดทางอาญาของกรรมการและผู้แทนนิติบุคคล :
กฏหมายใหม่ดกี ว่าเดิมจริงหรือ? ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
จ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560
• นายสุภวัฒน์ สงวนงาม
หุ้น
• คู่สมรส		
หุ้น
• บุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ
หุ้น

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษทั อื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์
2559 - เม.ย. 2560
กรรมการ
		
บมจ.เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการอืน่ ทีม่ ิใช่บริษทั จดทะเบียน
• ไม่มี
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของ
บริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน
• ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
• ไม่มี
ประวัติการท�ำงาน
23 ธ.ค. 2559 - ปัจจุบัน
		
2558 - 22 ธ.ค.2559
		
2555 - 2557
		

กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ
บมจ.เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น
ผู้อ�ำนวยการอาวุโสส่วนงานสนับสนุน
บมจ.เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายบัญชี
บมจ.เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น

รายงาน
ประจ�ำปี 2560
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คณะผู้บริหาร

นายกนก รัตน์วงศ์สกุล
ต�ำแหน่ง
อายุ
การศึกษา
• ปริญญาตรี วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษทั อื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์
• ไม่มี

การอบรมปี 2560
• ไม่มี

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการอืน่ ทีม่ ิใช่บริษทั จดทะเบียน
• ไม่มี

จ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560
• นายกนก รัตน์วงศ์สกุล		
หุ้น
• (คู่สมรส) นางลักขณา รัตน์วงศ์สกุล 1
หุน้ (0.00%)
• บุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ		
หุ้น

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของ
บริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน
• ไม่มี

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

รายงาน
ประจ�ำปี 2560

นายวีระศักดิ์ พงศ์อักษร
ต�ำแหน่ง
อายุ

บรรณาธิการบริหาร
สายงานข่าวโทรทัศน์
52 ปี

การศึกษา
• ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
การอบรมปี 2560
• ไม่มี
จ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560
• นายวีระศักดิ์ พงศ์อักษร
หุ้น
• 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
2557 - ปัจจุบัน
		
2555 - 2556
		

บรรณาธิการบริหารสายงานข่าวโทรทัศน์
บมจ.เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น
บรรณาธิการบริหาร - กรุงเทพธุรกิจทีวี
บมจ.เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป

รายงาน
ประจ�ำปี 2560
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คณะผู้บริหาร

นางลักขณา รัตน์วงศ์สกุล
ต�ำแหน่ง
อายุ
การศึกษา
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์การเงิน มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
การอบรม
• หลักสูตรบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการบริษัท
(DCP) รุน่ 124/2552สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
การอบรมปี 2560
• ไม่มี
จ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560
• นางลักขณา รัตน์วงศ์สกุล		
1
หุน้ (0.00%)
• (ค่สมรส) นายกนก รัตน์วงศ์สกุล
หุน้
• บุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ		
หุน้
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
• ภรรยาคุณกนก รัตน์วงศ์สกุล
ประวัติการท�ำงาน
23 ธ.ค. 2559 - ปัจจุบัน
		
2558 - ปัจจุบัน
		
2553 - 2557
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กรรมการ
บมจ.เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น
ผู้อ�ำนวยการอาวุโส ส่วนงานสนับสนุน
บมจ.เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น
ผู้อ�ำนวยการ ส่วนงานสนับสนุน
บมจ.เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น

รายงาน
ประจ�ำปี 2560

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

นางสาววิลาวัลย์ สินธรชัยกุล
ต�ำแหน่ง
อายุ

ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายการขาย
48 ปี

การศึกษา
• ปริญญาโท Master of Arts , International Communication
Macquarie University, Sydney, Australia

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษทั อื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์
• ไม่มี

การอบรมปี 2560:
• ไม่มี

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการอืน่ ทีม่ ิใช่บริษทั จดทะเบียน
• ไม่มี
				
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของ
บริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน
• ไม่มี

จ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560
• นางสาววิลาวัลย์ สินธรชัยกุล
หุ้น
• คู่สมรส			
หุน้
• บุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ			
หุน้
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
• ไม่มี
ประวัติการท�ำงาน
2559 - ปัจจุบัน
		
2557 - 2559
		

ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายการขาย
บมจ.เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น
บจก.M&S Creation

รายงาน
ประจ�ำปี 2560
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คณะผู้บริหาร

นางสุวรรณี วัชรภาสกร
ต�ำแหน่ง
อายุ
การศึกษา
• ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษทั อื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์
• ไม่มี

การอบรมปี 2560
• ไม่มี

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการอืน่ ทีม่ ิใช่บริษทั จดทะเบียน
• ไม่มี
				
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของ
บริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน
• ไม่มี

จ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560
• นางสุวรรณี วัชรภาสกร
หุ้น
• คู่สมรส		
หุ้น
• บุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ
หุ้น
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
• ไม่มี
ประวัติการท�ำงาน
2555 - ปัจจุบัน ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายการเงิน
		
บมจ.เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น
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ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายการเงิน
50 ปี

รายงาน
ประจ�ำปี 2560

นางสาวนิตยา หวังเอื้อชัยอารี
ต�ำแหน่ง
อายุ

ผู้จัดการ ฝ่ายบัญชี
33 ปี

การศึกษา
• ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชมงคลกรุงเทพ
การอบรมปี 2560 :
• ไม่มี
จ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560
• นางสาวนิตยา หวังเอื้อชัยอารี		
หุ้น
• 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
1 มกราคม 2561 - ปัจจุบัน ผู ้ จั ด การฝ่ า ยบั ญ ชี บมจ.เนชั่ น
บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น
2558 - 2560
ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การ ฝ่ายบัญชี บมจ.เนชัน่
บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น

รายงาน
ประจ�ำปี 2560
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โครงสรางการประกอบธุรกิจของบร�ษัทฯ ป 2560

บมจ. เนชั่น บรอดแคสติ�ง คอรปอเรชั่น
(NBC)

ธุรกิจ
สื่อโทรทัศน

ธุรกิจ
สื่อว�ทยุ

ธุรกิจ
สื่อรูปแบบใหม

F.M. 90.5 MHz

เว็บไซต
SMS/Facebook/
Twitter
Mobile Applications

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

F.M. 102.0 MHz
รวมผลิตรายการกับ
สถานีโทรทัศนฟร�ทีว�

ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
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ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

เครือข่ายธุรกิจ
ธุรกิจสื่อโทรทัศน์
บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจัดหารายการโทรทัศน์ประเภทข่าวและสาระความรู้ โดยมีช่องทางการออกอากาศหลายรูปแบบเพื่อให้
เข้าถึงกลุม่ เป้าหมายของบริษทั ฯ ได้อย่างกว้างขวาง นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังได้นำ� ทรัพยากรทีใ่ ช้ในการผลิตรายการโทรทัศน์ อาทิเช่น ข้อมูล
ข่าว ภาพข่าว คุณภาพบุคลากรทีมข่าว มาต่อยอดขยายธุรกิจไปยังธุรกิจเกี่ยวเนื่องต่างๆ

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการของธุรกิจสื่อโทรทัศน์
1.) สถานีโทรทัศน์ที่บริษัทฯ เป็นผู้ด�ำเนินการ

บริษัทฯ เป็นผู้ก่อตั้งและบริหารงานสถานีโทรทัศน์อย่างครบวงจร ทั้งด้านการด�ำเนินการผลิต การจัดหารายการออกอากาศ การให้
เช่าเวลาออกอากาศ และการขายเวลาโฆษณา ซึ่งบริษัทฯ มีรายได้จากการขายเวลาโฆษณา การรับจ้างผลิตรายการและสารคดีสั้น และ
ค่าเช่าเวลา โดยบริษัทฯ ได้ด�ำเนินการบริหารสถานีโทรทัศน์ระบบดิจิตอลภาคพื้นดิน อย่างเต็มรูปแบบภายหลังได้รับอนุญาตจาก กสทช.

ชื่อสถานี

แนวคิดหลักของสถานี

1. สถานีข่าว Nation TV
เริ่มออกอากาศปี 2557

สถานีข่าวและสาระความรู้ 24
ชัว่ โมง ซึง่ มุง่ น�ำเสนอข้อมูลข่าวสาร
อย่างถูกต้อง เป็นกลาง ทันเหตุการณ์
พร้ อ มบทวิ เ คราะห์ แ ละข้ อ มู ล
เชิงลึกอย่างรอบด้านจากทีมงาน
ข่าวที่มีประสบการณ์

ช่องทางรับชม
•
•
•
•
•
•
•

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

รายงาน
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2.) รายการโทรทัศน์ที่ร่วมผลิตกับสถานีโทรทัศน์ฟรีทีวี

บริษัทฯด�ำเนินธุรกิจร่วมผลิตรายการโทรทัศน์ประเภทรายการข่าวและสาระความรู้กับสถานีโทรทัศน์ฟรีทีวีช่องต่างๆ โดยมีรายได้
จากส่วนแบ่งการขายเวลาโฆษณา และการประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการในรายการ ในปี 2560 บริษัทฯ มีรายการโทรทัศน์ที่ร่วมผลิต
กับสถานีโทรทัศน์ฟรีทีวีในช่อง ดังนี้

สถานีโทรทัศน์

ชื่อรายการ

รูปแบบรายการ

ช่อง 3

เรื่องเด่นเย็นนี้

รายงานข่าวเหตุการณ์ส�ำคัญที่เกิดขึ้น
ในรอบวันหรือประเด็นข่าวทีอ่ ยูใ่ นความ
สนใจของสังคม

วันและเวลาในการออก
อากาศ
ทุกวันจันทร์-วันอาทิตย์
เวลา 15.45 - 17.00 น.

3.) ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

ในปี 2560 บริษัทฯยังคงด�ำเนินนโยบายการต่อยอดธุรกิจ โดยน�ำข้อได้เปรียบที่มีอยู่ทั้งด้านเนื้อหาข้อมูล คุณภาพบุคลากร
ความพร้อมของเครื่องมืออุปกรณ์ และชื่อเสียงของบริษัทฯ ขยายธุรกิจไปยังธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ
โดยการน�ำเนื้อหารายการโทรทัศน์ท่ีได้รับความนิยมหรือข่าวเหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของกระแสสังคม มาสร้างสรรค์เป็นสินค้าหรือ
กิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของผู้บริโภค และเพิ่มศักยภาพในการหารายได้ของบริษัทฯ รวมทั้ง ยังเป็นการ
สร้างเสริมชื่อเสียงและภาพลักษณ์อันดีของบริษัทฯ ให้เป็นที่รู้จักของกลุ่มผู้ชมและลูกค้าเป้าหมายได้กว้างขวางมากขึ้น โดยลักษณะสินค้า
บริการ หรือกิจกรรมที่บริษัทฯ ที่ได้ด�ำเนินการจัดในปี 2560 ได้แก่

ลักษณะสินค้าหรือบริการ
การจัดกิจกรรมพิเศษ

รูปแบบ
• การจัดกิจกรรม Nation Bike Thailand 2017 ชวนปั่นทั่วไทย ปี 4 เพื่อรณงรงค์
ประเทศไทยสู่เมืองจักรยาน

ธุรกิจสื่อวิทยุ
ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการของธุรกิจสื่อวิทยุ

บริษัทฯ ร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ ด�ำเนินการผลิตรายการ เพื่อออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมา 25 ปี โดยมีรายได้จาก
การขายโฆษณา ซึ่งปี 2558 บริษัทฯ เป็นผู้ร่วมผลิตรายการ และข่าว เพื่อออกอากาศทางสถานีวิทยุระบบ FM. 2 สถานี ดังนี้
FM.90.5 MHz. (สถานีวทิ ยุกรมการพลังงานทหาร) ภายใต้ชอื่ “มิตขิ า่ ว 90.5” เน้นผลิตข่าวสัน้ ต้นชัว่ โมง ข่าวเศรษฐกิจกลางชัว่ โมง
และรายการวิทยุ ทีร่ ายงานข่าวความเคลือ่ นไหวของเหตุการณ์ทนี่ า่ สนใจ ทัง้ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม การตลาด ต่างประเทศ 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 ที่จะเป็นประโยชน์
ต่อการด�ำเนินชีวิตประจ�ำวันของคนวัยท�ำงานขึ้นไป ด�ำเนินรายการโดยผู้ด�ำเนินรายการคุณภาพ และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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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 ต่างประเทศ
รวมทัง้ วิเคราะห์ขา่ วส�ำคัญอย่างเจาะ
ลึก และสัมภาษณ์บคุ คลในข่าวใหญ่
ที่ส�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.
ในเครือ และผูเ้ ชีย่ วชาญเฉพาะด้าน

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
วิทยุเนชั่น Nation TV บก.ในเครือ
และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

กลุม่ คนท�ำงานทัว่ ไป
อายุ 25 ปีขึ้นไป

ช่องทางการติดตาม รับฟัง ข่าว และรายการของ Nation Radio
นอกจากการออกอากาศทางคลืน่ วิทยุ บริษทั ฯ ยังได้เผยแพร่ขา่ ว และรายการวิทยุ FM.90.5 MHz และ FM.102.0 MHz. ผ่านสือ่ ใหม่
ในรูปแบบต่างๆ เพื่อเพิ่มช่องทางให้ผู้ฟังสามารถรับฟังรายการวิทยุของบริษัทฯ ได้สะดวกมากขึ้น รวมทั้งเพื่อให้สามารถรับฟังย้อนหลังได้
ด้วย ได้แก่
• การออกอากาศทางอินเตอร์เน็ต โดยสามารถรับฟังรายการผ่านเว็บไซต์ www.nationradio.co.th นอกจากนีย้ งั สามารถรับฟังผ่าน
เว็บไซต์อื่น ที่ลิงค์สัญญาณไปด้วย อาทิ www.sanook.com
• การออกอากาศแบบ Radio on Mobile บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ Smart Phone Window Phone และานสื่อสังคมออนไลน์ เช่น
ทวิตเตอร์ www.twitter.com/NTRadio_NBC เฟซบุ๊ค ที่ www.facebook.com/radio.nbc
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ธุรกิจสื่อรูปแบบใหม่
บริษัทฯ ได้พัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์และบริการด้านข้อมูลข่าวสารเผยแพร่ผ่านสื่อรูปแบบใหม่ อย่างต่อเนื่อง อันได้แก่ เว็บไซต์
และอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต สมาร์ททีวี เพื่อรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการรับข้อมูลข่าวสาร
ของคนยุคใหม่ผา่ นสือ่ ต่างๆ และพัฒนาการน�ำเสนอข้อมูลข่าวสารในรูปแบบใหม่ ให้ทนั กับเทคโนโลยีทกี่ า้ วไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว ตลอดจน
สนับสนุนดิจิทัลทีวี เพื่อสร้างประสบการณ์การรับชมโทรทัศน์ที่แตกต่างจากเดิมให้กับผู้บริโภค ได้แก่ การรับชมรายการจากสถานีได้ครบ
ทุกช่องทาง อย่างต่อเนื่อง

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการของธุรกิจสื่อรูปแบบใหม่
1.) ธุรกิจเว็บไซต์

บริษัทฯ จัดท�ำเว็บไซต์เพื่อน�ำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ของบริษัทฯ โดยทั้งหมดเป็นเว็บไซต์ที่น�ำเสนอข้อมูลข่าวสารและ
สาระความรู้ โดยบริษัทฯ มีรายได้จากการขายพื้นที่โฆษณาบนเว็บไซต์ ซึ่งในปี 2560 มีดังนี้

ชื่อเว็บไซต์

รูปแบบ

www.nationtv.tv

เว็บไซต์ที่น�ำเสนอรายการโทรทัศน์ของสถานีข่าวเนชั่นทีวี

www.oknation.net

บล็อกที่ให้ประชาชนทั่วไปเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอข้อมูลข่าวสาร

www.nationradio.co.th

เว็บไซต์ทนี่ ำ� เสนอรายการวิทยุทบี่ ริษทั ฯ ร่วมผลิต ซึง่ ออกอากาศทางสถานีวทิ ยุ
F.M. 90.5 MHz และ F.M.102.0 MHz

www.247friend.net

กิจกรรมทบทวนความรูด้ า้ นวิชาการส�ำหรับเยาวชนทีเ่ ตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย

ในปี 2560 บริษัทฯ ยังเป็นตัวแทนจ�ำหน่ายพื้นที่โฆษณาให้กับบริษัทภายนอกทั่วไป โดยมีรายได้จากส่วนแบ่งค่าโฆษณาในสัดส่วน
ที่แตกต่างกันตามข้อตกลงที่ได้ท�ำกันไว้ ซึ่งในปัจจุบัน มีเว็บไซต์ของบริษัทภายนอกที่อยู่ในการดูแลของบริษัทฯ คือ
• www.pantip.com : เว็บบอร์ดชุมชนที่เป็นแหล่งข้อมูลใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
• www.exteen.com : บล็อกที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอข้อมูลข่าวสาร รวมถึง จัดท�ำแคมเปญโฆษณา ในเว็บไซด์
อื่นๆ ให้กับลูกค้าที่ต้องการลงโฆษณา โดยเป็นนายหน้าในการติดต่อเพื่อ จัดท�ำแคมเปญโฆษณานั้นๆ
• Facebook, Youtube, Instagram : จัดท�ำแคมเปญโฆษณาให้กับลูกค้าผ่านสื่อออนไลน์ดังกล่าว
• Manage Influencer : บริหารเหล่าบรรดา Online Influencer ในการน�ำเสนอสินค้าให้กับผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ
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2.) ธุรกิจบริการข้อมูลผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่

บริษทั ฯน�ำข้อมูลข่าวสารจากสือ่ โทรทัศน์และสือ่ วิทยุของบริษทั ฯ และพันธมิตรทางธุรกิจมาพัฒนาให้มเี นือ้ หาและรูปแบบการน�ำเสนอ
ทีส่ ามารถตอบรับกับวิถกี ารใช้ชวี ติ ทีท่ นั สมัยของคนยุคใหม่ ซึง่ นิยมรับข้อมูลข่าวสารผ่านสือ่ รูปแบบใหม่ๆ โดยในปี 2560 บริษทั ฯ ให้บริการ
ข้อมูลผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ประเภทต่างๆ เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ Smart Phone แท็บเล็ต ดังนี้
บริการส่งข่าวหรือรายงานเหตุการณ์ต่างๆ ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในรูปแบบข้อความสั้น (SMS: Short Message Service)
ซึ่งสามารถให้บริการส่งข่าวผ่านระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกเครือข่าย และทุกประเภทข่าวตามความต้องการของลูกค้า เช่น ข่าวธุรกิจ
ข่าวภาษาอังกฤษ และข่าวสารทั่วไป เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทฯ มีรายได้จากค่าสมาชิกรายเดือนของผู้ใช้บริการ SMS ที่เป็นบริการของบริษัทฯ
และได้รับส่วนแบ่งรายได้ค่าสมาชิก SMS ของพันธมิตรทางธุรกิจ ซึ่งบริษัทฯ ให้บริการเป็นตัวแทนด�ำเนินกิจกรรมด้านการตลาด
ในปี 2560 บริการ SMS ของบริษัทฯ และพันธมิตรทางธุรกิจ มีดังนี้
บริการ SMS

บริการ

รูปแบบ

อัตราค่าบริการ

เนชั่นทันข่าว

ข่าวส�ำคัญและประเด็นข่าวใหม่ทเี่ กิดขึน้ อย่างทันเหตุการณ์จาก
สถานีข่าว Nation TV

49 บาท/เดือน

The Nation News

ข่าวภาษาอังกฤษจากหนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น

49 บาท/เดือน

ThaiVisa

ข่าวภาษาอังกฤษจาก ThaiVisa และหนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น

49 บาท/เดือน

ข่าวด่วนกรุงเทพธุรกิจ

ข่าวและความเคลื่อนไหวด้านเศรษฐกิจและการเงิน

49 บาท/เดือน

ข่าวด่วนคมชัดลึก

ข่าวส�ำคัญและประเด็นข่าวใหม่ทเี่ กิดขึน้ อย่างทันเหตุการณ์จาก
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

29 บาท/เดือน

Nation Oil Alert

บริการแจ้งราคาน�้ำมัน ขึ้น-ลง ทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลง

ครั้งละ 1 บาท

Enjoy English with NJ

สาระความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ

29 บาท/เดือน

บริการ Horo Daily

บริการดูดวงแบบรายวัน กับหมอดูตอ๊ กแต๊ก A4 จากหนังสือพิมพ์
คมชัดลึก

ครั้งละ 3 บาท

จากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
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ภาวะอุตสาหกรรม
และการแข่งขัน
94000

ภาพรวมการใช้จ่ายโฆษณาในปี2560

92000
90000

91,451

88000
86000
84000
82000

ป 2559
13.9%

80000
78000
76000

ป 2560

78,755

74000
72000

ยอดโฆษณารวม

ปี 2560 เป็นปีที่ธุรกิจสื่อโทรทัศน์มีการแข่งขันรุนแรง ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่มีการเติบโตต�่ำ เม็ดเงินโฆษณาในสื่อต่างๆ
ในปี 2560 ทั้งปีลดลง 13.9% เมื่อเทียบกับปี 2559 และถือว่าปี 2560 เป็นปีที่เม็ดเงินโฆษณาตกต�่ำมากที่สุดในรอบ 10 ปี โดยมีมูลค่า
78,755 ล้านบาท จากปี 2559 ที่มีมูลค่า 91,451 ล้านบาท
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สัดสวนการใชจายโฆษณา 3 สื่อหลัก
13,073

ยอดโฆษณาทีวีรวม

16%
10,012
13%

ยอดโฆษณาออนไลน
44,491
57%

11,179

ยอดโฆษณาสื่อนอกบาน
สื่ออื่นๆ

14%

ที่มา : รวบรวมข้อมูลจากมีเดียเอเจนซี่

จากตัวเลขดังกล่าวพบว่า สื่อโทรทัศน์ลดลง 18% ขณะที่ออนไลน์โต 29% เปลี่ยนแปลงไปตามพฤติกรรมผู้บริโภคในภาพรวม และ
หากแยกตามประเภทสื่อพบว่า 3 สื่อหลัก คือ โทรทัศน์ ออนไลน์ และสื่อนอกบ้าน รวมกันมีสัดส่วน 83% ของมูลค่าทั้งหมด โดยโทรทัศน์
มีสัดส่วน 57% มูลค่า 44,491 ล้านบาท สื่อออนไลน์มีสัดส่วน 14% มูลค่า 11,179 ล้านบาท และสื่อนอกบ้านมีสัดส่วน 13% มูลค่า
10,012 ล้านบาท
ปีที่ 4 ของธุรกิจโทรทัศน์ดิจิตอลต้องปรับตัวค่อนข้างมาก หลังจากเมื่อปี 2558 มีผู้ประกอบการ ถอดใจ ประกาศยุติการออกอากาศ
ไปแล้ว 2 ช่อง คือ ช่องไทยทีวี และ ช่องโลก้า ท�ำให้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) มีมติเพิกถอนใบอนุญาต
ช่อง “ไทยทีวี และโลก้า” มีผลตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559
ผู้ประกอบการโทรทัศน์ดิจิติลที่เหลืออีก 22 ช่อง ยังคงเดินหน้าด้วยความพยายามพัฒนาคอนเทนท์ ให้ตรงกับความต้องการของผู้ชม
สร้างจุดแข็ง สร้างแบรนด์ของช่องให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ทั้งช่องข่าว ช่องวาไรตี้ ช่องความละเอียดคมชัดสูง และช่องเด็ก
แต่ด้วยเม็ดเงินที่จ�ำกัด รายได้จากการโฆษณายังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ในขณะที่ต้นทุนค่าใบอนุญาตประกอบการทีวีดิจิทัล
ยังคงเดินหน้าตามสัญญา เป็นภาระหนักส�ำหรับผู้ประกอบการทีวีทุกราย จนท�ำให้เกิดกระแสการเทคโอเวอร์ การร่วมทุนของผู้ประกอบ
การทีวีดิจิทัล และการเปิดรับนายทุนใหม่ ออกมาหลายช่อง เป็นการปรับตัวทั้งในเรื่องการเงิน ขณะเดียวกันก็ต้องปรับตัวในด้านการผลิต
เนื้อหาคอนเทนท์ ให้ตอบโจทย์ผู้บริโภคควบคู่กันไปด้วย
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1.) การตลาด

กลยุทธ์การด�ำเนินธุรกิจสื่อโทรทัศน์

บริษัทฯ มีกลยุทธ์การด�ำเนินธุรกิจและกลยุทธ์การแข่งขันส�ำหรับธุรกิจสื่อโทรทัศน์และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ดังนี้

สร้างความเป็นผู้น�ำในการเป็นสถานีข่าวอันดับ 1ในทุกกลุ่มเป้าหมาย

นับตั้งแต่วันแรกของการออกอากาศในระบบดิจิตอล (No.1 From Day 1) จากการส�ำรวจของ AGN Neilsen Media Research
เนชั่นทีวี เป็นสถานีข่าวที่ได้รับความนิยมสูงสุดเป็นอันดับ 1 ของสถานีข่าวในระบบดิจิตอลภาคพื้นดิน จุดแข็งของสถานีคือมีบุคคลากร
ที่เชี่ยวชาญมีประสบการณ์ และได้รับการยอมรับจากกลุ่มผู้ชมทุกวัย นับแต่ปี2556 การที่บริษัทฯไม่มีรายการในฟรีทีวีเป็นโอกาสในการ
น�ำบุคคลากรของบริษัทฯ มาเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับสถานีมากยิ่งขึ้น

การพัฒนาคุณภาพรายการอย่างต่อเนื่อง

บริษัทฯมีนโยบายพัฒนาคุณภาพรายการ โดยสร้างรายการรูปแบบใหม่ๆ ในช่องเนชั่นทีวี โดยขยายเวลาการออกอากาศรายการข่าว
ให้เริ่มวันใหม่ตั้งแต่เวลา 05.30 - 08.00 น.วันจันทร์ - ศุกร์ ด้วยรายการ “ข่าวข้นรับอรุณ” รายการวาไรตี้นิวส์โชว์ รายการไทม์ไลน์
สุทธิชยั หยุน่ รายการวิเคราะห์เหตุการณ์สถานการณ์ทเี่ กิดขึน้ ทัว่ โลก ซึง่ ผนึกก�ำลังทีมข่าวต่างประเทศน�ำโดย สุทธิชยั หยุน่ รายการไลน์กนก
วาไรตี้ของคนข่าวอารมณ์ดีในมุมที่เป็นข่าวและไม่เป็นข่าวกับ กนก รัตน์วงศ์สกุล รายการไพร์มไทม์กับเทพชัย เป็นรายการข่าววิเคราะห์
เจาะลึก ข่าวเด่นและประเด็นที่อยู่ในความสนใจของประชาชน โดยการวิเคราะห์จากคนข่าวมืออาชีพ เทพชัย หย่อง และทัพบรรณาธิการ
ข่าวเครือเนชั่น สร้างความแข็งแกร่งให้กับการวิเคราะห์ข่าวในรูปแบบที่เข้าใจง่าย และแตกต่างหลากหลาย
ในด้านบุคลากร เนชั่นทีวี ได้ท�ำการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทีมผู้ประกาศ เพื่อการเป็นผู้สื่อข่าวและผู้ประกาศข่าวมืออาชีพ รวมทั้ง
การจัดโครงการสานฝันผู้ประกาศ เพื่อเสาะหาผู้ประกาศรุ่นใหม่เข้ามาเป็นผู้สื่อข่าวและผู้ประกาศข่าวอย่างต่อเนื่องและสม�่ำเสมอ
นอกจากการพัฒนาด้านเนื้อหาแล้วในทางเทคนิคยังได้มีการลงทุนสร้างสตูดิโอใหม่ @ The Coast สี่แยกบางนา เป็นสตูดิโอ 4 มิติ
ให้เป็นสตูดโิ อทีส่ ามารถรองรับการผลิตรายการทัง้ รายการสดและรายการเทป รวมถึงเป็นสถานทีจ่ ดั กิจกรรมควบคูไ่ ปกับกิจกรรมของสถานี
และรายการต่างๆ

เป็นผู้น�ำด้านโซเชียลมีเดีย เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ชม

บริษัทฯยังให้ความส�ำคัญต่อการน�ำโซเชียลมีเดียรูปแบบใหม่ๆมาใช้ในการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ชมผ่านทางหน้าจอโทรทัศน์และ
ในเว็บไซต์ เป็นผู้บุกเบิกและริเริ่มการใช้ทวิตเตอร์ เฟซบุ๊ค และแฮชแทก โดยก�ำหนดหัวข้อที่อยู่ในความสนใจของผู้ชมเละเชิญชวนให้ผู้ชม
แสดงความคิดเห็นผ่านทางโซเชียลมีเดียรูปแบบต่างๆ จนเป็นที่ยอมรับว่าพิธีกรและผู้สื่อข่าวของสถานีมีแฟนคลับในโลกโซเชียลมีเดีย
รวมกันสูงสุดในกลุ่มข่าว

ก�ำหนดอัตราค่าโฆษณาที่เหมาะสม

บริษัทฯ มีนโยบายก�ำหนดอัตราค่าโฆษณาช่องรายการหรือรายการโทรทัศน์ต่างๆ ให้มีความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย คือ คุ้มค่าต่อลูกค้า
ผู้ลงโฆษณา เพื่อรักษาความสัมพันธ์อันดีในระยะยาว รวมถึงเป็นอัตราที่บริษัทฯ สามารถด�ำรงอยู่และแข่งขันในธุรกิจได้ ซึ่งการก�ำหนด
อัตราค่าโฆษณา บริษัทฯ จะพิจารณาจากความนิยมของรายการ ช่วงเวลาในการออกอากาศ และเทียบเคียงกับอัตราค่าโฆษณา
ของผู้ประกอบการอื่นในธุรกิจเดียวกัน เช่นเดียวกันกับการก�ำหนดราคาสินค้าหรือบริการของธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

การขายเวลาโฆษณาเจาะจงเป็นรายการ

นอกจากการขายแบบแพคเกจ ที่บริษัทฯใช้เป็นรูปแบบหลักของการโฆษณาที่ใช้มาตั้งแต่เริ่มเปิดสถานี ทางบริษัทฯ เห็นศักยภาพ
ของรายการหลายๆรายการ ที่ได้รับความนิยมสูงและมีศักยภาพในการสร้างรายได้หลากหลายรูปแบบทั้งการขายนาทีโฆษณา การขาย
TIE-IN ในรายการ และการจัดกิจกรรมร่วมกับรายการ จึงเพิ่มรูปแบบการขายแบบเจาะจงรายการให้มีจ�ำนวนมากขึ้น เช่น รายการข่าวข้น
รับอรุณ รายการข่าวข้นคนเนชั่น รายการเก็บตกจากเนชั่น รายการไทม์ไลน์ สุทธิชัย หยุ่น รายการ ไลน์กนก เป็นต้น ซึ่งรายการเหล่านี้
มีอัตราค่าโฆษณาและรายได้สูงกว่าค่าเฉลี่ยของสถานี เป็นอีกช่องทางในการเพิ่มรายได้สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับรายการนอกจากการขาย
แบบแพคเกจที่มีอยู่เดิม
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การให้บริการทางการตลาดในลักษณะการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ

จากข้อได้เปรียบของบริษทั ฯ ทีม่ ชี อ่ งทางในการแพร่ภาพรายการโทรทัศน์ทหี่ ลากหลาย ทัง้ สถานีโทรทัศน์ฟรีทวี ี เคเบิลทีวี ทีวดี าวเทียม
เว็บไซต์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ประกอบกับสื่อประเภทอื่นๆ ที่บริษัทฯมี จึงสามารถให้บริการทางการตลาดในลักษณะการสื่อสารการตลาด
เชิงบูรณาการ ด้วยการท�ำการตลาดสินค้าหรือบริการผ่านสื่อหลายรูปแบบในเวลาเดียวกันเพิ่มขึ้น โดยบริษัทฯ มีความพร้อมทั้งด้าน
เครือ่ งมืออุปกรณ์และทีมงานทีจ่ ะให้บริการอย่างครบวงจร ตัง้ แต่การผลิตสือ่ โฆษณาทีม่ คี ณ
ุ ภาพน่าสนใจ การวางแผนการใช้สอื่ ให้เหมาะสม
กับงบประมาณและตรงกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการน�ำเสนองานโฆษณาสู่สาธารณชนผ่านสื่อต่างๆ ของบริษัทฯ
ในปี 2560 บริษัทฯได้เพิ่มการด�ำเนินกิจกรรมทางการตลาดร่วมกับกลุ่มผู้ชมโดยตรง เช่น กิจกรรม Nation Bike Thailand
ที่ด�ำเนินการจัดกิจกรรมไปทุกภาคของประเทศไทย ในแต่ละครั้งที่จัดกิจกรรมได้รับความนิยม มีผู้เข้าร่วมงานจ�ำนวนมาก เท่ากับบริษัท
ได้เพิ่มกลุ่มผู้ชมมากขึ้นตามไปด้วย

การตลาดและการแข่งขันของธุรกิจสื่อวิทยุ

1.) ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
ธุรกิจวิทยุในปี 2560 การแข่งขันยังคงรุนแรง และการปรับตัวที่เห็นภาพชัดเจนก็บ่งชี้ว่า ธุรกิจวิทยุยังสามารถสร้างการเติบโต
อย่างต่อเนื่องได้ แม้อัตราการเติบโตจะไม่สูงมากนักก็ตาม ทั้งนี้ วิทยุเป็นอีกสื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงในยุคที่ออนไลน์ขยายตัวสูง สะท้อน
จากตัวเลขเม็ดเงินโฆษณาที่อยู่ในภาวะ“ทรงตัว”หรือเติบโตเล็กน้อยราว 1-2% ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
หากย้อนไปดูผลส�ำรวจของ“นีลเส็น”ในกลุม่ ทีฟ่ งั วิทยุในช่วงรอยต่อปี 2559-2560 พบว่า 95% ผูบ้ ริโภคยังฟังเพลงผ่านช่องทางต่างๆ
โดย 77% ฟังวิทยุทั้งช่องทางออฟไลน์และออนไลน์ ขณะที่สัดส่วน 88% ฟังผ่านแอพและเว็บไซต์
ข้อมูลดังกล่าวสอดคล้องกับผลการส�ำรวจของ Circle ที่พบว่า ปี2558 ผู้บริโภคฟังเพลงผ่านสมาร์ทโฟน 2% ปี 2559 เพิ่มขึ้นเป็น
58% ขณะทีก่ ารฟังวิทยุ จากเครือ่ งรับวิทยุ ปี2558 สัดส่วน 60% ปี2559 สัดส่วนลดลงเหลือ 31% ข้อมูลนีถ้ อื เป็นตัวเลขทีส่ ะท้อนพฤติกรรม
ผู้บริโภคในยุคดิจิทตอล ที่ยังคงฟังเพลงหรือรายการวิทยุ เพียงแต่ “เปลี่ยน”ช่องทางการฟังจากเครื่องรับวิทยุ ไปสู่ “อุปกรณ์” และ
ช่องทางที่สะดวกสบาย โดยเฉพาะ“แอพพลิเคชั่น”บนสมาร์ทโฟน ที่เป็นแพลตฟอร์มส�ำคัญในยุคโมบาย เฟิร์ส
จากข้อมูลการส�ำรวจดังกล่าว ผนวกกับเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์เข้ามามีบทบาทต่อการเปลี่ยนแปลงของสื่อดั้งเดิม “วิทยุ” จึงเป็น
อีกสื่อที่เห็นการปรับตัวเข้าสู่ ดิจิตอล แพลตฟอร์ม อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน รูปแบบรายการวิทยุ ที่มีดีเจ คัดเลือกเพลงมาน�ำเสนอ ไม่ว่า
จะอยู่บนหน้าปัด หรือช่องทางออนไลน์ ยังจูงใจผู้ฟังที่ผ่านมาจึงเห็นการปรับตัวของผู้ประกอบการวิทยุ ที่มุ่งน�ำเสนอ “รายการวิทยุ”
ทั้งออฟไลน์คู่ออนไลน์ ที่มีหลากหลายช่องทาง ทั้งเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น และโซเชียล มีเดีย

การตลาดและการแข่งขันของธุรกิจสื่อรูปแบบใหม่

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันการเติบโตอย่างรวดเร็วของโทรศัพท์เคลื่อนทีแ่ ละแท็บเล็ตส่วนหนึ่งมาจากการขยายพืน้ ที่บริการ
4 จี ส่งผลให้ผู้บริโภคมีความต้องการอุปกรณ์สื่อสารมากขึ้นรวมถึงราคาโทรศัพท์เคลื่อนที่และแทบเล็ตทีมีราคาถูกลง
สืบเนื่องจากปีพ.ศ.2558 - 2559 กสทช.ได้ด�ำเนินจัดประมูล 4G ที่คลื่นความถี่ 1800 เมกะเฮิรตซ์และ 900 เมกะเฮิรตซ์ซึ่งเป็นปัจจัย
ส�ำคัญช่วยกระตุน้ ให้เกิดการใช้อนิ เทอร์เน็ตบนโทรศัพท์มอื ถือเพิม่ มากขึน้ รวมถึงการใช้งานโซเชีย่ ลมีเดียประเทศไทยถือเป็นหนึง่ ในประเทศ
ที่มีผู้ใช้งานเฟซบุ๊คและไลน์มากที่สุดในเอเชียโดยมีผู้ใช้งานมากกว่า47 ล้านคนโซเชี่ยลมีเดียเป็นช่องทางการสื่อสารที่จะช่วยกระตุ้นให้
รายได้ตลาดโฆษณาออนไลน์เติบโตอย่างรวดเร็ว
สื่อออนไลน์มาแรงอันดับ 2
ขณะที่สื่อออนไลน์ เติบโตจากจ�ำนวนผู้เข้าถึงอินเทอร์เน็ตขยายตัว ปัจจุบันอยู่ที่กว่า 60% ของจ�ำนวนประชากร ส่งผลให้ทั้งสื่อทีวี
และสื่อออนไลน์ ยังคงเป็น “สื่อแมส” ที่เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคในวงกว้าง และได้รับงบโฆษณาสูงสุด ผู้บริหารมายด์แชร์คาดว่า สื่อดิจิทัล
จะแซงสื่อหนังสือพิมพ์ ขึ้นมาครองส่วนแบ่งงบโฆษณา เป็นอันดับ 2 รองจากทีวีได้ภายในปี 2560
สือ่ โทรทัศน์ทงั้ ฟรีทวี รี ายเดิม (ทีวอี นาล็อก), โทรทัศน์ดจิ ติ อลช่องใหม่ เคเบิล และทีวดี าวเทียม ยังคงเป็นกลุม่ สือ่ ทีค่ รองเม็ดเงินโฆษณา
สูงสุด เมื่อผู้ประกอบการโดยเฉพาะฟรีทีวีรายเดิม และโทรทัศน์ดิจิตอล เริ่มเห็นสัญญาณการฟื้นตัว จึงลงทุนคอนเทนท์ใหม่ ทั้งละคร ซีรีส์
วาไรตี้ เกมโชว์ ภาพยนตร์ต่างประเทศ กีฬา เพื่อขยายฐานผู้ชมและแข่งชิงเม็ดเงินโฆษณา
ท่ามกลางผู้ใช้อินเทอร์เน็ตขยายตัวต่อเนื่อง อนาคตสื่อโทรทัศน์จะหันไปลงทุนและพัฒนาช่องทาง “ออนไลน์” มากขึ้น จากปัจจุบัน
ใช้วิธีน�ำคอนเทนท์ ไปเผยแพร่ผ่านดิจิทัล แพลตฟอร์ม รายใหญ่ทั้ง ยูทูบ และเฟซบุ๊ค โดยได้รับส่วนแบ่งรายได้จากช่องทางดังกล่าว
ในอัตราไม่สูง ขณะที่คอนเทนท์มียอดผู้ชมจ�ำนวนมาก ในระดับใกล้เคียงกับสื่อทีวี จากพฤติกรรมผู้บริโภคที่เสพสื่อออนไลน์และ
ดูคอนเทนท์ย้อนหลังเพิ่มขึ้น
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ในทิศทางเดียวกันนี้ มีงานวิจัยพฤติกรรมผู้ชมทีวีในสหรัฐอเมริกา พบว่า มีสัดส่วนผู้ชมทีวีสด หรือดูผ่านจอทีวีราว 30% ที่เหลือ
เป็นการรับชมผ่านสือ่ ออนไลน์ และดูยอ้ นหลัง เชือ่ ว่าพฤติกรรมผูช้ มทีวไี ทยไปในทิศทางเดียวกับต่างประเทศ จากอัตราการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต
เพิ่มขึ้น ดังนั้นช่องทางรับชมออนไลน์ ทั้งเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น เพื่อรองรับพฤติกรรมผู้ชมแบบมัลติ สกรีน จะมีโอกาสหารายได้
จากงบโฆษณาสื่อออนไลน์ ที่ยังมีแนวโน้มเติบโต 20-30% ต่อปี
นอกจากนี้ทิศทางการใช้งบโฆษณาของสินค้าและแบรนด์ต่างๆ มีการวางแผนสื่อสารแบบครบวงจรทั้งสื่อออฟไลน์และออนไลน์
ปัจจุบันสัดส่วนงบโฆษณาของสินค้า และแบรนด์ ผ่านสื่อออนไลน์อยู่ที่ 15-20% แต่รายได้จากโฆษณาออนไลน์ ที่สื่อทีวีได้รับจากส่วนแบ่ง
โฆษณาของดิจิทัล แพลตฟอร์มรายใหญ่ อยู่ที่ 5-10%
ดังนั้นหากเม็ดเงินโฆษณาสื่อออนไลน์เพิ่มขึ้น ผู้ประกอบการสื่อทีวี ที่เป็นเจ้าของคอนเทนท์จะไม่ได้รับประโยชน์ดังกล่าวอย่าง
เต็มเม็ดเต็มหน่วย ในอนาคตผู้ประกอบการโทรทัศน์จึงต้องให้ความส�ำคัญกับการลงทุนสร้างแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อสร้างฐานผู้ชม
เพิ่มขึ้นด้วย

ธุรกิจเว็บไซต์

บริษัทฯมีกลยุทธ์การด�ำเนินธุรกิจและกลยุทธ์การแข่งขันเพื่อเพิ่มความนิยมเว็บไซต์ของบริษัทฯและรายได้จากการขายโฆษณา
ในเว็บไซต์ของบริษัทฯและเว็บไซต์ของพันธมิตรทางธุรกิจดังนี้
• การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของเว็บไซต์ บริษัทฯด�ำเนินการติดตามเพื่อพัฒนาเนื้อหาข้อมูลและระบบการใช้งาน
ในเว็บไซต์ให้มีความถูกต้องทันสมัยสอดรับความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและก้าวทันเทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่เสมอเพื่อให้สอดคล้อง
กับนโยบายหลักคือ 5 Screen นั่นหมายถึงผู้บริโภคจะเข้าถึงเนื้อหาข้อมูลของบริษัทฯได้ในทุกช่องทาง และการน�ำเสนอจะต้องมีความ
แตกต่างจากช่องทางหลัก
• การใช้โซเชี่ยลมีเดียช่วยในการประชาสัมพันธ์ โดย NBC และเนชั่นกรุ๊ปมีผู้ติดตามในเครือข่ายโซเชี่ยลมีเดียมากกว่า 7 ล้านคน
• การแสวงหาความร่วมมือพันธมิตรทางธุรกิจรายใหม่ จากการที่บริษัทฯเป็นตัวแทนจ�ำหน่ายโฆษณาของเว็บไซต์ต่างๆ ซึ่งเป็น
ศูนย์กลางในการเผยแพร่แลกเปลี่ยนข่าวสารสาระความรู้ที่ครอบคลุมหลายกลุ่มลูกค้าเช่นนักธุรกิจคนท�ำงานนักเรียนนักศึกษาบริษัทฯ
จึงมีการขายโฆษณาแบบผสมเพื่อให้ลูกค้าโฆษณาสามารถเลือกเงื่อนไขพิเศษในการลงโฆษณาในเว็บไซต์ต่างๆ ได้พร้อมกันในราคาที่มี
ส่วนลดนอกจากนี้บริษัทฯยังมีการเสนอขายโฆษณาข้ามสื่อทุกประเภทของบริษัทฯทั้งโทรทัศน์วิทยุและเว็บไซต์โดยก�ำหนดส่วนลดราคาที่
ดึงดูดลูกค้าโฆษณาเพือ่ ให้สนองตอบต่อความต้องการของกลุม่ ลูกค้าโฆษณาได้มากขึน้ อีกทัง้ ยังเป็นการกระจายการลงโฆษณาทัง้ ในสือ่ ทีไ่ ด้
รับความนิยมจากลูกค้าโฆษณาในระดับสูงอย่างสื่อโทรทัศน์และสื่อที่ได้รับความนิยมจากลูกค้าโฆษณาระดับปานกลางอย่างสื่อเว็บไซต์ไป
พร้อมกัน

ธุรกิจบริการข้อมูลผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่

บริษัทฯมีกลยุทธ์การด�ำเนินธุรกิจและกลยุทธ์การแข่งขันส�ำหรับธุรกิจบริการข้อมูลผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ดังนี้
• พัฒนาคุณภาพบริการเดิมและสร้างสรรค์บริการใหม่ บริษัทฯด�ำเนินการพัฒนาคุณภาพของบริการเดิมเพื่อให้บริการของบริษัทฯ
คงได้รับความนิยมจากสมาชิกรายเดิมและดึงดูดใจส�ำหรับการขยายฐานไปสู่กลุ่มลูกค้ารายใหม่ด้วยขณะเดียวกันบริษัทฯมีการพัฒนาการ
ให้บริการด้านข้อมูลส�ำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ในรูปแบบใหม่ๆให้สอดรับความต้องการใช้งานของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มและก้าวทัน
การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีรวมถึงกระแสความนิยมของสังคมอยู่เสมอเช่นApplication ในการรับข้อมูลข่าวสารจากสถานีข่าว
ผ่านโทรศัพท์ Smart Phone และแท็บเล็ต
• การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย บริษัทฯมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่องเพื่อขยายฐานสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้นและ
รักษาฐานสมาชิกเดิมให้ยงั คงรับบริการของบริษทั ฯต่อเนือ่ งไปในระยะยาวเช่นการให้สมัครทดลองใช้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จา่ ยแก่สมาชิก
ใหม่การเพิ่มระยะเวลาใช้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแก่สมาชิกเดิม เป็นต้น

ธุรกิจจัดการสัมมนาและกิจกรรมเกี่ยวกับธุรกิจนิวมีเดีย

บริษัทฯ มีการสัมนาเกี่ยวกับธุรกิจนิวมีเดียเช่นงานสัมนาDigital Marketing Summit ถือเป็นงานใหญ่ทางด้าน Digital Marketing
ที่ผู้เกี่ยวข้องให้ความสนใจรวมไปถึงการจัดสัมนากลุ่มย่อยให้กับองค์กรที่สนใจในเรื่องโซเชี่ยลมีเดียในฐานะ “ผู้มีอิทธิพล” (Influencer)
ทางความคิดที่จะช่วยในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคสินค้าและบริการต่างๆ นิยมให้บล็อกเกอร์เขียนแนะน�ำและรีวิวสินค้าซึ่ง
เป็นพื้นฐานของผู้บริโภคที่จะเชื่อในสิ่งที่ผู้บริโภคด้วยกันมากกว่าการโฆษณา
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ธุรกิจการให้บริการและจัดการประชาสัมพันธ์องค์กรผ่านเครือข่ายสังคม

บริษัทฯให้บริการประชาสัมพันธ์และบริหารโซเชี่ยลมีเดียให้กับองค์กรที่สนใจปัจจุบันบริษัทต่างๆให้ความส�ำคัญกับการท�ำกิจกรรม
การตลาดและประชาสัมพันธ์ผ่านโซเชี่ยลมีเดียเป็นจ�ำนวนมากซึ่งเป็นโอกาสทีก่อให้เกิดธุรกิจการให้บริการจัดการประชาสัมพันธ์และ
บริหารโซเชี่ยลมีเดียให้กับบริษัทหรือองค์กรต่างๆที่ต้องการท�ำประชาสัมพันธ์จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายผ่านโซเชี่ยลมีเดีย
ปัจจัยหลักในการให้บริการธุรกิจบริการประชาสัมพันธ์ผา่ นโซเชีย่ ลมีเดียคือการรุกเข้าสูโ่ ซเชีย่ ลมีเดียของเนชัน่ กรุป๊ อย่างเป็นรูปธรรม
และต่อเนื่องท�ำให้ เนชั่นกรุ๊ป และ NBC เป็นสื่อกลุ่มเดียวที่มีบุคลากรและการรายงานข่าวผ่านทางโซเชี่ยลมีเดียมากที่สุดในประเทศไทย
ประกอบกับโฆษณาและประชาสัมพันธ์ผ่านโซเชี่ยลมีเดียได้รับความนิยมอย่างสูงในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมาโดยเจ้าหน้าที่จะด�ำเนินการ
คิดแผนการตลาดออนไลน์ และวิธกี ารประชาสัมพันธ์ผา่ นทางโซเชีย่ ลมีเดียให้กบั ลูกค้า ทีต่ อ้ งการเข้าถึงลูกค้าในกลุม่ คนรุน่ ใหม่ทนี่ ยิ มติดต่อ
สื่อสารผ่านทางออนไลน์
นอกจากนี้ NBC มีความได้เปรียบในธุรกิจนี้ในฐานะที่เป็นพันธมิตรกับเว็บไซต์คอมมูนิตี้ที่ใหญ่สุดในประเทศไทยได้แก่บล็อกแก็งค์,
เอ็กซ์ทีน และยังเป็นเจ้าบล็อกโอเคเนชั่นรวมถึงการมีผู้ติดตาม และแฟนเพจในโซเชี่ยลมีเดียมากกว่า 2 ล้านคน

ธุรกิจการให้บริการ Content Marketing

Content Marketing เป็นการน�ำเสนอเนื้อหาที่มีประโยชน์ให้กับผู้บริโภค โดยมีจุดประสงค์หลักผู้ให้ผู้บริโภคเกิดความประทับใจ
จดจ�ำแบรนด์สินค้า เกิดความจงรักภักดีในแบรนด์สินค้า เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นในสายตาผู้บริโภค และเกิดการซื้อสินค้า
และบริการในที่สุดโดยไม่จ�ำเป็นต้องใช้โฆษณา Content Marketing ก�ำลังได้รับความนิยมมากในการประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการ
ผ่านทางโซเชี่ยลมีเดีย เป็นเทรนด์ที่เกิดขึ้นมาต่อเนื่องในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา
บริษัทฯในฐานะสื่อมวลชนที่มีประสบการณ์ในการผลิตเนื้อหา ในทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็น บทความ รูปภาพหรือคลิปวิดีโอ
ได้น�ำความรู้ความความช�ำนาญมาสร้างสรรค์ Content Marketing เพื่อช่วยในการประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการให้กับแบรนด์ต่างๆ
และสือ่ สาร ผ่านช่องทางโซเชีย่ ลมีเดีย ของบริษทั ฯ โดยกลยุทธการน�ำเนือ้ หามาสร้างความรูส้ กึ ผูกพันให้เกิดขึน้ กับแบรนด์สนิ ค้า บริษทั จะช่วยคิด
แคมเปญ เนื้อหาในรูปแบบต่าง และน�ำเสนอให้กับบริษัทที่สนใจจะท�ำการประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบดังกล่าว
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ปัจจัยความเสี่ยง
ธุรกิจสื่อโทรทัศน์
ธุรกิจสื่อโทรทัศน์ในปี 2560 นับเป็นอีกปีที่ท้าทายการด�ำเนินงานของทุกสถานี แม้การเปลี่ยนผ่านระบบทีวีจากอะนาล็อกมาสู่
ทีวดี จิ ติ อลจะล่วงเลยมากว่า 4 ปี แล้วก็ตาม แต่ผลประกอบการของสถานีโทรทัศน์ดจิ ติ อลต่างๆ ยังคงประสบภาวะขาดทุนอยูเ่ ป็นส่วนใหญ่
ขณะเดียวกันหากมองในภาพรวมของสื่อโทรทัศน์ โดยประเมินจากเม็ดเงินโฆษณาตลอดปี 2560 ก็พบสัญญาณที่ไม่สู้ดีนักข้อมูล
อัพเดทจากการประเมินของ บริษัท มีเดีย อินเทลลิเจนซ์ จํากัด ที่เป็นการเก็บตัวเลขงบโฆษณาในมุมมองของเอเยนซี่ ซึ่งเป็นตัวเลขจริง
ผ่านการซื้อขายที่มีการลดแลกแจกแถมของสื่อแล้ว ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2560 ระบุว่าเม็ดเงินในสื่อโฆษณาปี 2560 ทั้งปีลดน้อยลงไปถึง
13.9% เมื่อเทียบกับปี 2559 และถือว่าปี 2560 เป็นปีที่เม็ดเงินโฆษณาตกต�่ำมากที่สุดในรอบ 10 ปี โดยมีมูลค่า 78,755 ล้านบาท
จากปี 2559 ที่มีมูลค่า 91,451 ล้านบาท
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จากตัวเลขดังกล่าวพบว่า สื่อโทรทัศน์ลดลง 18% ขณะที่ออนไลน์โต 29% เปลี่ยนแปลงไปตามพฤติกรรมผู้บริโภคในภาพรวม และ
หากแยกตามประเภทสื่อพบว่า 3 สื่อหลัก คือ โทรทัศน์ ออนไลน์ และสื่อนอกบ้าน รวมกันมีสัดส่วน 83% ของมูลค่าทั้งหมด โดยโทรทัศน์
มีสัดส่วน 57% มูลค่า 44,491 ล้านบาท สื่อออนไลน์มีสัดส่วน 14% มูลค่า 11,179 ล้านบาท และสื่อนอกบ้านมีสัดส่วน 13% มูลค่า
10,012 ล้านบาท
ทั้งนี้จะเห็นได้จากเม็ดเงินโฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์ในภาพรวม เมื่อช่วงต้นปีหลายส�ำนักประเมินว่าการแข่งขันในธุรกิจโทรทัศน์
จะมีต่อเนื่องรุนแรง เพื่อช่วงชิงเม็ดเงินโฆษณา 60,000 ล้านบาท แต่ตัวเลขการใช้งบโฆษณาสื่อโทรทัศน์ปี 2560 ข้อมูลจากบริษัท
มีเดีย อินเทลลิเจนซ์ จํากัด กลับพบว่ามีการใช้จริงเพียง 44,491 ล้านบาทเท่านั้น ต�่ำกว่าประมาณการณ์ที่ตั้งไว้เมื่อต้นปี

จากตัวเลขดังกล่าว จะเห็นว่าสือ่ โทรทัศน์สถานการณ์ยงั ทรงๆ ส่วนสือ่ นอกบ้านมีการเติบโตเพราะมีความหลากหลายทัง้ ป้ายบิลบอร์ด
ป้ายดิจิทัล สื่อรถไฟฟ้า ขนส่งมวลชน และมีโอกาสที่จะเติบโตในช่องทางต่างจังหวัด มีโอกาสในการขึ้นราคาเพราะตอนนี้ยังมีข้อจ�ำกัด
เรื่องพื้นที่ ถ้ามีการขยายมากขึ้นก็มีเม็ดเงินเพิ่มขึ้น
ส่วนสื่อออนไลน์พบว่าเฟซบุ๊กครองส่วนแบ่ง 28% และยูทูป/กูเกิ้ล 25% ยังเป็นช่องทางหลักที่มีการลงโฆษณา ขณะเดียวกันช่องทาง
Influencer ซึ่งเป็นการน�ำเสนอในส่วนบุคคล ผ่านแพลตฟอร์มยูทูป และเฟซบุ๊ค มีการเติบโตสูงแต่จับตัวเลขได้ยากเพราะเป็นการตกลง
ระหว่างบุคคล แต่สะท้อนได้ว่าสื่อใหม่ และช่องทางใหม่เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่เข้ามาช่วงชิงเม็ดเงินโฆษณาในภาพรวม
อย่างไรก็ตาม ปัจจัยส�ำคัญอีกส่วนที่ท�ำให้เม็ดเงินโฆษณาลดลง ส่งผลต่ออุตสาหกรรมโฆษณา เนื่องจากมีการชะลอการใช้งบ
ของแบรนด์ ท�ำให้ภาพรวมของสื่อโฆษณาในปี 2560 ลดลงอย่างหนักในรอบ 10 ปี
รายงาน
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การแข่งขันรุนแรงชิงเรตติ้ง-โฆษณา

นอกเหนือจากเม็ดเงินโฆษณาในภาพรวมลดลงแล้ว การแข่งขันในอุตสาหกรรมโทรทัศน์ก็เป็นไปอย่างรุนแรง ทั้งในแง่ของการพัฒนา
เนื้อหาคอนเทนท์ให้โดนใจตลาด และการแข่งขันช่วงชิงเม็ดเงินโฆษณาที่ในภาพรวมก็ลดลงตามตัวเลขข้างต้น สถานการณ์เหล่านี้
น�ำไปสู่การปรับตัวของธุรกิจโทรทัศน์ ท�ำให้หลายช่องมีการเปลี่ยนสัดส่วนผู้ถือหุ้นเพื่อระดมทุน ท�ำให้มีการเปลี่ยนมือผู้เป็นเจ้าของ
เกิดขึ้นในหลายช่องด้วยกัน
สถานการณ์การแข่งขันและแลนด์สเคปของสื่อที่เปลี่ยนไปจากการถูกสร้างความปั่นป่วน (disruption) ด้วยเทคโนโลยีการสื่อสาร
ยุคใหม่ ที่ท�ำให้ผู้ชมหันไปรับสื่อจากแพลตฟอร์มอื่น โดยเฉพาะช่องทางออนไลน์ ท�ำให้เม็ดเงินโฆษณาของสื่อโทรทัศน์ลดลงตามจ�ำนวน
คนดูที่หดหายไป สิ่งที่เกิดขึ้นกับช่องโทรทัศน์ดิจิตอลขณะนี้ คือ ช่องเล็กๆ ที่มีความนิยมของผู้ชม (เรตติ้ง) ไม่มาก
ส่วนช่องใหญ่ยงั สามารถเดินหน้าธุรกิจต่อไปได้ โดยเฉพาะช่องทีม่ เี รตติง้ ติดอันดับท็อป 5 ทัง้ ในแง่ของเม็ดเงินโฆษณาและจ�ำนวนคนดู
แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ช่องฟรีทีวีเดิมอย่างช่อง 3 ช่อง 7 ถือว่ายังครองส่วนแบ่งตลาดได้ดี และช่องใหม่ที่มีจุดขายชัดเจนอย่าง เวิร์คพอยท์
และโมโน 29 เรทติ้งแรงต่อเนื่อง
เรทติ้ง คืออีกตัววัดการแข่งขันธุรกิจโทรทัศน์ดิจิตอล หากดูจากรายงานของบริษัท นีลเส็น ประเทศไทย จ�ำกัด และส�ำนักนโยบาย
และวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ได้สรุปเรตติ้งเฉลี่ยของโทรทัศน์ดิจิตอลปี 2560 ว่า ช่องที่มีเรตติ้ง 10 อันดับ ได้แก่ ช่อง 7 เรตติ้ง
2.114, ช่อง 3 เรตติ้ง 1.348,เวิร์คพอยท์ 1.001, โมโน 0.702, ช่อง 8 เรตติ้ง 0.569, ช่องวัน 0.537,อมรินทร์ 0.279, ช่อง 28 เอสดี 0.267,
ไทยรัฐทีวี 0.265, และช่อง 9 เรตติ้ง 0.188
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สอดรับกับข้อมูลจาก บริษัท มีเดีย อินเทลลิเจนซ์ จํากัด ที่ระบุว่า ในปี 2560 สัดส่วนการใช้เม็ดเงินโฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์มีแนวโน้ม
ลดลงต่อเนื่อง จากเดิมที่มีสัดส่วนมากถึง 80% ของงบฯโฆษณารวม หรือคิดเป็นมูลค่าประมาณ 60,000 ล้านบาท แต่ปี 2560 สัดส่วนใช้
งบฯผ่านสื่อโทรทัศน์คิดเป็น 55-60% ของงบฯโฆษณารวม ซึ่งก็เป็นไปตามแนวโน้มของตลาด เพราะผู้ชมรับสื่อผ่านออนไลน์เพิ่มขึ้น
แม้จะยังมีสถานะท�ำก�ำไร แต่บริษัทยักษ์ใหญ่ในสื่อโทรทัศน์อย่าง บริษัท บีอีซี เวิลด์ จ�ำกัด (มหาชน) ผู้บริหารช่อง 33 เอชดี (ช่อง 3)
ช่อง 28 เอสดี และช่อง 13 แฟมิลี่ ก็ยอมรับว่า ขณะนีก้ ารแข่งขันธุรกิจทีวดี จิ ทิ ลั รุนแรงขึน้ เรือ่ ยๆ โดยมีการแข่งขันกันสูงในจ�ำนวน 6-10 ช่อง
จาก 22 ช่อง
ประเด็นที่น่าสนใจ คือ ขณะที่จ�ำนวนช่องเพิ่มขึ้น ในทางตรงกันข้ามเม็ดเงินโฆษษณารวมกลับลดจ�ำนวนลงต่อเนื่อง และส่วนแบ่ง
งบโฆษณาใหญ่ๆ ยังอยู่ที่ช่อง 7 และช่อง 3 เป็นหลัก
แม้จะยังได้รบั โฆษณาเป็นอันดับต้นๆ แต่ยอดรวมรายได้กล็ ดลง ท�ำให้ชอ่ ง 3 ต้องจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายเพือ่ ตอกย�ำ้ ความแข็งแกร่ง
ด้านคอนเทนต์ “ละคร-ข่าว” โดยมีการจัดแคมเปญกระตุ้นคนดู “Fantastic 3” ดูละครช่วงไพรมไทม์ แม้จะมองว่าพฤติกรรมคนไทย
ยังชื่นชอบและคุ้นชินกับละครและข่าว นอกจากนี้ช่อง 3 ยังได้พยายามเชื่อมโยงระหว่างช่องทางออนแอร์และออนไลน์เข้าไว้ด้วยกัน
พร้อมกับพัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์ เช่น Mello, Channel 3 Live ขึ้นมาเพื่อเพิ่มฐานคนดูรุ่นใหม่ ทั้งกลุ่มวัยรุ่น วัยท�ำงาน เพื่อกระตุ้น
ให้คนกลับมาดูโทรทัศน์ช่องหลัก

ธุรกิจสื่อสมัยใหม่ (New Media)
ธุรกิจสือ่ สมัยใหม่ หรือ New Media เป็นอีกช่องทางสือ่ ทีท่ รงอิทธิพลสูงขึน้ ทุกปี โดยเฉพาะอย่างยิง่ สือ่ สังคมออนไลน์ หรือ Social Media
ที่เกิดจากการพัฒนาเว็บไซต์ ให้เป็นช่องทางสื่อสารได้แบบ 360 องศา สมาชิกในสังคมออนไลน์นั้นๆ สามารถเป็นทั้งผู้ส่งสารและผู้รับสาร
ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็น แสดงความเป็นตัวตน ซึ่งสามารถผนวกเรื่องของอารมณ์เข้าไปได้ ท�ำให้สื่อสังคมออนไลน์กลายเป็น
สื่อใหม่ ที่ทรงอิทธิพล สื่อสารได้อย่างรวดเร็ว ตรงใจ กว้างขวางไร้ข้อจ�ำกัดเรื่องสถานที่และระยะเวลา
สิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมออนไลน์ คือ บริบทใหม่ของสื่อที่มีเครื่องมืออันทรงประสิทธิภาพ สามารถเป็นทั้งตัวสื่อสาร และเป็นเครื่องมือ
ในการสื่อสารไปได้ในคราวเดียวกัน ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงบทบาทของสื่อ มาสู่การเป็นทั้งผู้รับและผู้ส่งสารได้พร้อมกัน เกิดการแบ่งปัน
ข้อมูลข่าวสาร หรือความรู้ที่ตัวเองมีอยู่ ให้มีส่วนร่วมในสื่อสังคมออนไลน์ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และฟรี
ธุรกิจสื่อใหม่สร้างโอกาสให้กับ ผู้น�ำเสนอรายบุคคล กลายเป็นยุคของบล็อกเกอร์ และวอล์กเกอร์ (Vlogerมาจาก Vedio+Bloger)
เป็นช่องทางสื่อรายบุคคลสร้างตัวตนในสังคมชัดขึ้น ท�ำให้สินค้าและบริการแบรนด์ต่างๆ เดินเข้าไปใช้บริการทั้งการโฆษณา และ
ซือ้ การรีววิ สินค้ามากขึน้ ทุกขณะ ช่องทางยูทบู กลายเป็นช่องโทรทัศน์สว่ นบุคคลเกิดใหม่เป็นจ�ำนวนมาก ผูบ้ ริโภคจ�ำนวนไม่นอ้ ยเสพเนือ้ หา
รายการจากช่องทีวีส่วนบุคคลเหล่านี้ ซึ่งสามารถนับจ�ำนวนผู้ชมได้เป็นรูปธรรมง่ายต่อการประเมินการเข้าถึงผู้บริโภค จึงท�ำให้สินค้าและ
แบรนด์ต่างๆ ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นส�ำหรับการเลือกเป็นสปอนเซอร์ในช่องโทรทัศน์ส่วนบุคคลต่างๆ เหล่านิ้
สื่อสังคมออนไลน์ชื่อดังอย่างเฟซบุ๊ค มีบริการถ่ายทอดสด Live Video เพิ่มความสดใหม่ให้กับผู้ชมสามารถสัมผัสการรายงานสดจาก
สื่อสังคมออนไลน์ และสามารถตอบโต้ หรือแสดงคอมเมนท์ต่างๆ ได้เป็นสื่อสารสองทาง ยิ่งเป็นการดึงผู้บริโภคให้เข้าถึงการใช้งานและ
รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งกับการเผยแพร่ได้ง่ายขึ้นด้วย เสน่ห์จากสื่อใหม่เหล่านี้สามารถดึงผู้บริโภคจ�ำนวนมากเข้าไปใช้บริการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

ธุรกิจสื่อวิทยุ
ธุรกิจวิทยุ ในปี 2560 เป็นอีกปีของการปรับตัว และคนที่ท�ำธุรกิจวิทยุมายาวนานอย่างค่ายจีเอ็มเอ็มแกรมมี่ก็ยอมรับเริ่มอยู่ยาก
แม้ก่อนหน้านี้ผู้บริหารเอไทม์ มีเดีย บริษัทที่ดูแลธุรกิจวิทยุในเครือแกรมมี่จะบอกว่าธุรกิจวิทยุยังเหนียวแน่น เอไทม์มีฐานคนฟังมากถึง
19 ล้านคนจากทุกแพลตฟอร์มทั้งออนแอร์และออนไลน์ แต่ถึงกระนั้นเอไทม์ มีเดียก็ตัดสินใจคืน 2 คลื่นหลัก “89 ชิลเอฟเอ็ม” และ
“94 อีเอฟเอ็ม” เอไทม์ออกไป พร้อมประกาศก้าวย่างไปสูก่ ารเป็นวิทยุออนไลน์เต็มตัว ซึง่ ถือเป็นคลืน่ แรกทีท่ ำ� รายการวิทยุออนไลน์แบบนี้
ในส่วนของเอ็นบีซี หรือ บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน) ซึ่งด�ำเนินธุรกิจวิทยุ เนชั่นเรดิโอ คลื่น FM.102
และ FM.90.5 ในช่วงปี 2560 ก็ได้ปรับตัวโดยตัดสินใจยุตธิ รุ กิจวิทยุคลื่น FM.90.5 ลงในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2560 และยุตคิ ลื่น FM.102
ลงในช่วงสิ้นปี ด้วยเหตุผลที่ธุรกิจวิทยุมีรายได้ค่อนข้างต�่ำ และยังมีภาวะขาดทุน
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ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อผู้ลงทุน

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect) จากการใช้สิทธิของใบส�ำคัญแสดงสิทธิ “NBC-W1”
ในเดือนกรกฎาคม 2556 บริษัทได้มีการออกและเสนอขายใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จอง
ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน NBC-W1 จ�ำนวน 176,870,000 หน่วย อายุ 5 ปี โดยไม่คิดค่าตอบแทนในอัตราส่วนหุ้น 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุน
ต่อ 1 หน่วยใบส�ำคัญแสดงสิทธิ ซึง่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ยังคงเหลือใบส�ำคัญแสดงสิทธิทยี่ งั ไม่ได้ใช้จำ� นวนทัง้ สิน้ 176,860,465 หน่วย
ในการนี้หากผู้ถือใบส�ำคัญแสดงสิทธิท�ำการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเต็มจ�ำนวน ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทอาจได้รับผลกระทบ
จาก Dilution Effect ทั้งในเรื่องของราคาหุ้นในตลาดที่อาจปรับตัวลดลง และสัดส่วนการถือหุ้นที่ลดลงดังต่อไปนี้
ก่อนการใช้สิทธิของใบส�ำคัญแสดงสิทธิเต็มจ�ำนวน (31 ธันวาคม 2560)
จ�ำนวนหุ้นสามัญที่เรียกช�ำระแล้ว
สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นก่อนการใช้สิทธิตามใบส�ำคัญแสดงสิทธิ

535,436,609
100

หุ้น
%

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

712,297,074
75.17
24.83

หุ้น
%
%

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect) จากการใช้สิทธิของใบส�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 2560 ยังคงเหลือใบส�ำคัญแสดงสิทธิ
ที่ยังไม่ได้ใช้จ�ำนวนทั้งสิ้น 6,579,143หน่วย
ในการนี้หากผู้ถือใบส�ำคัญแสดงสิทธิท�ำการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเต็มจ�ำนวน ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทอาจได้รับผลกระทบ
จาก Dilution Effect ทั้งในเรื่องของราคาหุ้นในตลาดที่อาจปรับตัวลดลง และสัดส่วนการถือหุ้นที่ลดลงดังต่อไปนี้
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ก่อนการใช้สิทธิของใบส�ำคัญแสดงสิทธิเต็มจ�ำนวน (31 ธันวาคม 2560)
จ�ำนวนหุ้นสามัญที่เรียกช�ำระแล้ว
สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นก่อนการใช้สิทธิตามใบส�ำคัญแสดงสิทธิ

535,436,609
100

หุ้น
%

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

542,015,752
98.79
1.21

หุ้น
%
%
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ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ข้อมูลปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560)

ล�ำดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

กลุ่มผู้ถือหุ้น
บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
นายสมบัติ พานิชชีวะ
บริษัท กรีนสยาม จ�ำกัด
นายชัยณรงค์ แสงทองอร่าม
นายปราบดา หยุ่น
นายนิวัตน์ แจ้งอริยวงศ์
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ำกัด
นายศิริศักดิ์ เอกพิศุทธิ์สุนทร
อื่นๆ

รวม

จ�ำนวนหุ้นที่ถือ

ร้อยละ

382,553,074
16,096,300
15,000,000
6,566,700
5,306,625
5,000,000
3,721,998
2,855,000
98,336,912

71.45
3.01
2.80
1.23
0.99
0.93
0.70
0.53
18.36

535,436,609

100.00

ที่มา : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
หมายเหตุ: กลุม่ ผูถ้ อื หุน้ ทีจ่ ดั อยูใ่ นกลุม่ เดียวกันและออกเสียงไปในทางเดียวกันได้แก่ บมจ. เนชัน่ มัลติมเี ดีย กรุป๊ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ

• ประเภทผู้ถือหุ้น - การกระจายหุ้นตามสัญชาติ

ผู้ถือหุ้นแบ่งตามสัญชาติ
ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย
ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว

รวมทั้งสิ้น

จ�ำนวนราย

จ�ำนวนหุ้น

ร้อยละ

1,671
3

535,246,790
189,819

99.96
0.04

1,674

535,436,609

100.00

* ข้อบังคับบริษทั เนชัน่ บรอดแคสติง้ คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกัด (มหาชน) ก�ำหนดว่า “ห้ามมิให้บคุ คลทีไ่ ม่มสี ญ
ั ชาติไทยถือหุน้ อยูใ่ นบริษทั ฯ
เกินกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นทั้งหมด”

• กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการก�ำหนดนโยบายการจัดการอย่างมีนัยส�ำคัญ
-ไม่มี-

• ชื่อผู้ถือหุ้นที่เปิดเผยมิ ได้แสดงสถานะที่แท้จริง
-ไม่มี-
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รายงาน
ประจ�ำปี 2560

1. นโยบายก�ำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัทเนชั่นบรอดแคสติ้ง 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) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�ำหนดและดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและข้อปฏิบัติที่ระบุไว้
นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการของบริษทั ฯ ได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการและประกาศใช้ครัง้ แรก เมือ่ วันที่ 20 พฤษภาคม 2552
และก�ำหนดให้มกี ารทบทวนเนือ้ หาเป็นประจ�ำ ให้เหมาะสมและสอดคล้องเป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ สี ำ� หรับบริษทั จดทะเบียน
ปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยฉบับที่ใช้ล่าสุดได้ทบทวนเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 และประกาศให้พนักงานทุกระดับทราบและ
ถือปฏิบัติ

การสื่อสารนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการตระหนักดีว่า การด�ำเนินการเรื่องการก�ำกับดูแลกิจการนั้น เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้
ปัจจัยหลักที่เป็นตัวขับเคลื่อนการด�ำเนินงานคือพนักงานทุกคนของบริษัทฯ 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 โดยผลการประเมินที่เกี่ยวกับการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ มีดังนี้
• ผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญประจ�ำปี 2560 ซึง่ จัดโดยสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย สมาคมบริษทั จดทะเบียน
และส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยบริษัทได้คะแนน 99 คะแนน เต็ม 100 คะแนน
• ผลการประเมินโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต บริษัทได้รับมอบใบรับรองเป็นสมาชิก
จากโครงการแนวร่วมของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) อันเป็นการยืนยันได้ว่าบริษัทตระหนักและเล็งเห็นถึง
ความส�ำคัญของการวางระบบป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน และพร้อมที่จะด�ำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ซึ่งใบรับรองมีอายุ 3 ปี
นับจากวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560
การปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ในปี 2560 ของบริษัทฯ ได้ครอบคลุมเนื้อหา 5 หมวด ได้แก่
1) สิทธิของผู้ถือหุ้น
2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
3) บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1) สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯตระหนักดีว่าผู้ถือหุ้นมีสิทธิในความเป็นเจ้าของโดยควบคุมบริษัทผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการให้ท�ำหน้าที่แทนตนและ
มีสทิ ธิในการตัดสินใจเกีย่ วกับการเปลีย่ นแปลงทีส่ ำ� คัญของบริษทั ฯ โดยก�ำหนดไว้ในนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ บริษทั ฯได้ให้ความส�ำคัญ
และเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก�ำหนด
บริษทั ฯ มีนโยบายปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกัน โดยตระหนักถึงสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลของบริษทั ฯ อย่างเพียงพอและทันเวลา
มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relation) ท�ำหน้าที่ ให้ข้อมูล ตอบค�ำถามต่างๆ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศต่างๆ
ของบริษัทฯ ไว้ที่เว็บไซต์ www.nbc.co.th เพื่อให้ข้อมูลของบริษัทต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งได้แก่
จดหมายแจ้งข่าวสาร นัดพบปะนักลงทุน รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็น สอบถาม ได้อย่างเท่าเทียมกัน
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การประชุมผู้ถือหุ้น
การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท ให้ความส�ำคัญกับการจัดประชุมสามัญประจ�ำปี เพื่อรายงานให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบผลการด�ำเนินงานของบริษัท
และร่วมตัดสินใจในเรื่องส�ำคัญของบริษัท รวมทั้งซักถามข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารงานและกิจการของบริษัทจาก
คณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการ โดยการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายในปี 2560ที่ผ่านมา บริษัทไม่เพียงแต่ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องครบถ้วน แต่ยังมุ่งเน้นให้การด�ำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
อย่างเต็มที่โดยยึดถือปฏิบัติตามแนวทางในคู่มือ AGM Checklist ซึ่งจัดท�ำขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียน
และส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
บริษทั ฯ มีนโยบายส่งเสริมและอ�ำนวยความสะดวกให้แก่ผถู้ อื หุน้ โดยเปิดเผยข้อมูลเกีย่ วกับก�ำหนดวัน เวลาและสถานทีจ่ ดั การประชุม
ล่วงหน้า พร้อมระบุแผนทีช่ ดั เจนในหนังสือเชิญประชุม และได้นำ� เทคโนโลยีระบบบาร์โค้ด (Barcode)มาใช้ในการลงทะเบียน การนับคะแนน
และการแสดงผลมติที่ประชุม
ในปี 2560 บริษัทฯจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2560 ในวันที่ 26 เมษายน 2560ห้องประชุมชั้น 7 อาคารมหาวิทยาลัยเนชั่น
กรุงเทพฯ เวลา 14.00 น. เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 13.00 น. โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุม 8 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 10 ท่าน
มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเป็นจ�ำนวน 42 ราย รวมจ�ำนวนหุ้น 407,999,992 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.20 ของจ�ำนวนหุ้น
ที่จ�ำหน่ายได้ทั้งหมดจ�ำนวน 535,436,609 หุ้น ซึ่งการด�ำเนินการประชุมเป็นไปตามแนวทางการประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี และตามกฎหมาย
ก�ำหนด ดังนี้

ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

บริษัทฯได้น�ำข้อมูลหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ที่มีรายละเอียดครบถ้วนเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ก่อนล่วงหน้า 30 วัน
โดยบริษัทฯ มอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ เป็นผู้จัดส่งหนังสือ
เชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยหนังสือเชิญประชุมมีรายละเอียดวาระการประชุม ข้อเท็จจริงและเหตุผล
ความเห็นของคณะกรรมการ ในแต่ละวาระอย่างครบถ้วนและเพียงพอส�ำหรับการพิจารณาตัดสินใจของผู้ถือหุ้น พร้อมจัดส่งรายงาน
การประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน รายงานประจ�ำปี เอกสารประกอบการพิจารณาแต่ละวาระ ค�ำชี้แจงวิธีการต่างๆ ข้อมูลกรรมการอิสระ
ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น แผนที่สถานที่จัดประชุม และหนังสือมอบฉันทะตามแบบ
ทีก่ ระทรวงพาณิชย์กำ� หนด โดยจัดส่งให้แก่ผถู้ อื หุน้ ก่อนวันประชุมไม่นอ้ ยกว่า 21 วัน รวมถึงได้ประกาศลงโฆษณารายละเอียดเกีย่ วกับการ
จัดประชุมและระเบียบวาระที่เสนอในหนังสือพิมพ์รายวันติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน เพื่อบอกกล่าวผู้ถือหุ้นล่วงหน้า
บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุม การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ และส่งค�ำถาม
เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมในช่วงวันที่ 5 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 โดยผ่านเว็บไซต์ www.set.or.th หรือ
www.nbc.co.th ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ และไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติม
ทัง้ นี้ บริษัทฯได้รายงานผลการใช้สิทธิผถู้ อื หุ้นเสนอชื่อบุคคลเพือ่ เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษทั ฯ และ
สิทธิการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปีผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560
ส�ำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2560 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นจัดส่งค�ำถามล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
หรือทางโทรสาร 02-338-3904 ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 12 เมษายน 2560 เพื่อให้คณะกรรมการและฝ่ายบริหารได้รวบรวม
ข้อมูลเพื่อชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอค�ำถามล่วงหน้าเข้ามาแต่อย่างใด

วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ในการพิจารณาก�ำหนดวันเวลาการประชุม และสถานที่จัดประชุม บริษัทค�ำนึงถึงความสะดวกในการเดินทางเข้าร่วมประชุม
เป็นอันดับแรก โดยบริษทั เปิดให้ผถู้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้าก่อนเวลาประชุมอย่างน้อย 1 ชัว่ โมง
รวมทั้งวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้เชิญผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ำกัด และที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท
เภา แอนด์ แอสโซซิเอทส์ ลอว์ ออฟฟิศ จ�ำกัด เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น เตรียมตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น ตรวจสอบการนับ
คะแนนเสียง และในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งประธานกรรมการบริษัทฯ ท�ำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม
ก่อนเริ่มการประชุม บริษัทฯ จะชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่ใช้ในการประชุม วิธีการลงคะแนน การนับคะแนน การใช้บัตร
ลงคะแนน ให้ที่ประชุมรับทราบโดยละเอียดโดยประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นภายใน
ระยะเวลาที่เหมาะสม พร้อมให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการบริหารบางท่าน เป็นผู้ชี้แจงตอบค�ำถามของผู้ถือหุ้น และจัดให้มี
การจดบันทึกสาระส�ำคัญของค�ำถาม ค�ำตอบ และข้อสรุปเรื่องนั้นๆ ในรายงานการประชุมแล้ว
บริษัทฯ ได้น�ำระบบสารสนเทศแบบบาร์โค้ด มาใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม นับคะแนนเสียง และการแสดงผลการลงมติ
ในการประชุมแต่ละวาระ และในวาระการเลือกตั้งกรรมการ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และได้บันทึก
วิธีลงคะแนน วิธีนับคะแนน มติที่ประชุม โดยแยกเป็นคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ในรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน
ทัง้ นีส้ ำ� หรับวาระการเลือกตัง้ กรรมการจะด�ำเนินการลงมติเป็นรายคน ส่วนในการลงมติในแต่ละวาระจะใช้บตั รลงคะแนนเสียง เพือ่ สามารถ

48

รายงาน
ประจ�ำปี 2560

ตรวจสอบได้ในภายหลัง พร้อมทั้งได้บันทึกรายงานการประชุมและบันทึกการออกเสียงในแต่ละวาระอย่างละเอียด
บริษัทฯ ได้น�ำเสนอวาระพิจารณาก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติเป็นประจ�ำ
ทุกปีโดยน�ำเสนอข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเปรียบเทียบกับปีก่อน รวมถึงนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับการ
ก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น
ส�ำหรับผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษทั ฯ เสนอทางเลือกในการมอบอ�ำนาจให้แก่กรรมการอิสระของบริษทั อย่าง
น้อย 1 ท่าน ซึ่งไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องที่ต้องพิจารณา เป็นผู้รับมอบอ�ำนาจเพื่อเข้าประชุมและลงคะแนนเสียงแทนผู้ถือหุ้นของบริษัท
พร้อมแนบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) ซึง่ เป็นแบบทีผ่ ถู้ อื หุน้ สามารถก�ำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้เองในแต่ละวาระไปพร้อมหนังสือ
นัดเชิญประชุม

หลังวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

บริษทั ฯ ได้เปิดเผยผลการลงมติในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ให้ผถู้ อื หุน้ และบุคคลทัว่ ไปได้รบั ทราบ โดยส่งผ่านระบบ Set Community
Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในทันทีภายหลังการประชุมหรือไม่เกิน 09.00 น. ของวันท�ำการถัดไปนับจากวันที่จัดประชุม
ซึ่งเป็นไปโดยถูกต้องตามหลักเกณฑ์การเปิดเผยสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการดูแลและสอบทานกรอบโครงสร้างของการก�ำกับดูแลกิจการเป็นประจ�ำเพื่อให้สามารถสร้างความมั่นใจแก่ผู้ถือหุ้น
ของบริษัทว่าจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยหลีกเลี่ยงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น หรือการด�ำเนินการใดๆ ที่อาจ
เป็นเหตุให้เกิดความยุ่งยาก ซับซ้อน หรือมีต้นทุนสูงโดยไม่จ�ำเป็น โดยในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2560 ที่ผ่านมาบริษัทค�ำนึงถึง
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และยึดถือด�ำเนินการตามแนวทางดังต่อไปนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับทราบข้อมูลที่มีนัยส�ำคัญ
และ มีสทิ ธิในกระบวนการตัดสินใจและได้รบั ทราบถึงผลของการตัดสินใจของบริษทั ฯส�ำหรับเหตุการณ์ทสี่ ำ� คัญตามทีก่ ำ� หนดไว้ในกฎหมาย
หรือข้อบังคับของบริษัทฯ ดังนี้
• ในการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทฯ มีนโยบายที่จะไม่ด�ำเนินการไปในทางที่อาจกระทบสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย และไม่มีการ
เพิ่มระเบียบวาระในที่ประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส�ำคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า รวมถึงไม่มีการแจกเอกสารที่มี
ข้อมูลส�ำคัญเพิม่ เติมในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ อย่างกระทันหัน เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ ได้มโี อกาสศึกษาข้อมูลของระเบียบวาระการประชุมก่อนลงมติ
• ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทุกรายมีสิทธิออกเสียงตามจ�ำนวนหุ้นที่ถืออยู่โดยหุ้นแต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียงเท่ากัน และไม่มีหุ้น
ใดมีสิทธิพิเศษ
• เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยการมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ
ซึ่งไม่มีประเด็นเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะให้กับผู้ถือหุ้น และอ�ำนวยความสะดวก
ให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้
• ไม่มีการท�ำรายการระหว่างกันกับบริษัทย่อยบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทที่อาจท�ำให้เกิด
ประเด็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเป็นสาระส�ำคัญ

3) บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

นอกเหนือจากการดูแลและรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นแล้ว คณะกรรมการมีนโยบายที่จะดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 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
ทันต่อเวลาโดยบริษัทได้ก�ำหนดจริยธรรมขององค์กรในด้านต่างๆและได้พิจารณาทบทวนอยู่เป็นประจ�ำ (ทบทวนครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 4
พฤษภาคม 2559) โดยมีการปรับแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ นอกจากนี้บริษัทได้จัดท�ำนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และ
ปรับปรุงแนวปฏิบัติเรื่องการรับแจ้งข้อร้องเรียนให้ชัดเจนยิ่งขึ้น (สามารถค้นหารายละเอียดคู่มือจริยธรรมธุรกิจฯ ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ
www.nbc.co.th)
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จริยธรรมของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ประกอบด้วย
1. จริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจ
1.1 แนวทางการด�ำเนินธุรกิจ

บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อปี 2536 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อประกอบธุรกิจผลิตรายการ
โทรทัศน์ในเชิงข่าวสารและสาระความรู้ เผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์แบบไม่เรียกเก็บค่าบริการจากผู้ชม ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ
มุ่งมันที่จะพัฒนาและยืนหยัดเคียงข้างสังคมไทย ท�ำหน้าที่สื่อมวลชนที่เป็นกลาง เชื่อถือได้ และเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคนไทยมาโดยตลอด
กระทั่งสามารถพัฒนาธุรกิจให้เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง มุ่งมั่นท�ำหน้าที่สื่อมวลชนที่ดีด้วยมาตรฐานด้านจริยธรรมแห่งวิชาชีพ และ
ธ�ำรงไว้ซึ่งความน่าเชื่อถือและความรับผิดชอบต่อสังคม ภายใต้การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

1.2 นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

บริษทั ฯ มีอดุ มการณ์ในการด�ำเนินธุรกิจด้วยความซือ่ สัตย์สจุ ริต มีคณ
ุ ธรรม ยึดมัน่ ในความรับผิดชอบต่อสังคมและผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่
ตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และคู่มือจริยธรรมธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการท�ำงาน (Code of Conduct) บริษัทฯ จึงได้จัดท�ำ
“นโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชัน” เป็นลายลักษณ์อกั ษรขึน้ ซึง่ ผ่านการอนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั เพือ่ เป็นแนวทางการปฏิบตั ทิ ชี่ ดั เจน
ในการด�ำเนินธุรกิจ และพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน ดังนี้
1. ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ ด�ำเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ได้แก่
การรับสิ่งของ ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง เงินเรี่ยไร เงินบริจาคและผลประโยชน์อื่นใด ให้แก่ตนเอง และครอบครัว จากบุคคล
ที่ท�ำธุรกิจกับบริษัทฯ
2. ครอบคลุมถึงพนักงาน คู่ค้า ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งในประเทศและต่างประเทศ และก�ำหนดให้มีการประเมิน
ความเสี่ยงต่อการเกิดคอร์รัปชันทั่วทั้งองค์กรเป็นประจ�ำทุกปี ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และข้อก�ำหนดในการ
ด�ำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อก�ำหนดของกฎหมาย
3. การด�ำเนินการใดๆ ตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ให้ใช้แนวปฏิบัติตามที่ก�ำหนดไว้ในนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ และ
คู่มือจริยธรรมธุรกิจฯ รวมทั้งระเบียบ คู่มือการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติอื่นใดที่บริษัทฯ จะก�ำหนดขึ้น
ต่อไป
4. เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการด�ำเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงกับการเกิดคอร์รัปชัน กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ
ทุกระดับ ต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวังในเรื่องดังต่อไปนี้
4.1 การเลี้ยงรับรอง ของก�ำนัล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
- การให้ มอบ หรือรับ ของก�ำนัล การเลี้ยงรับรอง ให้เป็นไปตามที่ก�ำหนดในคู่มือจริยธรรมธุรกิจฯ
4.2 เงินบริจาคเพื่อการกุศล เงินเรี่ยไร หรือเงินสนับสนุน
- การให้ หรือรับ เงินบริจาค เงินเรี่ยไร หรือเงินสนับสนุน ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องมั่นใจว่า
เงินบริจาค เงินเรี่ยไร หรือเงินสนับสนุน ไม่ได้ถูกน�ำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน
4.3 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซื้อจัดจ้าง
- ห้ามให้หรือรับสินบนในการด�ำเนินธุรกิจทุกชนิดกับคู่ค้า คู่สัญญา หน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานที่ด�ำเนินธุรกิจกับบริษัทฯ
ต้องด�ำเนินการให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและก�ำหนดไว้

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. คณะกรรมการบริษทั มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการก�ำหนดนโยบายและก�ำกับดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ ามนโยบายทีส่ นับสนุนการต่อต้าน
คอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่า ฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความส�ำคัญกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน และปลูกฝัง
จนเป็นวัฒนธรรมองค์กร
2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจ
สอบภายใน และระบบบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความรัดกุม เหมาะสม ทันสมัย และ
มีประสิทธิภาพ
3. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารคณะผู้บริหาร มีหน้าที่รับผิดชอบในการก�ำหนดให้มีระบบและให้การส่งเสริมและสนับสนุนนโยบาย
ต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อก�ำหนดของกฎหมาย
4. ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน มีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานว่า เป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงตาม
นโยบาย แนวปฏิบัติ อ�ำนาจด�ำเนินการ ระเบียบปฏิบัติ และกฎหมาย ข้อก�ำหนดของหน่วยงานก�ำกับดูแล เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบ
ควบคุมที่มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
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แนวทางปฏิบัติ

1. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับ ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และคู่มือจริยธรรมธุรกิจฯ
โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รัปชัน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
2. คณะกรรมการบริษทั จัดให้มกี ารประเมินความเสีย่ งด้านคอร์รปั ชัน โดยให้คณะกรรมการบริหารและผูบ้ ริหารของหน่วยงานต่างๆ
ร่วมกันระบุปจั จัยเสีย่ งจากการคอร์รปั ชัน ผลกระทบและโอกาสทีอ่ าจเกิดขึน้ มาตรการทีต่ อ้ งปฏิบตั เิ พือ่ ลดความเสีย่ งทีป่ ระเมินได้
รวมทัง้ จัดให้มกี ระบวนการติดตาม สอบทานการปฏิบตั งิ าน และรายงานผลให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั
ทราบ
3. พนักงานของบริษัทฯ ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระท�ำที่เข้าข่ายคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ต้องแจ้งให้
ผูบ้ งั คับบัญชา หรือบุคคลทีร่ บั ผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีขอ้ สงสัย หรือข้อซักถาม
ให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่ก�ำหนดให้ท�ำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามคู่มือจริยธรรมธุรกิจฯ
ผ่านช่องทางต่างๆ ที่ก�ำหนดไว้
4. บริษทั ฯ จะให้ความเป็นธรรมและคุม้ ครองพนักงานทีป่ ฏิเสธหรือแจ้งเรือ่ งคอร์รปั ชันทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั ฯ โดยใช้มาตรการคุม้ ครอง
ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการคอร์รัปชัน ตามที่บริษัทฯก�ำหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจฯ ข้อ 4 การแจ้ง
ข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ
5. ผู้ที่กระท�ำการคอร์รัปชัน เป็นการกระท�ำผิดคู่มือจริยธรรมธุรกิจฯ ของบริษัทฯ ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตาม
ระเบียบที่บริษัทฯ ก�ำหนดไว้ นอกจากนี้ อาจได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระท�ำนั้นผิดกฎหมาย
6. บริษทั ฯ ตระหนักถึงความส�ำคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู้ และท�ำความเข้าใจกับบุคคลอืน่ ทีต่ อ้ งปฏิบตั หิ น้าทีท่ เี่ กีย่ วข้องกับบริษทั ฯ
และผูม้ สี ว่ นได้เสียของบริษทั ฯ หรืออาจเกิดผลกระทบต่อบริษทั ฯ ในเรือ่ งทีต่ อ้ งปฏิบตั ใิ ห้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชัน
7. บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างและพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ ให้มีจิตส�ำนึกที่ดี ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติ
พร้อมทั้งรักษาวัฒนธรรมขององค์กรที่ยึดมั่นว่า “คอร์รัปชัน” เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ทั้งการท�ำธุรกรรมกับภาครัฐและภาคเอกชน

การเผยแพร่นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ได้มีการเผยแพร่นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ได้รับทราบ ทั้งทางระบบ
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
เพื่อป้องกันการใช้ซอฟต์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือไม่เกี่ยวข้องกับการท�ำงาน โดยนโยบายการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์
มีดังนี้
1. ห้ามติดตัง้ โปรแกรมใดๆ ทัง้ ทีเ่ ป็นโปรแกรมละเมิดลิขสิทธิ์ โปรแกรมประเภท Freeware และ Shareware ลงในเครือ่ งคอมพิวเตอร์
ของบริษัท และหากจ�ำเป็นต้องใช้งานโปรแกรมนอกเหนือไปจากที่ติดตั้งอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้ท�ำการติดต่อขออนุญาต
ใช้โปรแกรมและให้พนักงานผู้ดูแลระบบเป็นผู้ติดตั้งหรือควบคุมดูแลการติดตั้ง
2. ไม่คัดลอก ลอกเลียนหรือใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในลักษณะอันเป็นการละเมิดต่อกฏหมายลิขสิทธิ์ สัญญาสิทธิบัตร หรือจรรยา
บรรณในการประกอบวิชาชีพ รวมถึงการที่น�ำผลงานหรือข้อมูลอันเป็นสิทธิของบุคคลภายนอก ที่ได้รับมาหรือที่จะน�ำมาใช้
ภายในบริษัท จะต้องตรวจสอบให้มั่นใจว่าไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

2. จริยธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย

2.1 จริยธรรมว่าด้วยความรับผิดชอบในวิชาชีพสื่อสารมวลชน (Nation Way “ผิดจากนี้ ไม่ใช่เรา”)

ตั้งแต่บริษัทฯ ได้ก่อตั้งขึ้นมาได้ยึดหลักจริยธรรมแห่งวิชาชีพของสื่อมวลชน เป็นประเพณีปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ซึ่งเป็นเหตุผลส�ำคัญ
ที่ท�ำให้สื่อและผู้ปฏิบัติงานของสื่อต่างๆ ในเครือได้รับความเชื่อถือและศรัทธาจากสังคมมาอย่างต่อเนื่องแม้ในยามคับขันหรือในช่วงที่มี
แรงกดดันทางการเมือง บริษัทก็สามารถท�ำหน้าที่ของสื่ออย่างแน่วแน่โดยไม่ละทิ้งหลักการ
หลักจริยธรรมของคนข่าวเครือเนชั่น (Nation Way) ถูกร่างขึ้นมาเพื่อก�ำหนดหลักจริยธรรมแห่งวิชาชีพให้เป็นแนวปฏิบัติที่เป็น
รูปธรรมร่วมกันส�ำหรับพนักงานทุกระดับ โดยมีเนื้อหาครอบคลุมทั้งจรรยาบรรณเบื้องต้น ตลอดจนการวางตัวในสังคมและความประพฤติ
ทั้งระหว่างปฏิบัติหน้าที่และนอกเวลางาน
พนักงานของบริษัทฯ ทุกสื่อในเครือฯ ต้องยึดหลักปฏิบัติต่อไปนี้อย่างเคร่งครัดโดยไม่มีข้อยกเว้นเพื่อที่เราจะได้ช่วยกันธ�ำรงไว้ซึ่ง
ความน่าเชื่อถือและศรัทธาที่สังคมมีต่อสื่อในเครือเนชั่นฯ ต่อไป
รายงาน
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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
ให้ทราบถึงแนวทางการน�ำเสนอข่าว ข้อความและรูปภาพทีค่ วรกระท�ำและสิง่ ทีค่ วรหลีกเลีย่ ง พร้อมก�ำชับพนักงานผูเ้ กีย่ วข้องทุกคนปฏิบตั ิ
อย่างเคร่งครัด

2.2 จริยธรรมว่าด้วยความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะรับผิดชอบและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้นโดยค�ำนึงถึงการเจริญเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน และ
ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่องรวมทั้งจะด�ำเนินการอย่างโปร่งใสยึดมั่นในคุณธรรม และอยู่ในกรอบของกฎหมาย กรอบนโยบาย
การก�ำกับดูแลกิจการของบริษทั ฯ และการปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกัน มีระบบบัญชีทเ่ี ชือ่ ถือได้บริษทั ฯ มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์
เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อซักถาม ชี้แจงและให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป

2.3 จริยธรรมว่าด้วยความสัมพันธ์กับลูกค้า

บริษทั ฯ มีความมุง่ มัน่ ในการสร้างความพึงพอใจและความมัน่ ใจให้กบั ลูกค้าและประชาชน ทีจ่ ะได้รบั ผลิตภัณฑ์และบริการทีด่ ี มีคณ
ุ ภาพ
ในระดับราคาที่เหมาะสม โดยยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและจริงจังรวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืน
บริษัทฯ จัดกิจกรรมเพื่อสร้างสัมพันธ์กับลูกค้าทุกกลุ่มของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างเช่น
• ลูกค้ากลุ่มผู้ชมรายการโทรทัศน์ผ่านทาง Nation TV บริษัทฯ ได้ให้ความส�ำคัญกับความพึงพอใจในรูปแบบและเนื้อหาของ
การน�ำเสนอรายการ รวมทั้งมีการสมนาคุณคืนก�ำไรให้ลูกค้าโดยเชิญลูกค้ามาร่วมในกิจกรรมต่างๆที่บริษัทฯ จัด เช่น
Nation Bike Thailand, Nation TV Charity Rally, สัมมนา 10 เขตเศรษฐกิจพิเศษ เป็นต้น
• ลูกค้ากลุ่มผู้ฟังทางวิทยุเนชั่น มีกิจกรรมต่างๆ ที่บริษัทฯ จัดอบรมสัมมนา เช่น Nation Digital Voice (หนังสือเสียง), สัมมนา
ส่องเศรษฐกิจ เล็งลงทุน มองหุ้นปี 60, สัมมนาดวงเมืองไทยในวิกฤติโลก, สัมมนา “รวยซะให้เข็ด” การลงทุน “อสังหาฯไม่บาน”
ที่คุ้มค่าราคาประหยัด เป็นต้น

2.4 จริยธรรมว่าด้วยความรับผิดชอบต่อพนักงาน

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งที่มีคุณค่าที่สุด และเป็นปัจจัยส�ำคัญที่น�ำองค์กรไปสู่ความส�ำเร็จจึงมุ่งมั่นในการพัฒนา
คุณภาพของพนักงาน เสริมสร้างวัฒนธรรม ส่งเสริมสุขภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจสร้างบรรยากาศการท�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
ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างและระหว่างลูกจ้างด้วยกันกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับพนักงานได้แก่ กิจกรรมทีผ่ บู้ ริหารและพนักงานท�ำบุญใส่บาตร
ร่วมกันเดือนละครั้ง กิจกรรมพบปะสังสรรค์ระหว่างผู้บริหารและพนักงานการจัดงานปีใหม่ กิจกรรมชมรมต่างๆ เช่น ค่ายอาสาฯ ชมรม
ดนตรี ชมรมกีฬา เป็นต้น
การจัดสวัสดิการให้พนักงานบริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาพนักงานและการดูแลในเรือ่ งของสวัสดิการแรงงานในการจัดระบบ
ค่าจ้างและสวัสดิการให้กับพนักงานด้วยความเหมาะสม โดยผลตอบแทนในระยะสั้น บริษัทฯ พิจารณาจากผลประกอบการในแต่ละปี
ความสามารถในการแข่งขันในตลาดแรงงาน การวางแผนเติบโตในสายงานศักยภาพค่าครองชีพค่าจ้างเริม่ ต้นของพนักงาน สวัสดิการต่างๆ
เช่น เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเจ็บป่วย เสียชีวิต การสูญเสียบิดามารดา คู่ชีวิต หรือ บุตร เงินของขวัญการสมรส มีบุตรและช่วยเหลือ
การศึกษาบุตร ยังครอบคลุมถึงการลาหยุดในกรณีต่างๆ กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ เงินยืมฉุกเฉิน ค่าเครื่องแต่งกาย ค่ารักษาพยาบาล
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การตรวจสุขภาพประจ�ำปี การประกันอุบัติเหตุและประกันชีวิตหมู่ เบี้ยเลี้ยงค่าใช้จ่ายในการเดินทาง รวมถึงการก�ำหนดแนวปฏิบัติด้าน
แรงงานและสิทธิมนุษยชนต่างๆเพือ่ ให้เป็นไปตามข้อก�ำหนดและมาตรฐานสากลสิทธิการจัดตัง้ คณะกรรมการแรงงานหรือสหภาพแรงงาน
ของพนักงานรวมถึงการเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็นหรือร้องเรียนในเรื่องต่างๆส่วนผลตอบแทนในระยะยาวบริษัทฯ
มีการให้สทิ ธิพนักงานซื้อหุ้นสามัญของบริษัทในราคาทีก่ �ำหนด (ESOP-Employee Stock Options)โดยออกและเสนอขายใบส�ำคัญแสดง
สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน) และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 2 (“บริษัทฯ”) ชนิดระบุ
ชื่อผู้ถือและไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก “NBC-WB” เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2556 จ�ำนวน 8,798,905 หุ้น
ซึ่งมีก�ำหนดการใช้สิทธิทุกวันที่ 15 ของเดือนพฤศจิกายนและเดือนพฤษภาคมของแต่ละปี ตลอดอายุของใบส�ำคัญแสดงสิทธิ 5 ปี
โดยมีก�ำหนดการใช้สิทธิครั้งแรกในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 และก�ำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายในวันที่ 14 สิงหาคม 2561 ด้วยอัตรา
การใช้สิทธิ 1 ใบส�ำคัญแสดงสิทธิ : 1 หุ้นสามัญใหม่ ราคาในการใช้สิทธิ 3 บาทต่อหุ้น
ในด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ท�ำงาน บริษัทฯ ได้ให้ความส�ำคัญโดยอบรมและรณรงค์สร้างจิตส�ำนึกและ
ความตระหนักต่อการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการท�ำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ โดยในรอบปี
2560 ที่ผ่านมา ไม่มีการเกิดอุบัติเหตุ และการลาเจ็บป่วยจากการท�ำงาน เนื่องจากลักษณะการท�ำงานของบริษัทฯ เป็นการปฏิบัติงาน
ในส�ำนักงานเป็นส่วนใหญ่ และทางบริษัทฯ ได้ให้ความส�ำคัญกับสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน มีการดูแลอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้รวมถึง
สถานประกอบการให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและมีความปลอดภัยอยู่เสมอ
ในด้านการพัฒนาคุณภาพของพนักงานบริษัทฯ ได้ให้ความส�ำคัญในเรื่องการพัฒนาศักยภาพของพนักงานในทุกระดับ โดยมีการ
จัดการอบรมให้กับพนักงานทั้งจัดอบรมภายในบริษัทฯ และจัดให้ไปอบรมกับสถาบันหรือหน่วยงานภายนอก เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพ
ของพนักงานให้สามารถน�ำความรู้ที่ได้มาพัฒนารูปแบบการท�ำงานให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการอบรมพนักงานนั้น บริษัทฯ
ก�ำหนดให้มีการอบรมอย่างถูกต้องตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ซึ่งก�ำหนดให้บริษัทที่มีจ�ำนวนพนักงานมากกว่า
100 คนขึ้นไป ต้องจัดให้พนักงานได้รับการอบรมในอัตราส่วนร้อยละ 50ของพนักงานทั้งหมด และต้องยื่นเรื่องรับรองหลักสูตรการอบรม
ต่อกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ซึ่งบริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ส�ำหรับการจัดฝึกอบรมให้กับพนักงานของบริษัทฯ
ในปี 2560 บริษัทฯ จัดการฝึกอบรมให้กับพนักงานจ�ำนวน 95 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 92.23 ของพนักงานทั้งหมด 103 คน
(จ�ำนวนพนักงานเฉลีย่ 12 เดือน) จ�ำนวนชัว่ โมงฝึกอบรมทัง้ ปี 615 ชัว่ โมง คิดเป็นชัว่ โมงเฉลีย่ ของการฝึกอบรมพนักงาน 5.97 ชัว่ โมง/คน/ปี

ในด้านการเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ได้ก�ำหนดหลักการในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการท�ำงาน (Code of Conduct) ว่าจะปฏิบัติต่อพนักงาน
ทุกคนด้วยความสุภาพ ให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน และศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์ และพนักงานจะต้องไม่กระท�ำการใดๆ ทีเ่ ป็นการ
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 ที่ไม่สุจริต
ในทางการค้ากับคู่ค้า
2. ปฏิบัติตามกฎหมายและกติกาต่างๆ อย่างเคร่งครัด
3. มีหลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่ค้า
4. ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ จะรีบแจ้งให้คู่ค้าทราบล่วงหน้า
เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา โดยใช้หลักการของความสมเหตุสมผล
5. ให้ข้อมูลที่เป็นจริงและถูกต้อง
6. สนับสนุนและร่วมมือกับคู่ค้าในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
7. สนับสนุนและร่วมมือกับคู่ค้าในการผลิตสินค้าและบริการใหม่ๆ เพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค้าที่มีการเปลี่ยนแปลง
อยู่ตลอดเวลา
8. รักษาความลับของคู่ค้าไม่น�ำข้อมูลมาใช้เพื่อประโยชน์ตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
โดยในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทใดๆ เกี่ยวกับคู่ค้า
ส�ำหรับเกณฑ์ในการคัดเลือกคู่ค้า มีดังนี้
1. มีประวัติทางการเงินที่เชื่อถือได้ และมีศักยภาพที่จะเติบโตไปพร้อมกับบริษัทฯ ได้ในระยะยาว
2. ผลิต หรือจ�ำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการ และสามารถตรวจสอบคุณภาพได้
3. ให้การสนับสนุนด้านการส่งเสริมการขาย และการให้บริการหลังการขายแก่ลูกค้า
รายงาน
ประจ�ำปี 2560
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2.6 จริยธรรมว่าด้วยความสัมพันธ์กับคู่แข่งทางการค้า

ในส่วนของธุรกิจที่เป็นการแข่งขัน บริษัทฯ จะยึดถือกติกาของการแข่งขันที่ดี และจะยึดถือแนวทางการปฏิบัติที่ดีและเป็นธรรม ดังนี้
1. ประพฤติปฏิบัติตามกรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน
2. ไม่ท�ำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวให้ร้ายโดยปราศจากความจริง หลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริตเพื่อท�ำลายคู่แข่งขัน
3. ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม เช่น การจ่ายสินจ้างให้แก่พนักงาน
ของคู่แข่ง เป็นต้น
โดยในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทใดๆ เกี่ยวกับ คู่แข่งทางการค้า

2.7 จริยธรรมว่าด้วยความสัมพันธ์กับเจ้าหนี้

บริษทั ฯ ค�ำนึงถึงความเสมอภาค และความซือ่ สัตย์ตอ่ เจ้าหนี้ และการปฏิบตั ติ ามพันธะสัญญาในการกูย้ มื เงินธนาคาร สถาบันการเงิน
รวมถึงการช�ำระค่าสินค้าบริการ เงินต้นและดอกเบี้ยจ่าย ดังนั้นจึงก�ำหนดแนวปฏิบัติที่ดีและเป็นธรรมดังนี้
1. รักษาดูแลและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้โดยเคร่งครัด ทั้งในแง่การช�ำระคืน การดูแลหลักทรัพย์ค�้ำประกัน และเงื่อนไขอื่นๆ
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
จึงให้ความส�ำคัญอย่างยิง่ ในเรือ่ งของการเสนอข่าวสารทีม่ คี ณ
ุ ภาพและมีประโยชน์ตอ่ สังคมและส่วนรวม รวมถึงการมีสว่ นร่วมในการพัฒนา
สังคมไทยเพือ่ ความเป็นอยูท่ ดี่ ขี นึ้ นอกจากนัน้ ยังมีความห่วงใยและใส่ใจต่อสิง่ แวดล้อมในฐานะทีเ่ ป็นผูป้ ระกอบการรายหนึง่ ในประเทศไทย
ในรอบปี 2560 บริษัทฯ มีกิจกรรมส่งเสริมสังคมเกือบทุกด้าน (รายละเอียดอยู่ใน หัวข้อกิจกรรมเพื่อสังคมหน้า 71)
ในฐานะทีบ่ ริษัทฯ ท�ำธุรกิจด้านสือ่ กิจกรรมทางธุรกิจ และสังคมของบริษทั ต้องติดต่อพบปะกับประชาชนกลุ่มต่างๆ อยูแ่ ล้ว บริษทั ฯ
จึงมีโอกาสรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะผ่านทางพนักงานที่ติดต่อกับผู้มีส่วนได้เสียด้านต่างๆ และจากการพบปะของผู้บริหาร
กรรมการ ที่ได้มีโอกาสพบปะกับผู้มีส่วนได้เสีย กลุ่มต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และบริษัทฯ มีระบบ Call Center ในการรับเรื่องร้องเรียน
พร้อมประสานแก้ไขปัญหาด้านบริการ และประสานงานด้านอื่นๆภายในบริษัทเป็นประจ�ำ บริษัทได้ด�ำเนินการปรับปรุงเรื่องต่างๆ
ตามข้อร้องเรียนนั้น อย่างสม�่ำเสมอ

การแจ้งข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ

บริษัทฯ ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ด�ำเนินธุรกิจด้วยความถูกต้อง โปร่งใส ยุติธรรม และสามารถตรวจสอบได้
โดยสอดคล้องกับการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและคู่มือจริยธรรมธุรกิจฯ ของบริษัทฯ และจัดให้มีช่องทางการแสดงความเห็น การแจ้งข้อ
ร้องเรียนและข้อเสนอแนะ โดยบริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สามารถร้องเรียน แสดงความเห็น
และแจ้งเบาะแสเกีย่ วกับเรือ่ งต่างๆ โดยส่งถึงคณะกรรมการตรวจสอบ และผูจ้ ดั การฝ่ายตรวจสอบภายใน 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/กรรมการผู้จัดการ เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงโดยมีฝ่ายทรัพยากรบุคคลเป็น
เลขาคณะกรรมการสอบสวน และรายงานผลพร้อมทัง้ มาตรการด�ำเนินการกับผูก้ ระท�ำผิด เพือ่ เสนอต่อประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร/
กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการตรวจสอบทราบ
• มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน คณะกรรมการตรวจสอบ จะพิจารณาให้ความเป็นธรรมและปกป้องผู้ร้องเรียน ผู้รับเรื่องร้องเรียน
ผู้ถูกร้องเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการด�ำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง รวมทั้งต้องเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นความลับ
จะเปิดเผยเท่าที่จ�ำเป็น โดยค�ำนึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
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4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการได้ดูแลให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลส�ำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงิน
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ผ่าน
ช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย เช่น เว็บไซต์ของบริษัท ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น
บริษัทฯ ก�ำหนดไว้ในนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ให้กรรมการ และผู้บริหาร
ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และส�ำเนาให้เลขานุการบริษัท
เก็บรักษา และ ในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี กรรมการและผู้บริหารจะรายงานข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของตน และ รายงานต่อ
คณะกรรมการอย่างน้อยปีละครั้ง
บริษัทฯ เล็งเห็นความส�ำคัญของการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับและ/หรือข้อมูลภายในกลุ่มบริษัท จึงได้ออกนโยบาย “การใช้ข้อมูล
ภายในของบริษทั ฯ” ก�ำหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร เจ้าหน้าที่ และพนักงานของกลุม่ บริษทั ต้องรักษาข้อมูลภายในกลุม่ บริษทั ฯ เป็นความลับ
เว้นแต่การเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ ในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ห้าม ขาย ซื้อ โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
โดยข้อมูลที่เป็นความลับ และ/หรือข้อมูล ภายในของกลุ่มบริษัทฯ และ/หรือการเข้าท�ำรายการใดๆ ในทางที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่อกลุ่มบริษัทฯ ไม่ว่าทางตรง หรือ ทางอ้อม
ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลของบริษัททั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส และเป็นไปตามเกณฑ์ที่ส�ำนักงานก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์ฯ ก�ำหนด ผ่านช่องทางการเปิดเผยข้อมูลของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ
ในรายงานประจ�ำปี 2560 บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้
1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และคุณค่าขององค์กร
2. รายชื่อกรรมการ พร้อมประวัติการท�ำงาน การศึกษา ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
ในบริษัทจดทะเบียนการถือหุ้นในบริษัท
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 ซึ่งมีประธานกรรมการและ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้จัดการลงนามรับรอง
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
รายงาน
ประจ�ำปี 2560
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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 2560 ดังนี้
• เสนอข่าวถึงฐานะการเงินของบริษัททางเว็บไซต์ จ�ำนวน 4 ครั้ง
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

บริษทั ฯให้ความส�ำคัญกับการปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ส�ำนักงาน ก.ล.ต. และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน โปร่งใส โดยผ่านการพิจารณาตรวจสอบตามขั้นตอนคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งนายยศ บุญยืนเป็นเลขานุการบริษัท
เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561ซึ่งมีหน้าที่ในการช่วยเหลือประธานกรรมการ ในการก�ำกับดูแลให้การด�ำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท
กรรมการชุดย่อย และกรรมการบริษทั ทุกท่าน เป็นไปตามกรอบของบทบาทหน้าทีต่ ามทีก่ ฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องก�ำหนดไว้
ตลอดจนมีหน้าทีใ่ นการจัดเตรียมเอกสารประกอบวาระการประชุมให้เพียงพอต่อการพิจารณาและตัดสินใจของคณะกรรมการ บันทึกรายงาน
การประชุมอย่างรัดกุม ถูกต้อง เพื่อแสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่น�ำเสนอ อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์
สุจริตและมีความรับผิดชอบโดยใช้วจิ ารณญาณเยีย่ งวิญญูชนทีป่ ระกอบธุรกิจนัน้ พึงกระท�ำในสถานการณ์เดียวกัน อีกทัง้ มีหน้าทีใ่ นการเก็บ
รักษาทะเบียนกรรมการ จดหมายเชิญประชุม รายงานการประชุมของการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการมี
ส่วนได้เสีย และรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารตลอดจนดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ ประสานงานกับฝ่าย
บริหารให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการซึ่งเลขานุการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบอย่างครบถ้วน

5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีบทบาทส�ำคัญในการก�ำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อผล
การปฏิบตั หิ น้าทีต่ อ่ ผูถ้ อื หุน้ และเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ ดังนัน้ คณะกรรมการบริษทั จึงประกอบไปด้วยบุคคลทีม่ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์
ที่หลากหลาย ประกอบด้วยทักษะด้านธุรกิจ ด้านบัญชีการเงิน ด้านการจัดการ ด้านการตลาด ด้านกลยุทธ์ และด้านกฎหมาย
คณะกรรมการได้ก�ำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการ และประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้จัดการไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้กรรมการมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและ
ผูถ้ อื หุน้ โดยรวม รวมทัง้ มีกระบวนการในการติดตามและก�ำกับดูแลให้การด�ำเนินกิจการของบริษทั เป็นไปตามกฎหมายและอยูบ่ นจริยธรรม
ทางธุรกิจที่คณะกรรมการก�ำหนด
คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติให้ความเห็นชอบในเรื่องที่ส�ำคัญเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของบริษัท ได้แก่ แผนธุรกิจ งบประมาณ
การด�ำเนินงาน เป้าหมายทางการเงิน และกลยุทธ์ทางธุรกิจ ทีป่ ระธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร/กรรมการผูจ้ ดั การเป็นผูน้ ำ� เสนอ รวมทัง้ การติดตาม
ดูแลให้ด�ำเนินงานเป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ และแผนงานที่ก�ำหนดไว้ ตลอดจนการทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท จะมีการ
พิจารณาเป็นประจ�ำทุกปี

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ

ประธานกรรมการมีบทบาทหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ควบคุม ดูแล จัดสรรเวลาในแต่ละวาระ ส�ำหรับให้กรรมการที่จะอภิปราย
แสดงความเห็นในประเด็นทีส่ ำ� คัญอย่างเพียงพอ และเป็นผูล้ งคะแนนเสียงชีข้ าดในกรณีทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั มีการลงคะแนนเสียง
และคะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากัน และรับผิดชอบในฐานะผู้น�ำของคณะกรรมการในการวางกรอบ และติดตามดูแลการก�ำหนดนโยบายการ
ก�ำกับดูแลกิจการขององค์กร และเป็นประธานการประชุมผู้ถือหุ้นประจ�ำปีของบริษัทฯ
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การถ่วงดุลของกรรมการที่ ไม่เป็นผู้บริหาร

ในปี 2560องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวน 9 คน เป็นกรรมการอิสระจ�ำนวน 4 คน กรรมการ
ที่เป็นผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย จ�ำนวน 4 คน และกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารจ�ำนวน 2 คน บริษัทฯ มีคณะกรรมการอิสระและ
กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ ท�ำให้เกิดการถ่วงดุลอ�ำนาจและการสอบทาน
กรรมการอิสระจ�ำนวน 4 คนนี้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
แล้ว และเป็นไปตามข้อก�ำหนดในปี 2551 ของส�ำนักงาน ก.ล.ต. กรรมการอิสระจ�ำนวน 4 คน ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ
1 คน คณะกรรมการตรวจสอบ จ�ำนวน 2 คน และกรรมการอิสระ 1 คน

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัทของกรรมการและผู้บริหาร

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กรรมการจ�ำนวน 1 ใน 3 ต้องออกจากต�ำแหน่งตามวาระทุกปี บริษัทฯ สามารถแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออก
จากต�ำแหน่งตามวาระกลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่งได้ โดยบริษัทฯ มิได้มีข้อก�ำหนดเรื่องจ�ำนวนวาระที่จะด�ำรงต�ำแหน่งติดต่อ
กันได้นานที่สุดของกรรมการไว้ตามข้อก�ำหนดของส�ำนักงาน ก.ล.ต. และมีนโยบายให้คณะกรรมการบริษัททุกคน ด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัท
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ไม่เกิน 5 บริษัท กรรมการของบริษัทจะไม่เป็นกรรมการในบริษัทที่เป็นคู่แข่งหรือมีผลประโยชน์ขัดแย้ง
ทางธุรกิจกับบริษัท และเปิดเผยรายชื่อ ประเภทธุรกิจ และต�ำแหน่งที่กรรมการของบริษัทไปด�ำรงต�ำแหน่งไว้ในทะเบียนประวัติกรรมการ
ในปี 2560 ไม่มีกรรมการของบริษัทท่านใดด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการของบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 บริษัท
บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ผู้บริหารระดับสูงไปด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่นยกเว้นบริษัทย่อย และบริษัทร่วม และให้รายงานการ
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของผู้บริหารระดับสูงไว้ในแบบรายงาน 56-1

หน่วยงานก�ำกับการปฏิบัติงาน (Compliance Unit)

บริษัทฯ มีหน่วยงานต่างๆ ดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฏ ระเบียบ ข้อบังคับบริษัท และข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
ฝ่ายเลขานุการบริษัทดูแล 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 โดย
รายละเอียดเกี่ยวกับบทบาท 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 2560 ได้เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทรับทราบแล้วเมื่อเดือน
กุมภาพันธ์ 2561 และบริษทั ฯ ได้เปิดเผยรายละเอียดของรายการ คูส่ ญ
ั ญา เหตุผล/ความจ�ำเป็นไว้ในรายงานประจ�ำปี และแบบ 56-1 แล้ว

การประชุมคณะกรรมการ

การประชุมคณะกรรมการบริษทั จะก�ำหนดไว้ลว่ งหน้าในแต่ละปีอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ และมีการประชุมพิเศษเพิม่ ตามความจ�ำเป็น
โดยมีการก�ำหนดวาระการประชุมชัดเจน ล่วงหน้า และมีวาระการติดตามผลการด�ำเนินงานเป็นประจ�ำซึง่ เลขานุการบริษทั จะจัดส่งหนังสือ
เชิญประชุมตามวาระที่ผ่านการพิจารณาร่วมกันของประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้จัดการ พร้อมเอกสาร
ประกอบวาระการประชุมให้คณะกรรมการทุกท่านทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นเวลา 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้ศึกษาข้อมูล
อย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม หากกรรมการท่านใดต้องการเสนอเรื่องเข้าเป็นวาระการประชุมหรือประสงค์ให้ฝ่ายบริหารรายงาน
ความคืบหน้าเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะ ก็สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ประธานกรรมการ หรือเลขานุการบริษัท
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โดยปกติการประชุมกรรมการแต่ละครั้งใช้เวลา 3 - 4 ชั่วโมง ประธานกรรมการได้เปิดโอกาสให้กรรมการทุกท่านสามารถอภิปราย
แสดงความคิดเห็น และข้อสังเกตอย่างอิสระ คณะกรรมการเห็นว่าเพื่อป้องกันข้อมูลทางการเงินของบริษัทรั่วไหลโดยไม่มีเจตนา จึงให้
ฝ่ายบริหารรายงานผลการด�ำเนินงานของบริษัทในการประชุมเดือนใดที่ไม่มีการประชุมก็ไม่ต้องรายงาน กรรมการอิสระและกรรมการ
ที่ไม่ใช่ผู้บริหารได้มีการพบปะหรือติดต่อเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ ในการบริหารโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมอยู่ด้วย
เป็นประจ�ำในทุกไตรมาส หากมีประเด็นที่เป็นข้อสังเกตห่วงใยก็จะแจ้งข้อกังวลหรือข้อห่วงใยนั้นต่อฝ่ายจัดการเพื่อด�ำเนินการปรับปรุง
แก้ไขอย่างต่อเนื่อง

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก�ำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย อย่างน้อย
ปีละ 1 ครัง้ เพือ่ ให้คณะกรรมการได้พจิ ารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคในการด�ำเนินงานระหว่างปีทผี่ า่ นมา เพือ่ ให้นำ� มาปรับปรุง
และพัฒนาการปฏิบัติงาน
โดยในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีการประเมินผลคณะกรรมการบริษัทใน 2 รูปแบบ คือ การประเมินรายบุคคล
(โดยตนเอง) และการประเมินคณะกรรมการทัง้ คณะ ซึง่ อ้างอิงจากแบบประเมินของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)นอกจากนี้ ยังจัดให้มีการประเมินของคณะกรรมการชุดย่อย คือ คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งผลคะแนน
การประเมินแบ่งออกเป็น 4 = เห็นด้วยอย่างมาก, 3 = เห็นด้วยค่อนข้างมาก, 2 = เห็นด้วย, 1 = ไม่เห็นด้วย, 0 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
กระบวนการประเมินเริ่มขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2560 โดยเลขานุการบริษัทจัดส่งแบบประเมินให้กับคณะกรรมการตรวจสอบ
เพือ่ ท�ำการประเมิน โดยก�ำหนดให้สง่ แบบประเมินคืนภายในวันที่ 15 มกราคม 2561 เพือ่ น�ำมาสรุปผลคะแนนและแจ้งผลให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบทราบในการประชุมครั้งที่ 1/2561 เดือนกุมภาพันธ์ 2561

หลักเกณฑ์การประเมินผลงานและสรุปผลการประเมินได้ ดังนี้

• การประเมินรายบุคคล แบ่งตามหัวข้อ ได้แก่ โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ บทบาท
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ สรุปผลการประเมิน มีคะแนนประเมินส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์เห็นด้วยค่อนข้างมาก
และ เห็นด้วยอย่างมาก รวม 96.97%
• การประเมินของคณะกรรมการทั้งคณะ แบ่งตามหัวข้อ ได้แก่ โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ บทบาทหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ การท�ำหน้าที่ของกรรมการ ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร สรุปผลการประเมิน มีคะแนนประเมินส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ เห็นด้วย
ค่อนข้างมาก และ เห็นด้วยอย่างมาก รวม 95.85%
• การประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นการประเมินในด้านโครงสร้างและคุณสมบัตขิ องคณะกรรมการ ในด้านการประชุม
และบทบาทหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ สรุปผลการประเมิน มีคะแนนประเมินส่วนใหญ่อยูใ่ นเกณฑ์
เห็นด้วยค่อนข้างมาก และเห็นด้วยอย่างมาก รวม 98.30%

ค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทฯ ได้ก�ำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมเดียวกัน
โดยสูงเพียงพอที่จะดึงดูดและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการ และได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว ซึ่งกรรมการที่ได้รับ
มอบหมายให้มหี น้าทีแ่ ละความรับผิดชอบมากขึน้ จะได้รบั ค่าตอบแทนทีเ่ หมาะสมกับหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบทีไ่ ด้รบั มอบหมายเพิม่ ขึน้
ส�ำหรับหลักเกณฑ์ในการพิจารณาผลการด�ำเนินงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ประเมินตาม
หลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก�ำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับการด�ำเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงาน พร้อมกับพิจารณา
ค่าตอบแทนที่เหมาะสม
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จ�ำนวนค่าตอบแทนในปี 2559และ 2560 ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายให้แก่กรรมการมีรายละเอียดดังนี้

กรรมการ / ต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการ :
- นายเสริมสิน สมะลาภา*
- นายเทพชัย แซ่หย่อง
ประธานกรรมการตรวจสอบ :
- นายสุพงษ์ ลิ้มธนากุล
กรรมการตรวจสอบ :
- นายเมธา สุนทรจิตร์
- นายเจษฎา พรหมจาต
กรรมการอิสระ :
- นางวีรวรรณ วรรุตม์
กรรมการที่เป็นผู้บริหารของ
บริษัทแม่ / บริษัทที่เกี่ยวข้อง :
-นายสุทธิชัย แซ่หยุ่น*
-นางสาวดวงกมล โชตะนา*
-นายเทพชัย แซ่หย่อง
กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร
-นางนงค์นาถ ห่านวิไล*
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร :
- นายอดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ*
- นางสาวเอี่ยมศรี บุญหชัยรัตน์*
- นายสุภวัฒน์ สงวนงาม
- นางลักขณา รัตน์วงศ์สกุล
- นายสุพจน์ เพียรศิริ
- นายสิริชาย ชนาน�ำ
รวม

ค่าตอบแทนปี 2559
ค่า
เบี้ย
ตอบแทน ประชุม

ค่าตอบแทนปี 2560

อื่นๆ

รวม

ค่า
เบี้ย
ตอบแทน ประชุม
-

อื่นๆ

รวม

-

-

-

200,000.100,000.-

-

-

200,000.100,000.-

400,000.-

-

-

400,000.- 400,000.-

-

-

400,000.-

300,000.300,000.-

-

-

300,000.- 300,000.300,000.- 300,000.-

-

-

300,000.300,000.-

50,000.-

-

-

50,000.-

200,000.-

-

-

200,000.-

100,000.100,000.100,000.-

-

-

100,000.100,000.100,000.-

-

-

-

-

50,000.-

-

-

50,000.-

-

-

-

-

100,000.50,000.50,000.50,000.50,000.2,000,000.-

-

-

-

-

1,200,000.-

100,000.50,000.50,000.50,000.50,000.2,000,000.- 1,200,000.-

หมายเหตุ:
1. การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ จะเป็นไปตามอัตราค่าตอบแทนประจ�ำปี 2560 ที่ได้รับอนุมัติจากมติที่ประชุมสามัญประจ�ำปี
ผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2560 ของบริษทั ฯ เมือ่ วันที่ 26 เมษายน 2560 ทีอ่ นุมตั ใิ ห้บริษทั ฯ จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ โดยแบ่งจ่ายเป็นรายไตรมาส
ยกเว้นกรรมการที่เป็นพนักงานของบริษัทฯ จะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการ ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2560
2. *นายเสริมสิน สมะลาภา นายอดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ นางสาวดวงกมล โชตะนา ลาออกตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2559
นายสุทธิชัย ลาออกวันที่ 21 กันยายน 2559 นางสาวเอี่ยมศรี บุญหชัยรัตน์ ลาออกวันที่ 31มกราคม 2559 นางนงค์นาถ ห่านวิไล
ลาออกวันที่ 3 พฤษภาคม 2560

รายงาน
ประจ�ำปี 2560
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การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

กรรมการเข้าใหม่ทุกคนจะได้รับการปฐมนิเทศเบื้องต้นจากประธานกรรมการ เกี่ยวกับลักษณะการด�ำเนินธุรกิจ ประวัติและ
ความเป็นมาของบริษทั ฯ ทีต่ งั้ ส�ำนักงานและสาขา วัฒนธรรมองค์กร พร้อมรับค�ำชีแ้ จงจากประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร และเลขานุการบริษทั
เกี่ยวกับโครงสร้างองค์กร นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ ระบบการควบคุมภายใน พร้อมเอกสารประกอบ
คณะกรรมการบริษัท สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาความรู้ให้กับกรรมการทุกคน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่
ของคณะกรรมการ บริษทั ฯ มีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการเข้าร่วมสัมมนาและเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือสถาบันอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาในส่วนของหน้าที่และความรับผิดชอบของ
กรรมการ หรือแนวทางการบริหารจัดการแนวใหม่ เพื่อให้กรรมการทุกคนมีการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
รวมถึงการน�ำความรู้ต่างๆ มาปรับใช้อย่างเหมาะสม เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และน�ำความรู้มาใช้ประโยชน์กับ
บริษัทฯต่อไป ซึ่งในปี 2560 ได้สนับสนุนกรรมการเข้าร่วมอบรม ดังนี้

ล�ำดับ

ชื่อ-สกุล

ต�ำแหน่ง

หลักสูตรที่อบรมปี 2560

1.

นายสุพจน์ เพียรศิริ

กรรมการ

1. Update มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ปรับปรุง
ปี 2559
2. บัญญัติ 10 ประการของนักบัญชียุค AEC (ปรับปรุง 2559)
รุ่นที่ 3/60
3. งบการเงินรวม

แผนการสืบทอดงาน

คณะกรรมการตระหนักว่าคุณภาพขององค์กรจะสะท้อนออกมาจาก พนักงานผู้ปฏิบัติงาน ความเจริญเติบโตที่ยั่งยืนของบริษัทฯ
ขึ้นอยู่กับการสร้างบุคคลากรที่มีความสามารถเพื่อส่งต่อภารกิจ และสืบทอดเจตนารมณ์ของผู้ก่อตั้ง รวมถึงวัฒนธรรมที่ดีงามขององค์กร
ต่อไปจากรุ่นสู่รุ่น จึงได้มอบนโยบายให้ฝ่ายบริหาร ให้ความส�ำคัญกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล อย่างมีประสิทธิภาพ
มีทิศทาง 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
จะมีระบบให้ผู้บริหารในระดับใกล้เคียง หรือระดับรองเป็นผู้รักษาการในต�ำแหน่ง จนกว่าจะมีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติ
ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ ก�ำหนด และต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ความเหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร
โดยการพิจารณาของคณะกรรมการทั้งคณะ

2. ผู้อ�ำนวยการ

เมื่อต�ำแหน่งระดับผู้บริหารตั้งแต่ผู้อ�ำนวยการขึ้นไปว่างลง หรือผู้ที่อยู่ในต�ำแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในต�ำแหน่งได้ บริษัทฯ
มีการวางแผนการสืบทอดต�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 และ
จัดท�ำแผนพัฒนาเป็นรายบุคคล
6. คัดเลือก ประเมินผลงาน และประเมินศักยภาพของพนักงานเพื่อพิจารณาความเหมาะสม
7. ใช้เครื่องมือ KPI ในการทดสอบและประเมินบุคลากร เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพของพนักงาน
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2. คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ทั้งสิ้น 2 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร
โดยมีการก�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 2560 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�ำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ล�ำดับ

ชื่อ-สกุล

ต�ำแหน่ง

คุณสมบัติ

1

นายสุพงษ์ ลิ้มธนากุล

ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ

2

นายเมธา สุนทรจิตร์

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ

3

นายเจษฎา พรหมจาต

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ และมีความรู้ด้านบัญชี การเงิน

บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงิน (รายไตรมาสและประจ�ำปี) ที่ถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องของบริษัทอย่าง
เพียงพอก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในและระบบตรวจสอบภายในที่เหมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิภาพรวมทั้งพิจารณา
ความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายเลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจ
สอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการประเมินความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิภาพ
4. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
5. พิจารณาคัดเลือกเพื่อเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท พร้อมทั้งก�ำหนดค่าตอบแทน ประสานงาน
กับผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการด�ำเนินการตรวจสอบ ขอบเขต แนวทาง แผนงาน และปัญหาที่พบระหว่างการตรวจสอบ และ
ประเด็นทีผ่ สู้ อบบัญชีเห็นว่าเป็นสาระส�ำคัญ รวมทัง้ เข้าร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มฝี า่ ยจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน ให้เป็นไปตาม
กฎหมายและข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลในการเข้าท�ำรายการดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจ
ว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
7. สอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิงและแบบประเมินตนเองเกีย่ วกับมาตรการต่อต้านการคอร์รปั ชันของกิจการตามโครงการ
แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
8. จัดท�ำรายงานผลการก�ำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงาน
ดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
• ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
• ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
• ความเห็นเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ขอ้ ก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
• ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
• ความเห็นเกี่ยวกับรายงานที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
• จ�ำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
รายงาน
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• ความเห็นชอบหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
• รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
ในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการของบริษัทยังคง
มีความรับผิดชอบในการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก

2. คณะกรรมการบริหาร (Board of Executive Committee)

คณะกรรมการบริหารมีอ�ำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการด�ำเนินงานตามปกติธุระและ
งานบริหารของบริษัทฯ 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 2560 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

บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. ควบคุมดูแลกิจการ และก�ำหนดนโยบาย ทิศทางและกลยุทธ์ทางธุรกิจให้ดำ� เนินการตามนโยบายและเป้าหมายของคณะกรรมการบริษทั
รวมทั้งน�ำเสนอนโยบาย แผนธุรกิจงบประมาณ ทิศทางในการด�ำเนินธุรกิจและแผนงานให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
2. พิจารณาโครงสร้างองค์กร มีอ�ำนาจก�ำหนดการบริหารจัดการ โครงสร้างเงินเดือนของบริษัทฯ รวมถึงการคัดเลือก การฝึกอบรม
การแต่งตัง้ การว่าจ้าง การโยกย้าย การก�ำหนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัสพนักงานระดับผูบ้ ริหาร และการเลิกจ้างพนักงานของบริษทั ฯ
โดยอาจมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ เป็นผู้มีอ�ำนาจแทนบริษัทฯ ในการลงนามในสัญญาจ้าง
แรงงาน
3. พิจารณาอนุมตั กิ ารด�ำเนินงานทีเ่ ป็นธุรกรรมตามปกติธรุ กิจของบริษทั ฯ เช่น การจัดซือ้ สินค้า การจัดซือ้ ลิขสิทธิ์ การลงทุนในสินทรัพย์
การท�ำธุรกรรมทางการเงินกับธนาคาร / สถาบันการเงิน ในเรื่องการเปิดบัญชีการให้กู้ยืมเงิน การกู้ยืมเงิน การจัดหาวงเงินสินเชื่อ
จ�ำน�ำ จ�ำนอง ค�้ำประกัน และอื่นๆ รวมถึงการซื้อขายและจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินใดๆ เพื่อการด�ำเนินงานตามปกติธุรกิจภายในวงเงิน
ส�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
กฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัท เว้นแต่รายการที่คณะกรรมการบริหาร อาจมีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กับบริษัทหรือบริษัทย่อย ซึ่งจะกระท�ำได้ต่อเมื่อได้รับมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการอิสระเข้าประชุมด้วย
เท่านั้น ส่วนรายการที่เกี่ยวโยงกันและการได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่ส�ำคัญของบริษัทให้เป็นไปตามระเบียบวิธีปฏิบัติตามที่ตลาด
หลักทรัพย์ฯ คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน และส�ำนักงาน ก.ล.ต.ก�ำหนด
6. พิจารณาผลก�ำไรขาดทุนของบริษทั ฯ และการเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล หรือเงินปันผลประจ�ำปี เพือ่ น�ำเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัท
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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
คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน และ/หรือส�ำนักงาน ก.ล.ต. เรือ่ งหลักเกณฑ์ วิธกี าร และการเปิดเผยรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันของบริษทั จดทะเบียน
ทั้งนี้ กรรมการบริหารของบริษัทฯ อาจได้รับการแต่งตั้ง หรือถอดถอนโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ของบริษัท

3. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ
และผู้บริหารระดับสูงสุด
1. กรรมการอิสระ (Independent Director)

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

คุณสมบัติกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 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. กรรมการอิสระจะต้องไม่มคี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะทีเ่ ป็นบิดา มารดา คูส่ มรส
พี่ น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือ
ผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
5. กรรมการอิสระจะต้องไม่ท�ำการเป็นตัวแทนอย่างเปิดเผยหรืออย่างไม่เปิดเผยของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้ถือหุ้นใดซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่คนใดหรือกลุ่มผู้ถือหุ้นใดของบริษัท
6. กรรมการอิสระจะต้องท�ำหน้าที่และใช้วิจารณญาณของตน โดยไม่ได้รับอิทธิพลจากกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ของบริษัทฯ รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือญาติ
7. กรรมการอิสระจะต้องไม่เป็นหรือเคยเป็น ผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของนิติบุคคลที่เป็นส�ำนักงานสอบบัญชี
ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้
พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
8. กรรมการอิสระจะต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษา
ทางการเงิน หรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย
ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า
2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
รายงาน
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9. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วน
ที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ�ำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ
หนึ่งของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการ
ของบริษัทหรือบริษัทย่อย
10. กรรมการอิสระจะต้องไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�ำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของบริษัท
ทั้งนี้กรรมการอิสระต้องเป็นผู้ที่ผ่านกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้น

2. การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

บริษัทฯ ตระหนักว่า ธุรกิจสื่อของบริษัท มีความส�ำคัญต่อการชี้น�ำความคิดของสังคม ดังนั้นบุคคลที่จะเป็นผู้บริหารหรือกรรมการ
ของบริษทั ต้องเป็นผูท้ มี่ คี วามเข้าใจบทบาทหน้าทีข่ องการเป็นสือ่ ทีม่ จี ริยธรรมและยึดมัน่ ในจรรยาบรรณทางวิชาชีพและจริยธรรมทางธุรกิจ
เพื่อสามารถวางแนวนโยบายในการน�ำเสนอเนื้อหาอย่างเป็นกลางสร้างสรรค์ ไม่บิดเบือนจึงเห็นว่าการคัดสรรบุคคลเพื่อด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการและผู้บริหารระดังสูงของบริษัทเป็นเรื่องส�ำคัญจึงควรเป็นหน้าที่โดยตรงของคณะกรรมการทั้งคณะ

การสรรหากรรมการบริษัท

บริษัทฯ ก�ำหนดให้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ท�ำหน้าที่สรรหากรรมการ โดยจะเป็นผู้ท�ำหน้าที่เสนอชื่อ และเป็นผู้พิจารณาคัดเลือก
ซึ่งโครงสร้างของคณะกรรมการจะประกอบด้วยบุคคลที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งทางด้านทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
เพศ อายุ เป็นต้น โดยจะสรรหาจากแหล่งข้อมูลต่างๆ โดยเฉพาะฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ตามเกณฑ์ที่ไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามกฎหมาย หรืออาจจะกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ
นอกจากนี้บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยรายเดียว หรือหลายรายรวมกัน ซึ่งถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
และต้องถือหุ้นในวันที่เสนอชื่อกรรมการพร้อมเอกสารรับรองการถือครองหลักทรัพย์จากบริษัทฯ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการได้โดยเสนอชือ่ ผ่านประธานกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปีผถู้ อื หุน้ พร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณาด้าน
คุณสมบัติและการให้ความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อ
การแต่งตัง้ กรรมการบริษทั จะต้องผ่านการพิจารณาจากทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ซึง่ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ และคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และการแต่งตัง้ กรรมการจะต้องผ่านมติทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ตามข้อบังคับของบริษทั ฯ ทัง้ นีข้ อ้ บังคับของบริษทั ฯ ก�ำหนดให้ทปี่ ระชุม
ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
(ก) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
(ข) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
(ค) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือ
จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมี
หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
ในการประชุมสามัญประจําปีผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ให้กรรมการจํานวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการบริษัททั้งหมด ต้องออกจากตําแหน่ง
โดยให้กรรมการที่อยู่ในตําแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตําแหน่งก่อน อย่างไรก็ตาม กรรมการที่ออกจากตําแหน่งแล้วอาจได้รับเลือก
เข้าดํารงตําแหน่งอีกก็ได้

การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด

ส�ำหรับการสรรหาผู้มาด�ำรงต�ำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มี
คุณสมบัตติ ามหลักเกณฑ์ทบ่ี ริษทั ฯ ก�ำหนด และต้องเป็นผูท้ มี่ วี สิ ยั ทัศน์ ความรูค้ วามสามารถ และประสบการณ์ ความเหมาะสมกับวัฒนธรรม
องค์กร เพื่อน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
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4. การก�ำกับดูแลการด�ำเนินงาน
ของบริษัทย่อย

บริษัทฯ มีนโยบายการท�ำรายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย
หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต โดยก�ำหนดการปฏิบัติในการท�ำรายการให้เป็นไปตามลักษณะการด�ำเนินการค้าปกติ
ซึ่งเกิดกับบุคคลภายนอกและกระท�ำอย่างยุติธรรมตามราคาตลาด ในกรณีที่ไม่สามารถเปรียบเทียบราคากับบุคคลภายนอกได้ทั้ง 2 ฝ่าย
จะร่วมกันพิจารณาเพื่อก�ำหนดอัตราค่าสินค้าและบริการที่เหมาะสมต่อไปโดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับ
ความจ�ำเป็นในการเข้าท�ำรายการและความเหมาะสมทางด้านราคา
ในปี 2560 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย มีการท�ำรายการระหว่างกันกับกิจการอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องกัน โดยมีเงือ่ นไขตามราคาตลาด และส�ำหรับ
รายการระหว่างกันอื่นๆ ได้ผ่านการพิจารณาความเหมาะสมและมูลค่าของการท�ำรายการจากคณะกรรมการตรวจสอบ สามารถดูเพิ่มเติม
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจ�ำปี

5. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
1. การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ก�ำหนดนโยบายการป้องกันไม่ให้กรรมการและผู้บริหารใช้ต�ำแหน่งหน้าที่เพื่อประโยชน์แก่ตนเองในทางที่มิชอบซึ่งเป็นการ
เอาเปรียบผู้ถือหุ้นรายอื่น หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา 241 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ดังนี้
1. ห้ามกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในไปเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคล
ที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
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 กับกรรมการและหรือ ผูบ้ ริหารทีม่ สี ว่ นได้เสียหรือมีสว่ นเกีย่ วข้อง
ทั้งนี้เลขานุการบริษัทจะสรุปรายงานส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร เสนอคณะกรรมการบริษัทรับทราบปีละครั้ง ในการประชุม
คณะกรรมการบริษัทรอบสิ้นปี
2. ในกรณีทมี่ กี ารเปลีย่ นแปลงข้อมูลส่วนได้เสีย ให้กรรมการและผูบ้ ริหาร ส่งรายงานการมีสว่ นได้เสียของตนเองและบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง
ให้เลขานุการบริษัท เพื่อรายงานคณะกรรมการบริษัทภายใน 7 วันนับจากที่มีการเปลี่ยนแปลง
ในปี 2560 มีการรายงาน 1 ครั้ง และมิได้มีการท�ำรายการที่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ

3. การรายงานการถือครองหลักทรัพย์

บริษัทฯ ได้มีหนังสือแจ้งให้คณะกรรมการและคณะผู้บริหารทราบ ถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
โดยต้องจัดส่งรายงานต่อ ก.ล.ต. ทุกครั้งที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับหลักทรัพย์ภายใน 3 วันท�ำการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือ
รับโอนหลักทรัพย์นนั้ และเลขานุการบริษทั จะสรุปรายงานการถือครองหลักทรัพย์เสนอคณะกรรมการบริษทั รับทราบปีละครัง้ ในการประชุมคณะ
กรรมการบริษัทรอบสิ้นปี
ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ก�ำหนดให้คณะกรรมการและผู้บริหาร รายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561
รายงาน
ประจ�ำปี 2560
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ทั้งนี้ ในระหว่างปี 2560 ได้รายงานการถือครองหลักทรัพย์ โดยเปรียบเทียบ การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ระหว่างวันที่ วันที่ 27 ตุลาคม 2559
และวันที่ 29 ธันวาคม 2560 ดังนี้

รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของคณะกรรมการบริษัท

ชื่อ-นามสกุล
1. นายสนธิญาณ ชืน่ ฤทัยในธรรม
2. นายสุพงษ์ ลิ้มธนากุล
3. นายเมธา สุนทรจิตร์
4. นายเจษฎา พรหมจาต
5. นางวีรวรรณ วรรุตม์
6. นายสุภวัฒน์ สงวนงาม
7. นางลักขณา รัตน์วงศ์สกุล
8. นายสุพจน์ เพียรศิริ
9. นายสมชาย มีเสน

จ�ำนวนหุ้น ตามรายงานปิดสมุดทะเบียน
ณ 27 ต.ค.
ณ 29 ธ.ค. จ�ำนวนหุ้นเพิ่ม
2559
2560
(ลด)

สัดส่วนการ
ถือครองหุ้น

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

20,100

20,100

-

0.003

-

-

-

-

หมายเหตุ : 1. หุ้นที่เรียกช�ำระแล้ว ณ 29 ธันวาคม 2560 ของ NBC เท่ากับ 535,436,609 หุ้น
2. จ�ำนวนหุ้นกรรมการที่แสดง รวมคู่สมรส (ถ้ามี)

รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของผู้บริหารระดับสูง

ชื่อ-นามสกุล
1. นายวีระศักดิ์ พงศ์อักษร
2. นายกนก รัตน์วงศ์สกุล
3. นางลักขณา รัตน์วงศ์สกุล
4. นายสุภวัฒน์ สงวนงาม
5. นางสุวรรณี วัชรภาสกร
6. นางสาวนิตยา หวังเอือ้ ชัยอารี
7. นางสาววิลาวัลย์ สินธรชัยกุล

จ�ำนวนหุ้น ตามรายงานปิดสมุดทะเบียน
ณ 27 ต.ค.
ณ 29 ธ.ค. จ�ำนวนหุ้นเพิ่ม
2559
2560
(ลด)
-

-

-

-

1

1

-

-

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

หมายเหตุ : 1. หุ้นที่เรียกช�ำระแล้ว ณ 29 ธันวาคม 2560 ของ NBC เท่ากับ 535,436,609 หุ้น
2. จ�ำนวนหุ้นกรรมการที่แสดง รวมคู่สมรส (ถ้ามี)
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รายงาน
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สัดส่วนการ
ถือครองหุ้น

6. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

บริษัทฯ และบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ำกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามี
จ�ำนวนเงินรวม 850,000 บาท (เก้าแสนบาทถ้วน) ประกอบด้วย

ล�ำดับ

ชื่อบริษัท

จ�ำนวนเงิน (บาท)

1

บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)

650,000

2

บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ์วิชั่น จ�ำกัด

200,000

รวมทั้งสิ้น

850,000

2. ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

บริษัทฯ และบริษทั ย่อย ไม่มกี ารรับบริการอื่นจากส�ำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกับผู้สอบบัญชี
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 ไม่ว่าจะเป็นโดย
ทางตรงหรือทางอ้อม

รายงาน
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7. การปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ
การเข้าร่วมประชุม

ในปี 2560 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท, คณะกรรมการตรวจสอบ และการประชุมผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดดังนี้

ล�ำดับ

ชื่อ-นามสกุล

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

วิสามัญ
ผู้ถือหุ้น

1.

นายเทพชัย แซ่หย่อง

6/6

N/A

1/1

N/A

2.

นายสุพงษ์ ลิ้มธนากุล

5/6

4/5

1/1

N/A

3.

นายเมธา สุนทรจิตร์

5/6

4/5

1/1

N/A

4.

นายเจษฎา พรหมจาต

3/6

4/5

1/1

N/A

5.

นางวีรวรรณ วรรุตม์

6/6

N/A

N/A

N/A

6.

นายสุภวัฒน์ สงวนงาม

6/6

N/A

1/1

N/A

7.

นางลักขณา รัตน์วงศ์สกุล

6/6

N/A

N/A

N/A

8.

นายสุพจน์ เพียรศิริ

6/6

N/A

1/1

N/A

9.

นายสิริชาย ชนาน�ำ

6/6

N/A

1/1

N/A

หมายเหตุ : การประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2560 มีทั้งหมด 6 ครั้ง, คณะกรรมการตรวจสอบมีทั้งหมด 5 ครั้ง
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการจดบันทึกรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งประกอบด้วยข้อมูลที่เป็นสาระส�ำคัญอย่างครบถ้วน
จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทพร้อมให้กรรมการและผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้
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8. การควบคุมภายในและ
การบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษทั ให้ความส�ำคัญต่อระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนือ่ ง จึงจัดให้มรี ะบบการควบคุมภายในทีค่ รอบคลุมทัง้ ด้าน
การเงิน การปฏิบัติงาน การด�ำเนินการให้เป็นไปตามกฏหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ได้จัดให้มีกลไกในการตรวจสอบและ
ถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพอย่างเพียงพอ ในการปกป้องรักษาและดูแลทรัพย์สินของบริษัทฯ โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในท�ำหน้าที่ตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปอย่างถูกต้อง รัดกุม และเป็นไปตามที่ระเบียบก�ำหนด รวมทั้งมีคณะกรรมการตรวจสอบ
เพือ่ ดูแลและก�ำกับระบบการควบคุมภายในของบริษทั ฯ ให้ปฏิบตั ติ ามนโยบายและแผนงานตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
และสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับการสอบทานงบการเงินและรายงาน
ทางการเงิน รวมทั้งผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจ สามารถให้ความมั่นใจอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อได้ของงบการเงิน มีการดูแลป้องกันทรัพย์สินมิให้
ผู้บริหารและพนักงานน�ำไปใช้โดยมิชอบ รวมถึงการท�ำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน การปฏิบัติงาน
เป็นไปตามขั้นตอนที่ก�ำหนด มีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุมเพียงพอและเหมาะสมในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ การควบคุมภายใน
องค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม โดยสรุป
สาระส�ำคัญดังนี้

1. องค์กรและสภาพแวดล้อม

บริษัทฯ มีการก�ำหนดเป้าหมายการด�ำเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้ โดยมีการทบทวนพิจารณาถึงความเป็นไปได้ของเป้าหมาย
ที่ก�ำหนดไว้เป็นระยะๆ มีการก�ำหนดค่าตอบแทนให้กับพนักงานตามผลการปฏิบัติงานของพนักงานในแต่ละปีอย่างสมเหตุสมผล
การจัดโครงสร้างองค์กรได้มกี ารแบ่งแยกอ�ำนาจหน้าทีต่ ามสายงานอย่างชัดเจน รวมทัง้ จัดให้มคี มู่ อื จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบตั ใิ นการ
ท�ำงาน (Code of Conduct) เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนยึดถือเป็นแนวทางในการท�ำงานด้วยความซื่อสัตย์และเป็นไปอย่าง
มีมาตรฐาน คุณภาพ คุณธรรม รวมทั้งครอบคลุมในเรื่องการดูแลผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ และการปฏิบัติตามกฏหมาย โดยทุกคนมีหน้าที่
ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

2. การบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ มีการประเมินความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อการด�ำเนินงาน โดยการประชุมของฝ่ายบริหารประกอบด้วยประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายอาวุโส และผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายในสายงานทีเ่ กีย่ วข้อง มีการประเมินวิเคราะห์ปจั จัยเสีย่ งและผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้
รวมทั้งการก�ำหนดแผนด�ำเนินการและติดตามผลการปฏิบัติงาน

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน

บริษทั ฯ มีการจัดท�ำนโยบายและระเบียบปฏิบตั งิ านในด้านต่างๆ รวมถึงการท�ำธุรกรรมด้านการเงิน จัดซือ้ จัดจ้าง และการบริหารทัว่ ไป
มีการก�ำหนดอ�ำนาจหน้าที่และก�ำหนดวงเงินอนุมัติของฝ่ายบริหารแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร มีการแบ่งแยก
หน้าที่การบันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ การดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน ออกจากกัน และในการอนุมัติท�ำธุรกรรมของบริษัทฯ
กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหารหรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว บริษัทฯ จะค�ำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นส�ำคัญ
และพิจารณาเสมือนเป็นรายการที่กระท�ำกับบุคคลภายนอก
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4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

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

5. ระบบการติดตาม

บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างสม�่ำเสมอ โดยฝ่ายตรวจสอบภายในท�ำหน้าที่ตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของพนักงานในแต่ละส่วนงาน และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหาร โดยหากการ
ตรวจสอบพบข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�ำคัญ จะต้องรายงานเพื่อพิจารณาสั่งการแก้ไขภายในระยะเวลาอันสมควร

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

นายสมัชชา งามวาจา ต�ำแหน่งผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นผู้รับผิดชอบสายงานตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นว่า มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ
และมีประสบการณ์ในการท�ำงานด้านการตรวจสอบ และเข้าใจในกิจกรรมและการด�ำเนินงานของบริษทั เป็นอย่างดี ทัง้ นีก้ รณีทมี่ กี ารแต่งตัง้
ถอดถอน และโยกย้ายผู้ด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ต้องได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบโดยคุณสมบัติ
ของผู้ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นหัวหน้าตรวจสอบภายใน
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NBC หรือบริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน) เป็นผู้ประกอบธุรกิจด้านสื่อมวลชน (MediaCompany)
ด�ำเนินธุรกิจสถานีข่าวเนชั่นทีวี ช่อง 22 วิทยุเนชั่น และดิจิตอล มีเดียต่างๆ ด้วยจุดยืนความเป็นธุรกิจสื่อแบบมืออาชีพ ที่มีความมุ่งมั่น
ท�ำหน้าที่น�ำเสนอข่าวสารสาระ ด้วยข้อเท็จจริง ที่ถูกต้องแม่นย�ำ ตรงไปตรงมา น่าเชื่อถือ ชี้น�ำสังคมไปในทิศทางที่ถูกต้อง โดยอยู่ใน
กรอบจริยธรรม จรรยาบรรณ ตามหลักวิชาชีพสื่อมวลชน ซึ่งภารกิจในการตอบแทนสังคม ได้ด�ำเนินการเป็นเนื้อเดียวในกระบวนการ
ประกอบธุรกิจ (CSR in Process) ผ่านการน�ำเสนอข่าวที่เป็นประโยชน์และช่วยจรรโลงสังคมผ่านเนื้อหาสาระในข่าวสารที่น�ำเสนอ
นอกจากนั้น NBC ยังด�ำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) ควบคู่กับจริยธรรม
ทางวิชาชีพสื่อมวลชน ทั้งด้านสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนต่อเนื่อง ผ่านกิจกรรมและโครงการต่างๆ ที่จัดขึ้น
ตลอดปี 2560

รับผิดชอบต่อวิชาชีพและผู้บริโภค

จริยธรรมสื่อมวลชน คือแนวทางที่ NBC ยึดมั่นมาโดยตลอด ด้วยการน�ำเสนอข่าวบนความถูกต้อง (Accuracy) ไม่บิดเบือน
ไม่น�ำเสนอข้อมูลที่สร้างความเสียหายต่อผู้อื่น รวมถึงไม่น�ำเสนอภาพหรือข้อความที่เป็นการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ไม่น�ำเสนอ
ข่าวสารที่เป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น (Privacy) เน้นผลิตรายการโทรทัศน์ที่มีเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมผ่านทาง
เนชั่นทีวี ช่อง 22 ดังตัวอย่างรายกากรต่อไปนี้

รายการ “เนชั่นระวังภัย” เป็นรายการที่เป็นสื่อกลางร่วมเฝ้าระวังและเตือนภัยให้กับประชาชนในทุกรูปแบบ ทั้งภัยธรรมชาติ
ภัยใกล้ตัว ภัยอาชญากรรม ฯลฯ เพื่อสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม และเตือนภัยที่อาจจะเกิดขึ้นกับชุมชนต่างๆ ในทุกรูปแบบ
เปรียบเสมือนผู้เฝ้าระวังภัยต่างๆ ช่วยเตือนภัยและป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น ผ่านการน�ำเสนอข่าวที่เป็นการเตือนภัยให้กับสังคม
รายการ “คมชัดลึก” เป็นรายการที่น�ำเสนอเรื่องราวซึ่งอยู่ในประเด็นความสนใจของสังคม ผ่านการสัมภาษณ์ ด้วยการเชิญ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในประเด็นนั้นๆ มาพูดคุยแลกเปลี่ยนให้ข้อมูลรายละเอียด น�ำเสนอให้สังคมเข้าใจเชิงลึก เป็นการให้ความรู้กับสังคม
ในเรื่องนั้นๆ สร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้นกับสังคม ผ่านการน�ำเสนอที่ละเอียดและรอบด้าน
รายการ “ล่าความจริง” เป็นรายการสกู๊ปข่าวที่เจาะลึกประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคม น�ำเสนอข้อเท็จจริงให้ปรากฎ
อย่างรอบด้านในประเด็นนั้นๆ ด้วยทีมข่าวภาคสนามที่ลงพื้นที่ติดตามข้อเท็จจริงมาน�ำเสนอ เพื่อให้ความกระจ่างกับสังคม ในประเด็น
ที่น่าสนใจ อย่างเจาะลึกและเข้าถึงในทุกเรื่องราวที่เกี่ยวข้อง อย่างตรงไปตรงมา รอบด้าน ชัดเจนและเป็นกลาง
รายการ “เกษียณสโมสร” เป็นรายการที่น�ำเสนอมุมมองน่าสนใจ ของการใช้ชีวิตในวัยเกษียณ ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่เพิ่มจ�ำนวนขึ้น
เรื่อยๆ และประเทศไทยก�ำลังก้าวสู่สังคม “Aging Society” ในอนาคตอันใกล้ รายการนี้เปรียบเสมือนสื่อกลางการน�ำเสนอกิจกรรม
น่าสนใจ การใช้ชีวิตในวัยเกษียณ ความพร้อมและการจัดเตรียมสาธารณูปโภครองรับกลุ่มคนวัยเกษียณ ซึ่งก�ำลังเป็นประเด็นที่อยู่ในความ
สนใจของสังคม เมื่อประชากรสูงวัยก�ำลังเพิ่มจ�ำนวนขึ้นเรื่อยๆ
รายการ “กฤษนะทัวร์ยกล้อ” เป็นรายการท่องเทีย่ วคุณภาพทีด่ ำ� เนินรายการโดยคุณกฤษณะ ละไล (ประธานมูลนิธอิ ารยสถาปัตย์
เพื่อคนทั้งมวล และบรรณาธิการบริหาร นิตยสารเฟรนด์ลี่ดีไซน์) ที่จะพาผู้ชมไปท่องเที่ยวในที่สถานที่ต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ
พร้อมส�ำรวจอารยสถาปัตย์ (Friendly Design) หลักการออกแบบที่เป็นสากล เป็นธรรม และเป็นมิตรกับคนทั้งมวล) เพื่อหาแรงบันดาล
ใจส่งเสริมอารยสถาปัตย์เพื่อประเทศไทย และรณรงค์พัฒนาให้แหล่งท่องเที่ยวในเมืองไทยมีอารยสถาปัตย์เพื่อคนทุกวัย สามารถเข้าถึงได้
อย่างเท่าเทียม ซึ่งสามารถชมพร้อมกันทั่วโลกทางเฟซบุ๊ค Friendly Design Thailand
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กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม

นอกจากการน�ำเสนอรายการที่เป็นกระบอกเสียงให้กับสังคมแล้ว NBC ยังมีกิจกรรมต่อเนื่องที่เป็นการปลุกกระแสสร้างสรรค์
แนวสุขภาพและส่งเสริมการท่องเที่ยว ด้วยโครงการ “เนชั่น ไบค์ ไทยแลนด์ 2017 (Nation Bike Thailand 2017)” ซึ่งเป็นความร่วมมือ
ระหว่าง บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน) หรือ NBC ผู้บริหารเนชั่นทีวี 22 ที่ผนึกก�ำลังกับ 3 พันธมิตรองค์กร
ธุรกิจระดับประเทศ ได้แก่ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จ�ำกัด เครือเจริญโภคภัณฑ์ และ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ำกัด
(มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ

ในปี 2560 นีเ้ ป็นการจัดต่อเนือ่ งเป็นปีที่ 4 โดยรวมพลนักปัน่ ร่วมกิจกรรมใน 12 สนามทัว่ ประเทศ เริม่ จากสนามแรกที่ “บางขุนเทียน..
ทะเลกรุงเทพฯ” โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการออกก�ำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีด้วยการปั่นจักรยาน สร้างความสัมพันธ์เป็นหมู่คณะ
เปิดมุมมองการท่องเที่ยวในจังหวัดต่างๆ พร้อมชวนคนไทยร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อม ลดภาวะโลกร้อน ลดมลพิษในอากาศด้วยการปั่น
จักรยาน โดยทั้งหมดนี้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของโลก ที่สหประชาชาติก�ำหนดไว้ 17 ประการ (The Global Goals
for Sustainable Development : SDGs) ซึ่งครอบคลุมมิติทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม
ทั้งนี้ จุดเริ่มต้นของกิจกรรม Nation Bike Thailand ที่เนชั่นทีวี 22 จัดขึ้นครั้งแรกในปี 2557 เนื่องจากเล็งเห็นถึงความส�ำคัญและ
กระแสความนิยมของการปั่นจักรยานเพื่อเสริมสร้างสุขภาพ ตลอดจนร่วมรณรงค์และผลักดันนโยบาย Bike Lane สร้างเมืองจักรยานให้
เกิดขึ้นในประเทศไทย เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้ผู้ขับขี่ ใช้รถใช้ถนนร่วมกันอย่างปลอดภัย (share the road) ตลอดจนลดมลพิษเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม อีกทั้งช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน ร่วมกับทุกภาคส่วน ซึ่งประสบความส�ำเร็จได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีในทุกสนาม
ต่อเนื่องตลอดมาจากประชาชนและองค์กรต่างๆ ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนในทุกสนาม จนก้าวสู่ปีที่ 4
โครงการนี้ มีพันธมิตรผู้สนับสนุนหลัก ได้แก่ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จ�ำกัด เครือเจริญโภคภัณฑ์ และ บริษัท
เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ำกัด (มหาชน) มาสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆ เพื่อสังคมร่วมกัน สร้างความตื่นตัวในการปั่นจักรยานภายใต้แนวคิด
“ปั่นเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ชวนคนไทย ช่วยกันลดโลกร้อนด้วยการปั่นจักรยาน” ใน 12 สนามทั่วประเทศ ตั้งแต่เดือนมีนาคม ธันวาคม 2560 ได้แก่ กรุงเทพฯ (มี.ค.60), จ.ปราจีนบุรี (เม.ย.60), จ.ยโสธร (พ.ค.60), จ.สงขลา (พ.ค.60), จ.อ่างทอง (มิ.ย.60), จ.สุโขทัย
(ส.ค.60), จ.อุทัยธานี (ก.ย.60), จ.สุพรรณบุรี (ต.ค.60), จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ต.ค.60), จ.นครราชสีมา (พ.ย.60), จ.อุดรธานี (พ.ย.60), และ
จ.เชียงราย (ธ.ค.60) โดยมุ่งหวังให้กิจกรรม “Nation Bike Thailand 2017” เป็นส่วนหนึ่งที่ท�ำให้คนไทยมีสุขภาพดี ช่วยลดมลพิษ และ
สังคมเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน และรายได้ส่วนหนึ่งจากการสมัครปี 2560 น�ำไปสมทบทุนซื้ออุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลน
ในจังหวัดที่จัดงาน
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กิจกรรมส่งเสริมด้านการศึกษา

อีกกิจกรรมที่ NBC ด�ำเนินการอย่างต่อเนือ่ งคือการส่งเสริมในด้านการศึกษาแก่เยาวชน ในโครงการ ทบทวนความรูส้ มู่ หาวิทยาลัย
กับสหพัฒน์ ซึ่งเนชั่นฯ ร่วมมือกับมาม่า โดยในปี 2560 เป็นการจัดกิจกรรมครั้งที่ 20 เมื่อวันที่ 2-7 ตุลาคม 2560 ซึ่งบริษัท สหพัฒนพิบูล
จ�ำกัด (มหาชน) ร่วมกับ เนชั่น ทีวี โดยบริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด(มหาชน) NBC จัดโครงการ “ทบทวนความรู้
สู่มหาวิทยาลัยกับสหพัฒน์ ครั้งที่ 20” เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนที่ก�ำลังเตรียมตัวเข้าสู่มหาวิทยาลัย และเพื่อเปิดโอกาสความ
เท่าเทียมทางการศึกษาในทุกภาคส่วนของประเทศ
โครงการมีการถ่ายทอดสัญญาณบรอดแบนด์ไปยังโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศที่สมัครเข้าร่วมโครงการ โดยได้รับการสนับสนุน
การถ่ายทอดสัญญาณบรอดแบนด์จาก บริษทั ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จ�ำกัด (DCS) ซึง่ ในปี 2560 ได้ถา่ ยทอดสัญญาณบรอดแบนด์
ครบทั้ง 77 จังหวัด มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการกว่า 800 โรงเรียน
โครงการนีเ้ ป็นการสนับสนุนส่งเสริมด้านการศึกษา ให้กบั นักเรียนในจังหวัดทีห่ า่ งไกลมีโอกาสได้รบั ข้อมูลและการทบทวนความ
รู้เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบแข่งขันเข้ามหาวิทยาลัยหลังจาก กระทรวงศึกษาธิการ ได้ปรับเปลี่ยนระบบการคัดเลือกเพื่อสอบเข้า
สถาบันอุดมศึกษาจากแอดมิชชั่นระบบเดิม มาเป็นแอดมิชชั่นระบบใหม่ ในปี 2554 ที่ผ่านมา ท�ำให้มีการสอบทั้งระบบ O-Net, GAT และ
PAT โดยรูปแบบข้อสอบได้เน้นในส่วนของการคิดวิเคราะห์เชื่อมโยงมากขึ้น
ในปี 2559 กระทรวงศึกษาธิการ ได้เพิ่มระบบรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ท�ำให้
นักเรียนต้องสอบวิชาสามัญเพิ่มอีก 9 วิชา คือ ภาษาไทย, สังคมศึกษา, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์, ฟิสิกส์, เคมี และชีววิทยา ส่งผลให้
นักเรียนต้องเตรียมตัวในการสอบมากขึ้น
อีกทัง้ ปัจจุบนั ประเทศไทยมีการแข่งขันทางเศรษฐกิจสูง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จงึ มีความส�ำคัญในการสร้างความได้เปรียบ
คู่แข่งทางเศรษฐกิจ ปัญหาส�ำคัญในการพัฒนาการศึกษาของไทยประการหนึ่งคือ ความเหลื่อมล�้ำโอกาสทางการศึกษา โดยเฉพาะในส่วน
ภูมภิ าคของประเทศ ยังขาดโอกาสทางการศึกษาเมือ่ เปรียบเทียบกับประชากรในกรุงเทพมหานครและประชากรในเขตเมือง ด้วยการศึกษา
มีส่วนส�ำคัญในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพเพื่อเป็นก�ำลังส�ำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โครงการ “ทบทวนความรู้
สู่มหาวิทยาลัยกับสหพัฒน์”จึงได้จัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 20

ความรับผิดชอบต่อพนักงาน

บริษัทฯมุ่งมั่นและยึดมั่นจริยธรรมเพื่อพนักงานให้มีความสุขทั้งร่างกายและจิตใจ ด้วยการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ ของพนักงาน
สร้างบรรยากาศการท�ำงานที่ดี สร้างวัฒนธรรมอันดีงาม ส่งเสริมให้มีความรักความสามัคคีมีความเอื้ออาทรต่อกัน ให้อิสระทางความคิด
เสริมประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นภายในองค์กร จัดกิจกรรมเพื่อสานความสัมพันธ์ ดูแลด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย จัดสวัสดิการ
ด้วยความเหมาะสมและส่งเสริมความคิดในการจัดการตนเองในด้านความประหยัดรู้จักอดออม รู้จักการวางแผนการใช้ชีวิตในภายหน้า
ทั้งนี้ เพราะบริษัทเห็นว่าพนักงานเป็นทรัพย์สินอันทรงคุณค่า ซึ่งจะน�ำพาองค์กรไปสู่ความส�ำเร็จได้ การปฏิบัติต่อพนักงานที่ผ่านมา
บริษัทได้ด�ำเนินการด้านต่างๆดังการสรุปรายงานประจ�ำปีเมื่อปีที่ผ่านมาอย่างครบถ้วนและได้พยายามพิจารณาเพิ่มเติมให้พนักงานได้รับ
ความเป็นธรรมมากขึ้น
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ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

NBC ได้ลงนามในค�ำประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action
Coalition) โดยร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อการประกอบการธุรกิจที่ใสสะอาด
ปลอดการคอร์รัปชั่นเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2556
บริษัทฯ มีอุดมการณ์ในการแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการต่อต้านการคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบและเพื่อให้การตัดสิน
ใจและการด�ำเนินการทางธุรกิจทีอ่ าจมีความเสีย่ งด้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ ได้รบั การพิจารณาและการปฏิบตั อิ ย่างรอบคอบ บริษทั ฯ จึงได้จดั ท�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 ตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น ให้ใช้แนวปฏิบัติตามที่ก�ำหนดไว้ในนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ และ
คู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการท�ำงาน (Code of Conduct) รวมทั้งระเบียบ คู่มือการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติอื่นใดที่บริษัทฯ จะก�ำหนดขึ้นต่อไป
• เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการด�ำเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงกับการเกิดคอร์รัปชั่น กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ
ทุกระดับ ต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวังในเรื่องดังต่อไปนี้
• การเลี้ยงรับรอง ของก�ำนัล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ : การให้ มอบ หรือรับ ของก�ำนัล การเลี้ยงรับรอง ให้เป็นไปตามที่ก�ำหนดใน
คู่มือจริยธรรมธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการท�ำงาน (Code of Conduct)
• เงินบริจาคเพื่อการกุศล เงินเรี่ยไร หรือเงินสนับสนุน : การให้ หรือรับ เงินบริจาค เงินเรี่ยไร หรือเงินสนับสนุน ต้องเป็นไปอย่าง
โปร่งใส และต้องถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องมั่นใจว่า เงินบริจาค เงินเรี่ยไร หรือเงินสนับสนุน ไม่ได้ถูกน�ำไปใช้เพื่อเป็นข้อ
อ้างในการติดสินบน
• ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซื้อจัดจ้าง ห้ามให้หรือรับสินบนในการด�ำเนินธุรกิจทุกชนิดกับคู่ค้า คู่สัญญา หน่วยงานภาครัฐ
หรือหน่วยงานที่ด�ำเนินธุรกิจกับบริษัทฯ ต้องด�ำเนินการให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและ
ก�ำหนดไว้
แนวทางปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น
• กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับ ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น และคู่มือจริยธรรมธุรกิจ และ
ข้อพึงปฏิบัติในการท�ำงาน (Code of Conduct) โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รัปชั่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
• พนักงานของบริษัทฯ ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระท�ำที่เข้าข่ายคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ต้องแจ้งให้
ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัย หรือข้อซักถาม
ให้ปรึกษากับผูบ้ งั คับบัญชา หรือบุคคลทีก่ ำ� หนดให้ทำ� หน้าทีร่ บั ผิดชอบเกีย่ วกับการติดตามการปฏิบตั ติ ามคูม่ อื จริยธรรมธุรกิจ และ
ข้อพึงปฏิบัติในการท�ำงาน (Code of Conduct) ผ่านช่องทางต่างๆ ที่ก�ำหนดไว้
• บริษทั ฯ จะให้ความเป็นธรรมและคุม้ ครองพนักงานทีป่ ฏิเสธหรือแจ้งเรือ่ งคอร์รปั ชัน่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั ฯ โดยใช้มาตรการคุม้ ครอง
ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการคอร์รัปชั่น ตามที่บริษัทฯก�ำหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติ
ในการท�ำงาน (Code of Conduct) ข้อ 4 การแจ้งข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ
• ผูท้ กี่ ระท�ำการคอร์รปั ชัน่ เป็นการกระท�ำผิดคูม่ อื จริยธรรมธุรกิจ และข้อพึงปฏิบตั ใิ นการท�ำงาน (Code of Conduct) ของบริษทั ฯ
ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทฯ ก�ำหนดไว้ นอกจากนี้ อาจได้รับโทษตามกฎหมาย หาก
การกระท�ำนั้นผิดกฎหมาย
• บริษทั ฯ ตระหนักถึงความส�ำคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู้ และท�ำความเข้าใจกับบุคคลอืน่ ทีต่ อ้ งปฏิบตั หิ น้าทีท่ เี่ กีย่ วข้องกับบริษทั ฯ
และผูม้ สี ว่ นได้เสียของบริษทั ฯ หรืออาจเกิดผลกระทบต่อบริษทั ฯ ในเรือ่ งทีต่ อ้ งปฏิบตั ใิ ห้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชัน่
• บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างและพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ ให้มีจิตส�ำนึกที่ดี ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติ
พร้อมทั้งรักษาวัฒนธรรมขององค์กรที่ยึดมั่นว่า “คอร์รัปชั่น” เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ทั้งการท�ำธุรกรรมกับภาครัฐและภาคเอกชน
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การเผยแพร่นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น
เพื่อให้พนักงานของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ได้รับทราบนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการดังนี้
• ส�ำหรับพนักงานของบริษทั ฯ ได้เผยแพร่นโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชัน่ ให้ทราบทาง ระบบ Intranet, และ จดหมายอิเล็กทรอนิคส์
(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�ำให้สงสัยได้ว่า
อาจจะเป็นช่องทางในการกระท�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 หรือยื่นส่งโดยตรงที่ คณะกรรมการตรวจสอบ 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
• ฝ่ายตรวจสอบภายในรวบรวมข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับการฝ่าฝืน หรือการไม่ปฏิบัติตามจริยธรรมฯ และด�ำเนินการตรวจสอบ
ข้อมูลเบื้องต้น
• หากข้อร้องเรียนมีมลู ความผิด ฝ่ายตรวจสอบภายในจะรวบรวมหลักฐานส่งให้ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร เพือ่ ให้แต่งตัง้ คณะกรรมการ
สอบสวนข้อเท็จจริง โดยมีฝ่าย HR เป็นเลขาคณะกรรมการสอบสวน
• คณะกรรมการฯ ท�ำการสอบสวนข้อเท็จจริง และรายงานผลพร้อมทัง้ ก�ำหนดมาตรการด�ำเนินการเพือ่ ระงับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตั ิ
ตามกฏหมาย เสนอต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการตรวจสอบทราบ
• ฝ่ายตรวจสอบภายใน มีหน้าที่แจ้งผลให้ผู้ร้องเรียนทราบ หากผู้ร้องเรียนเปิดเผยตนเอง
มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน
บริษัทฯ ได้ก�ำหนดมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
• ผู้ร้องเรียน จะได้รับความคุ้มครองสิทธิอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นพนักงานของ บริษัทฯ หรือผู้มีส่วนได้เสีย
• ผู้ร้องเรียน สามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลของตนเองได้ เว้นแต่ ผู้ร้องเรียน เห็นว่า การเปิดเผยข้อมูลจะท�ำให้บริษัทฯ สามารถ
รายงานความคืบหน้า หรือสอบถามข้อมูล ที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติม หรือชี้แจงข้อเท็จจริงให้ทราบ หรือบรรเทาความเสียหายได้
สะดวกและรวดเร็วขึ้น
• คณะกรรมการตรวจสอบ จะพิจารณาให้ความเป็นธรรมและปกป้องผู้ร้องเรียน ผู้รับเรื่องร้องเรียน ผู้ถูกร้องเรียน และ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการด�ำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง รวมทั้งต้องเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นความลับ จะเปิดเผยเท่าที่จ�ำเป็น
โดยค�ำนึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผูร้ อ้ งเรียน ผูร้ บั เรือ่ งร้องเรียน ผูถ้ กู ร้องเรียน หรือผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องในการด�ำเนิน
งานตรวจสอบข้อเท็จจริง
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
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้างรายได้จากการขายและบริการ
บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีโครงสร้างรายได้จากการขายและบริการแยกตามประเภท
ผลิตภัณฑ์ และบริการ ดังต่อไปนี้

หน่วย : ล้านบาท

ผลิตภัณฑ์/บริการ

ปี 2560

ปี 2559

ปี 2558

จ�ำนวนเงิน

%

จ�ำนวนเงิน

%

จ�ำนวนเงิน

%

รายได้จากธุรกิจสื่อโทรทัศน์

398.27

73.88

411.65

76.73

627.11

74.11

รายได้จากธุรกิจสื่อวิทยุ

13.74

2.55

22.91

4.27

25.80

3.05

รายได้จากธุรกิจสื่อรูปแบบใหม่

109.32

20.28

84.23

15.70

172.27

20.36

รายได้อื่นๆ

17.76

3.29

17.73

3.30

20.97

2.48

539.09

100.00

536.52

100.00

846.15

100.00

รวมรายได้
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
ประจ�ำปี 2560
เรียน ผู้ถือหุ้น
บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน
โดยมีนายสุพงษ์ ลิ้มธนากุล เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายเมธา สุนทรจิตร์นายเจษฎา พรหมจาต เป็นกรรมการตรวจสอบ
ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกันรวม 4 ครั้ง แต่ละครั้งใช้เวลาประชุม 2-3 ชั่วโมง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ
ตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมดังกล่าวมีวาระการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีหัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในและผู้บริหารระดับสูงในวาระที่เกี่ยวข้องโดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นดังนี้
• การจัดท�ำงบการเงิน คณะกรรมการได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ�ำปี 2560 ร่วมกับผูบ้ ริหารและผูส้ อบบัญชี
เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ได้จัดท�ำขึ้นอย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรอง
ทัว่ ไปและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอครบถ้วน เชือ่ ถือได้และปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและแนวปฏิบตั ทิ างการบัญชี
ทีป่ ระกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีแล้ว นอกจากนีไ้ ด้สอบทานการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ใิ นรายการระหว่างกันของบริษทั บริษทั ย่อย
และบริษัทร่วม รวมทั้งรายการที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ด�ำเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
ส�ำนักงาน กลต.และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�ำหนด
• การควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาโครงสร้างการบริหารงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้เกิด
ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน พิจารณาแผนการตรวจสอบภายในประจ�ำปี 2560 ตามปัจจัยความเสี่ยงที่คาดว่าจะมีผลกระทบต่อ
การด�ำเนินงานของบริษัท พร้อมให้ข้อเสนอแนะและการปรับแผนงานการตรวจสอบให้สอดคล้องกับสถานการณ์มีการติดตามการด�ำเนิน
การแก้ไขตามรายงานผลการตรวจสอบในประเด็นที่มีนัยส�ำคัญกับฝ่ายบริหารอย่างต่อเนื่องซึ่งในปี 2560 ผู้สอบบัญชีของบริษัทไม่มี
ข้อสังเกตเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทที่เป็นสาระส�ำคัญ
นอกจากนี้ได้สอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิง และแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของ
กิจการตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition
Against Corruption) เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการ CAC
ก�ำหนด และบริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแล้วเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560
• การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจของบริษัทในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับเลขานุการบริษัท มีความเห็นว่าบริษัทได้ปฏิบัติ
อยู่ในกรอบของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
อย่างถูกต้อง
• ผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ�ำปี 2560 นางสาวปัทมวรรณ วัฒนกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9832 เป็นบุคคลที่มีความเหมาะสมมีความเป็นอิสระ มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบบัญชีมาเป็นเวลา
ยาวนาน ส�ำหรับการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ�ำปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบเสนอให้แต่งตั้ง นางสาวศศิธร
พงศ์อดิศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8802 หรือนางสาวมาริษา ธราธรบรรพกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5752
หรือนายธนิต โอสถาเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5155 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของ
บริษัทประจ�ำปี 2561
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• รายการระหว่างกัน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับ บริษัทในกลุ่มซึ่งอาจท�ำให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษทั โดยพิจารณาถึงความจ�ำเป็นในการเข้าท�ำรายการและความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการ
โดยพิจารณาจากเงื่อนไขต่างๆให้เป็นไปตามลักษณะการด�ำเนินการค้าราคาปกติในตลาดซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้น
กับบุคคลภายนอก (หากท�ำได้) และให้มีการเปิดเผยข้อมูลในการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกันตามข้อก�ำหนดของคณะกรรมการกลต. และ
ตลาดหลักทรัพย์ฯตลอดจนมาตรฐานการบัญชีที่ก�ำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นว่าเป็นรายการทางการค้าจริง
อันเป็นธุรกิจตามปกติทั่วไป และเป็นรายการสนับสนุนการด�ำเนินงานของบริษัทฯที่มีความโปร่งใส ซึ่งบริษัทได้ถือปฏิบัติตามนโยบาย
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
จากการปฏิบัติงานตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบนั้น คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าบริษัทให้ความส�ำคัญกับการ
บริหารงานตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้มีความโปร่งใส สุจริตและมีจริยธรรม ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และ
ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีผลให้ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีประสิทธิภาพเพียงพอและเหมาะสมไม่มีข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�ำคัญ
รายการที่เกี่ยวโยงกันที่อาจท�ำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์นั้นเป็นรายการจริงทางการค้า อันเป็นธุรกิจโดยปกติทั่วไปเป็นไป
อย่างสมเหตุสมผล ไม่พบรายการผิดปกติที่เป็นสาระส�ำคัญ การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบทางราชการที่เกี่ยวข้องเป็นไปโดยถูกต้อง
ส�ำหรับงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ไม่มีเหตุการณ์แสดงถึงปัญหาหรือรายการที่มีผลกระทบต่องบการเงินอย่างมีนัยส�ำคัญ
ได้จัดท�ำขึ้นอย่างถูกต้องตามที่ควร ในสาระส�ำคัญตามมาตราฐานการรายงานทางการเงิน และได้เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อ
รายงานทางการเงิน ส�ำหรับปี 2560
บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงหน้าที่ และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนฯ ในการก�ำกับดูแลให้
รายงานทางการเงินของบริษัทฯ ที่จัดท�ำขึ้นมีข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส�ำคัญโปร่งใสเปิดเผยอย่างเพียงพอที่จะด�ำรงรักษา
ไว้ซงึ่ ทรัพย์สนิ ของบริษทั ฯ ป้องกันการทุจริตและการด�ำเนินการทีผ่ ดิ ปกติรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันซึง่ อาจท�ำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
เป็นรายการทางการค้าอันเป็นธุรกิจปกติทั่วไป รวมทั้งได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม
และถือปฏิบตั โิ ดยสม�ำ่ เสมอตลอดจนมีการพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลประโยชน์สงู สุด การปฏิบตั ติ ามกฎหมายและกฎเกณฑ์ทเี่ กีย่ วข้อง
ความรอบคอบระมัดระวังในการจัดท�ำงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยรวมถึงข้อมูลสารสนเทศ
ทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ�ำปีของบริษัทฯ
ดังนั้นเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียเกิดความเชื่อมั่นต่อรายงานทางการเงินของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระผู้ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตามประกาศ
ของคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนท�ำหน้าที่สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินและการด�ำเนินงานอย่างถูกต้องเพียงพอ
มีการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความโปร่งใสถูกต้อง และครบถ้วนรวมทั้ง
ให้มีความเพียงพอของระบบบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในการตรวจสอบภายใน และการก�ำกับดูแลของบริษัทฯ ที่เหมาะสม
และมีประสิทธิผลตลอดจนมีความครบถ้วนเพียงพอ และเหมาะสมของกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ
นโยบายต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องและข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศของคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้รายงานความเห็นเรือ่ งนีต้ อ่ คณะกรรมการบริษทั แล้วในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจ�ำปี (56-1) และรายงานประจ�ำปีของบริษัท
คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจสามารถให้ความมั่นใจ
อย่างมีเหตุผลต่อความน่าเชือ่ ถือได้ของงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมของบริษทั และบริษทั ย่อยสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทได้แสดงความเห็นว่างบการเงินได้แสดงฐานะการเงินผลการด�ำเนินงาน และกระแสเงินสดถูกต้องครบถ้วนเชื่อถือ
ได้สมเหตุสมผลถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินมีการใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม�่ำเสมอเปิดเผย
ข้อมูลอย่างโปร่งใสเพียงพอ และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
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นายสุภวัฒน์ สงวนงาม
กรรมการผู้จัดการ

สรุปฐานะการเงินรวมของบริษัท
งบการเงินรวมของบริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
แสดงผลขาดทุนจ�ำนวน 916.24 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีผลขาดทุนจ�ำนวน 275.46 ล้านบาท คิด
เป็นการเปลี่ยนแปลงขาดทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 233 ทั้งนี้บริษัทขอชี้แจงผลการด�ำเนินงานของกลุ่มบริษัทที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระส�ำคัญ
สรุปได้ดังนี้
1. รายได้จากการขายและการให้บริการส�ำหรับปี 2560 จ�ำนวน 521.33 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน โดยรายได้โฆษณาจากธุรกิจโทรทัศน์ลดลงร้อยละ 5 และรายได้จากธุรกิจสื่อรูปแบบใหม่เพิ่มขึ้นร้อยละ 46 ในขณะที่
รายได้จากธุรกิจวิทยุลดลงร้อยละ 39
2. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายส�ำหรับปี 2560 จ�ำนวน 1,442.22 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 80 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
เหตุผลหลักมาจาก
• ต้นทุนขายและการให้บริการลดลงร้อยละ 15 และต้นทุนในการจัดจ�ำหน่ายลดลง ร้อยละ 17 เนื่องจากกลุ่มบริษัทสามารถ
ควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
• ค่าใช้จา่ ยในการบริหารเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 103 เนือ่ งจาก กลุม่ บริษทั มีการจ่ายเงินชดเชยให้แก่พนักงานตามโครงการให้พนักงาน
ลาออกโดยสมัครใจ และบันทึกส�ำรองหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
• บริษัทย่อยได้บันทึกผลขาดทุนจากการด้อยค่าของใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดิน
ในระบบดิจิทัลและสิทธิในการเผยแพร่ภาพที่เกี่ยวข้องกับใบอนุญาตจ�ำนวน 567.40 ล้านบาท ในไตรมาส 3 ของปี 2560
โดยการด้อยค่าของใบอนุญาตฯนั้นได้มีการประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนจากการใช้ซึ่งวัดมูลค่าโดยการประมาณการ
กระแสเงินสดในอนาคตคิดลดโดยมีอัตราการเติบโตและอัตราคิดลดภายใต้ข้อสมมติฐานของฝ่ายบริหารของบริษัทย่อย
ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของประสบการณ์ในอดีตและแผนการด�ำเนินธุรกิจรวมถึงการคาดการณ์ในอนาตคที่เชื่อว่าสมเหตุสมผล
ในสถานการณ์ปจั จุบนั และน�ำมาเปรียบเทียบกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ทเี่ กีย่ วข้องกับใบอนุญาตฯ และบริษทั ได้บนั ทึก
ผลขาดทุนจากการ ด้อยค่าของเงินลงทุนในใบส�ำคัญแสดงสิทธิจ�ำนวน 83.61 ล้านบาท ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2560
กล่าวโดยสรุป ผลการด�ำเนินงานส�ำหรับงวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ของกลุ่มบริษัทมีผลขาดทุนจ�ำนวน 916.24 ล้านบาท
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีผลขาดทุนจ�ำนวน 275.46 ล้านบาท
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บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่ น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์

หมายเหตุ

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

2560

2559

2560

2559

(บาท)
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

5

60,241,826

136,011,877

55,908,442

124,848,945

เงินลงทุนชัว่ คราว

6

18,989,652

126,195,720

18,989,652

126,195,720

ลูกหนี้ การค้า

7

91,838,473

144,449,740

190,916,676

278,671,391

รายได้คา้ งรับ

4

30,502,842

53,538,849

51,815,842

77,450,063

ลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น

8

17,660,031

57,955,881

37,750,442

85,072,308

สิ นค้าคงเหลือ

9

8,779,884

16,210,593

8,518,941

16,210,593

ภาษีซ้ื อที่ยงั ไม่ถึงกาหนด

18,985,023

30,028,165

8,868,033

16,606,866

ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย

19,747,878

24,227,461

12,645,854

16,670,450

9,449,760

13,518,327

276,195,369

602,136,613

สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน

385,413,882

993,583
742,719,919

สินทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

10

-

-

-

810,250,000

เงินลงทุนระยะยาวในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

6

7,401,402

18,092,316

7,401,402

18,092,316

อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน

11

8,449,415

10,951,340

8,449,415

10,951,340

อาคารและอุปกรณ์

12

98,474,401

145,202,434

98,474,401

145,202,434

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

13

3,976,499

21,297,908

987,109

1,623,528

14

345,491,341

973,189,931

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

15

22,783,279

50,473,774

4,961,348

29,897,680

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

16

35,751,336

22,537,168

18,352,966

5,958,347

รวมสิ นทรัพย์ไม่ หมุนเวียน

522,327,673

1,241,744,871

138,626,641

1,021,975,645

รวมสิ นทรัพย์

798,523,042

1,843,881,484

524,040,523

1,764,695,564

ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และ
ประกอบกิจการโทรทัศน์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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-
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บริษัท เนชั่ น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่ น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน

หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถอื หุ้น

หมายเหตุ

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

2560

2559

2560

2559

(บาท)
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้ การค้า
เจ้าหนี้ หมุนเวียนอื่น

17

4,797,417

24,392,537

131,608,563

248,949,688

18

9,292,535

16,094,766

15,481,180

22,646,258

6,810,329

34,604,404

6,810,329

33,870,805

20

112,971,248

221,436,865

19

52,485,855

57,955,946

รายได้รอตัดบัญชี
ส่วนของค่าใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และ
ประกอบกิจการโทรทัศน์คา้ งจ่าย
ที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย

-

ภาษีขายที่ยงั ไม่ถึงกาหนดชาระ

2,876

35,735,263
-

48,776,532
-

28,759,930

39,463,069

19,531,412

23,836,827

1,307,764

503,409

1,307,764

499,909

216,425,078

394,453,872

210,474,511

378,580,019

20

430,463,334

430,026,432

21

29,952,105

39,272,391

17,536,284

20,849,005

รวมหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน

460,415,439

469,298,823

17,536,284

20,849,005

รวมหนีส้ ิ น

676,840,517

863,752,695

228,010,795

399,429,024

หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน
หนี้สินไม่ หมุนเวียน
ค่าใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และ
ประกอบกิจการโทรทัศน์คา้ งจ่าย
ประมาณการหนี้ สินไม่หมุนเวียน
สาหรับผลประโยชน์พนักงาน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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8

-

-

บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่ น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน

หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถอื หุ้น

หมายเหตุ

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

2560

2559

2560

2559

(บาท)
ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ทุนเรื อนหุ้น

22

ทุนจดทะเบียน

720,343,962

720,343,962

720,343,962

720,343,962

ทุนที่ออกและชาระแล้ว

535,436,609

535,436,609

535,436,609

535,436,609

824,431,691

824,431,691

824,431,691

824,431,691

23

2,251,183

2,796,373

2,251,183

2,796,373

24

24,100,000

24,100,000

24,100,000

24,100,000

(348,299,096) (1,090,189,755)

36,838,643

ส่ วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้ อหุ้น

22, 23

กาไร (ขาดทุน) สะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร (ขาดทุนสะสม)

(1,264,536,946)

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุ้น
รวมส่ วนของบริษทั ใหญ่

-

(58,336,776)

-

(58,336,776)

ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น

121,682,537
(12)
121,682,525

980,128,801
(12)
980,128,789

296,029,728
296,029,728

1,365,266,540
1,365,266,540

รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

798,523,042

1,843,881,484

524,040,523

1,764,695,564

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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บริษทั เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่

สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

2560

2559

2560

2559

(บาท)
รายได้
รายได้จากการขายและการให้บริ การ

4

521,328,418

518,790,722

272,653,042

269,658,384

2,459,656

13,414,953

2,451,875

13,266,096

15,303,958

4,318,266

32,842,043

31,495,993

539,092,032

536,523,941

307,946,960

314,420,473

4

513,576,946

603,584,146

192,463,923

223,360,886

ต้นทุนในการจัดจาหน่าย

4, 26

45,070,772

54,300,892

42,963,729

48,898,833

ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

4, 27

209,998,127

103,626,343

302,945,609

91,016,003

6, 10, 11, 13, 14

652,956,884

30

20,620,852

40,321,971

693,075

848,169

รวมค่ าใช้ จ่าย

1,442,223,581

801,833,352

1,424,623,220

364,123,891

ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้

(903,131,549)

(265,309,411) (1,116,676,260)

(49,703,418)

31

(13,106,301)
(916,237,850)

(10,153,303)
(10,352,138)
(275,462,714) (1,127,028,398)

9,574,896
(40,128,522)

ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย

6

(10,150,749)

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมสุ ทธิของเงินลงทุน
เผืเผื
่อขาย
่อขายที่โอนไปกาไรหรื อขาดทุน

6

83,071,719

15, 31

(14,584,194)

2,796,085

(14,584,194)

2,796,085

58,336,776

(11,184,341)

58,336,776

(11,184,341)

รายได้ดอกเบี้ย
รายได้อื่น

4

รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ต้นทุนขายและการให้บริ การ

ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ต้นทุนทางการเงิน

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
ขาดทุนสาหรับปี

-

885,556,884

-

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ ใน
กาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
(13,980,426)
-

(10,153,249)
83,074,219

(13,980,426)
-

ภาษีเงินได้ของรายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน
กาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
รวมรายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ใน
กาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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10

บริษทั เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่

สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

2560

2559

2560

2559

(บาท)
รายการที่จะไม่ถกู จัดประเภทใหม่
ไว้ในกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์
พนักงานที่กาหนดไว้

21

-

(9,924,982)

-

(4,029,094)

15, 31

-

1,984,996

-

805,819

-

(7,939,986)

-

(3,223,275)

ภาษีเงินได้ของรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่
ไว้ในกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
รวมรายการที่จะไม่ ถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ใน
กาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี
- สุ ทธิจากภาษีเงินได้
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี

58,336,776
(857,901,074)

(19,124,327)
58,336,776
(294,587,041) (1,068,691,622)

(14,407,616)
(54,536,138)

(916,237,822)

(275,462,669) (1,127,028,398)

(40,128,522)

(28)
(916,237,850)

(45)
(275,462,714) (1,127,028,398)

(40,128,522)

(857,901,046)

(294,586,996) (1,068,691,622)

(54,536,138)

(28)
(857,901,074)

(45)
(294,587,041) (1,068,691,622)

(54,536,138)

การแบ่ งปันกาไร (ขาดทุน)
ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
กาไร (ขาดทุน) สาหรับปี
การแบ่ งปันกาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
ขาดทุนต่ อหุ้น

32

ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและปรับลด

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

(1.71)

(0.51)

(2.10)

11
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(0.07)
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

535,436,609

-

กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสาหรับปี
กาไรหรื อขาดทุน
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่น
รวมกาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสาหรับปี
824,431,691

-

-

-

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นทีบ่ ันทึกโดยตรงกับส่ วนของผู้ถือหุ้น

-

-

-

824,431,691

ส่ วนเกิน
มูลค่าหุน้

-

23
33

535,436,609

ทุนเรื อนหุน้
ที่ออกและ
ชาระแล้ว

การเปลีย่ นแปลงในส่ วนได้เสียในบริ ษทั ย่ อย
การได้มาซึ่งส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมโดย
อานาจควบคุมไม่เปลี่ยนแปลง
รวมการเปลีย่ นแปลงส่ วนได้ เสียในบริ ษทั ย่ อย

รายการกับผู้ถือหุ้นทีบ่ ันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น
เงินทุนทีไ่ ด้รับจากผู้ถอื หุ้นและการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู อื หุ้น
การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
เงินปันผลให้ผถู้ ือหุน้ ของบริ ษทั
รวมเงินทุนทีไ่ ด้รับจากผู้ถอื หุ้นและการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู อื หุ้น

สาหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559

หมายเหตุ

บริษทั เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถอื หุ้น

12

2,796,373

-

1,050,527

-

1,050,527
1,050,527

1,745,846

ใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิ
ที่จะซื้อหุน้

24,100,000

-

-

-

-

24,100,000

ทุนสารอง
ตามกฎหมาย

(348,299,096)

(275,462,669)
(7,939,986)
(283,402,655)

(42,834,908)

20
20

(42,834,928)
(42,834,928)

(22,061,533)

ขาดทุนสะสม
(บาท)

ขาดทุนสะสม

(58,336,776)

(11,184,341)
(11,184,341)

-

-

-

(47,152,435)

เงินลงทุนเผื่อขาย

องค์ประกอบอื่น
ของส่ วนของผูถ้ ือหุน้

งบการเงินรวม

980,128,801

(275,462,669)
(19,124,327)
(294,586,996)

(41,784,381)

20
20

1,050,527
(42,834,928)
(41,784,401)

1,316,500,178

(12)

(45)
(45)

(20)

(20)
(20)

-

53

980,128,789

(275,462,714)
(19,124,327)
(294,587,041)

(41,784,401)

-

1,050,527
(42,834,928)
(41,784,401)

1,316,500,231

รวมส่วนของ
ส่วนของ
ผูถ้ ือหุน้
ส่วนได้เสี ยที่
รวมส่วนของ
ของบริ ษทั ใหญ่ ไม่มีอานาจควบคุม ผูถ้ ือหุน้

รายงาน
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

535,436,609

-

กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสาหรับปี
กาไรหรื อขาดทุน
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่น
รวมกาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสาหรับปี
824,431,691

-

-

-

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นทีบ่ ันทึกโดยตรงกับส่ วนของผู้ถือหุ้น

-

-

-

824,431,691

ส่ วนเกิน
มูลค่าหุน้

-

23

535,436,609

ทุนเรื อนหุน้
ที่ออกและ
ชาระแล้ว

การเปลีย่ นแปลงในส่ วนได้เสียในบริ ษทั ย่ อย
การได้มาซึ่งส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมโดย
อานาจควบคุมไม่เปลี่ยนแปลง
รวมการเปลีย่ นแปลงส่ วนได้ เสียในบริ ษทั ย่ อย

รายการกับผู้ถือหุ้นทีบ่ ันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น
เงินทุนทีไ่ ด้รับจากผู้ถอื หุ้นและการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู อื หุ้น
การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
รวมเงินทุนทีไ่ ด้รับจากผู้ถอื หุ้นและการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู อื หุ้น

สาหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560

หมายเหตุ

บริษทั เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถอื หุ้น

13

2,251,183

-

(545,190)

-

(545,190)
(545,190)

2,796,373

ใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิ
ที่จะซื้อหุน้

24,100,000

-

-

-

-

24,100,000

ทุนสารอง
ตามกฎหมาย

(1,264,536,946)

(916,237,822)
(916,237,822)

(28)

(28)
(28)

-

(348,299,096)

ขาดทุนสะสม
(บาท)

ขาดทุนสะสม

-

58,336,776
58,336,776

-

-

-

(58,336,776)

เงินลงทุนเผื่อขาย

องค์ประกอบอื่น
ของส่ วนของผูถ้ ือหุน้

งบการเงินรวม

121,682,537

(916,237,822)
58,336,776
(857,901,046)

(545,218)

(28)
(28)

(545,190)
(545,190)

980,128,801

28

28
28

(12)

(28)
(28)

-

(12)

121,682,525

(916,237,850)
58,336,776
(857,901,074)

(545,190)

-

(545,190)
(545,190)

980,128,789

รวมส่วนของ
ส่วนของ
ผูถ้ ือหุน้
ส่วนได้เสี ยที่
รวมส่วนของ
ของบริ ษทั ใหญ่ ไม่มีอานาจควบคุม ผูถ้ ือหุน้
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

535,436,609

-

กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสาหรับปี
กาไรหรื อขาดทุน
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่น
รวมกาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสาหรับปี

14

824,431,691

-

-

-

รวมรายการกับผู้ถอื หุ้นทีบ่ ันทึกโดยตรงกับส่ วนของผู้ถอื หุ้น

824,431,691

ส่ วนเกิน
มูลค่าหุน้

-

23
33

535,436,609

ทุนเรื อนหุน้
ที่ออกและ
ชาระแล้ว

-

รายการกับผู้ถอื หุ้นทีบ่ ันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถอื หุ้น
เงินทุนทีไ่ ด้ รับจากผู้ถอื หุ้นและการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ถู อื หุ้น
การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
เงินปั นผลให้ผถู ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
รวมเงินทุนทีไ่ ด้ รับจากผู้ถอื หุ้นและการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ถู อื หุ้น

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559

หมายเหตุ

บริษัท เนชั่ น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่ น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น

2,796,373

-

1,050,527

1,050,527
1,050,527

1,745,846

ใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิ
ที่จะซื้อหุน้

24,100,000

-

-

-

24,100,000

ทุนสารอง
ตามกฎหมาย
(บาท)

36,838,643

(40,128,522)
(3,223,275)
(43,351,797)

(42,834,929)

(42,834,929)
(42,834,929)

123,025,369

ยังไม่ได้จดั สรร

กาไรสะสม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(58,336,776)

(11,184,341)
(11,184,341)

-

-

(47,152,435)

เงินลงทุนเผื่อขาย

องค์ประกอบอื่น
ของส่ วนของผูถ้ ือหุน้

1,365,266,540

(40,128,522)
(14,407,616)
(54,536,138)

(41,784,402)

1,050,527
(42,834,929)
(41,784,402)

1,461,587,080

รวมส่ วนของ
ผูถ้ ือหุน้

รายงาน
ประจ�ำปี 2560
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

535,436,609

-

กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสาหรับปี
กาไรหรื อขาดทุน
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่น
รวมกาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสาหรับปี

15

824,431,691

-

-

-

รวมรายการกับผู้ถอื หุ้นทีบ่ ันทึกโดยตรงกับส่ วนของผู้ถอื หุ้น

824,431,691

ส่ วนเกิน
มูลค่าหุน้

-

23

535,436,609

ทุนเรื อนหุน้
ที่ออกและ
ชาระแล้ว

-

รายการกับผู้ถอื หุ้นทีบ่ ันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถอื หุ้น
เงินทุนทีไ่ ด้ รับจากผู้ถอื หุ้นและการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ถู อื หุ้น
การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
รวมเงินทุนทีไ่ ด้ รับจากผู้ถอื หุ้นและการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ถู อื หุ้น

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560

หมายเหตุ

บริษัท เนชั่ น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่ น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น

2,251,183

-

(545,190)

(545,190)
(545,190)

2,796,373

ใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิ
ที่จะซื้อหุน้

24,100,000

-

-

-

24,100,000

ทุนสารอง
ตามกฎหมาย
(บาท)

(1,090,189,755)

(1,127,028,398)
(1,127,028,398)

-

-

36,838,643

ยังไม่ได้จดั สรร
(ขาดทุนสะสม)

กาไร (ขาดทุน) สะสม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

-

58,336,776
58,336,776

-

-

(58,336,776)

เงินลงทุนเผื่อขาย

องค์ประกอบอื่น
ของส่ วนของผูถ้ ือหุน้

296,029,728

(1,127,028,398)
58,336,776
(1,068,691,622)

(545,190)

(545,190)
(545,190)

1,365,266,540

รวมส่วนของ
ผูถ้ ือหุน้

บริษัท เนชั่ น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่ น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด
งบการเงินรวม
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

2560

2559

2560

2559

(บาท)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
ขาดทุนสาหรับปี
ปรั บรายการที่กระทบขาดทุนเป็ นเงินสดรั บ (จ่ าย)
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าเสื่อมราคา
ค่าตัดจาหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ค่าตัดจาหน่ายใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และ
ประกอบกิจการโทรทัศน์
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และ
ประกอบกิจการโทรทัศน์
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของอสังหาริ มทรัพย์เพือ่ การลงทุน
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนระยะยาว
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
(กลับรายการ) การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
(กาไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
ในตราสารหนี้
กาไรจากการจาหน่ายเงินลงทุนในตราสารหนี้
กาไรจากการจาหน่ายตราสารหนี้ในกองทุนส่ วนบุคคล
กาไรจากการรับคืนเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
(กลับรายการ) หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสู ญ
กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสิ นค้า
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
กาไรจากการจาหน่ายอุปกรณ์
ขาดทุนจากการตัดจาหน่ายอุปกรณ์
ขาดทุนจากการตัดจาหน่ายภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย
ดอกเบี้ยรับ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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(916,237,850)

16

(275,462,714) (1,127,028,398)
10,352,138
693,075
47,569,124
681,369

(40,128,522)

13,106,301
20,620,852
47,569,124
13,154,359

10,153,303
40,321,971
46,642,232
11,688,100

66,958,590

79,014,067

560,740,000
1,945,000
6,660,000
83,611,884
(11,518,385)
(545,190)

899,874
1,050,527

1,945,000
800,000,000
83,611,884
(5,020,811)
(545,190)

(1,947,923)
1,050,527

(150,868)
(749,543)
(937,583)
65,391,466
(107,891)
1,089,420
(106,245)
10,242,075
269,702
(2,459,656)
(41,454,438)

24,789
(481,674)
(623,162)
(245,155)
(2,749)
166,318
(13,414,953)
(100,269,226)

(150,866)
(745,384)
(937,583)
(4,100,744)
206,528,484
(107,891)
1,089,420
(106,245)
10,242,075
(2,451,875)
21,517,582

24,320
(470,829)
(614,434)
(245,155)
(2,749)
166,318
(13,266,096)
(16,583,714)

-

(9,574,896)
848,169
46,642,232
935,324
-

บริษัท เนชั่ น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่ น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด
งบการเงินรวม
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

2560

2559

2560

2559

(บาท)
การเปลี่ยนแปลงในสิ นทรั พย์ และหนีส้ ิ นดาเนิ นงาน
ลูกหนี้การค้า
รายได้คา้ งรับ
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
รายได้รอตัดบัญชี
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
กระแสเงินสดสุ ทธิ ใช้ไปในการดาเนิ นงาน
ภาษีเงินได้จ่ายออก
ภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่ายรับคืน
กระแสเงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมดาเนินงาน

20,361,823
23,036,007
7,179,423
7,538,600
15,111,709
3,203,641
(16,674,020)
(6,092,970)
(27,083,661)
(6,671,735)
(9,898,784)
(31,444,405)
(19,750,755)
7,539,951
(43,655,209)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากการคืนทุนของบริ ษทั ย่อย

-

65,847,304
48,907,684
(10,579,969)
(5,660,424)
2,938,024
648,357
(8,850,731)
(38,293,024)
26,813,395
(22,803,466)
(15,229,153)
(56,531,229)
(23,425,397)
2,349,078
(77,607,548)
-

56,505,125
25,634,221
(128,026,590)
7,799,543
8,732,416
2,731,009
(117,341,125)
(6,455,817)
(26,350,062)
(13,041,269)
(3,497,560)
(171,792,527)
(12,645,854)
1,544,822
(182,893,559)
14,350,744

40,102,114
46,839,670
19,365,562
(5,660,424)
7,556,838
346,510
(152,096,911)
330,251
26,396,795
4,612,584
(5,419,445)
(34,210,170)
(15,401,599)
2,349,078
(47,262,691)
-

เงินลงทุนชัว่ คราว

55,148,000

เงินสดรับจากการขายตราสารหนี้ในกองทุนส่วนบุคคล

88,985,410

-

88,985,410

-

เงินสดจ่ายเพือ่ ซื้อตราสารหนี้ในกองทุนส่วนบุคคล

(106,977,274)

-

(106,977,274)

-

เงินสดรับจากการขายตราสารหนี้ของกิจการอื่น

515,087,925

644,714,830

508,083,765

626,300,455

เงินสดจ่ายเพือ่ ซื้อตราสารหนี้ของกิจการอื่น

(443,200,000)

(701,200,000)

(436,200,000)

(683,300,000)

671,777

7,673,558

671,777

7,673,558

(10,759,923)

(13,296,305)

(10,759,923)

(13,296,305)

(5,429,100)

(23,396,700)

-

(958,652)

(2,422,626)

(958,652)

(122,800,000)

(245,600,000)

1,818,804

15,430,066

1,811,023

15,206,250

(28,413,033)

176,195,096

114,154,870

435,154,368

เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพือ่ ซื้ออาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพือ่ ซื้อลิขสิ ทธิ์ รายการ
เงินสดจ่ายเพือ่ ซื้อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

494,292,273

55,148,000

484,793,036

(2,222,626)

เงินสดจ่ายเพือ่ ชาระค่าใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และ
ประกอบกิจการโทรทัศน์
ดอกเบี้ยรับ
กระแสเงินสดสุ ทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท เนชั่ น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่ น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาหรับปี สิ้นสุดวันที่

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

2560

2559

2560

2559

(บาท)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินปันผลจ่ายให้ผถู ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
ดอกเบี้ยจ่าย
กระแสเงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

(3,701,809)
(3,701,809)

(42,834,929)
(4,512,961)
(47,347,890)

(201,814)
(201,814)

(300,000,000)
(42,834,929)
(205,686)
(343,040,615)

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง) สุ ทธิ

(75,770,051)

51,239,658

(68,940,503)

44,851,062

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

136,011,877
60,241,826

84,772,219
136,011,877

124,848,945
55,908,442

79,997,883
124,848,945

342,400
1,950,000
-

138,009
2,010,000
913,652

342,400
-

138,009
2,010,000
913,652

543,434,582
-

651,463,297
21,961,703

-

21,961,703

รายการทีไ่ ม่ ใช่ เงินสด
เจ้าหนี้คา่ ซื้ออาคารและอุปกรณ์
เจ้าหนี้คา่ ซื้อลิขสิ ทธิ์ รายการ
เจ้าหนี้คา่ ซื้อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบ
กิจการโทรทัศน์คา้ งจ่าย
การแลกเปลี่ยนบริ การด้วยสิ นทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
หมายเหตุ

สารบัญ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ข้อมูลทัว่ ไป
เกณฑ์การจัดทํางบการเงิน
นโยบายการบัญชีที่สาํ คัญ
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนอื่น
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
สิ นค้าคงเหลือ
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ค่าใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์คา้ งจ่าย
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน
ทุนเรื อนหุน้
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุน้
สํารอง
ส่ วนงานดําเนินงาน
ต้นทุนในการจัดจําหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
ต้นทุนทางการเงิน
19
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บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
หมายเหตุ

สารบัญ

31
32
33
34
35
36

ภาษีเงินได้
ขาดทุนต่อหุน้
เงินปันผล
เครื่ องมือทางการเงิน
ภาระผูกพันกับกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
การจัดประเภทรายการใหม่
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บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
งบการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561
1

ข้ อมูลทั่วไป
บริ ษทั เนชัน่ บรอดแคสติ้ง คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) “บริ ษทั ” เป็ นนิ ติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นในประเทศไทย และ
มีที่อยูจ่ ดทะเบียนตั้งอยูเ่ ลขที่ 1858/51-62 ชั้น 12, 13 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุ งเทพมหานคร
บริ ษทั จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2552
บริ ษทั ใหญ่ในระหว่างปี ได้แก่ บริ ษทั เนชัน่ มัลติมีเดีย กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) (ถือหุน้ ร้อยละ 71.45) ซึ่ งเป็ นนิติบุคคล
ที่จดั ตั้งขึ้นในประเทศไทย
บริ ษทั ดําเนิ นธุ รกิจหลักเกี่ยวกับการผลิตรายการโทรทัศน์ รายการวิทยุ และให้บริ การโฆษณาผ่านสื่ อโทรทัศน์ วิทยุ
และสื่ อรู ปแบบใหม่ รายละเอียดของบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 13 ธันวาคม 5260 และ 5229 ได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุขอ้ 30

2

เกณฑ์ การจัดทางบการเงิน

(ก) เกณฑ์ การถือปฏิ บัติ
งบการเงิ นนี้ จดั ทํา ขึ้ นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น รวมถึ งแนวปฏิ บตั ิ ทางการบัญชี ที่ ประกาศใช้โดย
สภาวิ ช าชี พ บัญ ชี ฯ (“สภาวิ ช าชี พ บัญ ชี ”) กฎระเบี ย บและประกาศคณะกรรมการกํา กั บ หลัก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
สภาวิชาชีพบัญชีได้ปรับปรุ งมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับ ซึ่ งมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่รอบระยะเวลาบัญชี
ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 5566 ในเบื้องต้นการปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ปรับปรุ งใหม่
นั้น มีผลให้เกิ ดการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี ของกลุ่มบริ ษทั ในบางเรื่ อง การเปลี่ยนแปลงนี้ ไม่มีผลกระทบ
อย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงิน
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บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
นอกเหนื อจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ ปรับปรุ งใหม่ขา้ งต้น สภาวิชาชี พบัญชี ได้ปรับปรุ งมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับอื่นๆ ซึ่ งมีผลบังคับสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 5561 เป็ น
ต้นไป และไม่ได้มีการนํามาใช้สาํ หรับการจัดทํางบการเงินนี้
กลุ่มบริ ษทั ได้ประเมินในเบื้องต้นถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่องบการเงินรวมหรื องบการเงินเฉพาะกิจการจากการ
ถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ปรับปรุ งใหม่เหล่านี้ ซึ่ งคาดว่าไม่มีผลกระทบที่มีสาระสําคัญต่อ
งบการเงินในงวดที่ถือปฏิบตั ิ
(ข) เกณฑ์ การวัดมูลค่ า
งบการเงินนี้จดั ทําขึ้นโดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม ยกเว้นรายการดังต่อไปนี้
รายการ
เงินลงทุนในตราสารหนี้
เงินลงทุนเผื่อขาย
หนี้สินผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้

เกณฑ์ การวัดมูลค่ า
มูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม
มูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพันตามผลประโยชน์ที่
กําหนดไว้ ซึ่ งได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุขอ้ 3 (ฐ)
มูลค่ายุติธรรม

ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ น้
(ค) สกุลเงินที่ ใช้ ในการดาเนินงานและนาเสนองบการเงิน

งบการเงินนี้จดั ทําและแสดงหน่วยเงินตราเป็ นเงินบาทซึ่ งเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงานของบริ ษทั
(ง)

การใช้ วิจารณญาณและการประมาณการ
ในการจัดทํางบการเงิ นให้เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ผูบ้ ริ หารต้องใช้วิ จารณญาณ การประมาณ
และข้อสมมติ หลายประการ ซึ่ งมีผลกระทบต่อการกําหนดนโยบายการบัญชี และการรายงานจํานวนเงิ นที่ เกี่ ยวกับ
สิ นทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างจากที่ประมาณไว้
ประมาณการและข้อสมมติที่ใช้ในการจัดทํางบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่ อง การปรับประมาณการทาง
บัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็ นต้นไป
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บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ข้อสมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ
ข้อมูลเกี่ยวกับข้อสมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการที่สาํ คัญซึ่ งมีความเสี่ ยงอย่างมีนยั สําคัญที่
เป็ นเหตุให้ตอ้ งมีการปรับปรุ งจํานวนเงินที่ รับรู ้ในงบการเงิ น ซึ่ งได้เปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิ น
ต่อไปนี้
หมายเหตุขอ้ 9
หมายเหตุขอ้ 7 8 10 และ14
หมายเหตุขอ้ 15
หมายเหตุขอ้ 21

ประมาณการมูลค่าสุ ทธิ ที่คาดว่าจะได้รับของสิ นค้าคงเหลือ
การทดสอบการด้อยค่า เกี่ยวกับการใช้ขอ้ สมมติ ที่สาํ คัญในการ
ประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
การรั บ รู ้ สิ นทรั พ ย์ภ าษี เ งิ นได้ การคาดการณ์ กาํ ไรทางภาษี ใน
อนาคตที่จะนําขาดทุนทางภาษีไปใช้ประโยชน์ และ
การวัดมูลค่าภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้
เกี่ยวกับข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ประกันภัย

การวัดมูลค่ ายุติธรรม
นโยบายการบัญชี และการเปิ ดเผยข้อมูลของกลุ่มบริ ษทั หลายข้อกําหนดให้มีการวัดมูลค่ายุติธรรมทั้งสิ นทรัพย์และ
หนี้สินทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั กําหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรม กรอบแนวคิดนี้ รวมถึงกลุ่มผูป้ ระเมิน
มูลค่าซึ่ งมีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวัดมูลค่ายุติธรรมที่มีนยั สําคัญ รวมถึงการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ 3 และ
รายงานโดยตรงต่อผูบ้ ริ หารสูงสุ ดทางด้านการเงิน
กลุ่ มผูป้ ระเมิ นมูลค่ า มี การทบทวนข้อมูลที่ ไ ม่ ส ามารถสังเกตได้ และปรั บปรุ งการวัด มูลค่ า ที่ มีนัย สํา คัญ อย่า ง
สมํ่า เสมอ หากมี การใช้ข ้อมูลจากบุ ค คลที่ ส ามเพื่ อวัด มูลค่ า ยุติ ธรรม เช่ น ราคาจากนายหน้า หรื อการตั้งราคา
กลุ่ มผูป้ ระเมิ นได้ประเมิ นหลัก ฐานที่ ไ ด้ม าจากบุ ค คลที่ ส ามที่ ส นับ สนุ นข้อสรุ ปเกี่ ย วกับ การวัด มูล ค่ า รวมถึ ง
การจัดลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมว่าเป็ นไปตามที่กาํ หนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินอย่างเหมาะสม
การวัดมูลค่าที่มีนยั สําคัญจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริ ษทั
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บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
เมื่อวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สิน กลุ่มบริ ษทั ได้ใช้ขอ้ มูลที่สามารถสังเกตได้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้
มูลค่ายุติธรรมเหล่านี้ถกู จัดประเภทในแต่ละลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลที่ใช้ในการประเมินมูลค่า ดังนี้
„ ข้อมูลระดับ 1 เป็ นราคาเสนอซื้ อขาย (ไม่ตอ้ งปรับปรุ ง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สิน
อย่างเดียวกัน
„ ข้อมูลระดับ 2 เป็ นข้อมูลอื่นที่ สังเกตได้โดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรื อโดยอ้อม (เช่ น ได้มาจากราคา) สําหรับ
สิ นทรัพย์น้ นั หรื อหนี้สินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้ อขายซึ่ งรวมอยูใ่ นข้อมูลระดับ 1
„ ข้อมูลระดับ 3 เป็ นข้อมูลสําหรั บสิ นทรั พย์หรื อหนี้ สินที่ ไม่ได้มาจากข้อมูลที่ สามารถสังเกตได้ (ข้อมูลที่ ไม่
สามารถสังเกตได้)
หากข้อมูลที่นาํ มาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินถูกจัดประเภทลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่
แตกต่างกัน การวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจัดประเภทในภาพรวมในระดับเดี ยวกันตามลําดับชั้นของมูลค่ า
ยุติธรรมของข้อมูลที่อยูใ่ นระดับตํ่าสุ ดที่มีนยั สําคัญสําหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวม
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อสมมติที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม อยูใ่ นหมายเหตุประกอบงบการเงิน ดังต่อไปนี้
„
„

หมายเหตุขอ้ 23
หมายเหตุขอ้ 34

การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
เครื่ องมือทางการเงิน

การใช้ เกณฑ์ การดาเนินงานต่ อเนื่อง
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มีขาดทุนสุ ทธิ จาํ นวน 916.54 ล้านบาท และ 1,127.03
ล้านบาท ตามลําดับ (2559: 275.46 ล้ านบาท และ 40.13 ล้ านบาท ตามลาดับ) และ ณ วันเดียวกัน กลุ่มบริ ษทั และ
บริ ษทั มีขาดทุนสะสมจํานวน 1,564.54 ล้านบาท และ 1,090.19 ล้านบาท ตามลําดับ (2559: 348.30 ล้ านบาท และ
กาไรสะสม 36.84 ล้ านบาท ตามลาดับ) สถานการณ์ ดงั กล่าวแสดงให้เห็ นว่ามีความไม่แน่ นอนที่ มีสาระสําคัญ
เกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชี สาํ หรับการดําเนิ นงานต่อเนื่ อง นอกจากนี้ บริ ษทั ใหญ่ได้เปิ ดเผย
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินงบการเงินระหว่างกาลสําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 36 กันยายน
5566 เกี่ ยวกับเกณฑ์การจัดทํางบการเงิ นโดยใช้เกณฑ์การดําเนิ นงานต่อเนื่ อง ฐานะการเงิ น และสภาพคล่องของ
บริ ษทั ใหญ่ ตลอดจนแผนงาน และการจัดการความเสี่ ยงด้านสภาพคล่องของกลุ่มบริ ษทั
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บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั ได้พิจารณาอย่างละเอี ยดรอบคอบถึ งฐานะการเงิ นและสภาพคล่องของกลุ่มบริ ษทั และ
บริ ษทั โดยมีแผนงานการผนึกกําลังร่ วมกันกับบริ ษทั ในกลุ่มเพื่อขยายส่ วนงานดิจิทลั และแผนการยกเลิกส่ วนงานที่
ไม่ก่อให้เกิดกําไร รวมถึงแผนงานและมาตรการควบคุมค่าใช้จ่าย เช่ น การลดอัตรากําลังคนให้เหมาะสม การลด
พื้นที่สาํ นักงานที่เกินความจําเป็ น การลดต้นทุนการผลิต และการลดค่าใช้จ่ายในการบริ หารอื่นๆ เพื่อปรับปรุ งฐานะ
การเงิน สภาพคล่อง กระแสเงินสดและผลการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ให้ดีข้ ึนอย่างต่อเนื่อง
ผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั เชื่ อว่าการจัดทํางบการเงิ นตามข้อสมมติทางบัญชี ที่ว่ากลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั จะดําเนิ นงาน
อย่า งต่ อ เนื่ อ งต่ อไปมี ค วามเหมาะสม ดังนั้น งบการเงิ น รวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการจึ งไม่ ไ ด้รวมรายการ
ปรับปรุ งมูลค่าสิ นทรัพย์และจัดประเภทรายการสิ นทรัพย์และหนี้ สินใหม่ ซึ่ งอาจจําเป็ นหากกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั
ไม่สามารถดําเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
3

นโยบายการบัญชีที่สาคัญ
นโยบายการบัญชีที่นาํ เสนอดังต่อไปนี้ได้ถือปฏิบตั ิโดยสมํ่าเสมอสําหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาที่รายงาน

(ก) เกณฑ์ ในการจัดทางบการเงินรวม
งบการเงินรวมประกอบด้วยงบการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย (รวมกันเรี ยกว่า “กลุ่มบริ ษทั ”)
บริ ษัทย่ อย
บริ ษทั ย่อยเป็ นกิจการที่อยูภ่ ายใต้การควบคุมของกลุ่มบริ ษทั การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อกลุ่มบริ ษทั เปิ ดรับหรื อมีสิทธิ ใน
ผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวข้องกับกิจการนั้นและมีความสามารถในการใช้อาํ นาจเหนือกิจการนั้นทําให้เกิดผล
กระทบต่อจํานวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริ ษทั งบการเงินของบริ ษทั ย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงินรวมนับแต่วนั ที่
มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้ นสุ ดลง
ส่ วนได้ เสี ยที่ ไม่ มีอานาจควบคุม
ณ วันที่ซ้ื อธุรกิจ กลุ่มบริ ษทั วัดมูลค่าส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมตามอัตราส่ วนได้เสี ยในสิ นทรัพย์สุทธิ ที่ได้มา
จากผูถ้ กู ซื้ อ
การเปลี่ยนแปลงส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ย่อยของกลุ่มบริ ษทั ที่ไม่ทาํ ให้กลุ่มบริ ษทั สู ญเสี ยอํานาจการควบคุมจะบันทึก
บัญชีโดยถือเป็ นรายการในส่ วนของผูถ้ ือหุน้
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บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
การสู ญเสี ยการควบคุม
เมื่อกลุ่มบริ ษทั สูญเสี ยการควบคุมในบริ ษทั ย่อย กลุ่มบริ ษทั ตัดรายการสิ นทรัพย์และหนี้ สินของบริ ษทั ย่อยนั้นออก
รวมถึ งส่ วนได้เสี ยที่ ไม่มีอาํ นาจควบคุ มและส่ วนประกอบอื่ นในส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นที่ เกี่ ยวข้องกับบริ ษทั ย่อยนั้น
กําไรหรื อขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการสู ญเสี ยการควบคุมในบริ ษทั ย่อยรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน ส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ย่อย
เดิมที่ยงั คงเหลืออยูใ่ ห้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่สูญเสี ยการควบคุม
การตัดรายการในงบการเงินรวม
ยอดคงเหลือและรายการบัญชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได้ หรื อค่าใช้จ่ายที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งซึ่ งเป็ นผลมาจาก
รายการระหว่างกิจการในกลุ่ม ถูกตัดรายการในการจัดทํางบการเงินรวม
(ข) เงินตราต่ างประเทศ
รายการบัญชี ที่เป็ นเงินตราต่ างประเทศ
รายการบัญชี ที่เป็ นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดําเนิ นงานของแต่ละบริ ษทั ในกลุ่มบริ ษทั
โดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
สิ นทรั พ ย์แ ละหนี้ สิ นที่ เ ป็ นตัวเงิ นและเป็ นเงิ นตราต่ า งประเทศ ณ วันที่ ร ายงาน แปลงค่ า เป็ นสกุลเงิ นที่ ใ ช้ใ น
การดําเนินงานโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น
สิ น ทรั พ ย์แ ละหนี้ สิ น ที่ ไ ม่ เ ป็ นตัว เงิ น ซึ่ งเกิ ด จากรายการบัญ ชี ที่ เ ป็ นเงิ น ตราต่ า งประเทศซึ่ งบันทึ ก ตามเกณฑ์
ราคาทุนเดิม แปลงค่าเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงานโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการแปลงค่า รับรู ้เป็ นกําไรหรื อขาดทุนในงวดบัญชีน้ นั
(ค) เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบด้วย ยอดเงิ นสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผื่อ
เรี ยก และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง
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(ง)

ลูกหนี้การค้ าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นแสดงในราคาตามใบแจ้งหนี้หกั ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ค่ าเผื่อหนี้ สงสัย จะสู ญประเมิ นโดยการวิเ คราะห์ประวัติการชํา ระหนี้ และการคาดการณ์ เ กี่ ยวกับการชําระหนี้
ในอนาคตของลูกค้า ลูกหนี้จะถูกตัดจําหน่ายจากบัญชีเมื่อทราบว่าเป็ นหนี้สูญ

(จ) สินค้ าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหรื อมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่า
ต้นทุ นสิ นค้าประกอบด้วยราคาทุนที่ ซ้ื อ ต้นทุนแปลงสภาพหรื อต้นทุนอื่ นเพื่อให้สินค้าอยู่ในสถานที่ และสภาพ
ปัจจุบนั
สิ นค้าสําเร็ จรู ปประกอบด้วย หนังสื อ แผ่นซี ดี แผ่นดีวีดีและรายการโทรทัศน์ที่ผลิตเสร็ จ ต้นทุนของสิ นค้าคํานวณ
โดยใช้วิธี ดังนี้
หนังสื อ แผ่นซี ดีและดีวีดี
รายการโทรทัศน์

-

งานระหว่างทําสําหรับโครงการ

-

วิธีถวั เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก
แสดงมูล ค่ า ต้นทุ นของรายการทั้งที่ อ ยู่ร ะหว่า งการผลิ ต และที่ ผ ลิ ต เสร็ จ
ต้นทุนของรายการประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้องโดยตรงกับการ
ผลิ ต รายการ รั บ รู ้ เ ป็ นต้น ทุ น เมื่ อ ได้โ อนสิ ท ธิ แ ละส่ ง มอบ หรื อเมื่ อ ได้
ออกอากาศแล้ว
ประกอบด้วยต้นทุนการเตรี ยมการ แสดงในราคาทุน

มูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับเป็ นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการดําเนิ นธุ รกิจปกติหกั ด้วยค่าใช้จ่ายที่จาํ เป็ นโดยประมาณ
ในการขาย
กลุ่มบริ ษทั ตั้งค่าเผื่อมูลค่าสิ นค้าลดลง สําหรับสิ นค้าที่เสื่ อมคุณภาพ เสี ยหาย ล้าสมัยและค้างนาน
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(ฉ) เงินลงทุน
เงินลงทุนในบริ ษัทย่ อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั บันทึกบัญชี โดยใช้วิธีราคาทุนหักผลขาดทุนจากการ
ด้อยค่าสะสม
เงินลงทุนในตราสารหนีแ้ ละตราสารทุนอื่น
ตราสารหนี้ ซ่ ึ งเป็ นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดซึ่ งถือไว้เพื่อค้า จัดประเภทเป็ นสิ นทรัพย์หมุนเวียนและ
แสดงในมูลค่ายุติธรรม กําไรหรื อขาดทุนจากการตีราคาหลักทรัพย์ได้บนั ทึกในกําไรหรื อขาดทุน
ตราสารทุ นซึ่ งเป็ นหลักทรั พ ย์ในความต้องการของตลาด นอกเหนื อจากที่ ถือไว้เพื่ อค้า หรื อตั้งใจถื อ ไว้จนครบ
กําหนดจัดประเภทเป็ นเงินลงทุนเผื่อขาย ภายหลังการรับรู ้มลู ค่าในครั้งแรกเงินลงทุนเผื่อขายแสดงในมูลค่ายุติธรรม
และการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ใช่ผลขาดทุนจากการด้อยค่า บันทึกโดยตรงในส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ส่ วนผลขาดทุนจากการ
ด้อยค่ารับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน เมื่อมีการตัดจําหน่ายเงินลงทุน จะรับรู ้ผลกําไรหรื อขาดทุนสะสมที่ เคยบันทึ กใน
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ โดยตรงเข้ากําไรหรื อขาดทุน
มูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงินสําหรับหลักทรัพย์เพื่อค้าและหลักทรัพย์เผื่อขายจะใช้ราคาเสนอซื้ อ ณ วันที่
รายงาน
การจาหน่ ายเงินลงทุน
เมื่อมีการจําหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างจํานวนเงินสุ ทธิ ที่ได้รับและมูลค่าตามบัญชี และรวมถึงกําไรหรื อขาดทุน
สะสมจากการตีราคาหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องที่เคยบันทึกในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ จะถูกบันทึกในกําไรหรื อขาดทุน
ในกรณี ที่กลุ่มบริ ษทั จําหน่ายบางส่ วนของเงินลงทุนที่ถืออยู่ การคํานวณต้นทุนสําหรับเงินลงทุนที่จาํ หน่ายไปและ
เงินลงทุนที่ยงั ถืออยูใ่ ช้วิธีถวั เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักปรับใช้กบั มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนที่เหลืออยูท่ ้ งั หมด
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(ช) อสังหาริ มทรั พย์ เพือ่ การลงทุน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนได้แก่อาคารชุดและส่ วนปรับปรุ งที่ถือครองเพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่าหรื อ
จากมูลค่าที่เพิ่มขึ้นหรื อทั้งสองอย่าง ทั้งนี้ ไม่ได้มีไว้เพื่อขายตามปกติธุรกิจหรื อใช้ในการผลิตหรื อจัดหาสิ นค้าหรื อ
ให้บริ การหรื อใช้ในการบริ หารงาน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า
ต้น ทุ น รวมค่ า ใช้จ่ า ยทางตรงเพื่ อ ให้ไ ด้ม าซึ่ งอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์เ พื่ อ การลงทุ น และต้น ทุ น ทางตรงอื่ น เพื่ อ ให้
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนอยูใ่ นสภาพพร้อมใช้งาน
ค่าเสื่ อมราคาจะบันทึกในกําไรหรื อขาดทุน ซึ่ งคํานวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของ
สิ นทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์แสดงได้ดงั นี้
อาคารชุดและส่ วนปรับปรุ ง

20 ปี

(ซ) อาคารและอุปกรณ์
การรั บรู้ และการวัดมูลค่ า
สิ นทรั พย์ ที่เป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของกิจการ
อาคารและอุปกรณ์วดั มูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า
ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรงที่ เกี่ ยวข้องกับการได้มาของสิ นทรัพย์ และต้นทุ นทางตรงอื่ น ๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับการ
จัดหาสิ นทรัพย์เพื่อให้สินทรัพย์น้ นั อยู่ในสภาพที่ พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ สําหรับอุปกรณ์ที่ควบคุม
โดยลิ ขสิ ทธิ์ ซอฟต์แวร์ ซ่ ึ งไม่สามารถทํางานได้โดยปราศจากลิขสิ ทธิ์ ซอฟต์แวร์ น้ นั ให้ถือว่า ลิ ขสิ ทธิ์ ซอฟต์แวร์
ดังกล่าวเป็ นส่ วนหนึ่งของอุปกรณ์
ส่ วนประกอบของรายการอาคารและอุปกรณ์แต่ ละรายการที่ มีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ ากันต้องบันทึ กแต่ ละ
ส่ วนประกอบที่มีนยั สําคัญแยกต่างหากจากกัน
29

รายงาน
ประจ�ำปี 2560

111

บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
กําไรหรื อขาดทุนจากการจําหน่ายอาคารและอุปกรณ์ คื อผลต่างระหว่างสิ่ งตอบแทนสุ ทธิ ที่ได้รับจากการจําหน่าย
กับมูลค่าตามบัญชีของอาคารและอุปกรณ์ โดยรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน
ต้ นทุนที่ เกิดขึน้ ในภายหลัง
ต้นทุนในการเปลี่ยนแทนส่ วนประกอบจะรับรู ้เป็ นส่ วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของรายการอาคารและอุปกรณ์ ถ้ามี
ความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริ ษทั จะได้รับประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวัด
มูลค่าต้นทุนของรายการนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ ชิ้นส่ วนที่ถกู เปลี่ยนแทนจะถูกตัดจําหน่ายตามมูลค่าตามบัญชี ต้นทุน
ที่เกิดขึ้นในการซ่อมบํารุ งอาคารและอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็ นประจําจะรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
ค่ าเสื่ อมราคา
ค่าเสื่ อมราคาคํานวณจากมูลค่าเสื่ อมสภาพของรายการอาคารและอุปกรณ์ ซึ่ งประกอบด้วยราคาทุนของสิ นทรัพย์
หรื อต้นทุนในการเปลี่ยนแทนอื่น หักด้วยมูลค่าคงเหลือของสิ นทรัพย์
ค่ าเสื่ อมราคาบันทึ กเป็ นค่ า ใช้จ่ายในกําไรหรื อขาดทุ น คํานวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณของส่ วนประกอบของสิ นทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์แสดง
ได้ดงั นี้
อาคาร
ส่ วนปรับปรุ งสิ นทรัพย์เช่า
อุปกรณ์ที่ใช้ในการดําเนินงาน
เครื่ องตกแต่ง ติดตั้งและเครื่ องใช้สาํ นักงาน
ยานพาหนะ

20
5
5 - 16
5
5

ปี
ปี
ปี
ปี
ปี

กลุ่มบริ ษทั ไม่คิดค่าเสื่ อมราคาสําหรับสิ นทรัพย์ที่อยูร่ ะหว่างการติดตั้ง
วิธีการคิ ดค่าเสื่ อมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์ และมูลค่าคงเหลื อ ถูกทบทวนอย่างน้อยที่ สุดทุกสิ้ น
รอบปี บัญชี และปรับปรุ งตามความเหมาะสม
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บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
(ฌ) สินทรั พย์ ไม่ มีตัวตน
ใบอนุญาตให้ ใช้ คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์
มูลค่ า ตามบัญชี ของใบอนุ ญาตให้ใช้คลื่ นความถี่ และประกอบกิ จการโทรทัศน์ ประกอบด้วย ต้นทุ นทางตรงที่
เกี่ ยวข้องกับการได้มาซึ่ งใบอนุ ญาตให้ใช้คลื่ นความถี่ และประกอบกิ จการโทรทัศน์ภาคพื้นดิ นในระบบดิ จิตอล
ประเภทบริ การทางธุรกิจระดับชาติ ในหมวดหมู่ข่าวสารและสาระ แสดงมูลค่าเทียบเท่าเงินสดโดยวิธีคิดลดจํานวน
เงินที่ตอ้ งจ่ายชําระเพื่อให้เป็ นมูลค่าปัจจุบนั โดยใช้อตั ราคิดลดตามท้องตลาด วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าตัดจําหน่าย
สะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า ผลต่างระหว่างราคาเทียบเท่าเงินสดกับจํานวนเงิ นทั้งหมดที่ตอ้ งจ่ายชําระบันทึ ก
เป็ นต้นทุนทางการเงินตลอดอายุของการจ่ายชําระค่าธรรมเนียมการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบ
กิจการโทรทัศน์ โดยจะเริ่ มตัดจําหน่ายเมื่อพร้อมที่จะให้บริ การ
สิ นทรั พย์ ไม่ มีตัวตนอื่นๆ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่นๆ ที่ กลุ่มบริ ษทั ซื้ อมาและมีอายุใช้งานจํากัด วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ ายสะสม
และผลขาดทุนจากการด้อยค่า
รายจ่ ายภายหลังการรั บรู้ รายการ
รายจ่ายภายหลังการรับรู ้รายการจะรับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์เมื่อก่อให้เกิดประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจในอนาคต โดยรวมเป็ น
สิ นทรัพย์ที่สามารถระบุได้ที่เกี่ยวข้องนั้น ค่าใช้จ่ายอื่นรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
ค่ าตัดจาหน่ าย
ค่าตัดจําหน่ายคํานวณจากราคาทุนของสิ นทรัพย์หรื อจํานวนอื่นที่ใช้แทนราคาทุนหักด้วยมูลค่าคงเหลือ
ค่ า ตัด จํา หน่ า ยรั บรู ้ ในกํา ไรหรื อ ขาดทุ นโดยวิ ธีเ ส้นตรงซึ่ ง โดยส่ วนใหญ่ จะสะท้อนรู ป แบบที่ ค าดว่า จะได้รั บ
ประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จในอนาคตจากสิ นทรั พย์น้ ันตามระยะเวลาที่ คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสิ นทรั พย์ไม่มี
ตัวตน โดยเริ่ มตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนเมื่อสิ นทรัพย์น้ นั พร้อมที่จะให้ประโยชน์
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บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์สาํ หรับปี ปัจจุบนั และปี เปรี ยบเทียบแสดงได้ดงั นี้
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์และค่าลิขสิ ทธิ์ ซอฟต์แวร์
เครื่ องหมายการค้า
สิ ทธิ ในการเผยแพร่ ภาพ

15 ปี
3 และ 5 ปี
14 ปี
ตัดจําหน่ายโดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาที่
กําหนดในสัญญา

วิธีการตัดจําหน่าย ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือ จะได้รับการทบทวนทุกสิ้ นรอบปี บัญชี
และปรับปรุ งตามความเหมาะสม
(ญ) การด้ อยค่ า
ยอดสิ นทรั พย์ตามบัญชี ของกลุ่มบริ ษทั ได้รับการทบทวน ณ ทุ กวันที่ รายงานว่ามี ขอ้ บ่งชี้ เรื่ องการด้อยค่าหรื อไม่
ในกรณี ที่มีขอ้ บ่งชี้จะทําการประมาณมูลค่าสิ นทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน สําหรับสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอายุการให้
ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน หรื อ ยังไม่พร้อมใช้งาน จะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนทุกปี ในช่วงเวลาเดียวกัน
ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู ้เมื่อมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ หรื อมูลค่าตามบัญชี ของหน่ วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิ ด
เงินสดสู งกว่ามูลค่าที่จะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในกําไรหรื อขาดทุน เว้นแต่เมื่อมีการกลับรายการ
การประเมินมูลค่าของสิ นทรัพย์เพิ่มของสิ นทรัพย์ชิ้นเดียวกันที่เคยรับรู ้ในส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ และมีการด้อยค่าในเวลา
ต่อมา ในกรณี น้ ีจะรับรู ้ในส่ วนของผูถ้ ือหุน้
เมื่อมี การลดลงในมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทางการเงิ นเผื่อขาย ซึ่ งได้บนั ทึ กในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น และมี ความ
ชัดเจนว่าสิ นทรัพย์ดงั กล่าวมี การด้อยค่ า ยอดขาดทุ นซึ่ งเคยบันทึ กในส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นจะถูกบันทึ กในกําไรหรื อ
ขาดทุนโดยไม่ตอ้ งปรับกับยอดสิ นทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว ยอดขาดทุนที่บนั ทึกในกําไรหรื อขาดทุนเป็ นผลต่าง
ระหว่างราคาทุนที่ซ้ื อกับมูลค่ายุติธรรมในปัจจุบนั ของสิ นทรัพย์ หักขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
นั้นๆ ซึ่ งเคยรับรู ้แล้วในกําไรหรื อขาดทุน
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บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
การคานวณมูลค่ าที่ คาดว่ าจะได้ รับคื น
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์ทางการเงินสําหรับหลักทรัพย์เผื่อขาย คํานวณโดยอ้างอิงถึงมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ า ที่ ค าดว่า จะได้รับคื นของสิ นทรั พย์ที่ไ ม่ใ ช่ สิ นทรั พ ย์ทางการเงิ น หมายถึ ง มูลค่ าจากการใช้ข องสิ นทรั พ ย์
หรื อมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หักต้นทุนในการขายแล้วแต่มูลค่าใดจะสู งกว่า ในการประเมิ นมูลค่ าจากการใช้
ของสิ นทรัพย์ ประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตจะคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยใช้อตั ราคิดลดก่อน
คํานึ งภาษีเงิ นได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่ อาจประเมินได้ในตลาดปั จจุบนั ซึ่ งแปรไปตามเวลาและความเสี่ ยงที่ มีต่อ
สิ นทรัพย์ สําหรับสิ นทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสิ นทรัพย์อื่น จะพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะ
ได้รับคืนรวมกับหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์น้ นั เกี่ยวข้องด้วย
การกลับรายการด้ อยค่ า
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงินจะถูกกลับรายการ เมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนเพิ่มขึ้นในภายหลัง
และการเพิ่มขึ้นนั้นสัมพันธ์โดยตรงกับขาดทุนจากการด้อยค่าที่เคยรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน ส่ วนสิ นทรัพย์ทางการ
เงิ นที่ เป็ นตราสารทุ นที่ จัดประเภทเป็ นหลัก ทรั พ ย์เผื่ อขาย การกลับรายการจะถูกรั บรู ้ โดยตรงในกําไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็ จอื่น
ขาดทุ น จากการด้อ ยค่ า ของสิ น ทรั พ ย์ที่ ไ ม่ ใ ช่ สิ น ทรั พ ย์ท างการเงิ น อื่ นๆ ที่ เ คยรั บ รู ้ ใ นงวดก่ อ นจะถูก ประเมิ น
ณ ทุกวันที่ ที่ออกรายงานว่ามีขอ้ บ่งชี้ เรื่ องการด้อยค่าหรื อไม่ ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการ หากมีการ
เปลี่ยนแปลงประมาณการที่ ใช้ในการคํานวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคื น ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการ
เพี ยงเท่ าที่ มูลค่ า ตามบัญชี ของสิ นทรั พย์ไ ม่เกิ นกว่ามูลค่ าตามบัญ ชี ภายหลังหักค่ าเสื่ อมราคาหรื อค่ า ตัดจํา หน่ า ย
เสมือนหนึ่งไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน
(ฎ) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
หนี้ สินที่ มีภาระดอกเบี้ ยบันทึ กเริ่ มแรกในมูลค่ ายุติธรรมหักค่าใช้จ่ายที่ เกี่ ยวกับการเกิ ดหนี้ สิน ภายหลังจากการ
บันทึกหนี้ สินที่มีภาระดอกเบี้ ยจะบันทึ กต่อมาโดยวิธีราคาทุนตัดจําหน่ าย ผลต่างระหว่างยอดหนี้ เริ่ มแรกและยอด
หนี้เมื่อครบกําหนดไถ่ถอนจะบันทึกในกําไรหรื อขาดทุนตลอดอายุการกูย้ ืมโดยใช้วิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
(ฏ) เจ้ าหนี้การค้ าและเจ้ าหนี้หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ หมุนเวียนอื่นแสดงในราคาทุน
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บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
(ฐ) ผลประโยชน์ ของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
ภาระผูกพันในการสมทบเข้าโครงการสมทบเงิ นจะถูกรั บรู ้ เ ป็ นค่ าใช้จ่า ยพนักงานในกําไรหรื อขาดทุ นในรอบ
ระยะเวลาที่พนักงานได้ทาํ งานให้กบั กิจการ
โครงการผลประโยชน์ ที่กาหนดไว้
ภาระผูกพันสุ ทธิ ของกลุ่มบริ ษทั จากโครงการผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้ถกู คํานวณแยกต่างหากเป็ นรายโครงการจาก
การประมาณผลประโยชน์ในอนาคตที่เกิดจากการทํางานของพนักงานในงวดปั จจุบนั และงวดก่อนๆ ผลประโยชน์
ดังกล่าวได้มีการคิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็ นมูลค่าปัจจุบนั
การคํานวณภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้น้ นั จัดทําโดยนักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่ ได้รับ
อนุญาต โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้
ในการวัดมูลค่าใหม่ของหนี้ สินผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้สุทธิ กําไรหรื อขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ ประกันภัยจะถูกรับรู ้ รายการในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นทันที กลุ่มบริ ษทั กําหนดดอกเบี้ ยจ่ ายของ
หนี้สินผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้สุทธิ โดยใช้อตั ราคิดลดที่ใช้วดั มูลค่าภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ ณ ต้น
ปี โดยคํานึ งถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในหนี้ สินผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้สุทธิ ซ่ ึ งเป็ นผลมาจากการสมทบเงินและ
การจ่ายชําระผลประโยชน์ ดอกเบี้ยจ่ายสุ ทธิ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการผลประโยชน์รับรู ้รายการใน
กําไรหรื อขาดทุน
เมื่อมีการลดขนาดโครงการ กําไรหรื อขาดทุนจากการลดขนาดโครงการต้องรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนทันที กลุ่ม
บริ ษทั รับรู ้กาํ ไรและขาดทุนจากการจ่ายชําระผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกิดขึ้น
ผลประโยชน์ เมื่อเลิกจ้ าง
ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างจะรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อวันใดวันหนึ่งต่อไปนี้ เกิดขึ้นก่อน เมื่อกลุ่มบริ ษทั ไม่สามารถยกเลิก
ข้อเสนอการให้ผลประโยชน์ดงั กล่าวได้อีกต่อไป หรื อเมื่อกลุ่มบริ ษทั รับรู ้ตน้ ทุนสําหรับการปรับโครงสร้าง
ผลประโยชน์ ระยะสั้ นของพนักงาน
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(ฑ) การจ่ ายโดยใช้ ห้ นุ เป็ นเกณฑ์
มูลค่ายุติธรรมของสิ ทธิ ซ้ื อหุน้ ณ วันที่ให้สิทธิ แก่พนักงาน (ชําระด้วยตราสารทุน) รับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายพร้อมๆ ไปกับ
การเพิ่มขึ้ นในส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ตลอดระยะเวลาที่พนักงานสามารถเข้าใช้สิทธิ ได้อย่างไม่มีเงื่อนไข จํานวนที่รับรู ้
เป็ นค่าใช้จ่ายจะถูกปรับปรุ งเพื่อให้สะท้อนถึงจํานวนสิ ทธิ ซ้ื อหุ ้นที่แท้จริ งซึ่ งเข้าเงื่ อนไขการให้บริ การที่ เกี่ ยวข้อง
และเงื่ อนไขการได้รับสิ ทธิ ที่ไม่ใช่เงื่อนไขเรื่ องตลาดทุน ซึ่ งเป็ นจํานวนที่ เดิมเคยรับรู ้ตามจํานวนสิ ทธิ ซ้ื อหุ ้นที่ เข้า
เงื่ อนไขการให้บริ การที่ เ กี่ ยวข้อ งและเงื่ อนไขการได้รับสิ ทธิ ที่ ไ ม่ใ ช่ เ งื่ อนไขเรื่ องตลาดทุ น ณ วันที่ ไ ด้รั บสิ ท ธิ
สําหรับเงื่อนไขการได้รับสิ ทธิ ที่ไม่ใช่เงื่อนไขการบริ การหรื อผลงาน มูลค่ายุติธรรมของสิ ทธิ ซ้ื อหุ น้ ณ วันที่ให้สิทธิ
จะถูกวัดค่ า เพื่ อให้สะท้อนถึ งเงื่ อนไขนั้นและไม่มีการปรั บปรุ งสําหรั บผลต่ างระหว่างจํานวนที่ คาดไว้กับผลที่
เกิดขึ้นจริ ง
(ฒ) ประมาณการหนี้สิน
ประมาณการหนี้สินจะรับรู ้ก็ต่อเมื่อกลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรื อภาระผูกพันจากการอนุมานที่เกิดขึ้น
ในปัจจุบนั อันเป็ นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตซึ่ งสามารถประมาณจํานวนของภาระผูกพันได้อย่างน่าเชื่ อถือ และมี
ความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพื่อชําระภาระผูกพันดังกล่าว ประมาณ
การหนี้ สินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงิ นสดที่จะจ่ายในอนาคต โดยใช้อตั ราคิดลดในตลาดปั จจุบนั ก่อนคํานึ งถึง
ภาษีเงินได้ เพื่อให้สะท้อนจํานวนที่อาจประเมินได้ในตลาดปั จจุบนั ซึ่ งแปรไปตามเวลาและความเสี่ ยงที่มีต่อหนี้ สิน
ประมาณการหนี้สินส่ วนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเวลาที่ผา่ นไปรับรู ้เป็ นต้นทุนทางการเงิน
(ณ) รายได้
รายได้ที่รับรู ้ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม และแสดงสุ ทธิ จากส่ วนลดการค้า
การขายสิ นค้ าและให้ บริ การ
รายได้รับรู ้ ในกําไรหรื อขาดทุนเมื่ อได้โอนความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของสิ นค้าที่ มีนยั สําคัญ
ไปให้กบั ผูซ้ ้ื อแล้ว และจะไม่รับรู ้ รายได้ถา้ ฝ่ ายบริ หารยังมี การควบคุ มหรื อบริ หารสิ นค้าที่ ขายไปแล้วนั้นหรื อมี
ความไม่แน่ นอนที่ มีนยั สําคัญในการได้รับประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จจากการขายสิ นค้าหรื อให้บริ การนั้น ไม่อาจวัด
มูลค่าของจํานวนรายได้และต้นทุนที่เกิดขึ้นได้อย่างน่าเชื่อถือ หรื อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนที่จะต้องรับคืน
สิ นค้า รายได้จากการให้บริ การรับรู ้เมื่อมีการให้บริ การ
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รายได้ ค่าเช่ า
รายได้ค่าเช่ารับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า
ดอกเบีย้ รั บ
ดอกเบี้ยรับบันทึกในกําไรหรื อขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง
(ด) ต้ นทุนทางการเงิน
ดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายในทํานองเดียวกันบันทึกในกําไรหรื อขาดทุนในงวดที่ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกิดขึ้น
(ต) สัญญาเช่ าดาเนินงาน
รายจ่ายภายใต้สญ
ั ญาเช่าดําเนินงานบันทึกในกําไรหรื อขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า
ค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้นต้องนํามารวมคํานวณจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายตามระยะเวลาที่คงเหลือของสัญญาเช่า เมื่อได้รับ
การยืนยันการปรับค่าเช่า
(ถ) ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สําหรับปี ประกอบด้วยภาษีเงิ นได้ของงวดปั จจุบนั และภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงิ นได้
ของงวดปั จจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี รับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนเว้นแต่รายการที่รับรู ้โดยตรงในส่ วนของผู ้
ถือหุน้ หรื อกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ภาษี เ งิ นได้ของงวดปั จจุ บนั ได้แ ก่ ภาษี ที่ ค าดว่าจะจ่ า ยชํา ระหรื อได้รับชําระ โดยคํานวณจากกํา ไรหรื อขาดทุ น
ประจําปี ที่ ตอ้ งเสี ยภาษี โดยใช้อตั ราภาษี ที่ประกาศใช้ หรื อคาดว่า มี ผ ลบังคับใช้ ณ วันที่ รายงาน ตลอดจนการ
ปรับปรุ งทางภาษีที่เกี่ยวกับรายการในปี ก่อนๆ
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ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบนั ทึกโดยคํานวณจากผลแตกต่างชัว่ คราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์
และหนี้ สินและจํา นวนที่ ใช้เ พื่ อความมุ่งหมายทางภาษี ภาษี เงิ นได้รอการตัด บัญ ชี จะไม่ ถูกรั บ รู ้ เ มื่ อเกิ ด จากผล
แตกต่างชัว่ คราวต่อไปนี้ การรับรู ้สินทรัพย์หรื อหนี้ สินในครั้งแรกซึ่ งเป็ นรายการที่ไม่ใช่การรวมธุ รกิจและรายการ
นั้นไม่มีผลกระทบต่อกําไรขาดทุนทางบัญชีหรื อทางภาษี และผลแตกต่างที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยหาก
เป็ นไปได้วา่ จะไม่มีการกลับรายการในอนาคตอันใกล้
การวัดมูลค่ าของภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี ตอ้ งสะท้อนถึงผลกระทบทางภาษีที่จะเกิ ดจากลักษณะวิธีการที่ กลุ่ม
บริ ษทั คาดว่า จะได้รั บผลประโยชน์จากสิ นทรั พ ย์หรื อจะจ่ ายชําระหนี้ สิ นตามมูลค่ า ตามบัญชี ณ วันที่ สิ้ นรอบ
ระยะเวลาที่รายงาน
ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี วดั มูลค่าโดยใช้อตั ราภาษีที่คาดว่าจะใช้กบั ผลแตกต่ างชั่วคราวเมื่อมี การกลับรายการ
โดยใช้อตั ราภาษีที่ประกาศใช้หรื อที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน
ในการกําหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี กลุ่มบริ ษทั คํานึ งถึงผลกระทบ
ของสถานการณ์ ทางภาษี ที่ไ ม่ แ น่ นอนและอาจทํา ให้จาํ นวนภาษี ที่ต ้องจ่ า ยเพิ่ ม ขึ้ น และมี ด อกเบี้ ย ที่ ต ้อ งชํา ระ
กลุ่มบริ ษทั เชื่ อว่าได้ต้ งั ภาษีเงินได้คา้ งจ่ายเพียงพอสําหรับภาษีเงินได้ที่จะจ่ายในอนาคต ซึ่ งเกิดจากการประเมินผล
กระทบจากหลายปั จจัย รวมถึง การตี ความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดี ต การประเมินนี้ อยู่บน
พื้นฐานการประมาณการและข้อสมมติ และอาจจะเกี่ ยวข้องกับการตัดสิ นใจเกี่ ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต ข้อมูล
ใหม่ ๆ อาจจะทํา ให้กลุ่ มบริ ษ ทั เปลี่ ย นการตัด สิ นใจโดยขึ้ นอยู่กับ ความเพี ย งพอของภาษี เ งิ นได้ค ้า งจ่ า ยที่ มีอ ยู่
การเปลี่ยนแปลงในภาษีเงินได้คา้ งจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดที่เกิดการเปลี่ยนแปลง
สิ นทรั พย์ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี แ ละหนี้ สินภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี สามารถหักกลบได้เมื่ อกิ จการมี สิทธิ
ตามกฎหมายที่ จะนําสิ นทรั พย์ภาษี เงิ นได้ของงวดปั จจุบนั มาหักกลบกับหนี้ สินภาษีเงิ นได้ของงวดปั จจุ บนั และ
ภาษีเงินได้น้ ี ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันสําหรับหน่วยภาษีเดียวกันหรื อหน่วยภาษีต่างกัน
สําหรับหน่ วยภาษีต่างกันนั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายชําระหนี้ สินและสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั ด้วย
ยอดสุ ทธิ หรื อตั้งใจจะรับคืนสิ นทรัพย์และจ่ายชําระหนี้สินในเวลาเดียวกัน
สิ นทรั พย์ภ าษี เงิ นได้รอการตัด บัญชี จะบันทึ กต่ อเมื่ อมี ค วามเป็ นไปได้ค่ อนข้างแน่ นอนว่ากําไรเพื่ อเสี ยภาษี ใน
อนาคตจะมีจาํ นวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวดังกล่าว สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
จะถูกทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริ ง
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บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
(ท) ขาดทุนต่ อหุ้น
กลุ่มบริ ษทั แสดงขาดทุนต่อหุ น้ ขั้นพื้นฐานและขาดทุนต่อหุ น้ ปรับลดสําหรับหุ ้นสามัญ ขาดทุนต่อหุ น้ ขั้นพื้นฐาน
คํานวณโดยการหารขาดทุนของผูถ้ ือหุน้ สามัญของบริ ษทั ด้วยจํานวนหุน้ สามัญที่ออกจําหน่ายระหว่างปี ขาดทุนต่อ
หุ ้นปรั บลดคํานวณโดยการหารขาดทุ นของผูถ้ ื อหุ ้นสามัญที่ ปรั บปรุ งด้วยจํานวนหุ ้นสามัญที่ ออกจําหน่ าย และ
ผลกระทบของตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็ นหุน้ สามัญปรับลดทั้งหมดและสิ ทธิ ซ้ื อหุ น้ ของพนักงาน
(ธ) รายงานทางการเงินจาแนกตามส่ วนงาน
ผลการดําเนิ นงานของส่ วนงานที่ รายงานต่อประธานเจ้าหน้าที่ บริ หารของกลุ่มบริ ษทั (ผูม้ ี อาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ด
ด้านการดําเนิ นงาน) จะแสดงถึ งรายการที่ เกิ ดขึ้ นจากส่ วนงานดําเนิ นงานนั้นโดยตรงรวมถึ งรายการที่ ได้รับการ
ปันส่ วนอย่างสมเหตุสมผล รายการที่ไม่สามารถปันส่ วนได้ส่วนใหญ่เป็ นรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี หนี้สินหมุนเวียนอื่น และภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
4

บุคคลหรือกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
เพื่ อวัตถุ ประสงค์ในการจัดทํา งบการเงิ น บุ ค คลหรื อกิ จการเป็ นบุ คคลหรื อกิ จการที่ เ กี่ ยวข้องกันกับ กลุ่มบริ ษ ทั
หากกลุ่มบริ ษทั มีอาํ นาจควบคุมหรื อควบคุมร่ วมกันทั้งทางตรงและทางอ้อมหรื อมีอิทธิ พลอย่างมีนยั สําคัญต่อบุคคล
หรื อกิ จการในการตัดสิ นใจทางการเงิ นและการบริ หารหรื อในทางกลับกัน หรื อกลุ่มบริ ษทั อยู่ภายใต้การควบคุ ม
เดียวกันหรื ออยูภ่ ายใต้อิทธิ พลอย่างมีนยั สําคัญเดียวกันกับบุคคลหรื อกิจการนั้น การเกี่ยวข้องกันนี้ อาจเป็ นรายบุคคล
หรื อเป็ นกิจการ
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บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ความสัมพันธ์ที่มีกบั บริ ษทั ย่อยได้เปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ 10 สําหรับความสัมพันธ์กบั ผูบ้ ริ หารสําคัญและกิ จการที่
เกี่ยวข้องกันอื่น มีดงั นี้

ชื่อกิจการ
ผูบ้ ริ หารสําคัญ

ประเทศที่จดั ตั้ง
/สั ญชาติ
ไทย

บริ ษทั เนชัน่ มัลติมีเดีย กรุ๊ ป จํากัด
(มหาชน)
บริ ษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่ แนล
เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั เนชัน่ นิวส์ เน็ตเวิร์ค จํากัด

ไทย

บริ ษทั เอ็นเอ็มแอล จํากัด

ไทย

บริ ษทั คมชัดลึก มีเดีย จํากัด

ไทย

บริ ษทั กรุ งเทพธุรกิจ มีเดีย จํากัด

ไทย

บริ ษทั แบงคอก บิสสิ เนส บรอดแคสติ้ง
จํากัด
บริ ษทั ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย)
จํากัด
มหาวิทยาลัยเนชัน่

ไทย

บริ ษทั เนชัน่ โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท์
จํากัด

ไทย

ไทย
ไทย

ไทย
ไทย
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ลักษณะความสั มพันธ์
บุคคลที่มีอาํ นาจและความรับผิดชอบการวางแผน
สัง่ การและควบคุมกิจกรรมต่างๆ ของกิจการไม่ว่า
ทางตรงหรื อทางอ้อม ทั้งนี้ รวมถึงกรรมการของ
กลุ่ มบริ ษ ทั (ไม่ ว่ า จะทํา หน้า ที่ ใ นระดับ บริ ห าร
หรื อไม่)
เป็ นบริ ษทั ใหญ่ถือหุ น้ บริ ษทั ร้อยละ 71.45 และ
มีกรรมการร่ วมกัน
เป็ นบริ ษทั ที่บริ ษทั ใหญ่ถือหุน้ ร้อยละ 71.04 และ
มีกรรมการร่ วมกัน
เป็ นบริ ษทั ที่บริ ษทั ใหญ่ถือหุน้ ร้อยละ 99.99 และ
มีกรรมการร่ วมกัน
เป็ นบริ ษทั ที่บริ ษทั ใหญ่ถือหุน้ ร้อยละ 99.99 และ
มีกรรมการร่ วมกัน
เป็ นบริ ษทั ที่บริ ษทั ใหญ่ถือหุน้ ร้อยละ 99.99 และ
มีกรรมการร่ วมกัน
เป็ นบริ ษทั ที่บริ ษทั ใหญ่ถือหุน้ ร้อยละ 99.99 และ
มีกรรมการร่ วมกัน
เป็ นบริ ษทั ที่บริ ษทั ใหญ่ถือหุน้ ร้อยละ 99.93 และ
มีกรรมการร่ วมกัน
เป็ นบริ ษทั ที่บริ ษทั ใหญ่ถือหุน้ ร้อยละ 84.56 และ
มีกรรมการร่ วมกัน
เป็ นมห าวิ ท ยา ลั ย ที่ บ ริ ษั ท เ นชั่ น ยู จํ า กั ด
รั บ โอนใบอนุ ญ าต
เป็ นบริ ษทั ที่บริ ษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่ แนล เอ็ดดู
เทนเมนท์ จํา กัด (มหาชน) ถื อหุ ้นร้ อยละ 99.74
และมีกรรมการร่ วมกัน

รายงาน
ประจ�ำปี 2560

121

บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ชื่อกิจการ
บริ ษทั ไทย พอร์ทลั จํากัด

ประเทศที่จดั ตั้ง
/สั ญชาติ
ไทย

ลักษณะความสั มพันธ์
เป็ นกิ จ การที่ เ กี่ ย วข้อ งกัน โดยบริ ษ ัท คมชัด ลึ ก
มีเดีย จํากัด ถือหุน้ ร้อยละ 19.66

นโยบายการกําหนดราคาสําหรับรายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันอธิ บายได้ดงั ต่อไปนี้
รายการ
รายได้จากการขายและการให้บริ การ
ต้นทุนขายและการให้บริ การ
ขายอุปกรณ์
ซื้ ออุปกรณ์
รายได้อื่น
ต้นทุนในการจัดจําหน่ายและ
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

นโยบายการกาหนดราคา
ราคาซื้ อขายทางการค้าปกติและตามอัตราที่ตกลงร่ วมกัน
อัตราต้นทุนปั นส่ วนตามราคาทุนที่เกิดขึ้นจริ งและตามอัตราที่ตกลงร่ วมกัน
ราคาตามบัญชีบวกส่ วนเพิ่ม
ราคาตามบัญชีบวกส่ วนเพิ่ม
ตามอัตราที่ตกลงร่ วมกัน
ตามอัตราที่ตกลงร่ วมกัน

รายการที่สาํ คัญกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันสําหรับแต่ละปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม สรุ ปได้ดงั นี้

สาหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
บริษทั ใหญ่
รายได้จากการให้บริ การ
ต้นทุนการให้บริ การ
ขายอุปกรณ์
ซื้ ออุปกรณ์
รายได้อื่น
ต้นทุนในการจัดจําหน่ายและ
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
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งบการเงินรวม
2560
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
(พันบาท)

12,804
6,003
32
227
7

10,723
26,130
6
57

12,804
3,270
32
227
7

10,723
5,052
6
57

17,385

12,454

9,367

12,289
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บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

สาหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม
2560
2559

บริษทั ย่ อย
รายได้จากการขายและการให้บริ การ
ต้นทุนการให้บริ การ
รายได้อื่น
กิจการอืน่ ที่เกีย่ วข้ องกัน
รายได้จากการให้บริ การ
ต้นทุนขายและการให้บริ การ
ขายอุปกรณ์
รายได้อื่น
ต้นทุนในการจัดจําหน่ายและ
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ผู้บริหารสาคัญ
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารสําคัญ
เงินเดือนและค่าแรง
โครงการสมทบเงินที่กาํ หนดไว้
รวมค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารสําคัญ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
(พันบาท)

-

-

3,310
1,863
23,424

165
158
28,375

107
7,045
8
1,200

3,291
16,143
1,203

107
6,894
8
1,200

2,377
15,771
1,203

2,298

7,357

309

2,138

10,947
799
11,746

19,699
1,429
21,128

10,947
799
11,746

19,699
1,429
21,128
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บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ยอดคงเหลือกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี้
ลูกหนี้การค้ า - กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน

บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ย่อย
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

งบการเงินรวม
2560
2559

หั ก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุ ทธิ
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญสําหรับปี

31,100

รายได้ ค้างรั บ - กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน

งบการเงินรวม
2560
2559

ลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น - กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน

บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ย่อย
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
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(พันบาท)
15,003
28,411
105,204
3,296
1,937
18,299
135,552
(30,122)
18,299
105,430

28,411
2,915
31,326
(31,100)
226

-

บริ ษทั ย่อย

หั ก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุ ทธิ
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญสําหรับปี

33,142
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30,122

15,003
137,050
2,318
154,371
154,371
-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
(พันบาท)
23,088
26,407

งบการเงินรวม
2560
2559
11,676
24,064
35,740
(33,589)
2,151

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

(พันบาท)
11,018
11,676
177,281
21,845
23,526
32,863
212,483
(447)
(175,726)
32,416
36,757
-

175,279

8,179
52,092
21,845
82,116
(447)
81,669
-

บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
เจ้ าหนี้การค้ า - กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน

บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ย่อย
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
รวม
เจ้ าหนีห้ มุนเวียนอื่น - กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน

บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ย่อย
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
รวม
ค่ าใช้ จ่ายค้ างจ่ าย - กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน

บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ย่อย
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
รวม

งบการเงินรวม
2560
2559
41
2,740
2,781

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
(พันบาท)
641
41
539
129,704
230,881
3,723
622
3,215
4,364
130,367
234,635

งบการเงินรวม
2560
2559
4,539
207
4,746

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
(พันบาท)
7,055
1,985
1,772
10,105
14,654
759
126
757
7,814
12,216
17,183

งบการเงินรวม
2560
2559
182
92
274

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

(พันบาท)
284
103
1,818
278
92
562
2,013

253
278
531

สัญญาสาคัญที่ทากับกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้ทาํ สัญญากับบริ ษทั ใหญ่เพื่อรับบริ การด้านการบริ หารจัดการ สนับสนุนการดําเนิ นงานและ
งานด้านอื่นๆ โดยบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยตกลงจะชําระค่าบริ การตามอัตราที่ตกลงในสัญญา
บริ ษทั ได้ทาํ สัญญากับบริ ษทั ย่อยเพื่อให้บริ การด้านการบริ หารจัดการ สนับสนุนการดําเนิ นงาน การตลาดและงาน
ด้านอื่นๆ โดยบริ ษทั จะได้รับค่าบริ การตามอัตราที่ตกลงในสัญญา
บริ ษทั ได้ทาํ สัญญากับบริ ษทั ใหญ่เพื่อเช่าพื้นที่และบริ การที่เกี่ยวข้อง โดยบริ ษทั ตกลงจะชําระค่าเช่าและบริ การตาม
อัตราที่ตกลงในสัญญา
43
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บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
บริ ษทั ได้ทาํ สัญญากับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันเพื่อรับบริ การระบบสารสนเทศ โดยบริ ษทั ตกลงจะชําระค่าบริ การตาม
อัตราที่ตกลงในสัญญา
5

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
งบการเงินรวม
2560
2559
เงินสดในมือ
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง
รวม

6

505
1,489
17,821
40,427
60,242

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
(พันบาท)
580
280
299
2,316
1,460
1,582
18,115
13,741
7,967
115,001
40,427
115,001
136,012
55,908
124,849

เงินลงทุนอืน่
งบการเงินรวม
2560
2559
เงินลงทุนชั่วคราว
ตัว๋ สัญญาใช้เงิน
ตราสารหนี้ถือไว้เพื่อค้า
ตราสารหนี้ถือไว้เพื่อค้า (ในกองทุนส่ วนบุคคล)
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
ตราสารทุนที่เป็ นหลักทรัพย์เผื่อขาย
รวม
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
(พันบาท)

18,990
18,990

55,148
71,048
126,196

18,990
18,990

55,148
71,048
126,196

7,401

18,092

7,401

18,092

26,391

144,288

26,391

144,288
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บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 5559 บริ ษทั ได้ทาํ ตัว๋ สัญญาใช้เงินกับสถาบันการเงินในประเทศหลายแห่ งจํานวน 55 ล้านบาท
โดยมีกาํ หนดชําระคื น 6 - 9 เดื อน และมีอตั ราดอกเบี้ ยร้อยละ 1.65 - ร้อยละ 4.75 ต่อปี บริ ษทั ได้รับชําระคื นตัว๋
สัญญาใช้เงินดังกล่าวทั้งจํานวนในระหว่างปี 2560
ในระหว่างปี 5566 บริ ษทั ได้จดั ตั้งกองทุนส่ วนบุคคล โดยจ้างบริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์อิสระในประเทศ กองทุนส่ วน
บุคคลนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อการบริ หารเงินสดของบริ ษทั โดยลงทุนในตราสารทุนและตราสารหนี้ ตามสภาวการณ์ที่
เหมาะสมกับตลาดทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 5566 กองทุนดังกล่าวมีมูลค่ารวมเป็ นจํานวนเงิน 19.42 ล้านบาท (รวม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจํานวน 0.43 ล้านบาท)
เงิ นลงทุนระยะยาวอื่นได้แก่ เงิ นลงทุนในใบสําคัญแสดงสิ ทธิ จาํ นวน 82,237,800 หน่ วย โดยมีราคาทุนจํานวน
91.01 ล้านบาท บริ ษทั รับรู ้ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนดังกล่าวจํานวน 83.61 ล้านบาท ในงบการเงินเฉพาะ
กิจการสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 5566
รายการเคลื่อนไหวในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม ของตราสารทุนและตราสารหนี้ ที่อยู่ในความต้องการของ
ตลาดมีดงั นี้
งบการเงินรวม
2560
2559
เงินลงทุนชั่วคราว
หลักทรัพย์ เพือ่ ค้ า
ณ วันที่ 1 มกราคม
ซื้ อระหว่างปี
ขายระหว่างปี
โอนระหว่างปี
รายการปรับปรุ งจากการปรับมูลค่า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
หลักทรัพย์ เพือ่ ค้ า (ในกองทุนส่ วนบุคคล)
ณ วันที่ 1 มกราคม
โอนระหว่างปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
(พันบาท)

71,048
147,700
(151,232)
(67,606)
90
-

14,046
701,200
(644,222)
24
71,048

71,048
145,200
(148,732)
(67,606)
90
-

13,543
683,300
(625,819)
24
71,048

18,990
18,990

-

18,990
18,990

-
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บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
งบการเงินรวม
2560
2559

128

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
(พันบาท)

หลักทรัพย์ เผือ่ ขาย
ณ วันที่ 1 มกราคม
ซื้ อระหว่างปี
ขายระหว่างปี
โอนระหว่างปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

295,500
(363,106)
67,606
-

-

291,000
(358,606)
67,606
-

-

หลักทรัพย์ เผือ่ ขาย (ในกองทุนส่ วนบุคคล)
ณ วันที่ 1 มกราคม
ซื้ อระหว่างปี
ขายระหว่างปี
โอนระหว่างปี
รายการปรับปรุ งจากการปรับมูลค่า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

106,977
(88,047)
(18,990)
60
-

-

106,977
(88,047)
(18,990)
60
-

-

เงินลงทุนระยะยาวอื่น
หลักทรัพย์ เผือ่ ขาย
ณ วันที่ 1 มกราคม
รายการปรับปรุ งจากการปรับมูลค่า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

18,092
(10,691)
7,401

35,673
(13,981)
18,092

18,092
(10,691)
7,401

35,673
(13,981)
18,092
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บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
7

ลูกหนีก้ ารค้ า
หมายเหตุ
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรื อกิจการอื่นๆ
รวม
หั ก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุ ทธิ
(กลับรายการ) หนี้สูญและหนี้ สงสัยจะสูญ
สําหรับปี

4

งบการเงินรวม
2560
2559
31,326
95,176

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
(พันบาท)
18,299
135,552
154,371
129,063
89,006
126,875

126,502
(34,664)
91,838

147,362
(2,912)
144,450

224,558
(33,641)
190,917

281,246
(2,575)
278,671

32,249

(623)

31,250

(614)

การวิเคราะห์อายุของลูกหนี้การค้า มีดงั นี้
งบการเงินรวม
2560
2559
กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
ยังไม่ครบกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระ :
น้อยกว่า 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
หั ก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
(พันบาท)

8,695

1,575

10,200

3,271

1,758
2,459
2,178
16,236
31,326
(31,100)
226

1,064
4,496
5,987
5,177
18,299
18,299

2,960
2,459
23,377
96,556
135,552
(30,122)
105,430

6,145
3,931
33,984
107,040
154,371
154,371
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บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
งบการเงินรวม
2560
2559
บุคคลหรือกิจการอืน่ ๆ
ยังไม่ครบกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระ :
น้อยกว่า 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
หั ก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุ ทธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
(พันบาท)

51,367

68,057

48,442

66,350

37,879
2,112
255
3,563
95,176
(3,564)
91,612

55,092
2,361
639
2,914
129,063
(2,912)
126,151

36,541
249
255
3,519
89,006
(3,519)
85,487

54,992
2,361
595
2,577
126,875
(2,575)
124,300

91,838

144,450

190,917

278,671

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลกู ค้าของกลุ่มบริ ษทั มีระยะเวลาตั้งแต่ 7 วันถึง 90 วัน
ในระหว่างปี 2560 กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั บันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากลูกหนี้ การค้ากับกิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็ น
จํานวน 31.10 ล้านบาท และ 30.12 ล้านบาท ตามลําดับ โดยประเมินจากสถานะปั จจุบนั ของลูกหนี้ การค้ากับกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกันและพิจารณาจากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
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บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
8

ลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น

หมายเหตุ
กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
บุคคลหรือกิจการอืน่
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
เงินทดรองจ่ายพนักงาน
ลูกหนี้อื่น
รวม
หั ก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุ ทธิ

4

งบการเงินรวม
2560
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

35,740

(พันบาท)
32,863
212,483

14,995
511
3
15,509
51,249
(33,589)
17,660

24,731
659
150
25,540
58,403
(447)
57,956

493
500
993
213,476
(175,726)
37,750

82,116
2,877
449
77
3,403
85,519
(447)
85,072

ในระหว่างปี 2560 กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั บันทึกค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญจากลูกหนี้ หมุนเวียนอื่นกับกิจการที่เกี่ยวข้อง
กันเป็ นจํานวน 33.14 ล้านบาท และ 175.29 ล้านบาท ตามลําดับ โดยประเมินจากสถานะปั จจุบนั ของลูกหนี้
หมุนเวียนอื่นกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันและพิจารณาจากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
9

สิ นค้ าคงเหลือ
งบการเงินรวม
2560
2559
สิ นค้าสําเร็ จรู ป
งานระหว่างผลิต
รวม

4,952
3,828
8,780

49

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

(พันบาท)
8,704
4,952
7,507
3,567
16,211
8,519

8,704
7,507
16,211
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บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
งบการเงินรวม
2560
2559
ต้นทุนของสิ นค้าคงเหลือที่บนั ทึกเป็ นค่าใช้จ่าย
และได้รวมในบัญชีตน้ ทุนขายและการให้บริ การ
- ต้นทุนขาย
518,685
- กลับรายการการปรับลดมูลค่า
(108)
สุ ทธิ
513,577
10

(พันบาท)

603,733
(149)
603,584

192,572
(108)
192,464

223,510
(149)
223,361

เงินลงทุนในบริษทั ย่ อย
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
(พันบาท)
810,250
510,250
300,000
(800,000)
(10,250)
810,250

ณ วันที่ 1 มกราคม
เพิ่มขึ้น
ค่าเผื่อการด้อยค่า
จําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
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บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
การเพิ่มเงินลงทุน
ในการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษ ทั ย่อยแห่ งหนึ่ ง (“บริ ษทั เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชนั่ จํากัด”) เมื่อวันที่ 8 กันยายน
5559 ผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ย่อยดังกล่าวมีมติอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 566 ล้านบาท (แบ่งออกเป็ นหุ น้ สามัญ
จํานวน 56,666,666 หุ น้ มูลค่าหุ น้ ละ 16 บาท) เป็ น 866 ล้านบาท (แบ่งออกเป็ นหุ น้ สามัญจํานวน 86,666,666 หุ น้
มูลค่าหุ น้ ละ 16 บาท) โดยเสนอขายให้แก่ผูถ้ ือหุ น้ เดิมตามสัดส่ วน ทั้งนี้ บริ ษทั ได้ลงทุนในหุ น้ สามัญของบริ ษทั
ย่อยดังกล่าวเป็ นจํานวนเงิน 366 ล้านบาท บริ ษทั ย่อยดังกล่าวได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิ ชย์เมื่อ
วันที่ 51 กันยายน 5559
การรั บคื นเงินลงทุน
ในการประชุ มวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ ง (“บริ ษทั เอ็นบี ซี เน็กซ์มีเดี ย จํากัด”) เมื่อวันที่ 27 กันยายน
2559 ผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ย่อยได้มีมติ พิเศษอนุ มตั ิ การจดทะเบี ยนเลิ กกิ จการ บริ ษทั ย่อยดังกล่าวได้จดทะเบี ยนเลิ ก
กิจการกับกระทรวงพาณิ ชย์เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2559 และได้ดาํ เนิ นการชําระบัญชี เสร็ จสิ้ นเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560
บริ ษทั ได้รับชําระเงินที่ จ่ายจากผลกําไรสะสมตามสัดส่ วนการถือหุ ้นในบริ ษทั ย่อยดังกล่าวจํานวน 10.44 ล้านบาท และ
รั บรู ้ กาํ ไรจากการรั บคื นเงิ นลงทุ นดังกล่าวจํานวน 0.44 ล้านบาท ในงบกําไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จเฉพาะกิ จการสําหรั บปี
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ในการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ ง (“บริ ษทั เอ็นบีซี เน็กซ์ สกรี น จํากัด”) เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม
2559 ผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั ย่อยได้มีมติ พิเศษอนุ มตั ิ การจดทะเบี ยนเลิ กกิ จการ บริ ษทั ย่อยดังกล่าวได้จดทะเบี ยนเลิ ก
กิจการกับกระทรวงพาณิ ชย์เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559 และได้ดาํ เนิ นการชําระบัญชี เสร็ จสิ้ นเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560
บริ ษทั ได้รับชําระเงิ นที่ จ่ายจากผลกําไรสะสมตามสัดส่ วนการถือหุ ้นในบริ ษทั ย่อยดังกล่าวจํานวน 3.91 ล้านบาท และ
รับรู ้ กาํ ไรจากการรับคื นเงิ นลงทุ นดังกล่าวจํานวน 3.66 ล้านบาท ในงบกําไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จเฉพาะกิ จการสําหรั บปี
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
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บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
การพิจารณาการด้ อยค่ า
ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ได้มีการทดสอบการด้อยค่ าของมูลค่าตามบัญชี ของเงิ นลงทุ นในบริ ษทั ย่อย โดยมูลค่าที่ คาดว่าจะ
ได้รับคื นพิจารณาจากมูลค่าจากการใช้ ซึ่ งวัดมูลค่าโดยการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดว่าจะได้รับที่เกิดขึ้นจาก
การดําเนิ นงานต่อเนื่ อง โดยประมาณการตามแผนการดําเนิ นธุ รกิจ และอัตราคิดลดซึ่ งคํานวณจากวิธีตน้ ทุนถัวเฉลี่ยถ่วง
นํ้าหนักของเงินทุน
ข้อสมมติสาํ คัญที่ใช้ในการประมาณการมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนแสดงในหมายเหตุขอ้ 14
ข้อสมมติเหล่านี้มาจากดุลยพินิจของผูบ้ ริ หารของบริ ษทั และอยู่บนพื้นฐานของประสบการณ์ในอดีตและแผนการดําเนิ น
ธุรกิจ รวมถึงการคาดการณ์ในอนาคตที่เชื่ อว่าสมเหตุสมผลในสถานการณ์ปัจจุบนั โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงของข้อมูล
หรื อมีขอ้ มูลใหม่ที่ชดั เจนขึ้น อาจทําให้เกิดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของข้อสมมติ และอัตราคิดลดที่จะนํามาใช้ใน
การคํานวณประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตคิดลด ตลอดจนความอ่อนไหวของข้อสมมติต่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั รับรู ้ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชนั่
จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยจํานวน 800 ล้านบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่ งเป็ นผลมาจากมูลค่าตามบัญชี ของเงินลงทุน
ดังกล่าวสู งกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนในเงินลงทุน มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยพิจารณา
จากมูลค่าของส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ย่อยซึ่ งวัดมูลค่าโดยการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดว่าจะได้รับ และ
อัตราคิดลดซึ่ งคํานวณจากวิธีตน้ ทุนถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของเงินทุน (ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการด้อยค่าแสดงในหมาย
เหตุขอ้ 14)
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ผลิตรายการโทรทัศน์และ 99.99
ให้บริ การโฆษณาผ่านสื่ อ
โทรทัศน์

-

99.99

99.99

866,000

-

-

800,000

250

10,000

ทุนชําระแล้ว
2560
2559

800,000

800,000

-

-

810,250

800,000

250

10,000

ราคาทุน
2560
2559

800,000

800,000

-

-

-

-

การด้อยค่า
2560
2559
(พันบาท)
-

-

-

-

-

810,250

800,000

250

10,000

ราคาทุน - สุ ทธิ
2560
2559

53

บริ ษทั ย่อยทั้งหมดดําเนินธุรกิจในประเทศไทย บริ ษทั ไม่มีเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยซึ่ งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้นจึงไม่มีราคาที่เปิ ดเผยต่อสาธารณชน

รวม

สื่ อโฆษณาทางสื่ อ
รู ปแบบใหม่

บริ ษทั เอ็นบีซี เน็กซ์มีเดีย จํากัด
(เลิ ก กิ จ การและเสร็ จสิ้ นการ
ชําระบัญชีเมื่อวันที่ 53 มิถุนายน
5566)
บริ ษทั เอ็นบีซี เน็กซ์ สกรี น จํากัด
(เลิ ก กิ จ การและเสร็ จสิ้ นการ
ชําระบัญชี เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม
5566)
บริ ษทั เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชน่ั จํากัด

ผลิตรายการโทรทัศน์และ
ให้บริ การโฆษณาผ่านสื่ อ
โทรทัศน์

ลักษณะธุรกิจ

บริ ษทั ย่อย

สัดส่ วนความเป็ น
เจ้าของ
2560
2559
(ร้ อยละ)
99.99

งบการเงินเฉพาะกิจการ

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 5560 และ 5559 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนสําหรับแต่ละปี มีดงั นี้

บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

-

-

-

-

-

-

-

-

เงินปันผลรับ
2560
2559

บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
11

อสั งหาริมทรัพย์ เพือ่ การลงทุน
งบการเงินรวม /
งบการเงินเฉพาะกิจการ
อาคารชุดและ
ส่ วนปรับปรุ ง
(พันบาท)

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 5559
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 1 มกราคม 2560
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

11,138
11,138

ค่ าเสื่อมราคาและขาดทุนจากการด้ อยค่ า
ณ วันที่ 1 มกราคม 5559
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 1 มกราคม 2560
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
ขาดทุนจากการด้อยค่า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

187
187
557
1,945
2,689

มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 1 มกราคม 2560
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

10,951
8,449

มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จํานวน 8.45 ล้านบาท ประเมินราคา
โดยผูป้ ระเมินราคาอิส ระ โดยพิจารณาราคาตลาดตามเกณฑ์ ของสิ นทรัพย์ที่ใช้งานอยู่ในปั จจุบนั การวัดมูลค่ า
ยุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ถูกจัดลําดับชั้นการวัดมูลค่ายุติธรรมอยูใ่ นระดับที่ 3
ในระหว่างปี 2559 บริ ษทั ได้รับอาคารชุดและส่ วนปรับปรุ งจากการแลกเปลี่ยนด้วยบริ การโดยมีมูลค่ารวม 11.14
ล้านบาท บริ ษทั เชื่อว่ามูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าวไม่แตกต่างจากวันที่ได้มาจึงไม่ประเมินราคาโดยผู ้
ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระจากภายนอก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 5559
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บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

การวัดมูลค่ ายุตธิ รรม
ลาดับชั้นมูลค่ ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนถูกประเมินโดยผูป้ ระเมินราคาทรัพย์สินอิสระจากภายนอก ซึ่ งมี
คุณสมบัติในวิชาชีพที่เหมาะสมและมีประสบการณ์ในการประเมินราคาทรัพย์สินประเภทดังกล่าว ผูป้ ระเมินราคา
ทรัพย์สินอิสระได้ประเมินมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนของบริ ษทั เป็ นประจําทุก 3 ปี
การวัดมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ถูกจัดลําดับชั้นการวัดมูลค่ายุติธรรม อยู่ในระดับที่ 3 จาก
เกณฑ์ขอ้ มูลที่นาํ มาใช้ในเทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรม
เทคนิคการประเมินมูลค่ าและข้ อมูลที่ ไม่ สามารถสั งเกตได้ ที่มีนัยสาคัญ
เทคนิคการประเมินมูลค่าและข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ที่มีนยั สําคัญที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์
เพื่อการลงทุนแสดงในตารางดังต่อไปนี้

ข้ อมูลที่ไม่ สามารถสั งเกตได้ ที่มี
เทคนิคการประเมินมูลค่ า
นัยสาคัญ
วิธีการเปรี ยบเทียบกับข้อมูลตลาด ราคาตลาดที่เสนอขายและเสนอซื้ อ
จริ งของสิ นทรัพย์เปรี ยบเทียบที่
คล้ายคลึงกันและอยูใ่ นบริ เวณ
ใกล้เคียงกัน

55

ความสั มพันธ์ ระหว่ างข้ อมูลที่ไม่
สามารถสั งเกตได้ ที่มีนัยสาคัญและ
การวัดมูลค่ ายุตธิ รรม
มูลค่ายุติธรรมที่ประมาณการไว้จะ
เพิ่มขึ้น (ลดลง) หากราคาต่อพื้นที่
สูงขึ้น (ลดลง)
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ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 5559
เพิ่มขึ้น
โอน
จําหน่าย / ตัดจําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ
1 มกราคม 2560
เพิ่มขึ้น
โอน
จําหน่าย / ตัดจําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

อาคารและอุปกรณ์

39,210
306
167
39,683
4,467
(18,799)
25,351

10,823
10,823
10,823

อาคาร

ส่ วนปรับปรุ ง
สิ นทรัพย์เช่า

บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

56

283,870
6,201
2,960
(11,148)
281,883

280,003
3,886
480
(499)

6,320
432
(232)
6,520

6,327
20
(27)

17,772
(1,866)
15,906

9,808
7,964
-

งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ
เครื่ องตกแต่ง
อุปกรณ์ที่ใช้ใน ติดตั้ง และเครื่ องใช้
การดําเนินงาน
สํานักงาน
ยานพาหนะ
(พันบาท)

2,960
(2,960)
-

130
3,477
(647)
-

สิ นทรัพย์
ระหว่างติดตั้ง

361,428
11,100
(32,045)
340,483

335,478
26,476
(526)

รวม

รายงาน
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มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
และ 1 มกราคม 2560
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ค่ าเสื่อมราคา
ณ วันที่ 1 มกราคม 5559
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
จําหน่าย / ตัดจําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
และ 1 มกราคม 2560
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
จําหน่าย / ตัดจําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
22,280
16,510
3,801

10,415
9,874

23,173
7,202
(8,825)
21,550

408
541
949
-

16,930
6,243
-

408
-

อาคาร

ส่ วนปรับปรุ ง
สิ นทรัพย์เช่า

บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

57

101,692
75,214

133,900

182,178
34,980
(10,489)
206,669

146,103
36,407
(332)

1,920
1,386

2,622

4,400
964
(230)
5,134

3,705
722
(27)

11,705
8,199

6,416

6,067
3,325
(1,685)
7,707

3,392
2,675
-

งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ
เครื่ องตกแต่ง
อุปกรณ์ที่ใช้ใน ติดตั้ง และเครื่ องใช้
การดําเนินงาน
สํานักงาน
ยานพาหนะ
(พันบาท)

2,960
-

130

-

-

สิ นทรัพย์
ระหว่างติดตั้ง

145,202
98,474

165,348

216,226
47,012
(21,229)
242,009

170,130
46,455
(359)

รวม

บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ราคาทรัพย์สินของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ก่อนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซึ่ งได้คิดค่าเสื่ อมราคา
เต็มจํานวนแล้ว แต่ยงั คงใช้งานจนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจาํ นวน 136.71 ล้านบาท และ 136.71 ล้านบาท
ตามลําดับ (2559: 125.06 ล้ านบาท และ 125.06 ล้ านบาท ตามลาดับ)
13

สิ นทรัพย์ ไม่ มตี วั ตน
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
และค่าลิขสิ ทธิ์
หมายเหตุ ซอฟต์แวร์
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
เพิ่มขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
และ 1 มกราคม 2560
เพิ่มขึ้น
ตัดจําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ค่ าตัดจาหน่ ายและ
ขาดทุนจากการด้ อยค่ า
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
และ 1 มกราคม 2560
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
ตัดจําหน่าย
ขาดทุนจากการด้อยค่า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
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14

งบการเงินรวม

เครื่ องหมาย
สิ ทธิ ในการ
การค้า
เผยแพร่ ภาพ
(พันบาท)

รวม

8,124
376

700
-

10,500
21,990

19,324
22,366

8,500
45
8,545

700
700

32,490
2,448
(10,500)
24,438

41,690
2,493
(10,500)
33,683

5,592
1,136

49
49

3,063
10,503

8,704
11,688

6,728
859
7,557

98
49
147

13,566
12,277
(10,500)
6,660
22,003

20,392
13,155
(10,500)
6,660
29,707

58

บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
งบการเงินรวม
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
และค่าลิขสิ ทธิ์
หมายเหตุ ซอฟต์แวร์
มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
และ 1 มกราคม 2560
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

เครื่ องหมาย
สิ ทธิ ในการ
การค้า
เผยแพร่ ภาพ
(พันบาท)

รวม

2,532

651

7,437

10,620

1,772
988

602
553

18,924
2,435

21,298
3,976

งบการเงินเฉพาะกิจการ
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
และค่าลิขสิ ทธิ์
ซอฟต์แวร์
(พันบาท)
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
เพิ่มขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 1 มกราคม 2560
เพิ่มขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

7,924
176
8,100
45
8,145

59
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บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
งบการเงินเฉพาะกิจการ
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
และค่าลิขสิ ทธิ์
ซอฟต์แวร์
(พันบาท)
ค่ าตัดจาหน่ าย
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 1 มกราคม 2560
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

5,541
935
6,476
682
7,158

มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 1 มกราคม 2560
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

2,383
1,624
987

การพิจารณาการด้ อยค่ า
ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ย่อยได้มีการทดสอบการด้อยค่าของมูลค่าตามบัญชี ของสิ ทธิ ในการเผยแพร่ ภาพที่ เกี่ ยวข้องกับ
ใบอนุญาต โดยมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนพิจารณาจากมูลค่าจากการใช้ ซึ่ งวัดมูลค่าโดยการคิดลดกระแสเงินสดใน
อนาคตที่ คาดว่าจะได้รับจากการใช้สิทธิ ในการเผยแพร่ ภาพจนถึงวันที่ ใบอนุ ญาตหมดอายุ โดยประมาณการตาม
แผนการดําเนินธุรกิจ และอัตราคิดลดซึ่ งคํานวณจากวิธีตน้ ทุนถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของเงินทุน (ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
การด้อยค่าแสดงในหมายเหตุขอ้ 14)
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บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
14

ใบอนุญาตให้ ใช้ คลืน่ ความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์
งบการเงินรวม
(พันบาท)
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 5559
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 1 มกราคม 2560
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

1,185,211
1,185,211
1,185,211

ค่ าตัดจาหน่ ายและขาดทุนจากการด้ อยค่ า
ณ วันที่ 1 มกราคม 5559
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 1 มกราคม 2560
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
ขาดทุนจากการด้อยค่า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

133,007
79,014
212,021
66,959
560,740
839,720

มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 1 มกราคม 2560
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

1,052,204
973,190
345,491

บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ ง (“บริ ษทั เอ็นบี ซี เน็กซ์ วิชน่ั จํากัด”) เป็ นผูช้ นะการประมูลคลื่นความถี่ เพื่อให้บริ การโทรทัศน์
ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ประเภทบริ การทางธุ รกิจระดับชาติ ในหมวดหมู่ข่าวสารและสาระ ในราคาประมูลรวม
1,338 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) บริ ษทั ย่อยดังกล่าวจะต้องชําระค่าธรรมเนี ยมใบอนุ ญาตให้ใช้คลื่นความถี่
และประกอบกิจการโทรทัศน์ (“ใบอนุญาต”) โดยแยกชําระ ดังนี้
1)

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในส่ วนของราคาขั้นตํ่าจํานวน 556 ล้านบาท แบ่งชําระ 4 งวด ภายใน 3 ปี นับแต่วนั ที่
ได้รับใบอนุ ญาตตามเงื่ อนไขที่ สํานักงานคณะกรรมการกิ จการกระจายเสี ยง กิ จการโทรทัศน์ และกิ จการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กําหนด
61

รายงาน
ประจ�ำปี 2560

143

บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
5)

ค่าธรรมเนี ยมใบอนุ ญาตในส่ วนที่ เกิ นกว่าราคาขั้นตํ่าจํานวน 1,118 ล้านบาท แบ่งชําระ 6 งวด ภายใน 5 ปี
นับแต่วนั ที่ได้รับใบอนุญาตตามเงื่อนไขที่ กสทช. กําหนด

บริ ษทั ย่อยดังกล่าวได้ชาํ ระเงิ นค่าธรรมเนี ยมใบอนุ ญาตงวดที่ หนึ่ งจํานวนร้ อยละ 56 ของราคาประมูลขั้นตํ่า และ
ร้อยละ 16 ของเงินในส่ วนที่เกินกว่าราคาขั้นตํ่า รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น 199.80 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและสุ ทธิ
จากเงินประกันการประมูลจํานวน 22 ล้านบาท เมื่อวันที่ 59 ตุลาคม 5556) และได้วางหนังสื อคํ้าประกันจากสถาบัน
การเงิ นเพื่อคํ้าประกันการชําระเงิ นค่าธรรมเนี ยมส่ วนที่ เหลือจํานวน 1,116.20 ล้านบาท ให้กบั กสทช. เมื่ อวันที่
7 กุมภาพันธ์ 5557 ซึ่ งค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะชําระเป็ นรายปี ตามจํานวนเงินที่ระบุในสัญญาสิ้ นสุ ดวันที่ 25 เมษายน
2562
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 หนังสื อคํ้าประกันดังกล่าวมียอดคงเหลือจํานวน 570 ล้านบาท (2559: 692.80 ล้ านบาท)
บริ ษทั ย่อยได้รับใบอนุ ญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิ จการโทรทัศน์ เพื่อให้บริ การโทรทัศน์ภาคพื้นดิ นใน
ระบบดิ จิตอล ประเภทบริ การทางธุ รกิจระดับชาติ เมื่อวันที่ 55 เมษายน 5557 โดยมีระยะเวลา 15 ปี เริ่ มตั้งแต่วนั ที่
55 เมษายน 5557 ถึงวันที่ 54 เมษายน 5575
เมื่อวันที่ 56 ธันวาคม 5559 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ออกคําสัง่ ตามมาตรา 44 เรื่ องมาตรการส่ งเสริ มการ
ประกอบกิ จการวิทยุกระจายเสี ยง วิทยุโทรทัศน์ และกิ จการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ โดยให้ผรู ้ ั บ
ใบอนุญาตรายใดไม่สามารถปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์การชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในส่ วนที่เหลือตั้งแต่งวดที่สี่เป็ น
ต้นไป ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่ อนไขที่ กาํ หนดเริ่ มแรก แจ้งเป็ นหนังสื อไปยัง กสทช. ล่วงหน้าก่ อนวันครบ
กําหนดชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามที่กาํ หนดไว้ในประกาศ ในกรณี ที่ กสทช. พิจารณาแล้วเห็นเป็ นการสมควร
ก็ให้ผรู ้ ับใบอนุญาตรายนั้นชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในส่ วนที่เหลือทั้งหมดตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
กําหนดไว้ในคําสั่งนี้ ซึ่ งกําหนดให้ขยายการชําระค่าธรรมเนี ยมใบอนญาตในส่ วนที่เหลือ ในระหว่างปี 2560 บริ ษทั
ย่อยได้รับหนังสื อจาก กสทช. เห็ นชอบให้บริ ษทั ย่อยชําระค่ าธรรมเนี ยมใบอนุ ญาตในส่ วนที่ เหลือทั้งหมดพร้อม
ดอกเบี้ย ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาํ หนดไว้ในบัญชีทา้ ยคําสัง่ ดังกล่าว
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บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
รายละเอียดการชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตของบริ ษทั ย่อยให้กบั สํานักงาน กสทช. ตามหลักเกณฑ์ที่แก้ไข มีดงั นี้
(ล้ านบาท)
งวดที่ 1 (ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่ได้รับหนังสื อแจ้งการเป็ นผูช้ นะการประมูล)
221.8
งวดที่ 2 (ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ครบกําหนดระยะเวลา 1 ปี ที่ได้รับใบอนุญาต)
177.8
งวดที่ 3 (ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ครบกําหนดระยะเวลา 2 ปี ที่ได้รับใบอนุญาต)
245.6
งวดที่ 4 (ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ครบกําหนดระยะเวลา 3 ปี ที่ได้รับใบอนุญาต)
122.8
งวดที่ 5 (ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ครบกําหนดระยะเวลา 4 ปี ที่ได้รับใบอนุญาต)
122.8
งวดที่ 6 (ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ครบกําหนดระยะเวลา 5 ปี ที่ได้รับใบอนุญาต)
111.8
งวดที่ 7 (ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ครบกําหนดระยะเวลา 6 ปี ที่ได้รับใบอนุญาต)
111.8
งวดที่ 8 (ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ครบกําหนดระยะเวลา 7 ปี ที่ได้รับใบอนุญาต)
111.8
งวดที่ 9 (ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ครบกําหนดระยะเวลา 8 ปี ที่ได้รับใบอนุญาต)
111.8
รวม
1,338.0
การพิจารณาการด้ อยค่ า
ผูบ้ ริ หารของบริ ษ ทั ย่ อยดัง กล่ า วได้มีการทดสอบการด้อ ยค่ า ของมูล ค่ า ตามบัญ ชี ข องสิ น ทรั พ ย์ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ
ใบอนุญาต โดยมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนพิจารณาจากมูลค่าจากการใช้ ซึ่ งวัดมูลค่าโดยการคิดลดกระแสเงินสดใน
อนาคตที่ คาดว่าจะได้รับจากการใช้สินทรัพย์จนถึงวันที่ ใบอนุญาตหมดอายุ โดยประมาณการตามแผนการดําเนิ น
ธุรกิจ และอัตราคิดลดซึ่ งคํานวณจากวิธีตน้ ทุนถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของเงินทุน
ข้อสมมติที่สาํ คัญในการประมาณการมูลค่าจากการใช้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี้
ข้ อสมมติสาคัญ

2560

งบการเงินรวม

2559

(ร้ อยละ)
อัตราคิดลด
อัตราการเติบโต (Terminal growth rate)

12.64
2.20

9.51
3.00

อัตราคิดลดที่ใช้เป็ นอัตราโดยประมาณก่อนหักภาษีเงินได้ที่อา้ งอิงจากอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลอายุ 11 ปี ซึ่ ง
ออกโดยรัฐบาลในตลาดที่เกี่ยวเนื่องกันและมีกระแสเงินสดที่เป็ นสกุลเงินเดียวกัน ปรับปรุ งด้วยความเสี่ ยงส่ วนเพิ่ม
ที่ สะท้อนการเพิ่มขึ้ นของความเสี่ ยงของการลงทุนในตราสารทุ นทัว่ ไปและความเสี่ ยงที่ เฉพาะเจาะจงของหน่ วย
สิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด
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บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ข้อสมมติ เหล่ านี้ มาจากดุ ลยพิ นิจของผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ย่อย และอยู่บนพื้ นฐานของประสบการณ์ ในอดี ต และ
แผนการดําเนิ นธุ รกิ จ รวมถึงการคาดการณ์ในอนาคตที่ เชื่ อว่าสมเหตุสมผลในสถานการณ์ปัจจุบนั โดยหากมีการ
เปลี่ยนแปลงของข้อมูล หรื อมีขอ้ มูลใหม่ที่ชดั เจนขึ้น อาจทําให้เกิดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของข้อสมมติและ
อัตราคิดลดที่จะนํามาใช้ในการคํานวณประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตคิดลด ตลอดจนความอ่อนไหวของข้อ
สมมติต่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
จากการทดสอบการด้อยค่าดังกล่าว มูลค่ าตามบัญชี หน่ วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิ ดเงิ นสดสู งกว่ามูลค่ าที่ จะได้รับคื น
ดังนั้นกลุ่มบริ ษทั จึงรับรู ้ขาดทุนจากการด้อยค่าในงบการเงินรวมสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม ดังนี้

หมายเหตุ
ขาดทุนจากการด้ อยค่ า
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
รวม
15

13

งบการเงินรวม
2560
2559
(พันบาท)
560,740
6,660
567,400

-

ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี้

2560
รวม
การหักกลบรายการของภาษี
สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีสุทธิ
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สิ นทรัพย์

22,783
22,783

64

งบการเงินรวม
2559
(พันบาท)
50,474
50,474

2560
-

หนีส้ ิ น

2559
-

บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สิ นทรัพย์
หนีส้ ิ น
2560
2559
2560
2559
(พันบาท)
4,961
29,898
4,961
29,898
-

รวม
การหักกลบรายการของภาษี
สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีสุทธิ

รายการเคลื่อนไหวของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่างปี มีดงั นี้
งบการเงินรวม
บันทึกเป็ น (รายจ่าย) / รายได้ใน

สินทรั พย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ลูกหนี้การค้า
หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด
สิ นค้าคงเหลือ
ประมาณการหนี้สิน
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และ
ประกอบกิจการโทรทัศน์
ยอดขาดทุนยกไป
รวม

ณ วันที่
1 มกราคม
2560

กําไรหรื อ
ขาดทุน

583
14,584
49
8,444

130
(22)
(1,731)

(14,584)
-

713
27
6,713

16,824
9,990
50,474

(1,494)
(9,990)
(13,107)

(14,584)

15,330
22,783

65

กําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น
(พันบาท)

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2560
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บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
งบการเงินรวม
บันทึกเป็ น (รายจ่าย) / รายได้ใน

สินทรั พย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ลูกหนี้การค้า
หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด
สิ นค้าคงเหลือ
ประมาณการหนี้สิน
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และ
ประกอบกิจการโทรทัศน์
ยอดขาดทุนยกไป
รวม

ณ วันที่
1 มกราคม
2559

กําไรหรื อ
ขาดทุน

925
11,788
79
5,847

(342)
(30)
612

2,796
1,985

583
14,584
49
8,444

11,916
24,837
55,392

4,908
(14,847)
(9,699)

4,781

16,824
9,990
50,474

กําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น
(พันบาท)

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
บันทึกเป็ น (รายจ่าย) / รายได้ใน

สินทรั พย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ลูกหนี้การค้า
หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด
สิ นค้าคงเหลือ
ประมาณการหนี้สิน
ยอดขาดทุนยกไป
รวม
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ณ วันที่
1 มกราคม
2560

กําไรหรื อ
ขาดทุน

515
14,584
49
4,760
9,990
29,898

189
(22)
(530)
(9,990)
(10,353)

66

กําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น
(พันบาท)
(14,584)
(14,584)

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2560

704
27
4,230
4,961

บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
งบการเงินเฉพาะกิจการ
บันทึกเป็ น (รายจ่าย) / รายได้ใน

สินทรั พย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ลูกหนี้การค้า
หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด
สิ นค้าคงเหลือ
ประมาณการหนี้สิน
ยอดขาดทุนยกไป
รวม

ณ วันที่
1 มกราคม
2559

กําไรหรื อ
ขาดทุน

855
11,788
79
3,999
16,721

(340)
(30)
(45)
9,990
9,575

กําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น
(พันบาท)
2,796
866
3,602

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2559

515
14,584
49
4,760
9,990
29,898

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ที่ยงั ไม่รับรู ้ เกิดจากรายการดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม
2560
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
(พันบาท)

ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
เงินลงทุนระยะยาว
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
และประกอบกิจการโทรทัศน์
ยอดขาดทุนยกไป
รวม

6,220
6,628
16,722
389
1,332

-

6,025
35,056
16,722
160,000
389
-

-

112,148
113,003
256,442

64,152
64,152

13,470
231,662

-
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บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ขาดทุนทางภาษีจะสิ้ นอายุในปี 2561 - 2565 ผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษีที่ยงั ไม่สิ้นอายุตามกฎหมายเกี่ยวกับภาษี
เงิ นได้ปัจจุบนั นั้น กลุ่มบริ ษทั ยังมิได้รับรู ้รายการดังกล่าวเป็ นสิ นทรัพย์ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี เนื่ องจากยังไม่มี
ความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ กลุ่มบริ ษทั จะมีกาํ ไรทางภาษีเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์ทางภาษีดงั กล่าว
16

สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนอืน่
งบการเงินรวม
2560
2559
เงินมัดจํา
ภาษีเงินได้ถกู หัก ณ ที่จ่าย
อื่นๆ
รวม

17

2,497
29,307
3,947
35,751

เจ้ าหนีก้ ารค้ า

หมายเหตุ
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรื อกิจการอื่นๆ
รวม

150

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
(พันบาท)
7,146
434
3,457
12,889
15,126
2,502
2,793
2,501
22,537
18,353
5,958
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4

งบการเงินรวม
2566
2559
2,781
2,016
4,797

68

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2566
2559

(พันบาท)
4,364
130,367
20,029
1,241
24,393
131,608

234,635
14,315
248,950

บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

18

เจ้ าหนีห้ มุนเวียนอื่น

หมายเหตุ
กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน

4

อื่นๆ
เจ้าหนี้ค่าซื้ อสิ นทรัพย์
เจ้าหนี้อื่น

4,746

342
4,205
4,547
9,293

รวม
19

งบการเงินรวม
2566
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2566
2559

(พันบาท)
7,814
12,216

1,052
7,228
8,280
16,094

342
2,923
3,265
15,481

17,183

1,052
4,411
5,463
22,646

ค่ าใช้ จ่ายค้ างจ่ าย

หมายเหตุ
กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
อื่นๆ
ค่าตอบแทนการขายค้างจ่าย
ส่ วนแบ่งรายได้คา้ งจ่าย
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบ
กิจการกระจายเสี ยง
หรื อโทรทัศน์รายปี ค้างจ่าย
อื่นๆ
รวม

งบการเงินรวม
2566
2559
274

4

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2566
2559

(พันบาท)
562
2,013

531

14,946
10,048

11,457
16,869

14,946
10,048

11,457
16,869

6,563
20,655
52,212
52,486

3,162
25,906
57,394
57,956

8,728
33,722
35,735

19,920
48,246
48,777
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บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
20

ค่ าใบอนุญาตให้ ใช้ คลืน่ ความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ ค้างจ่ าย
ค่าใบอนุ ญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิ จการโทรทัศน์คา้ งจ่ายแก่ กสทช. ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีรายละเอียด
ดังนี้
งบการเงินรวม

2560
มูลค่าอนาคต
ของจํานวนเงิน
ที่ตอ้ งจ่าย
ครบกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
ครบกําหนดชําระหลังจากหนึ่งปี
แต่ไม่เกินห้าปี
รวม

มูลค่าปัจจุบนั
มูลค่าอนาคต
ของจํานวนเงิน ของจํานวนเงิน
ที่ตอ้ งจ่าย
ที่ตอ้ งจ่าย
(พันบาท)
112,971
245,600

ดอกเบี้ย

122,800

9,829

447,200
570,000

16,737
26,566

2559

430,463
543,434

447,200
692,800

ดอกเบี้ย

มูลค่าปัจจุบนั
ของจํานวนเงิน
ที่ตอ้ งจ่าย

24,163

221,437

17,174
41,337

430,026
651,463

การเปลี่ยนแปลงของค่าใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์คา้ งจ่าย ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี้

หมายเหตุ
มูลค่าปัจจุบนั ณ 1 มกราคม
จ่ายชําระค่าใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
ดอกเบี้ยจ่าย
มูลค่ าปัจจุบัน ณ 31 ธันวาคม
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70

งบการเงินรวม
2560
2559
(พันบาท)
651,463
862,336
(122,800)
(245,600)
14,771
34,727
543,434
651,463

บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
21

ประมาณการหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์ พนักงาน
งบการเงินรวม
2560
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
(พันบาท)

งบแสดงฐานะการเงิน
ประมาณการหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียนสาหรับ
โครงการผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้

29,952

39,272

17,536

20,849

สาหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รับรู้ ในกาไรหรือขาดทุน
โครงการผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้

(10,632)

(858)

(4,350)

(1,305)

-

9,925

-

4,029

28,922

28,922

23,027

23,027

รับรู้ ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู ้ในระหว่างปี
ขาดทุนสะสมจากการประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู ้
โครงการผลประโยชน์ ที่กาหนดไว้

กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั จัดการโครงการผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้ตามข้อกําหนดของพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน
พ.ศ. 5541 ในการให้ผลประโยชน์เมื่อเกษียณแก่พนักงานตามสิ ทธิ และอายุงาน
โครงการผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้มีความเสี่ ยงจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ได้แก่ ความเสี่ ยง
ของช่วงชีวิต และความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ย
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บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์
งบการเงินรวม
2560
2559
39,272

(พันบาท)
20,849
27,366

18,125

2,514
886
(14,032)
(10,632)

3,002
1,081
(4,941)
(858)

1,178
491
(6,199)
(4,530)

1,515
643
(3,463)
(1,305)

-

9,925
9,925

-

4,029
4,029

1,312
1,312

2,839
2,839

1,217
1,217

-

29,952

39,272

17,536

20,849

ณ วันที่ 1 มกราคม
รับรู้ ในกาไรหรือขาดทุน
ต้นทุนบริ การปัจจุบนั
ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน
กําไรจากการลดขนาดโครงการ
รับรู้ ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ประกันภัย

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

อืน่ ๆ
รับเข้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

กําไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่รับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น เกิดขึ้นจาก
งบการเงินรวม
2560
2559
ข้อสมมติดา้ นประชากรศาสตร์
ข้อสมมติทางการเงิน
การปรับปรุ งจากประสบการณ์
รวม

154

รายงาน
ประจ�ำปี 2560

72

(พันบาท)
(2,390)
4,332
7,983
9,925

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
-

(1,499)
2,067
3,461
4,029

บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ข้ อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย
ข้อสมมติ หลักในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ณ วันที่ ร ายงาน (แสดงโดยวิธีถวั เฉลี่ ย ถ่ว ง
นํ้าหนัก) ได้แก่
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
2560
2559
(ร้ อยละ)
อัตราคิดลด
2.9
2.9
2.9
2.9
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต
4.0 - 7.0
4.0 - 7.0
4.0 - 7.0
4.0 - 7.0
ข้อสมมติเกี่ยวกับอัตรามรณะในอนาคตถือตามข้อมูลทางสถิติที่เผยแพร่ ทวั่ ไปและตารางมรณะ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของภาระผูกพันผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้เป็ น 15 ปี (2559:
15 ปี )
การวิเคราะห์ ความอ่ อนไหว
การเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติที่เกี่ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่ อาจเป็ นไปได้
อย่า งสมเหตุ สมผล ณ วันที่ รายงาน โดยถื อว่า ข้อสมมติ อื่นๆ คงที่ จะมี ผ ลกระทบต่ อภาระผูกพันของโครงการ
ผลประโยชน์เป็ นจํานวนเงินดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต
(เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)
พัฒนาการอัตรามรณะ (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ่มขึ้น
ลดลง
(พันบาท)

(2,599)

3,022

(1,230)

1,411

3,585
161

(3,113)
(180)

1,744
73

(1,539)
(81)
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บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
งบการเงินรวม
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต
(เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)
พัฒนาการอัตรามรณะ (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ่มขึ้น
ลดลง
(พันบาท)

(3,803)

4,405

(1,595)

1,823

5,221
238

(4,548)
(265)

2,260
90

(2,000)
(100)

แม้วา่ การวิเคราะห์น้ ีไม่ได้คาํ นึงการกระจายตัวแบบเต็มรู ปแบบของกระแสเงินสดที่คาดหวังภายใต้โครงการดังกล่าว
แต่ได้แสดงประมาณการความอ่อนไหวของข้อสมมติต่างๆ
22

ทุนเรือนหุ้น
มูลค่าหุน้
ต่อหุน้
(บาท)
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2560
2559
จํานวนหุน้
จํานวนเงิน
จํานวนหุน้
จํานวนเงิน
(พันหุ้ น / พันบาท)

ทุนจดทะเบียน
ณ วันที่ 1 มกราคม
- หุน้ สามัญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
- หุ้นสามัญ

1

756,344

720,344

720,344

720,344

1

720,344

720,344

720,344

720,344

หุ้นที่ออกและชาระแล้ ว
ณ วันที่ 1 มกราคม
- หุน้ สามัญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
- หุ้นสามัญ

1

535,437

535,437

535,437

535,437

1

535,437

535,437

535,437

535,437
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บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ส่ วนเกินมูลค่ าหุ้น
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณี ที่บริ ษทั เสนอขายหุน้ สู งกว่า
มูลค่าหุน้ ที่จดทะเบียนไว้ บริ ษทั ต้องนําค่าหุน้ ส่ วนเกินนี้ต้ งั เป็ นทุนสํารอง (“ส่ วนเกินมูลค่าหุ น้ ”) ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ นี้
จะนําไปจ่ายเป็ นเงินปั นผลไม่ได้
23

ใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุ้น
NBC-WB
ในการประชุมสามัญประจําปี ของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556 ผูถ้ ือหุน้ มีมติอนุมตั ิการออกใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญ (“ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ”) ของบริ ษทั ให้แก่กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ/หรื อ พนักงานของ
บริ ษทั และ/หรื อบริ ษทั ย่อย จํานวน 8,798,905 หน่วย โดยมีรายละเอียด ดังนี้
รายการ
ประเภทของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
อายุของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
เสนอขายให้กบั
จํานวนที่ออกและเสนอขาย
อัตราการใช้สิทธิ
ราคาในการใช้สิทธิ
ระยะเวลาและสัดส่ วนใช้สิทธิ

รายละเอียด
ชนิดไม่มีมลู ค่า
5 ปี นับแต่วนั ที่ที่ออกและเสนอขาย
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ/หรื อ พนักงานของบริ ษทั และ/
หรื อบริ ษทั ย่อย
8,798,905 หน่วย
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วยต่อหุน้ สามัญ 1 หุน้
3 บาท ต่อหุน้ สามัญ
ทุกวันที่ 15 ของเดือนพฤศจิกายน และเดือนพฤษภาคมของ
แต่ละปี โดยจะใช้สิทธิ ได้ไม่เกินร้อยละ 20 ในแต่ละปี
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บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
มูลค่ายุติธรรมของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ น้ สามัญวัดมูลค่าโดยวิธี Black-Scholes Model ภายใต้ขอ้ สมมติทาง
การเงิน ดังนี้
ราคาหุน้ ณ วันที่ให้ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ (บาท)
ราคาใช้สิทธิ (บาท)
ความผันผวนของหุน้ ย้อนหลัง 3 ปี ณ วันจัดสรร
ช่วงเวลาที่คาดว่าจะมีผมู ้ าใช้ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ครบ
อัตราเงินปันผลตอบแทนเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี
อัตราดอกเบี้ยปลอดความเสี่ ยง (พันธบัตรรัฐบาลอายุ 3 ปี ) ณ วันจัดสรร

3.62
3.00
ร้อยละ 49.69
5 ปี
ร้อยละ 5.31
ร้อยละ 3.02

โครงการดังกล่ า วมี เ งื่ อ นไขในการจองซื้ อ โดยที่ พ นักงานตามโครงการต้องมี ส ถานะเป็ นพนักงานของบริ ษ ทั
และ/หรื อบริ ษทั ย่อย ณ วันที่มีการใช้สิทธิ ในแต่ละครั้ง
บริ ษทั ได้ให้สิทธิ ดงั กล่าวเมื่อวันที่ 15 สิ งหาคม 5556 ซึ่ งเป็ นวันที่บริ ษทั ได้แจ้งเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆ ในการใช้
สิ ทธิ แก่กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ/หรื อ พนักงานของบริ ษทั และ/หรื อบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ได้มีการกลับรายการค่าใช้จ่ายที่ เกิ ดจากรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์ในงบการเงิ นรวมและงบการเงิ น
เฉพาะกิจการสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 5560 จํานวน 0.55 ล้านบาท และ 0.55 ล้านบาท ตามลําดับ (2559:
ค่ าใช้ จ่ายที่ เกิดจากรายการจ่ ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ จานวน 1.05 ล้ านบาท และ 1.05 ล้ านบาท ตามลาดับ)
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บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
รายการเคลื่อนไหวในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม ของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ มีดงั นี้

จํานวน
ใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิ
ณ วันที่ 1 มกราคม
ออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ระหว่างปี
ยกเลิกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ระหว่างปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2,273
1,557
(2,000)
1,830

งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
จํานวน
มูลค่ายุติธรรม
ใบสําคัญ
มูลค่ายุติธรรม
ณ วันที่ให้สิทธิ
แสดงสิ ทธิ
ณ วันที่ให้สิทธิ
(หน่ วยพัน / พันบาท)
2,796
1,419
1,746
1,608
1,665
1,723
(2,153)
(811)
(673)
2,251
2,273
2,796

NBC-W1
ยอดคงเหลือของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่ยงั ไม่ได้ใช้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี้
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่
ยังไม่ได้ใช้ ณวันที่
1 มกราคม 5560

177
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่
ยังไม่ได้ใช้ ณวันที่
1 มกราคม 5559

177

ออกสิ ทธิ
ใช้สิทธิ
ซื้ อหุน้
ซื้ อหุน้
(ล้ านหน่ วย)
-

-

ออกสิ ทธิ
ใช้สิทธิ
ซื้ อหุน้
ซื้ อหุน้
(ล้ านหน่ วย)
-

ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
ที่ยงั ไม่ได้ใช้ ณวันที่
31 ธันวาคม 5560

177
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
ที่ยงั ไม่ได้ใช้ ณวันที่
31 ธันวาคม 5559

-

177

77

ราคาใช้สิทธิ
(บาท / หุ้น)
3

ราคาใช้สิทธิ
(บาท / หุ้น)
3

วันหมดอายุ
5 ปี นับตั้งแต่
วันที่ให้สิทธิ

วันหมดอายุ
5 ปี นับตั้งแต่
วันที่ให้สิทธิ
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บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ในการประชุ มสามัญประจําปี ของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั เมื่อวันที่ 24 เมษายน 5556 ผูถ้ ือหุ ้นมีมติ อนุ มตั ิ การออกและ
เสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ เดิ มที่ จองซื้ อหุ น้ สามัญเพิ่มทุน โดยไม่คิด
ค่าตอบแทนในอัตราส่ วนหุ ้นสามัญเดิ ม 2 หุ ้นต่อ 1 หน่ วยใบสําคัญแสดงสิ ทธิ นอกจากนี้ อนุ มตั ิ การเพิ่ มทุ นจด
ทะเบี ยนของบริ ษทั จากจํานวน 178.50 ล้านบาท (แบ่งออกเป็ นหุ น้ สามัญจํานวน 178,500,000 หุ น้ มูลค่าหุ น้ ละ 1
บาท) เป็ นจํานวน 720.34 ล้านบาท (แบ่งออกเป็ นหุ น้ สามัญจํานวน 720,343,962 หุ น้ มูลค่าหุ น้ ละ 1 บาท) โดยการ
ออกหุ ้นสามัญจํานวนไม่เกิ น 541,843,962 หุ ้น มูลค่ าหุ ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุ นและการใช้สิทธิ ตาม
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ตามที่กล่าวในข้างต้น
24

สารอง
สํารองประกอบด้วย
การจัดสรรกาไร และ/หรื อ กาไรสะสม
สารองตามกฎหมาย
ตามบทบัญญัติแ ห่ งพระราชบัญ ญัติ บริ ษทั มหาชนจํา กัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริ ษทั จะต้องจัด สรรทุ นสํารอง
(“สํารองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี หลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่า
สํารองดังกล่าวมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสํารองนี้จะนําไปจ่ายเป็ นเงินปั นผลไม่ได้
องค์ ประกอบอืน่ ของส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ผลต่ างจากการเปลีย่ นแปลงในมูลค่ ายุตธิ รรมของเงินลงทุนเผื่อขาย
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขายแสดงในส่ วนของเจ้าของประกอบด้วยผลรวมการ
เปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขายจนกระทัง่ มีการตัดรายการหรื อเกิดการด้อยค่า
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บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
25

ส่ วนงานดาเนินงาน
กลุ่มบริ ษทั มี 3 ส่ วนงานที่รายงาน ดังรายละเอียดข้างล่าง ซึ่ งเป็ นหน่วยงานธุ รกิจที่สาํ คัญของกลุ่มบริ ษทั หน่วยงาน
ธุรกิจที่สาํ คัญนี้ผลิตสิ นค้าและให้บริ การที่แตกต่างกัน ผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดําเนิ นงานสอบทานรายงาน
การจัด การภายในของแต่ ละหน่ วยงานธุ รกิ จที่ สําคัญ อย่างน้อยทุ กไตรมาส การดํา เนิ นงานของแต่ ละส่ ว นงานที่
รายงานของกลุ่มบริ ษทั โดยสรุ ปมีดงั นี้




ส่ วนงาน 1 สื่ อโฆษณาทางโทรทัศน์
ส่ วนงาน 2 สื่ อโฆษณาทางวิทยุ
ส่ วนงาน 3 สื่ อโฆษณาทางสื่ อรู ปแบบใหม่

ข้อมูลผลการดําเนิ นงานของแต่ละส่ วนงานที่รายงานได้รวมอยู่ดงั ข้างล่างนี้ ผลการดําเนิ นงานวัดโดยใช้กาํ ไรก่อน
ภาษีเงิ นได้ของส่ วนงาน ซึ่ งนําเสนอในรายงานการจัดการภายในและสอบทานโดยผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้าน
การดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั ผูบ้ ริ หารเชื่อว่าการใช้กาํ ไรก่อนภาษีเงินได้ในการวัดผลการดําเนิ นงานนั้นเป็ นข้อมูลที่
เหมาะสมในการประเมินผลการดําเนิ นงานของส่ วนงานและสอดคล้องกับกิจการอื่นที่ดาํ เนิ นธุ รกิจในอุตสาหกรรม
เดียวกัน
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(275,229)
13,272
(45,848)
(10,753)
(79,014)

(911,409)
2,460
(47,081)
(12,474)
(66,959)
13,205
688,998
641,464

กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้

ดอกเบี้ยรับ
ค่าเสื่ อมราคา
ค่าตัดจําหน่าย
ค่าตัดจําหน่ายใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
และประกอบกิจการโทรทัศน์

รายจ่ายฝ่ ายทุน
สิ นทรัพย์ส่วนงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
หนี้สินส่ วนงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม

48,622
1,737,167
791,508

411,654
17,571
429,225

398,266
17,432
415,698

สื่ อโฆษณาทางโทรทัศน์
2560
5559

รายได้จากลูกค้าภายนอก
รายได้อื่น
รวมรายได้

ข้ อมูลเกีย่ วกับส่ วนงานที่รายงาน

บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

(56)

86

3,663
701

-

-

-

(12,775)

13,741
204
13,945

44
11,191
4,613

-

(157)
-

(2,966)

388
28,695
16,326

-

(432)
(681)

21,052

176
56,658
36,991

-

143
(637)
(935)

12,886

สื่ อโฆษณาทางสื่ อรู ปแบบใหม่
2560
5559
(พันบาท)
22,907
109,321
84,230
128
162
22,907
109,449
84,392

สื่ อโฆษณาทางวิทยุ
2560
5559

13,593
721,356
658,491

(66,959)

2,460
(47,569)
(13,155)

(903,132)

521,328
17,764
539,092

2560

รวม

48,842
1,805,016
833,112

(79,014)

13,415
(46,642)
(11,688)

(265,309)

518,791
17,733
536,524

5559

บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
การกระทบยอดสินทรั พย์ และหนี้สินที่มีสาระสาคัญของส่ วนงานที่รายงาน
2560

5559
(พันบาท)

สิ นทรัพย์
รวมสิ นทรัพย์ของส่ วนงานที่รายงาน
จํานวนที่ไม่ได้ปันส่ วน
สิ นทรัพย์ รวม

721,356
77,167
798,523

1,805,016
38,865
1,843,881

หนีส้ ิ น
รวมหนี้สินของส่ วนงานที่รายงาน
จํานวนที่ไม่ได้ปันส่ วน
หนีส้ ิ นรวม

658,491
18,350
676,841

833,112
30,640
863,752

ส่ วนงานภูมิศาสตร์
กลุ่มบริ ษทั ดําเนิ นธุ รกิ จเฉพาะในประเทศเท่ า นั้น ไม่ มีรายได้จากต่ างประเทศหรื อสิ นทรั พย์ในต่ างประเทศที่ มี
สาระสําคัญ
26

ต้ นทุนในการจัดจาหน่ าย
งบการเงินรวม
2560
5559
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร
ค่าใช้จ่ายการตลาด
อื่นๆ
รวม

15,852
28,525
694
45,071

81

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
5559

(พันบาท)
16,445
15,852
35,748
26,418
2,108
694
54,301
42,964

16,445
30,346
2,108
48,899
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บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
27

ค่ าใช้ จ่ายในการบริหาร
งบการเงินรวม
2560
5559

หมายเหตุ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
ค่าใช้จ่ายบริ หาร
ค่าใช้จ่ายสํานักงาน
(กลับรายการ) หนี้ สูญและหนี้ สงสัยจะ
สูญ
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์
อื่นๆ
รวม
28

79,259
11,746
28,777
10,608
65,391

4

11,601
2,616
209,998

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
5559
(พันบาท)
36,256
42,126
26,043
21,128
11,746
21,128
34,012
17,770
31,669
11,132
10,608
11,123

(623)
166
1,555
103,626

206,529
11,331
2,836
302,946

(614)
166
1,501
91,016

ค่ าใช้ จ่ายผลประโยชน์ ของพนักงาน
งบการเงินรวม
2560
5559

หมายเหตุ
เงินเดือนและค่าแรง
โครงการสมทบเงินที่กาํ หนดไว้
โครงการผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้
การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
โครงการให้พนักงานลาออกโดยสมัครใจ
อื่นๆ
รวม

136,939
7,281
(11,518)
(545)
69,082
31,016
232,255

21
23

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
5559
(พันบาท)
180,154
47,370
66,872
9,582
2,815
4,053
(1,939)
(5,021)
(1,948)
1,050
(545)
1,050
16,928
32,179
7,913
41,542
7,464
12,024
247,317
84,262
89,964

ในระหว่า งปี 5566 และ 5559 กลุ่ ม บริ ษ ทั ได้ประกาศโครงการให้พ นักงานลาออกโดยสมัค รใจเพื่ อ การปรั บ
โครงสร้างธุ รกิ จของกลุ่มบริ ษทั กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มีค่าใช้จ่ายที่ เกี่ ยวข้องกับโครงการให้พนักงานลาออกโดย
สมัครใจดังกล่าว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 5566 เป็ นจํานวนเงิ น 69.08 ล้านบาท และ 32.18 ล้านบาท ตามลําดับ (2559:
16.93 ล้ านบาท และ 7.91 ล้ านบาท ตามลาดับ)
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บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
โครงการสมทบเงินที่ กาหนดไว้
กลุ่มบริ ษทั ได้จดั ตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับพนักงานของกลุ่มบริ ษทั บนพื้นฐานความสมัครใจของพนักงานใน
การเป็ นสมาชิกของกองทุน โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือนทุกเดือน และกลุ่มบริ ษทั จ่าย
สมทบในอัตราร้ อยละ 5 ถึ ง อัต ราร้ อยละ 7.5 ของเงิ นเดื อนของพนักงานทุ กเดื อน กองทุ นสํา รองเลี้ ย งชี พ นี้ ไ ด้
จดทะเบียนเป็ นกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามข้อกําหนดของกระทรวงการคลังและจัดการกองทุนโดยผูจ้ ดั การกองทุนที่
ได้รับอนุญาต
29

ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
งบการเงิ นได้รวมการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายตามหน้าที่ ค่าใช้จ่ายตามลักษณะได้เปิ ดเผยตามข้อกําหนดในมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับต่างๆ ดังนี้
งบการเงินรวม
2560
5559

หมายเหตุ
ต้นทุนการผลิตงานและรายการ
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
(กลับรายการ) หนี้สูญและ
หนี้สงสัยจะสูญ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ค่าบริ การส่ วนกลาง
ค่าใช้จ่ายการตลาด
ค่าใช้จ่ายสํานักงาน
อื่นๆ
รวมต้ นทุนขายและการให้ บริการ
ต้ นทุนในการจัดจาหน่ าย และ
ค่ าใช้ จ่ายในการบริหาร

240,932
28
232,255
11, 12, 13, 14 127,682
27

26

83

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
5559
(พันบาท)
254,815
123,104
134,451
247,317
84,262
89,964
48,251
47,577
137,344

65,391
11,433
19,923
28,525
30,702
11,803

(623)
14,812
24,423
35,748
46,298
1,377

206,529
1,051
10,452
26,418
27,092
11,214

768,646

761,511

538,373

(614)
1,109
15,859
30,346
43,433
1,151

363,276
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บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
30

ต้ นทุนทางการเงิน
งบการเงินรวม
2560
5559

หมายเหตุ
ดอกเบี้ยจ่ายจากค่าใบอนุญาตให้ใช้
คลื่นความถี่และประกอบกิจการ
โทรทัศน์
ต้นทุนทางการเงินอื่น
รวม
31

20

14,771
5,849
20,620

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
5559
(พันบาท)

34,727
5,595
40,322

693
693

848
848

ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ ที่รับรู้ในกาไรหรื อขาดทุน

หมายเหตุ
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
5559
(พันบาท)

ภาษีเงินได้ ของปี ปัจจุบัน
สําหรับปี ปัจจุบนั
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชัว่ คราว
รวมภาษีเงินได้

งบการเงินรวม
2560
5559

15

13,107
13,107

84

454
454
9,699
10,153

-

-

10,353
10,353

(9,575)
(9,575)

บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ภาษีเงินได้ ที่รับรู้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น

สิ นทรัพย์ทางการเงินเผื่อขาย
ขาดทุนจากการประมาณการ
ตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัย
รวม

สิ นทรัพย์ทางการเงินเผื่อขาย
ขาดทุนจากการประมาณการ
ตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัย
รวม

ก่อนภาษี
เงินได้

5560
รายได้
(ค่าใช้จ่าย)
ภาษีเงินได้

72,921

(14,584)

72,921

(14,584)

ก่อนภาษี
เงินได้

5560
รายได้
(ค่าใช้จ่าย)
ภาษีเงินได้

72,921

(14,584)

72,921

(14,584)
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งบการเงินรวม

สุ ทธิ จาก
ก่อนภาษี
ภาษีเงินได้
เงินได้
(พันบาท)
58,337
(13,981)

58,337

(9,925)
(23,906)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สุ ทธิ จาก
ก่อนภาษี
ภาษีเงินได้
เงินได้
(พันบาท)
58,337
(13,981)

58,337

(4,029)
(18,010)

5559
รายได้
(ค่าใช้จ่าย)
ภาษีเงินได้

สุ ทธิ จาก
ภาษีเงินได้

2,796

(11,185)

1,985
4,781

(7,940)
(19,125)

5559
รายได้
(ค่าใช้จ่าย)
ภาษีเงินได้

สุ ทธิ จาก
ภาษีเงินได้

2,796

(11,185)

806
3,602

(3,223)
(14,408)
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บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
การกระทบยอดเพือ่ หาอัตราภาษีที่แท้ จริ ง
งบการเงินรวม
2560

ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้รวม
จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี
ผลแตกต่างชัว่ คราวที่ไม่รับรู ้เป็ น
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ผลขาดทุนที่ไม่รับรู ้เป็ น
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
กลับรายการสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
อื่นๆ
รวม

อัตราภาษี
(ร้ อยละ)
20

5559

(พันบาท)
(903,132)
(180,626)
1,443

2

อัตราภาษี
(ร้ อยละ)

(พันบาท)
(265,309)
(53,665)
366

20

143,439

-

48,851
13,107

38,580
24,837
(568)
10,153

4

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560

ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้รวม
จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี
ผลแตกต่างชัว่ คราวที่ไม่รับรู ้เป็ น
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ผลขาดทุนในปี ปัจจุบนั ที่ไม่รับรู ้เป็ น
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
รวม
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อัตราภาษี
(ร้ อยละ)
20

1

86

5559

(พันบาท)
(1,116,676)
(223,335)
2,026

อัตราภาษี
(ร้ อยละ)
20

(พันบาท)
(49,703)
(9,941)
366

218,192

-

13,470
10,353

(9,575)

(19)

บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
การลดอัตราภาษีเงินได้ นิติบคุ คล
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 42 พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2559 ให้ปรับลดอัตราภาษี
เงิ นได้นิติบุคคลเหลืออัตราร้อยละ 20 ของกําไรสุ ทธิ สาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม
2559 เป็ นต้นไป
32

ขาดทุนต่ อหุ้น
ขาดทุนต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
ขาดทุนต่อหุ น้ ขั้นพื้นฐานสําหรับแต่ละปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 5560 และ 5559 คํานวณจากขาดทุนสําหรับปี ที่
เป็ นส่ วนของผูถ้ ือหุน้ สามัญของบริ ษทั และจํานวนหุ น้ สามัญที่ออกจําหน่ายแล้วระหว่างปี โดยแสดงการคํานวณดังนี้
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
2560
2559
(พันบาท / พันหุ้ น)

ขาดทุนที่เป็ นส่ วนของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษทั
(ขั้นพืน้ ฐาน)

(916,238)

(275,463)

(1,127,028)

(40,129)

จานวนหุ้นสามัญที่ออกจาหน่ ายแล้ ว

535,437

535,437

535,437

535,437

ขาดทุนต่ อหุ้น (ขั้นพืน้ ฐาน) (บาท)

(1.71)

(0.51)

(2.10)

(0.07)

ขาดทุนต่ อหุ้นปรั บลด
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ไม่นาํ ผลของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ น้ ของบริ ษทั (NBC-W1) และใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะ
ซื้ อหุ น้ ของบริ ษทั ที่ออกให้แก่กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ/หรื อ พนักงานของบริ ษทั และ/หรื อบริ ษทั ย่อย (NBC-WB) มา
รวมคํานวณเพื่อหาขาดทุนต่อหุน้ ปรับลด เนื่องจากราคาใช้สิทธิ (รวมมูลค่ายุติธรรมของบริ การที่จะได้รับจากพนักงาน
ต่อใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ) สู งกว่าราคาตลาดของหุ น้ สามัญถัว เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักในงบการเงิ นรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 5566 และ 5559
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บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
33

เงินปันผล
ในการประชุ มสามัญประจําปี ของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 ผูถ้ ือหุ น้ มีมติอนุมตั ิการจัดสรรกําไร
สําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2558 เป็ นเงินปั นผลในอัตราหุ น้ ละ 0.08 บาท เป็ นจํานวนเงินทั้งสิ้ น 42.83 ล้านบาท
เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในเดือนพฤษภาคม 2559

34

เครื่องมือทางการเงิน
นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางด้ านการเงิน
กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงจากการดําเนิ นธุรกิจตามปกติจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดตามสัญญาของคู่สัญญา กลุ่มบริ ษทั ไม่มีการถือหรื อออกเครื่ องมือ
ทางการเงินที่เป็ นตราสารอนุพนั ธ์ เพื่อการเก็งกําไรหรื อการค้า
การจัดการความเสี่ ยงเป็ นส่ วนที่ สาํ คัญของธุ รกิ จของกลุ่มบริ ษทั กลุ่มบริ ษทั มีระบบในการควบคุมให้มีความสมดุล
ของระดับความเสี่ ยงให้เป็ นที่ยอมรับได้ โดยพิจารณาระหว่างต้นทุนที่เกิ ดจากความเสี่ ยงและต้นทุนของการจัดการ
ความเสี่ ยง ฝ่ ายบริ หารได้มีการควบคุมกระบวนการการจัดการความเสี่ ยงของกลุ่มบริ ษทั อย่างต่อเนื่ องเพื่อให้มน่ั ใจว่า
มีความสมดุลระหว่างความเสี่ ยงและการควบคุมความเสี่ ยง
การบริ หารจัดการทุน
นโยบายของคณะกรรมการบริ ษทั คื อการรักษาระดับเงิ นทุนให้มนั่ คงเพื่อรักษาความเชื่ อมัน่ ของนักลงทุน เจ้าหนี้
และตลาดและก่อให้เกิดการพัฒนาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการได้มีการกํากับดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน
อีกทั้งยังกํากับดูแลระดับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ สามัญ
ความเสี่ยงด้ านอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ย หมายถึงความเสี่ ยงที่เกิ ดจากการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดในอนาคตของอัตราดอกเบี้ยใน
ตลาด ซึ่ งส่ งผลกระทบต่อการดําเนิ นงานและกระแสเงิ นสดของกลุ่มบริ ษทั เนื่ องจากดอกเบี้ ยของหลักทรัพย์ที่เป็ น
ตราสารหนี้ส่วนใหญ่มีอตั ราคงที่ กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ยที่เกิดจากค่าใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
และประกอบกิจการโทรทัศน์คา้ งจ่าย (ดูหมายเหตุขอ้ 20)
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บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ความเสี่ยงจากเงินตราต่ างประเทศ
กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่ งเกิดจากการซื้ อสิ นค้าที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ
ความเสี่ยงทางด้ านสินเชื่อ
ความเสี่ ยงทางด้านสิ นเชื่อ คือความเสี่ ยงที่ลูกค้าหรื อคู่สัญญาไม่สามารถชําระหนี้ แก่กลุ่มบริ ษทั ตามเงื่อนไขที่ ตกลง
ไว้เมื่อครบกําหนด
ฝ่ ายบริ หารได้กาํ หนดนโยบายทางด้านสิ นเชื่อเพื่อควบคุมความเสี่ ยงทางด้านสิ นเชื่ อดังกล่าวอย่างสมํ่าเสมอ โดยการ
วิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกค้าทุกรายที่ ขอวงเงินสิ นเชื่ อในระดับหนึ่ งๆ ณ วันที่รายงานไม่พบว่ามีความเสี่ ยง
จากสิ นเชื่ อที่ เป็ นสาระสํา คัญ ความเสี่ ยงสู งสุ ดทางด้านสิ นเชื่ อแสดงไว้ในราคาตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ทางการเงิ น
แต่ละรายการในงบแสดงฐานะการเงิ น อย่างไรก็ตามเนื่ องจากกลุ่มบริ ษทั มีฐานลูกค้าจํานวนมาก ฝ่ ายบริ หารไม่ได้
คาดว่าจะเกิดผลเสี ยหายที่มีสาระสําคัญจากการเก็บหนี้ไม่ได้
ความเสี่ยงจากสภาพคล่ อง
กลุม่ บริ ษทั มีการควบคุมความเสี่ ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ให้เพียงพอต่อการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั และเพื่อทําให้ผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสดลดลง
มูลค่ าตามบัญชีและมูลค่ ายุติธรรม
ตารางดังต่อไปนี้ แสดงมูลค่าตามบัญชี และมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทางการเงิ นและหนี้ สินทางการเงิ นรวมถึงลําดับ
ชั้นมูลค่ายุติธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงข้อมูลมูลค่ายุติธรรมสําหรับสิ นทรัพย์ทางการเงิ นและหนี้ สินทางการเงิ นที่
ไม่ได้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหากมูลค่าตามบัญชีใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรมอย่างสมเหตุสมผล
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บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
งบการเงินรวม
มูลค่าตามบัญชี
ระดับ 1
31 ธันวาคม 2560
สินทรั พย์ ทางการเงินที่วัดมูลค่ าด้ วย
มูลค่ ายุติธรรม
ตราสารหนี้ถือไว้เพื่อค้า (ในกองทุน
ส่ วนบุคคล)
ตราสารทุนที่เป็ นหลักทรัพย์เผื่อขาย

18,990
7,401

7,401

18,990
-

31 ธันวาคม 2559
สินทรั พย์ ทางการเงินที่วัดมูลค่ าด้ วย
มูลค่ ายุติธรรม
ตราสารหนี้ถือไว้เพื่อค้า
ตราสารทุนที่เป็ นหลักทรัพย์เผื่อขาย

71,048
18,092

18,092

71,048
-

-

-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลค่ายุติธรรม
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
(พันบาท)

มูลค่าตามบัญชี
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มูลค่ายุติธรรม
ระดับ 2
ระดับ 3
(พันบาท)

รวม

18,990
7,401

71,048
18,092

รวม

31 ธันวาคม 2560
สินทรั พย์ ทางการเงินที่วัดมูลค่ าด้ วย
มูลค่ ายุติธรรม
ตราสารหนี้ถือไว้เพื่อค้า (ในกองทุน
ส่ วนบุคคล)
ตราสารทุนที่เป็ นหลักทรัพย์เผื่อขาย

18,990
7,401

7,401

18,990
-

-

18,990
7,401

31 ธันวาคม 2559
สินทรั พย์ ทางการเงินที่วัดมูลค่ าด้ วย
มูลค่ ายุติธรรม
ตราสารหนี้ถือไว้เพื่อค้า
ตราสารทุนที่เป็ นหลักทรัพย์เผื่อขาย

71,048
18,092

18,092

71,048
-

-

71,048
18,092
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บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
การวัดมูลค่ ายุตธิ รรม
เทคนิคการประเมินมูลค่ าและข้ อมูลที่ไม่ สามารถสังเกตได้ ที่มีนัยสาคัญ
ตารางดังต่อไปนี้ แสดงเทคนิ คการประเมินมูลค่ าและข้อมูลที่ ไม่สามารถสังเกตได้ที่มีนยั สําคัญที่ ใช้ในการวัดมูลค่ า
ยุติธรรมระดับ 5 ของเครื่ องมือทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมในงบแสดงฐานะการเงิน ขั้นตอนการประเมิน
มูลค่าได้เปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ 5 (ง)
ประเภท
เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในความ
ต้องการของตลาดที่เป็ น
เงินลงทุนเพื่อค้าและ
เงินลงทุนเผื่อขาย
35

เทคนิคการประเมินมูลค่ า
มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ณ วันที่รายงาน

ภาระผูกพันกับกิจการที่ไม่ เกีย่ วข้ องกัน
งบการเงินรวม
2560
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
(พันบาท)

จานวนเงินขั้นต่าที่ต้องจ่ ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้
สัญญาเช่ าดาเนินงานที่บอกเลิกไม่ ได้
ภายในหนึ่งปี
หลังจากหนึ่งปี แต่ไม่เกินห้าปี
หลังจากห้าปี
รวม

82,085
296,460
312,678
691,223

91,384
322,715
405,354
819,453

7,648
43,954
5,854
57,456

15,238
47,989
41,886
105,113

ภาระผูกพันอื่น
หนังสื อคํ้าประกันจากธนาคาร

572,206

744,706

2,206

3,410

91

รายงาน
ประจ�ำปี 2560

173

บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ก) บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาเช่าและบริ การเพื่อเช่าสํานักงานรวมทั้งสิ่ งอํานวยความสะดวกกับบริ ษทั ในประเทศแห่ งหนึ่ ง
เป็ นระยะเวลา 3 ปี โดยจะสิ้ นสุ ดในวันที่ 36 พฤศจิกายน 5563 บริ ษทั ตกลงชําระค่าเช่าและค่าบริ การตามอัตราที่
ตกลงในสัญญา ซึ่ งสัญญาดังกล่าวมีเงื่อนไขในการต่ออายุสญ
ั ญาได้
ข) บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งได้ทาํ สัญญาซื้ อข่าวกับบริ ษทั ต่างประเทศแห่ งหนึ่ งเป็ นระยะเวลา 5 ปี โดยเริ่ มตั้งแต่วนั ที่
1 มิถุนายน 2559 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 บริ ษทั ย่อยตกลงชําระค่าธรรมเนี ยมตามอัตราที่ตกลงในสัญญา
ซึ่ งสัญญาดังกล่าวมีเงื่อนไขในการต่ออายุสญ
ั ญาได้
ค) บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งได้ทาํ สัญญาเพื่อรับบริ การเกี่ ยวกับการส่ งสัญญาณโทรทัศน์ข้ ึ นสู่ ดาวเที ยมหลายฉบับกับ
บริ ษทั ในประเทศสองแห่ ง เป็ นระยะเวลา 3 ปี 3 เดื อนถึง 5 ปี 11 เดื อน โดยมีระยะเวลาสิ้ นสุ ดของสัญญา
แตกต่ างกันจนถึ งวันที่ 31 มี นาคม 2563 บริ ษทั ย่อยตกลงชําระค่ าธรรมเนี ยมการใช้บริ การสําหรั บการส่ ง
สัญญาณโทรทัศน์ดงั กล่าวเป็ นจํานวนเงินทั้งสิ้ น 2.08 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
ง) บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งได้ทาํ สัญญาเช่าให้บริ การโครงข่ายโทรทัศน์ประเภทที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดิ นในระบบ
ดิจิตอล ประเภทมาตรฐานความคมชัดปกติกบั กองทัพบก เป็ นระยะเวลา 14 ปี 5 เดื อน โดยเริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 16
มกราคม 5557 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 5571 บริ ษทั ตกลงชําระค่าธรรมเนี ยมการใช้บริ การโครงข่ายสําหรับช่อง
รายการดังกล่าวเป็ นจํานวนเงินทั้งสิ้ นประมาณ 784.74 ล้านบาท
จ) บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาเช่าและบริ การเพื่อเช่ าเป็ นสํานักงานและห้องส่ งรายการกับบริ ษทั ในประเทศแห่ งหนึ่ งเป็ น
ระยะเวลา 3 ปี โดยเริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 และสามารถต่ออายุสัญญาได้
รวมเป็ นระยะเวลา 15 ปี บริ ษทั ตกลงชําระค่าเช่ าและค่าบริ การตามอัตราที่ ตกลงในสัญญา บริ ษทั ได้ยกเลิ ก
สัญญาดังกล่าวตั้งแต่วนั ที่ 1 พฤษภาคม 5566
ฉ) บริ ษทั ได้ทาํ สัญญารับบริ การการวัดผลความนิ ยมในการรับชมโทรทัศน์ของช่ องโทรทัศน์ในประเทศไทยกับ
สมาคมในประเทศแห่งหนึ่ง เป็ นระยะเวลา 6 ปี โดยเริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 17 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564
บริ ษทั ตกลงชําระค่าบริ การตามอัตราที่ ตกลงในสัญญา ในระหว่างปี 2560 ผูใ้ ห้บริ การได้ทาํ บันทึ กแนบท้าย
สัญญารั บบริ การดังกล่ าว โดยเปลี่ ยนแปลงวันครบกํา หนดสัญญาจากวันที่ 30 กันยายน 2564 เป็ นวันที่
30 กันยายน 2566 โดยเงื่อนไขอื่นๆในสัญญาไม่เปลี่ยนแปลง
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บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
36

การจัดประเภทรายการใหม่
รายการบางรายการในงบการเงินปี 2559 ได้มีการจัดประเภทรายการใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการนําเสนองบการเงิน
ปี 2560 ดังนี้

ก่อนจัด
ประเภท
ใหม่
งบแสดงฐานะการเงิน
อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
รายได้รอตัดบัญชี

142,242
24,258
50,699
-

งบการเงินรวม
จัดประเภท
ใหม่

2,960
(2,960)
(34,604)
34,604
-

2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หลังจัด
ก่อนจัด
หลังจัด
ประเภท
ประเภท
จัดประเภท ประเภท
ใหม่
ใหม่
ใหม่
ใหม่
(พันบาท)
145,202
21,298
16,095
34,604

93

142,242
4,584
56,517
-

2,960
(2,960)
(33,871)
33,871
-

145,202
1,624
22,646
33,871
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บุคคลอ้างอิงอื่น ๆ
นายทะเบียนหลักทรัพย์ (หุ้นสามัญ):

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

ผู้สอบบัญชี

1. นางสาวปัทมวรรณ วัฒนกุล
		 ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9832 หรือ
2. นายวีระชัย รัตนจรัสกุล
		 ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4323 หรือ
3. นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท์
		 ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4098

ส�ำนักงานสอบบัญชีบริษัท

ที่ปรึกษากฎหมาย

1. บริษัท เภา แอนด์ แอสโซซิเอทส์ ลอว์ ออฟฟิช จ�ำกัด
		 เลขที่ 140/40 A อาคารไอทีเอฟ ชัน้ 19 ถนนสีลม แขวงสุรยิ วงศ์
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
		 โทรศัพท์ : (66) 2634-4995-7
		 โทรสาร		 : (66) 2238-2574, (66) 2634-4998
2. บริษัท ส�ำนักงานกฎหมายสากล ธีรคุปต์ จ�ำกัด
		 900ต้นสนทาวเวอร์ ชั้น 12 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
		 โทรศัพท์ : (66) 2252-1588
		 โทรสาร		 : (66) 2257-0440

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ำกัด
แผนกนักลงทุนสัมพันธ์
1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชัน้ 50-51 ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา
บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
1858/51-62ชัน้ 12, 13ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ : (66) 2677-2000
โทรศัพท์ : (66) 2338-3333
โทรสาร : (66) 2677-2222
โทรสาร : (66) 2338-3904
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
Email: investor@nbc.co.th
1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)
Website: http://www.nbc.co.th
บริษทั และบริษทั ย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีในปี 2560
เป็นจ�ำนวนเงินรวม 850,000 บาท
2. ค่าตอบแทนอื่น (non-audit fee) -ไม่มี-
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รายงาน
ประจ�ำปี 2560

