วิสัยทัศน์
(Vision)

มุ่งมั่นสู่การเป็นผู้น�ำด้านการผลิตข่าว
และรายการที่ทรงคุณค่า
เพื่อเป็นสถาบันสื่อแห่งอนาคต

ปณิธาน

(Mission)
1. “สร้างแรงบันดาลใจ” เป็นสถาบัน
ผลิตนักข่าว, ผู้ประกาศข่าว
และผู้ผลิตรายการ
2. “สร้างสรรค์” สถานีข่าวโทรทัศน์
24 ชั่วโมง ให้ยืนยงอย่างมั่นคงใน “ใจ”
ของทุกคน และเป็นผู้ผลิตรายการ
โทรทัศน์ที่ดีที่สุด
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 และให้บริการข่าวสาร โฆษณาผ่าน
สื่อโทรทัศน์ และสื่อรูปแบบใหม่

ที่อยู่ส�ำนักงานใหญ่

เลขที่1858/57-62 ชั้น 12A ถ.เทพรัตน แขวงบางนาใต้
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

เลขทะเบียนบริษัท

บมจ. เลขที่ 0107552000103

โทรศัพท์
โทรสาร

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

ทุนจดทะเบียน
ทุนช�ำระแล้ว

720,343,962 บาท
535,436,809 บาท (ณ 31 ธันวาคม 2561)

รายงาน
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นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
ชื่อนิติบุคคล / ที่อยู่

ประเภทธุรกิจ

สัดส่วน
การถือหุ้น
(%)

ผลิตรายการโทรทัศน์
และให้บริการโฆษณา
ผ่านสื่อโทรทัศน์

99.99

ทุนจดทะเบียน ทุนช�ำระแล้ว
(บาท)
(บาท)

บริษัทย่อย
บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชั่น จ�ำกัด
1858/57-62 ชั้น 12A ถ.เทพรัตน
แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ

800,000,000

800,000,000

รายงาน
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สรุปข้อมูลทางการเงินและการลงทุน
หน่วย : ล้านบาท

1. ข้อมูลจากงบการเงินรวม
• รายได้จากการขายและบริการ

380.00

521.33

518.79

• รายได้รวม

423.53

539.09

536.52

• ก�ำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น

19.68

7.75

(84.79)

• ก�ำไร(ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา รายจ่ายตัดบัญชี

6.34

(754.83)

(87.64)

• ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิ

(98.79)

(916.24)

(275.46)

• สินทรัพย์รวม

711.74

798.52

1,843.88

• ส่วนของผู้ถือหุ้น

34.66

121.68

980.13

2. อัตราส่วนทางการเงิน
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2561

งบการเงินรวม
2560
2559

2561

งบการเงินรวม
2560
2559

• อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)

19.54

5.56

0.88

• อัตราก�ำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น (%)

5.18%

1.49%

(16.34%)

• อัตราก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อรายได้รวม

(23.33%)

(169.96%)

(51.34%)

• อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

(126.38%)

(166.31%)

(23.99%)

• อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม

(13.08%)

(69.35%)

(12.86%)

• ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)

(0.18)

(1.71)

(0.51)

• มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)

0.06

0.23

1.83

รายงาน
ประจ�ำปี 2561

การลงทุนในบริษทั ย่อยของบริษทั เนชัน่ บรอดแคสติง้ คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์และให้บริการโฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์
บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชั่น จ�ำกัด

ทุนช�ำระแล้ว
(ล้านบาท)

อัตราการลงทุน
(ร้อยละ)

800.00

99.99

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก�ำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้
นิตบิ คุ คล และหลังหักส�ำรองตามกฎหมาย และเงินส�ำรองอืน่ ๆ ทีจ่ ำ� เป็นและเหมาะสม ทัง้ นี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว อาจเปลีย่ นแปลง
ขึ้นอยู่กับฐานะการเงิน ผลการด�ำเนินงาน แผนการลงทุน ความจ�ำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ
และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เห็นสมควร ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอ�ำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงาน
ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

รายงาน
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สารจากกรรมการผู้จัดการ
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น พี่น้องพนักงาน ทุกท่านครับ
ตลอดระยะเวลา 1 ปี ทีผ่ า่ นมา ผมในฐานะของกรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั เนชัน่ บรอดแคสติง้ คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกัด (มหาชน)
หรือที่ก่อนหน้านี้ เคยถูกเรียกว่า “ผู้บริหารใหม่”
จากวันแรก ที่ได้เข้ามารับหน้าที่ ก็ไม่ได้มีความคิดว่า จะยาวมาจนครบ 1 ปี จนกระทั่ง เข้าสู่ปีที่ 2 เช่นนี้
เนื่องจากคิดว่า จะรับหน้าที่เพื่อแก้ปัญหาในช่วงระยะเวลาสั้นๆ โดยหวังให้เนชั่นทีวี ช่อง 22 สามารถตั้งหลักและเดินหน้า
ต่อไปได้ ภายใต้วิกฤติปัญหาภายในองค์กร รวมถึงการแข่งขันในเชิงธุรกิจและผลงานกับสื่อภายนอก
ผมได้ มี โ อกาสพู ด คุ ย กั บ ผู ้ บ ริ ห ารท่ า นหนึ่ ง ของเนชั่ น ที่ ยั ง คงปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อ ยู ่ เขาได้ บ อกกั บ ผม ว่ า
“ ... อยู่ไปเดี๋ยวก็จะรักเนชั่น” จากวันนั้น มาจนถึงวันนี้ ปีกว่าแล้วครับ ผมรู้ว่า “ความรักเกิดขึ้นจริง” เป็นอย่างที่พี่
เขาได้เคยบอกกับผม แต่ความรักที่ว่านั้น ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะว่า ที่นี่คือ “เนชั่นทีวี” แต่เกิดขึ้นเพราะ เมื่อได้ท�ำงานร่วม
กับ คนในเนชั่น   
แม้ ตลอดระยะเวลา ที่ผ่านมา 5-6 ปี คนในเนชั่นทีวี ต้องฝ่าฟัน กับปัญหาต่างๆ มากมาย แต่ปัญหาเหล่านั้น
ไม่ได้ลดทอน ความเป็นมืออาชีพ และจิตวิญญาณการท�ำงานในหน้าที่สื่อมวลชนที่ดีแต่อย่างใด เมื่อมีการก�ำหนดทิศทาง
ขององค์กรที่ชัดเจน ยุทธศาสตร์ถูกต้อง คนเนชั่นทีวี ก็พร้อมที่จะขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติร่วมกัน อย่างมีทีมเวิร์ค อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ผลลัพธ์ทั้งในเรื่อง ความนิยมทางการรับชม หรือ เรทติ้ง ส�ำหรับ ช่อง 22
เพิม่ ขึน้ จากเดิมเกิน 100 % และยังส่งผลถึงผลประกอบการ ทีส่ ามารถท�ำให้กำ� ไรจากการด�ำเนินงาน (EBITDA) จากทีต่ ดิ ลบ
ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2559
ในปีนี้ (2562) จะเห็นได้วา่ เนชัน่ ทีวมี พี ฒ
ั นาการอย่างต่อเนือ่ ง ความนิยมของคนดูอยูใ่ นล�ำดับ Top Ten ของทีวดี จิ ติ อล
ตั้งแต่เดือนมีนาคมจนถึงปัจจุบัน ซึ่งข้อมูลเบื้องต้นนี้สามารถยืนยันถึงความมีประสิทธิภาพของคนในองค์กร ที่พร้อมจะเดิน
หน้าต่อไปภายใต้ความเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว ทางเทคโนโลยี-การสือ่ สารรูปแบบใหม่ ทีเ่ กิดขึน้ ในโลกของอุตสาหกรรมสือ่
ซึ่งในปัจจุบันนี้ เราได้มีการเรียนรู้และเริ่มปฏิบัติไปแล้วครับ หลักการก็คือ “ต่อให้ความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เกิดขึ้น
มากอย่างไร เราจะสามารถเรียนรู้ และปฏิบัติได้อย่างเท่าทัน แต่สิ่งที่ส�ำคัญที่สุด และเป็นจุดชี้ขาด แพ้หรือ ชนะ คือ
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คอนเทนท์  เพราะ ถ้าคอนเทนท์ เราดีน่าเชื่อถือ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ประชาชน ก็จะให้
ความสนใจ ติดตาม และมีความเชื่อมั่นในความถูกต้อง ครบถ้วน และรอบด้าน
โอกาส ของ เนชั่น ทีวี ช่อง 22 ที่จะเกิดขึ้น ในปีนี้ เราทราบกันดีว่าคสช.ได้ประกาศ
ม.44 โดยมี กสทช.น�ำหลักการมาปฏิบัติ เพื่อช่วยเหลืออุตสาหกรรมสื่อทีวีดิจิตอล ให้
สามารถฝ่ามรสุมการ Disruption ของสื่อใหม่ อันส่งผลต่อภาพรวมอุตสาหกรรมสื่อ ซึ่ง
มาตรการนี้ถือเป็นปัจจัยบวกต่อยุทธศาสตร์ของเนชั่นทีวีตามที่กล่าวมาเบื้องต้น ทั้งใน
เรื่องของเรทติ้งความนิยม ตลอดจนการสร้างรายได้
จากสิ่งที่ผมได้น�ำเรียนถึงผลงานในรอบ 1 ปี ในปีนี้ก็ยังคงมุ่งมั่น เพื่อสร้างฐาน
รากทีแ่ ข็งแรง น�ำไปสูก่ ารพึง่ พาตัวเองได้ในด้านธุรกิจ ในขณะเดียวกันจุดยืนทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ
ในฐานะสถาบันสื่อที่อยู่คู่สังคมไทยมากว่า 2 ทศวรรษ เนชั่นทีวี ยังยึดมั่นในปณิธานของ
คนข่าว ผู้เป็นฐานันดรที่สี่ ซึ่งต้องมีพันธกิจแห่งความรับผิดชอบต่อการขับเคลื่อน
สังคมไทย ประเทศไทย ให้อยู่ในทิศทางที่ถูกต้อง ปกป้อง และส่งเสริมความมั่นคงใน
สถาบันหลักของคนไทยทั้งประเทศ นั่นคือ การด�ำรงไว้ซึ่ง “ชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์”
ผมรูส้ กึ ซาบซึง้ และขอกล่าวค�ำขอบพระคุณ ทัง้ ในส่วนของท่านผูถ้ อื หุน้ และพนักงาน
เนชั่นทีวี 22 ทุกท่าน ผ่านทางสารนี้ และขอให้ท่านผู้ถือหุ้น ตลอดจนพนักงานทุกท่าน
มั่นใจว่า เราจะร่วมกันเดินหน้า สร้างสรรค์ เนชั่นทีวี 22 ให้เป็นบ้านที่แข็งแรง เป็น
ครอบครัวใหญ่ที่อบอุ่น เป็นองค์กรธุรกิจที่มั่นคง มีธรรมาภิบาล เพื่อผลิตผลงานข่าวใน
ฐานะสถาบันข่าวที่มีคุณภาพ เป็นที่พึ่ง เป็นความหวังของประชาชนตลอดไป

ฉัตรชัย ภู่โคกหวาย
กรรมการผู้จัดการ

รายงาน
ประจ�ำปี 2561
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คณะกรรมการบริษัท
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นายสนธิญาณ  ชื่นฤทัยในธรรม
นายฉาย บุนนาค
นายฉัตรชัย  ภู่โคกหวาย
นางลักขณา  รัตน์วงศ์สกุล
รศ.ดร.สังศิต  พิริยะรังสรรค์
นายสุธี  ผ่องไพบูลย์
นายพรชัย  เรืองหทัยนนท์
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06
07
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08
09
10
11

นายเมธา  สุนทรจิตร์
นางวีรวรรณ  วรรุตม์
นางอรอร   อัครเศรณี
นายชาลี   ดิษฐลักษณ

08
09

10
คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
01 นายสุธี  ผ่องไพบูลย์
02 นายพรชัย   เรืองหทัยนนท์
03 นางอรอร   อัครเศรณี

11
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03
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คณะกรรมการตรวจสอบ

04

01

02

03

01
02
03
04

รศ.ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์
นายสุธี  ผ่องไพบูลย์
นายพรชัย   เรืองหทัยนนท์
นายเมธา   สุนทรจิตร์
รายงาน
ประจ�ำปี 2561

11

คณะผู้บริหารระดับสูง

นายฉัตรชัย ภู่โคกหวาย

นายกนก รัตน์วงศ์สกุล

นางลักขณา รัตน์วงศ์สกุล
12

รายงาน
ประจ�ำปี 2561

นายจิระ ห้องส�ำเริง

นางสาวเอี่ยมศรี บุญหชัยรัตน์

นางสุวรรณี วัชรภาสกร
รายงาน
ประจ�ำปี 2561
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คณะกรรมการบริษัท

นายสนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม

ต�ำแหน่ง กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริษัท
และประธานกรรมการบริหาร
อายุ 57 ปี
การศึกษา
ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
อบรม/สัมมนา
• สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 161
ปี 2562
จ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 8 มกราคม 2562
• นายสนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม
• คู่สมรส			
• บุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ			
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
• ไม่มี
ประวัติการท�ำงาน
7 ก.พ. 2561 - ปัจจุบัน
		
		
		

หุ้น
หุ้น
หุ้น

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการอืน่ ทีม่ ิใช่บริษทั จดทะเบียน
2554 - ปัจจุบัน
ประธานเครือข่ายเฝ้าระวังพิทักษ์
		
และปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์
2553 - 10 ส.ค. 2561 คณะกรรมการมูลนิธชิ มุ ชนท้องถิน่ พัฒนา
2550 - ปัจจุบัน
ประธานและกรรมการผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนักพิมพ์ กรีน-ปัญญาญาณ ที มัลติมีเดียกรุ๊ป
2553 - 11 ม.ค. 2561 ประธานและกรรมการผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนักข่าว T-News สถานีโทรทัศน์
ผ่านดาวเทียม T-News TV และผู้ผลิต
รายการเจาะข่าวร้อน...ล้วงข่าวลึก
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของ
บริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน
• ไม่มี

จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท : 1 ปี
ประธานกรรมการบริษัทและ
ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561
กรรมการบริษัท
ประธานกรรมการบริหาร
บมจ.เนชัน่ บรอดแคสติง้ คอร์ปอเรชัน่ การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) ปี 2561
การประชุมคณะกรรมการบริษัท		
5/6
1/1
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน การประชุมสามัญประจ�ำปีผู้ถือหุ้น
ในตลาดหลักทรัพย์
24 ธ.ค. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บมจ.เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
17 ม.ค. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท รองประธานกรรมการ
บริษัท (คนที่ 1) และกรรมการบริหาร
		
บมจ.เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
2560 - 11 ม.ค. 2561 กรรมการบริษัท
		
บมจ.นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอร์เรชั่น
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รายงาน
ประจ�ำปี 2561

นายฉาย บุนนาค

ต�ำแหน่ง กรรมการบริษัท
รองประธานกรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร
อายุ 37 ปี
การศึกษา
• Master of Business Administration,
Sasin Graduate Institute of Business Administration, 		
Chulalongkorn University
• Bachelor Degree of Accounting and Finance,
The London School of Economics and Political Science (LSE),
University of London

การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
6 ก.ค.2560 – 17 ธ.ค.2561 กรรมการบริษัท
			
ประธานกรรมการบริษัท
			
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
			
บจก. ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย

22 มิ.ย.2560 – 17 ธ.ค.2561 กรรมการบริษัท
			
ประธานกรรมการบริษัท
อบรม/สัมมนา
			
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
• สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
			
บจก.นิวส์ เน็ตเวิร์ค มัลติมีเดีย
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 78
ปี 2552
6 ก.ค.2560 – 17 ธ.ค.2561 กรรมการบริษัท
			
ประธานกรรมการบริษัท
จ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 8 มกราคม 2562
			
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
• นายฉาย บุนนาค
หุ้น
			
บจก.สปริงนิวส์ คอร์ปอเรชั่น
• คู่สมรส
หุ้น
		
• บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ หุ้น
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของ
					
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 			 บริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน
• ไม่มี
• ไม่มี
					
จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท : - ปี
ประวัติการท�ำงาน
26 ก.พ. 2562 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท รองประธานกรรมการ ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562		
			
			
บริษัท กรรมการบริหาร
			
บมจ. เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) ปี 2561
การประชุมคณะกรรมการบริษัท - (ได้รับการแต่งตั้งในปี 2562)
			
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- (ได้รับการแต่งตั้งในปี 2562)
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
11 ม.ค. 2562 - ปัจจุบัน		 กรรมการบริษัท รองประธาน		
			 กรรมการบริษัท (คนที่ 1)
			 และประธานกรรมการบริหาร
			 บมจ.เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
รายงาน
ประจ�ำปี 2561
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คณะกรรมการบริษัท

นายฉัตรชัย ภู่โคกหวาย

ต�ำแหน่ง กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
อายุ 42 ปี
อุปนายก สถาบันทิศทางไท 		
ส�ำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
เลขาธิการ เครือข่ายเฝ้าระวัง		
อบรม/สัมมนา
และพิทักษ์ปกป้องสถาบันฯ
• สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
นายกสมาคม
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 161
สมาคมวิทยุชุมชนเพื่อความเข้มแข็ง
ปี 2562
2559 – 20 ก.พ. 2561
กรรมการผู้อ�ำนวยการ
		
บจก. กรีน เน็ต 1282
จ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 8 มกราคม 2562
		
(ส�ำนักข่าวทีนิวส์)
• นายฉัตรชัย ภู่โคกหวาย
หุ้น
2558
บรรณาธิการบริหาร
• คู่สมรส
หุ้น		
		
บจก สปริงนิวส์ คอร์ปอเรชั่น 		
• บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ หุ้น
		
(ส�ำนักข่าวสปริงนิวส์)
					
กรรมการ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 			 2557
• ไม่มี			
สภาวิชาชีพข่าววิทยุ และโทรทัศน์ไทย
		
2556
เลขานุการประจ�ำคณะกรรมาธิการ
ประวัติการท�ำงาน
		
สิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและ
10 มี.ค. 2561 – ปัจจุบัน
กรรมการบริษัท
		
การคุ้มครองผู้บริโภค
		
กรรมการบริหาร
		
ส�ำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
		
และกรรมการผู้จัดการ
					
		
บมจ. เนชั่น บรอดแคสติ้ง 		 การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของ
		
คอร์ปอเรชั่น
บริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนใน • ไม่มี 				
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท : 1 ปี
2560 – ปัจจุบัน
กรรมการ
		
บมจ. อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส์ ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อ วันที่ 10 มีนาคม 2561
					
การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการอื่นที่มิ ใช่บริษัทจดทะเบียนใน การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) ปี 2561
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
3/6
25 พ.ค. 2561 – ปัจจุบัน
กรรมการ
(ได้แต่งตั้ง หลังจากการประชุมฯ ครั้งที่ 3/2561)
		
บจก. เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชั่น
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 		
1/1
2560 – ปัจจุบัน
กรรมการ
		
บจก. เอชเอ็นซี เพาเวอร์
การศึกษา
• นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
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2558 – ปัจจุบัน
		
2554 – ปัจจุบัน
		
2552 – ปัจจุบัน

นางลักขณา รัตน์วงศ์สกุล

ต�ำแหน่ง กรรมการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
และผู้อ�ำนวยการอาวุโสฝ่ายสนับสนุนองค์กร
อายุ 55 ปี
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• ไม่มี
		
การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการอื่นที่มิ ใช่บริษัทจดทะเบียนใน
อบรม/สัมมนา
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai-IOD)
กรรมการ
		หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 124 2555 – ปัจจุบัน		
			
บจก.เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชั่น
ปี 2552
2555 – 2560		
กรรมการ
			
บจก.เอ็นบีซี เน็กซ์มีเดีย
จ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 8 มกราคม 2562 		
			
• นางลักขณา รัตน์วงศ์สกุล		
1
หุ้น
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของ
• (คู่สมรส) นายกนก รัตน์วงศ์สกุล
หุ้น
บริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน
• บุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ		
หุ้น
• ไม่มี 					
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท : 2 ปี
• ภรรยานายกนก รัตน์วงศ์สกุล
ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อ วันที่ 23 ธันวาคม 2559
					
ประวัติการท�ำงาน
การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) ปี 2561
1 เม.ย. 2561 – ปัจจุบัน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
6/6
			
บมจ. เนชัน่ บรอดแคสติง้ คอร์ปอเรชัน่ การประชุมคณะกรรมการบริษัท
การประชุ
ม
สามั
ญ
ผู
ถ
้
อ
ื
หุ
น
้
1/1
23 ธ.ค. 2559 – ปัจจุบัน
กรรมการบริษัท
			
บมจ. เนชัน่ บรอดแคสติง้ คอร์ปอเรชัน่
2558 – ปัจจุบัน		
ผู้อ�ำนวยการอาวุโสฝ่ายสนับสนุน
			
องค์กร บมจ. เนชั่น บรอดแคสติ้ง
			
คอร์ปอเรชั่น
2553 – 2557		
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายสนับสนุนองค์กร
			
บมจ. เนชัน่ บรอดแคสติง้ คอร์ปอเรชัน่
การศึกษา
• เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (สาขาเศรษฐศาสตร์การเงิน) 		
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง		

รายงาน
ประจ�ำปี 2561
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รศ.ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์

ต�ำแหน่ง กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ 67 ปี
การศึกษา
• สังคมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ1) (สังคมศาสตร์
เพื่อการพัฒนา) คณะสังคมศาสตร์
University of Bielefeld , Federal Republic of Germany
• เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
• เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัย		
ธรรมศาสตร์
อบรม/สัมมนา 			
• สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : หลักสูตร		
Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 126 ปี 2552
• ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง
สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 6 ปี 2551
• สถาบันพระปกเกล้า : หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยส�ำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 6 ปี 2545
• สถาบันคลังสมองของชาติ : หลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการ
พัฒนาอุดมศึกษา รุ่น 10 ปี 2553
• สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย : หลักสูตร
ผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์รุ่นที่ 1 ปี 2551
จ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 8 มกราคม 2562
• รองศาสตราจารย์ ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์
- หุ้น
• ดร.กรรณชฎา พิริยะรังสรรค์		
- หุ้น
• บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ			
- หุ้น
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
• ไม่มี
ประวัติการท�ำงาน
• 16 พ.ค. 2561 – 8 พ.ค. 2562
กรรมการอิสระและ
			 ประธานกรรมการตรวจสอบ
			 บมจ. เนชัน่ บรอดแคสติง้ คอร์ปอเรชัน่
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• 2550 รองประธานคณะกรรมการพิจารณา ด้านสัญญาและ		
กฎหมาย บมจ.อสมท
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การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการอื่นที่มิ ใช่บริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• ม.ค. 2561 – ปัจจุบัน คณะอนุกรรมการพิจารณาผลการ		
ศึกษา รูปแบบการทุจริต ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) กระทรวงยุติธรรม
• ต.ค. 2554 - ปัจจุบัน คณบดี วิ ท ยาลั ย นวั ต กรรมสั ง คม
มหาวิทยาลัยรังสิต
• 2528 - ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษ อาทิ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบัน		
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 		
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) วิทยาลัยการปกครอง 		
กระทรวงมหาดไทย องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) 		
กระทรวงแรงงาน กระทรวงยุติธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 		
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยนเรศวร 			
มหาวิทยาลัยบูรพา สถาบันพระปกเกล้า วิทยาลัยป้องกันราช		
อาณาจักร สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่ง		
ประเทศไทย และสถาบันการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ สัญญา ธรรมศักดิ์ ส�ำนักงาน ป.ป.ช. ฯลฯ
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของ
บริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน
- ไม่มี จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท : 1 ปี
ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561
การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) ปี 2561
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
2/2
(ได้รับการแต่งตั้งจากการประชุมฯ ครั้งที่ 4/2561)
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 2/2
(ได้รับการแต่งตั้งจากการประชุมฯ ครั้งที่ 3/2561)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 0/0
(ได้รับการแต่งตั้งหลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี)

นายสุธี ผ่องไพบูลย์

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

การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2548 – ก.ค.2559
กรรมการอิสระ
		
และประธานกรรมการตรวจสอบ
		
บมจ.อินเตอร์เนชัน่ แนล เอ็นจิเนียริง่
		
การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการอื่นที่มิ ใช่บริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2542 – ปัจจุบัน
กรรมการผู้จัดการ
		
บจก.ส� ำ นั ก งานกฎหมายสุ ธี
		
ผ่องไพบูลย์
					
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของ
บริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน
• ไม่มี					

จ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 8 มกราคม 2562
• นายสุธี ผ่องไพบูลย์
หุ้น
• คู่สมรส
หุ้น
• บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ หุ้น
					
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 			 จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท : 1 ปี
ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อ วันที่ 9 เมษายน 2561
• ไม่มี 			
					
การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) ปี 2561
ประวัติการท�ำงาน
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
3/3
16 พ.ค. 2562 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระและ
(ได้แต่งตั้ง หลังจากการประชุมฯ ครั้งที่ 3/2561)
		
ประธานกรรมการตรวจสอบ
3/3
		
บมจ. เนชั่น บรอดแคสติ้ง 		 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
(ได้แต่งตั้ง หลังจากการประชุมฯ ครั้งที่ 2/2561)
		
คอร์ปอเรชั่น
0/0
26 ก.พ. 2562 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณา	 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
(ได้แต่งตั้งจาก มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2561)
ค่าตอบแทน
		
		
บมจ. เนชั่น บรอดแคสติ้ง 		
		
คอร์ปอเรชั่น
9 เม.ย. 2561 - 15 พ.ค.2562
กรรมการอิสระและ
		
กรรมการตรวจสอบ
		
บมจ. เนชั่น บรอดแคสติ้ง 		
		
คอร์ปอเรชั่น

รายงาน
ประจ�ำปี 2561
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นายพรชัย เรืองหทัยนนท์

ต�ำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
อายุ 60 ปี
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายการเงิน
บจก.ธันเดอร์ ออยล์ฟีลด์ เซอร์		
วิสเซส (ประเทศไทย)
ผู้จัดการพัฒนาระบบบัญชี
บจก.ไทยเซกิซุย โฟม
อบรม/สัมมนา
ผู้จัดการ การเงินโครงการ
• สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai-IOD)
บจก.คลัฟฟ์ (ประเทศไทย)
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 263
ผู้จัดการ บัญชีและการเงิน
ปี 2561
บจก.ออย สเททส์ อินดัสทรี่ส์ 		
(ประเทศไทย)
จ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 8 มกราคม 2562
ผู้จัดการ บัญชีและการเงิน
• นายพรชัย เรืองหทัยนนท์ หุ้น
บจก.ดาน่า สไปเซอร์ (ประเทศไทย)
• คู่สมรส
หุ้น
ผู้จัดการพัฒนาระบบบัญชี
• บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ หุ้น
บจก.ซัมมิท โชว่า แมนูแฟคเจอริ่ง
					
ผู้จัดการ บัญชีและการเงิน
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 			 2533 - 2538
		
บจก. น�้ำตาลราชบุรี
• ไม่มี 			
				
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของ
ประวัติการท�ำงาน
26 ก.พ. 2562 - ปัจจุบัน
กรรมการสรรหา และพิจารณา		 บริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน
• ไม่มี 					
		
ค่าตอบแทน
		
บมจ. เนชัน่ บรอดแคสติง้ คอร์ปอเรชัน่
จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท : 1 ปี
9 เม.ย. 2561 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ
ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อ วันที่ 9 เมษายน 2561
		
และกรรมการตรวจสอบ
บมจ. เนชัน่ บรอดแคสติง้ คอร์ปอเรชัน่ 					
การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) ปี 2561
3/6
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนใน การประชุมคณะกรรมการบริษัท
(ได้แต่งตั้งจาก มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2561)
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
3/5
• ไม่มี
(ได้แต่งตั้งจาก มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2561)
0/1
การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการอื่นที่มิ ใช่บริษัทจดทะเบียนใน การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
(ได้แต่งตั้งจาก มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2561)
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปัจจุบัน
ที่ปรึกษา และพัฒนาระบบงาน
		
บัญชี และการเงิน
		
บจก.ไทยซิน แมนูแฟคเจอริ่ง
การศึกษา
• บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาการเงินและการธนาคาร)
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
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2557 - 2559
		
		
2554 - 2556
		
2551 - 2553
		
2547 - 2551
		
		
2544 - 2546
		
2539 - 2543

นายเมธา สุนทรจิตร์

ต�ำแหน่ง กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ
อายุ 58 ปี
การศึกษา
• รัฐประศาสนศาสตร์ มหาบัณฑิต
หลักสูตร Mini Master of Management Program
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
		
อบรม/สัมมนา
• สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย			
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุ่นที่ 118/2552
		
จ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 8 มกราคม 2562
• นายเมธา สุนทรจิตร์
หุ้น
• คู่สมรส
หุ้น
• บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ หุ้น
					
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 			
• ไม่มี
			
ประวัติการท�ำงาน
12 มี.ค. 2552 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ
		
และกรรมการตรวจสอบ
		
บมจ. เนชั่น บรอดแคสติ้ง 		
		
คอร์ปอเรชั่น

การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการอื่นที่มิ ใช่บริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2555 - ปัจจุบัน
ผู้จัดการที่ปรึกษากฏหมาย
		
บจก.ลอว์แมน แอนด์ เมธา
2548 – 2555
ผู้จัดการ
		
บจก.ลอว์แมน สแตนดาร์ด
					
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของ
บริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน
• ไม่มี					
จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท : 10 ปี
ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อ วันที่ 12 มีนาคม 2552
					
การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) ปี 2561
การประชุมคณะกรรมการบริษัท		
4/6
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
5/5
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 		
1/1

การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• ไม่มี

รายงาน
ประจ�ำปี 2561
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คณะกรรมการบริษัท

ผศ.วรีวรรณ วรรุตม์
ต�ำแหน่ง กรรมการอิสระ
อายุ 68 ปี
การศึกษา
• ปริญญาโท, Instructional Media Technology, Central
Missouri State , U.S.A.
• ปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อบรม/สัมมนา
• ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ส�ำนักงาน ก.พ.)
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงของ ก.พ. (นบส รุ่น 60)
• วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงกระบวนการยุติธรรม (บยส รุ่น 1)
• มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตร Kaset MiniMBA
จ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่
• นางวีรวรรณ วรรุตม์
• คู่สมรส
• บุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ

8 มกราคม 2562
หุ้น
หุ้น
หุ้น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
• ไม่มี
ประวัติการท�ำงาน
23 ธ.ค. 2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
		
บมจ. เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์
• ไม่มี
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รายงาน
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การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการอื่นที่มิ ใช่บริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
มิ.ย. 2558 - ปัจจุบัน
คณบดีคณะนิเทศศาสตร์
			
และการออกแบบ
			
มหาวิทยาลัยนานาชาติ แสตมฟอร์ด
2555 – 2560
คณบดีศิลปศาสตร์
			
มหาวิทยาลัยนานาชาติ แสตมฟอร์ด
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของ
บริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน
• ไม่มี
จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท : 3 ปี
ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559
การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) ปี 2561
การประชุมคณะกรรมการบริษัท		
6/6
การประชุมสามัญประจ�ำปีผู้ถือหุ้น
1/1

นางอรอร อัครเศรณี

ต�ำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
อายุ 41 ปี
การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการอื่นที่มิ ใช่บริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2545 - ปัจจุบัน		
กรรมการ บจก.เศรณี โฮลดิ้งส์
2545 - ปัจจุบัน		
กรรมการ บจก.เศรณี แฟคตอริ่ง
2545 - ปัจจุบัน		
กรรมการ บจก.แทรงควิลลิสต้า
2545 - ปัจจุบัน		
กรรมการ
			
บจก.เศรณี แอนด์ แอสโซซิเอทส์
อบรม/สัมมนา
2545 - ปัจจุบัน		
กรรมการ บจก.เศรณี โฮม
• สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai-IOD)
2545
ปั
จ
จุ
บ
น
ั
		
กรรมการ
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 119
			
บจก.ตรรก อินทีเรีย แอนด์ อาร์คเิ ทค
ปี 2558
2547 - 2553		
กรรมการบริหาร
• สถาบันวิทยาการพลังงาน
บจก.ปาล์มฮิลส์ กอล์ฟ รีสอร์ท		
หลักสูตร วิทยาการพลังงานส�ำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ (วพม.) รุ่นที่1 			
			
แอนด์คันทรีคลับ
2543 - 2545		
Communications Manager
จ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 8 มกราคม 2562
			
บจก. โอกิลวี่ แอนด์ เมเธอร์ 		
• นางอรอร อัครเศรณี
หุ้น
			
(ประเทศไทย)
• คู่สมรส		
หุ้น
2542
2543		
เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการการลงทุน
• บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ หุ้น
			
ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
					
			
การลงทุน(BOI)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
					
• ไม่มี		
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของ
บริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน
ประวัติการท�ำงาน
26 ก.พ. 2562 - ปัจจุบัน
กรรมการสรรหา และพิจารณา		 • ไม่มี 					
			
ค่าตอบแทน
			
บมจ. เนชัน่ บรอดแคสติง้ คอร์ปอเรชัน่ จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท : 1 ปี
ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561
27 ก.พ. 2561 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ
			
บมจ. เนชัน่ บรอดแคสติง้ คอร์ปอเรชัน่ 					
การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) ปี 2561
4/6
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนใน การประชุมคณะกรรมการบริษัท		
(ได้แต่งตั้งจากการประชุมฯ ครั้งที่ 2/2561)
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
0/1
29 เม.ย.2557 - ปัจจุบัน
กรรมการบริหารและผูอ้ ำ� นวยการ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น		
			
บมจ.เงินทุน แอ็ดวานซ์
ส.ค.2559 - ปัจจุบัน
กรรมการ			
			
บมจ.อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป
การศึกษา
• ปริญญาโท สาขาการเงินและการตลาด
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี Business in Economics and Finance, Royal
Melbourne Institute of Technology, Australia

รายงาน
ประจ�ำปี 2561
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คณะกรรมการบริษัท

นายชาลี ดิษฐลักษณ

ต�ำแหน่ง กรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ
อายุ 59 ปี
การศึกษา
• รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• เนติบัณฑิตไทย เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปภัมภ์
• นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการอื่นที่มิ ใช่บริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2525 - ปัจจุบัน
ทนายความและทีป่ รึกษากฎหมายอิสระ

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของ
บริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน
อบรม/สัมมนา
• สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย			 • ไม่มี
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 116
จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท : - ปี
ปี 2558
ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อ วันที่ 16 พฤษภาคม 2562
จ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 8 มกราคม 2562
การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) ปี 2561
• นายชาลี ดิษฐลักษณ
หุ้น
การประชุมคณะกรรมการบริษัท		
• คู่สมรส
หุ้น
(ได้รับการแต่งตั้งในปี 2562)
• บุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ
หุ้น
การประชุมสามัญประจ�ำปีผู้ถือหุ้น
(ได้รับการแต่งตั้งในปี 2562)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
• ไม่มี
ประวัติการท�ำงาน
16 พ.ค. 2562 – ปัจจุบัน

กรรมการบริษัทและกรรมการ		
อิสระ

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์
2557 – ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ
		
และกรรมการตรวจสอบ
			 บมจ. โรงพิมพ์ตะวันออก
2557 – 2561
กรรมการอิสระและประธาน		
กรรมการตรวจสอบ
			 บมจ. ดิทโต้ (ประเทศไทย)
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คณะผู้บริหารระดับสูง

นายฉัตรชัย ภู่โคกหวาย
ต�ำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ
อายุ 42 ปี

อุปนายก สถาบันทิศทางไท 		
ส�ำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
เลขาธิการ เครือข่ายเฝ้าระวัง		
อบรม/สัมมนา
และพิทักษ์ปกป้องสถาบันฯ
• สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
นายกสมาคม
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 161
สมาคมวิทยุชุมชนเพื่อความเข้มแข็ง
ปี 2562
2559 – 20 ก.พ. 2561
กรรมการผู้อ�ำนวยการ
		
บจก. กรีน เน็ต 1282
จ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 8 มกราคม 2562
		
(ส�ำนักข่าวทีนิวส์)
• นายฉัตรชัย ภู่โคกหวาย
หุ้น
2558
บรรณาธิการบริหาร
• คู่สมรส
หุ้น		
		
บจก สปริงนิวส์ คอร์ปอเรชั่น 		
• บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ หุ้น
		
(ส�ำนักข่าวสปริงนิวส์)
					
กรรมการ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 			 2557
สภาวิชาชีพข่าววิทยุ และโทรทัศน์ไทย
• ไม่มี			
		
2556
เลขานุการประจ�ำคณะกรรมาธิการ
ประวัติการท�ำงาน
		
สิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและ
10 มี.ค. 2561 – ปัจจุบัน
กรรมการบริษัท
		
การคุ้มครองผู้บริโภค
		
กรรมการบริหาร
		
ส�ำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
		
และกรรมการผู้จัดการ
					
		
บมจ. เนชั่น บรอดแคสติ้ง 		 การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของ
		
คอร์ปอเรชั่น
บริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนใน • ไม่มี 				
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2560 – ปัจจุบัน
กรรมการ
		
บมจ. อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส์
การศึกษา
• นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง

2558 – ปัจจุบัน
		
2554 – ปัจจุบัน
		
2552 – ปัจจุบัน

การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการอื่นที่มิ ใช่บริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
25 พ.ค. 2561 – ปัจจุบัน
กรรมการ
		
บจก. เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชั่น
2560 – ปัจจุบัน
กรรมการ
		
บจก. เอชเอ็นซี เพาเวอร์
รายงาน
ประจ�ำปี 2561
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คณะผู้บริหารระดับสูง

นายกนก รัตน์วงศ์สกุล

ต�ำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการ
อายุ 55ปี
การศึกษา
• ปริญญาตรี วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษทั อื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์
• ไม่มี

การอบรมปี 2560
• ไม่มี

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการอืน่ ทีม่ ิใช่บริษทั จดทะเบียน
• ไม่มี

จ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 8 มกราคม 2562
• นายกนก รัตน์วงศ์สกุล			
• (คู่สมรส) นางลักขณา รัตน์วงศ์สกุล 1
• บุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ		
-

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของ
บริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน
• ไม่มี

หุ้น
หุน้ (0.00%)
หุ้น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
• สามีนางลักขณา รัตน์วงศ์สกุล
ประวัติการท�ำงาน
2553 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้อ�ำนวยการสายงานผู้ประกาศ
บมจ.เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น
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นางลักขณา รัตน์วงศ์สกุล

ต�ำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 			
และผู้อ�ำนวยการอาวุโสฝ่ายสนับสนุนองค์กร
อายุ 55 ปี
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• ไม่มี
		
การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการอื่นที่มิ ใช่บริษัทจดทะเบียนใน
อบรม/สัมมนา
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai-IOD)
กรรมการ
		หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 124 2555 – ปัจจุบัน		
			
บจก.เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชั่น
ปี 2552
2555 – 2560		
กรรมการ
			
บจก.เอ็นบีซี เน็กซ์มีเดีย
จ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 8 มกราคม 2562 		
			
• นางลักขณา รัตน์วงศ์สกุล		
1
หุ้น
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของ
• (คู่สมรส) นายกนก รัตน์วงศ์สกุล
หุ้น
บริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน
• บุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ		
หุ้น
• ไม่มี 					
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
• ภรรยาคุณกนก รัตน์วงศ์สกุล
การศึกษา
• เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (สาขาเศรษฐศาสตร์บัณฑิตการเงิน) 		
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง		

ประวัติการท�ำงาน
1 เม.ย. 2561 – ปัจจุบัน
			
23 ธ.ค. 2559 – ปัจจุบัน
			
2558 – ปัจจุบัน		
			
			
2553 – 2557		
			

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
บมจ. เนชัน่ บรอดแคสติง้ คอร์ปอเรชัน่
กรรมการบริษัท
บมจ. เนชัน่ บรอดแคสติง้ คอร์ปอเรชัน่
ผู้อ�ำนวยการอาวุโสฝ่ายสนับสนุน
องค์กร บมจ. เนชั่น บรอดแคสติ้ง
คอร์ปอเรชั่น
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายสนับสนุนองค์กร
บมจ. เนชัน่ บรอดแคสติง้ คอร์ปอเรชัน่

รายงาน
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นางสาว เอี่ยมศรี บุญหชัยรัตน์

ต�ำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ สายงานการตลาด
อายุ 59 ปี
การศึกษา		
• บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
อบรม/สัมมนา
• สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
หลักสูตรบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการบริษัท
(DCP) รุ่นที่ 82 ปี 2549
• สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA)
หลักสูตร Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 8
จ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 8 มกราคม 2562
• นางสาว เอี่ยมศรี บุญหชัยรัตน์		
หุ้น
• คู่สมรส 			
หุ้น
• บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 		
หุ้น
					
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 			
• ไม่มี
		
ประวัติการท�ำงาน
18 มิ.ย.2561 – ปัจจุบัน
ประธานเจ้าหน้าที่ ปฎิบัติการ		
		
สายงานการตลาด
			
บมจ. เนชัน่ บรอดแคสติง้ คอร์ปอเรชัน่
2552 - 31 ม.ค.2559
กรรมการ
			
บมจ. เนชัน่ บรอดแคสติง้ คอร์ปอเรชัน่
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การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2551 – 2552
กรรมการผู้อ�ำนวยการ
			
สายธุรกิจโฆษณา
			
บมจ.เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
2549 – 2550
กรรมการผูอ้ ำ� นวยการ สายธุรกิจ
		
ด้านกิจกรรมพิเศษและหนังสือ
		
ฉบับพิเศษ
			
บมจ.เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการอื่นที่มิ ใช่บริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
27 มี.ค. 2559 - 2560
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
			
บจก. อมรินทร์ เทเลวิชั่น
2555 – 31 ม.ค.2559
กรรมการ
			
บจก.เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชั่น
2546 – 2549
กรรมการผู้อ�ำนวยการ
			
บจก.อินสไพร์เอ็นเตอร์เทนเม้นท์
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของ
บริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน
•		ไม่มี

นายจิระ ห้องส�ำเริง

ต�ำแหน่ง รักษาการบรรณาธิการบริหาร
อายุ 60 ปี
การศึกษา
• ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาผู้น�ำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต
อบรม/สัมมนา
• ไม่มี
		
จ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 8 มกราคม 2562
• นายจิระ ห้องส�ำเริง		
หุ้น
• คู่สมรส (นางปริยานุช ห้องส�ำเริง) หุ้น
• บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 		
หุ้น
					
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 			
• ไม่มี 			

		
การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการอื่นที่มิ ใช่บริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2550 - 2559		
กรรมการผู้จัดการ
			
บจก.อี-แมสคอม
		
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของ
บริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน
• ไม่มี

ประวัติการท�ำงาน บมจ. เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น
25 เม.ย. 2561 – ปัจจุบัน
รักษาการบรรณาธิการบริหาร
		
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• ไม่มี

รายงาน
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นางสาววิลาวัลย์ สินธรชัยกุล

ต�ำแหน่ง ผู้อ�ำนวยการอาวุโส ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
และกิจกรรมองค์กร
อายุ 49 ปี
การศึกษา
• ปริญญาโท International Communication Macquarie 		
University, Sydney Australia
• ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
		
อบรม/สัมมนา
• ไม่มี		
จ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 8 มกราคม 2562
• นางสาววิลาวัลย์ สินธรชัยกุล		
หุ้น
• คู่สมรส 			
หุน้
• บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 		
หุ้น
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 			
• ไม่มี 			
ประวัติการท�ำงาน
15 ก.พ.2559 – ปัจจุบัน
			
			
2549 - 2556		
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ผู้อ�ำนวยการอาวุโส ฝ่ายลูกค้า		
สัมพันธ์และกิจกรรมองค์กร
บมจ. เนชัน่ บรอดแคสติง้ คอร์ปอเรชัน่
ผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายขาย
บมจ. เนชัน่ บรอดแคสติง้ คอร์ปอเรชัน่

การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• ไม่มี		
		
การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการอื่นที่มิ ใช่บริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2557 – 2558		
ผู้จัดการ
			
บจก. เอ็ม แอนด์ เอส ครีเอชั่น
		
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของ
บริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน
• ไม่มี 					

นางสุวรรณี วัชรภาสกร

ต�ำแหน่ง ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชีและการเงิน
อายุ 50 ปี
การศึกษา
• ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 		
ประสานมิตร

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษทั อื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์
• ไม่มี

การอบรม
• ไม่มี

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

จ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 8 มกราคม 2562
• นางสุวรรณี วัชรภาสกร		
หุ้น
• คู่สมรส			
หุน้
• บุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ		
หุ้น
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
• ไม่มี
ประวัติการท�ำงาน
2555 - ปัจจุบัน
			

ผูจ้ ดั การอาวุโส ฝ่ายบัญชีและการเงิน
บมจ.เนชัน่ บรอดแคสติง้ คอร์ปอเรชัน่
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โครงสร้างการประกอบธุรกิจประจ�ำปี 2561
บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)

ธุรกิจสื่อโทรทัศน์
ด�ำเนินงานสถานีข่าว
ช่อง Nation TV 22
9%

99.9

บจก. เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชั่น
(NNV)
ทุนช�ำระแล้ว 800 ล้านบาท
ผู้ถือใบอนุญาตฯ ทีวีดิจิตอล
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ธุรกิจสื่อรูปแบบใหม่
Website
SMS
Facebook
Twitter
You Tube
Mobile Applications

เครือข่ายธุรกิจ
กิจกรรมสนับสนุน
ธุรกิจสื่อโทรทัศน์
บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน) หรือ NBC เป็นผู้ผลิตและจัดหารายการโทรทัศน์ประเภทข่าวและสาระ
ความรู้ โดยมีช่องทางการออกอากาศหลายรูปแบบ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างกว้างขวาง นอกจากนี้ บริษัทยังได้น�ำทรัพยากรที่
ใช้ในการผลิตรายการโทรทัศน์ อาทิเช่น ข้อมูลข่าว ภาพข่าว คุณภาพบุคลากรทีมข่าว มาต่อยอดขยายธุรกิจไปยังธุรกิจเกี่ยวเนื่องต่างๆ

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการของธุรกิจสื่อโทรทัศน์
1.) สถานีโทรทัศน์ที่บริษัทเป็นผู้ด�ำเนินการ

บริษัทเป็นผู้ก่อตั้งและบริหารงานสถานีโทรทัศน์อย่างครบวงจร ทั้งด้านการด�ำเนินการผลิต การจัดหารายการออกอากาศ การให้
เช่าเวลาออกอากาศ และการขายเวลาโฆษณา ซึ่งบริษัทมีรายได้จากการขายเวลาโฆษณา การรับจ้างผลิตรายการและสารคดีสั้น และ
ค่าเช่าเวลา
โดยได้ด�ำเนินการบริหารสถานีโทรทัศน์ระบบดิจิตอลภาคพื้นดิน อย่างเต็มรูปแบบภายหลังได้รับอนุญาตจาก กสทช.

ชื่อสถานี

แนวคิดหลักของสถานี

ช่องทางรับชม

1. สถานีข่าว Nation TV
เริ่มออกอากาศปี 2557

สถานีขา่ วและสาระความรู้ 24 ชัว่ โมง
ซึ่งมุ่งน�ำเสนอข้อมูลข่าวสารอย่างถูก
ต้อง เป็นกลาง ทันเหตุการณ์ พร้อม
บทวิเคราะห์และข้อมูลเชิงลึกอย่าง
รอบด้านจากทีมงานข่าวทีม่ ปี ระสบการณ์

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

บริษัทด�ำเนินธุรกิจร่วมผลิตรายการโทรทัศน์ ประเภทรายการข่าวและสาระความรู้กับสถานีโทรทัศน์ฟรีทีวีช่องต่างๆ โดยมีรายได้
จากส่วนแบ่งการขายเวลาโฆษณา และการประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการในรายการ ในปี 2561 บริษัทมีรายการโทรทัศน์ที่ร่วมผลิตกับ
สถานีโทรทัศน์ฟรีทีวีในช่อง ดังนี้

สถานีโทรทัศน์

ชื่อรายการ

รูปแบบรายการ

ช่อง 3

เรื่องเด่นเย็นนี้

รายงานข่าวเหตุการณ์ส�ำคัญที่เกิดขึ้น
ในรอบวันหรือประเด็นข่าวทีอ่ ยูใ่ นความ
สนใจของสังคม

วันและเวลาในการออก
อากาศ
ทุกวันจันทร์-วันอาทิตย์
เวลา 15.45 - 17.00 น.

ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

ในปี 2561 บริษัทยังคงด�ำเนินนโยบายการต่อยอดธุรกิจ โดยน�ำข้อได้เปรียบที่มีอยู่ ทั้งด้านเนื้อหาข้อมูล คุณภาพบุคลากร ความ
พร้อมของเครื่องมืออุปกรณ์ และชื่อเสียงของบริษัทฯ ขยายธุรกิจไปยังธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท
โดยการน�ำเนื้อหารายการโทรทัศน์ที่ได้รับความนิยม หรือข่าวเหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของกระแสสังคม มาสร้างสรรค์เป็นสินค้า
หรือกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของผู้บริโภค และเพิ่มศักยภาพในการหารายได้ของบริษัท
รวมทัง้ ยังเป็นการสร้างเสริมชือ่ เสียงและภาพลักษณ์อนั ดีขององค์กร ให้เป็นทีร่ จู้ กั ของกลุม่ ผูช้ มและลูกค้าเป้าหมายได้กว้างขวางมาก
ขึ้น โดยลักษณะสินค้า บริการ หรือกิจกรรมที่บริษัทได้ด�ำเนินการจัดในปี 2561 ได้แก่

ลักษณะสินค้าหรือบริการ
การจัดกิจกรรมพิเศษ

รูปแบบ
• การจัดกิจกรรม Nation Bike Thailand 2018 ชวนปั่นทั่วไทย ปี 5 เพื่อรณง
รงค์ประเทศไทยสู่เมืองจักรยาน เสริมสร้างสุขภาพ
• กิจกรรมส่งเสริมคนดี “แทนคุณแผ่นดิน 2561”
• กิจกรรมกอล์ฟแชริตี้การกุศล
• กิจกรรม “วิ่งเพื่อสัตว์ป่า สร้างคุณค่าผืนป่าสู่ชุมชน”
• กิจกรรม ร่วมต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

3.) ธุรกิจสื่อรูปแบบใหม่

บริษัทได้พัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ และบริการด้านข้อมูลข่าวสาร เผยแพร่ผ่านสื่อรูปแบบใหม่ อย่างต่อเนื่อง อันได้แก่ เว็บไซต์
สื่อสังคมออนไลน์ และอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต สมาร์ททีวี เพื่อรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
การรับข้อมูลข่าวสารของคนยุคใหม่ผา่ นสือ่ ต่างๆ และพัฒนาการน�ำเสนอข้อมูลข่าวสารในรูปแบบใหม่ๆ ให้เท่าทันกับเทคโนโลยีทเี่ ปลีย่ นแปลง
ไปอย่างรวดเร็ว
ตลอดจน สนับสนุนทีวีดิจิตอล เพื่อสร้างประสบการณ์การรับชมโทรทัศน์ ที่แตกต่างจากเดิมให้กับผู้บริโภค ได้แก่ การรับชมรายการ
จากสถานีได้ครบทุกช่องทาง อย่างต่อเนื่อง

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการของธุรกิจสื่อรูปแบบใหม่

• ธุรกิจเว็บไซต์
บริษัทฯ จัดท�ำเว็บไซต์เพื่อน�ำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ของบริษัทโดยทั้งหมดเป็นเว็บไซต์ที่น�ำเสนอข้อมูลข่าวสารและสาระ
ความรู้ โดยบริษัทมีรายได้จากการขายพื้นที่โฆษณาบนเว็บไซต์ ซึ่งในปี 2561 มีรายละเอียดเว็บไซต์ต่างๆ ดังนี้
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ชื่อเว็บไซต์

รูปแบบ

www.nationtv.tv

เว็บไซต์ที่น�ำเสนอรายการโทรทัศน์ของสถานีข่าวเนชั่นทีวี

www.oknation.net

บล็อกที่ให้ประชาชนทั่วไปเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอข้อมูลข่าวสาร

http://breakingnews.nationtv.tv

น�ำเสนอข่าวสั้นจากสถานีข่าวเนชั่นทีวีและส�ำนักข่าวเนชั่น ส่งให้
เว็บไซต์ในเครือเนชั่นฯ และเว็บไซต์อื่นๆ ที่เป็นพันธมิตรธุรกิจ

ในปี 2561 บริษัทยังเป็นตัวแทนจ�ำหน่ายพื้นที่โฆษณา ให้กับบริษัทภายนอกทั่วไป โดยมีรายได้จากส่วนแบ่งค่าโฆษณาในสัดส่วนที่
แตกต่างกันตามข้อตกลงที่ได้ท�ำกันไว้ ซึ่งในปัจจุบัน มีเว็บไซต์ของบริษัทภายนอกที่อยู่ในการดูแลของบริษัทฯ คือ
• www.pantip.com 		
: เว็บบอร์ดชุมชนที่เป็นแหล่งข้อมูลใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
• www.exteen.com 		
: บล็อกที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอข้อมูลข่าวสาร
รวมถึง จัดท�ำแคมเปญโฆษณา ในเว็บไซด์อื่นๆ ให้กับลูกค้าที่ต้องการลงโฆษณา โดยเป็นนายหน้าในการติดต่อเพื่อ จัดท�ำแคมเปญ
		 โฆษณานั้นๆ
• Facebook, Youtube, Instagram : จัดท�ำแคมเปญโฆษณาให้กับลูกค้าผ่านสื่อออนไลน์ดังกล่าว
• Manage Influencer 		
: บริหารเหล่าบรรดา Online Influencer ในการน�ำเสนอสินค้าให้กับผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ

กิจกรรมสร้างสัมพันธ์ผู้ชม

นอกเหนือจากเครือข่ายสื่อสมัยใหม่ ที่ช่วยในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ สถานีโทรทัศน์ดิจิตอล เนชั่นที่วี ช่อง 22 แล้ว ทางบริษัท
ยังมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี ระหว่างสถานีฯและผู้ชม ที่เป็นแฟนรายการ ด้วยกิจกรรม “วันพิเศษ เพื่อคนพิเศษ”
โดยเนชั่นทีวี 22 ได้น�ำเสนอปรากฎการณ์ความสนุกสนานครั้งใหม่ หนึ่งปีมีครั้งเดียว วันพิเศษ เพื่อคนพิเศษ “NATION TV Fan Day
2018” เป็นงานบันเทิงพบปะสังสรรค์ ระหว่างผู้ด�ำเนินรายการเนชั่นทีวี 22 และผู้ชมทางบ้าน ด้วยรูปแบบการน�ำเสนอที่เน้นความ
สนุกสนาน เป็นกันเอง
เช่นจ�ำลองรายการ “เล่าให้(ไม่)รู้เรื่อง” แบบสดๆ และ มินิคอนเสิร์ต จาก “โฮป แฟมิลี่”, ชมพู ฟรุตตี้ และสุเทพ ประยูรพิทักษ์ โดย
จัดให้แฟนข่าวได้สนุกสนานกับกิจกรรมความสนุกหลากหลาย อาทิ brain ten และลุ้นรับรางวัลใหญ่ในงาน ฟัง อนาคตประเทศไทยหลัง
การเลือกตั้ง 2562 พร้อมเปิดเวทีให้นักการเมืองระดับประเทศ ได้ประชันวิสัยทัศน์แบบ Exclusive
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ภาวะอุตสาหกรรมและ
การแข่งขันธุรกิจทีวีดิจิตอล 2561
1.ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน ธุรกิจทีวีดิจิตอล 2561

ปี 2561 แม้ธุรกิจทีวีดิจิทัลจะด�ำเนินการมาแล้ว 5 ปี การเปลี่ยนผ่านจากทีวีอะนาล็อกมาสู่ทีวีดิจิตอลก็ยังไม่สมบูรณ์ 100% ท�ำให้
การเติบโตของทีวีดิจิตอล ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ผู้ประกอบการหลายรายยังคงประสบภาวะขาดทุน แม้เม็ดเงินโฆษณาจะปรับ
เพิ่มขึ้น และธุรกิจทีวีเป็นสื่อที่ครองสัดส่วนโฆษณามากที่สุดด้วยมูลค่า 67,935 ล้านบาท หรือ 64.42% จากมูลค่าโฆษณารวม 105,455
ล้านบาท ข้อมูลจากบริษัท นีลเส็น ประเทศไทย จ�ำกัด รายงานการใช้เม็ดเงินโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ ในปี 2561 มีมูลค่ารวมที่ 105,455 ล้าน
บาท เติบโต 3.91% โฟกัสมาที่อุตสาหกรรมทีวีจะพบว่ามีตัวเลขเพิ่มขึ้น 8.05%

36

รายงาน
ประจ�ำปี 2561

โดยกลุ่มสื่อที่มียอดโฆษณาเติบโต ประกอบด้วย
- ทีวี 		
ยอดโฆษณา 67,935 ล้านบาท 		
- วิทยุ 		
มียอดโฆษณา 4,802 ล้านบาท 		
- โรงภาพยนตร์
ยอดโฆษณา 7,312 ล้านบาท 		
- ป้ายโฆษณา 		
มูลค่า 6,833 ล้านบาท 		
- สื่อเคลื่อนที่ 		
มูลค่า 6,067 ล้านบาท 		
- โฆษณาในร้านค้า (อินสโตร์) 1,054 ล้านบาท 			
- อินเทอร์เน็ต 		
1,605 ล้านบาท 			

เติบโต 8.05%
เติบโต 7.28%
เติบโต 7.28%
เติบโต 7.03%
เติบโต 3.25%
เติบโต 11.42%
เติบโต 6.08%

ส่วนกลุ่มสื่อที่อยู่ในภาวะติดลบ ประกอบด้วย
- เคเบิล/ทีวีดาวเทียม
- หนังสือพิมพ์ 		
- นิตยสาร 		

มูลค่า 2,434 ล้านบาท 		
6,100 ล้านบาท 			
1,315 ล้านบาท 			

ติดลบ 16.44%
ติดลบ -20.84%
ติดลบ -33.65%

การใช้จ่ายเม็ดเงินโฆษณาในปี 2561 แม้จะเพิ่มขึ้นแต่ก็ไม่มากนักเพียง 3.91% เมื่อเทียบกับเม็ดเงินโฆษณาในปี 2560 ซึ่งเป็นปีที่
เม็ดเงินในสื่อโฆษณาตกต�่ำที่สุดในรอบ 10 ปี โดยปรับลดจากปี 2559 ลงไปถึง 13.9% โดยมีมูลค่ารวมที่ 78,755 ล้านบาท
อย่างไรก็ตามในปี 2561 สถานการณ์สื่อโฆษณาดีกว่าปี 2560 โดยตัวเลขใช้จ่ายโฆษณาที่เพิ่มขึ้น มาจากความเชื่อมั่นของผู้ประกอบ
ธุรกิจต่างๆ ทีก่ ลับมาเดินหน้ากิจกรรมการตลาด และใช้จา่ ยงบโฆษณาเพิม่ ขึน้ เป็นส่วนใหญ่ หากดูจากบริษทั ผูน้ ำ� การใช้จา่ ยเม็ดเงินโฆษณา
ในปี 2561 ใน 10 อันดับแรก ส่วนใหญ่ใช้เม็ดเงินในการโฆษณาเพิ่มขึ้นแทบทั้งสิ้น

10 บริษัทที่ใช้งบโฆษณาสูงสุดในปี 2561 ประกอบด้วย
1. ยูนิลีเวอร์ (ไทย) โฮลดิ้ง 		
2. พีแอนด์จี 			
3. ทีวีไดเร็ค 			
4. โตโยต้า มอเตอร์ 		
5. โคคา-โคลา 			
6. เอไอเอส 			
7. ตรีเพชร อีซูซุ 		
8. ลอรีอัล (ประเทศไทย) 		
9. เนสท์เล่ (ไทย)		
10. ดีแทค 			

มูลค่า 3,804 ล้านบาท
มูลค่า 2,462 ล้านบาท
มูลค่า 2,085 ล้านบาท
มูลค่า 2,017 ล้านบาท
มูลค่า 1,545 ล้านบาท
มูลค่า 1,404 ล้านบาท
มูลค่า 1,362 ล้านบาท
มูลค่า 1,327 ล้านบาท
มูลค่า 1,154 ล้านบาท
มูลค่า 1,154 ล้านบาท

เพิ่มขึ้น 2.2%
เพิ่มขึ้น 25%
เพิ่มขึ้น 137%
เพิ่มขึ้น 1.1%
เพิ่มขึ้น 14%
เพิ่มขึ้น 24%
ลดลง -0.9%
เพิ่มขึ้น 24%
เพิ่มขึ้น 9%
เพิ่มขึ้น 23%

นอกจากบริษัทที่ใช้งบโฆษณาเพิ่มขึ้นแล้ว ในแง่ของแบรนด์สินค้าต่างๆ ก็ใช้จ่ายโฆษณาเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน หากดูจาก 10 แบรนด์ที่
ใช้งบโฆษณาสูงสุดจะพบว่า บางแบรนด์ใช้งบโฆษณาเพิม่ ขึน้ ถึง 753% สะท้อนความมัน่ ใจของแบรนด์สนิ ค้า และท�ำให้ภาพรวมอุตสาหกรรม
สื่อในปี 2561 ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

10 แบรนด์ ที่ใช้งบโฆษณาสูงสุด
1. ทีวีไดเร็ค 			
2. ธนาคารออมสิน 		
3. โค้ก 			
4. มือถือซัมซุง 			
5. ปิกอัพอีซูซุ 			
6. เทสโก้ โลตัส 		
7. รถเก๋งโตโยต้า 		
8. ปิกอัพโตโยต้า 		
9. ดาวน์นี่ 			
10. น�้ำแร่ช้าง 			

มูลค่า 2,085 ล้านบาท
มูลค่า 1,108 ล้านบาท
มูลค่า 981 ล้านบาท 		
มูลค่า 723 ล้านบาท 		
มูลค่า 712 ล้านบาท 		
มูลค่า 707 ล้านบาท 		
มูลค่า 702 ล้านบาท 		
มูลค่า 652 ล้านบาท		
มูลค่า 626 ล้านบาท 		
มูลค่า 606 ล้านบาท 		

เพิ่มขึ้น 137%
เพิ่มขึ้น 68%
เพิ่มขึ้น 14%
เพิ่มขึ้น 15%
เพิ่มขึ้น 29%
เพิ่มขึ้น 3.3%
เพิ่มขึ้น 9.8%
เพิ่มขึ้น 0.6%
เพิ่มขึ้น 42%
เพิ่มขึ้น 753%
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ทั้งนี้หากดูจากมูลค่าโฆษณาทีวีดิจิตอล เปรียบเทียบยอดโฆษณารายกลุ่มปี 2560 / 2561 จะพบว่ายอดใช้จ่ายเม็ดเงินโฆษณาเพิ่ม
ขึ้นเป็นส่วนใหญ่ โดยข้อมูลจาก TV Digital Watch ระบุยอดใช้จ่ายโฆษณาดังนี้
ที่มา : TV Digital Watch

มูลค่าโฆษณาทีวีดิจิตอล ปี 2560 / 2561
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กลุ่มช่อง

ปี 2560  ลบ.

สัดส่วน

HD

42,211

67.19%

SD

13,115

ข่าว

สัดส่วน

เปลี่ยนแปลง

42,160

62.05%

-0.12%

20.87%

18,045

26.56%

37.59%

2,560

4.07%

2,592

3.82%

1.25%

เด็ก

388

0.62%

624

0.92%

60.82%

สาธารณะ
รวม

4,553
62,827

7.25%
100%

4,515
67,936

6.65%
100%

-0.83%
8.13%
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ปี 2561  ลบ.

•

ปัจจัยความเสี่ยง
NBC 2561
กว่า 5 ปีนับตั้งแต่ 2557 เป็นต้นมา ธุรกิจทีวีไทยได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการออกอากาศ จากระบบอะนาล็อกซึ่งเดิมมีเพียง 6 ช่อง
ปรับมาเป็นการออกอากาศด้วยระบบดิจิตอลเพิ่มจ�ำนวนช่องเป็น 24 ช่อง ทําให้เกิดการแข่งขันอย่างมากจากจํานวนช่องที่เพิ่มขึ้น หมาย
ถึงคู่แข่งที่เพิ่มเข้ามาช่วงชิงเม็ดเงินโฆษณาเดิม ที่ไม่ได้ขยายตัวไปเพิ่มขึ้นมากนัก
ในขณะที่ ผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลทุกช่อง ต่างมีต้นทุนในการด�ำเนินธุรกิจที่ค่อนข้างสูง โดยเฉพาะต้นทุนค่าใบอนุญาตทีวีดิจิตอล
ซึ่งหากประเมินเป็นต้นทุนรวมทั้ง 24 ช่องที่ผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลต้องจ่ายให้กับ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) มีตน้ ทุนรวมกันสูงถึง 50,000 ล้านบาท ท่ามกลางการแข่งขันทีร่ นุ แรง ถือเป็นปัจจัยเสีย่ งประการ
แรกในการด�ำเนินธุรกิจทีวีดิจิตอลตลอด 5 ปีที่ผ่านมา
ส่วนการแข่งขันของธุรกิจทีวีดิจิตอลทั้ง 24 ช่อง ปัจจุบันยังเหลือผู้ประกอบการในตลาดเพียง 22 ช่อง เนื่องจาก 2 ช่องของบริษัท
ไทยทีวี โดยนางพันธุ์ทิพา ศกุณต์ไชย์ (เจ๊ติ๋ม ทีวีพูล) ประธานกรรมการ บริษัท ไทยทีวี จ�ำกัด ได้ยกเลิกการออกอากาศช่อง ไทยทีวี และ
โลก้า ไปตั้งแต่กลางปี 2558
ล่าสุดเมื่อเดือนมีนาคม 2561 นางพันธุ์ทิพา เป็นฝ่ายชนะคดีในการฟ้องกสทช. โดยศาลปกครองมีค�ำสั่งให้ การประมูลคลื่นความถี่
เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลของบริษัทไทยทีวี เป็นโมฆะทั้งหมด และให้กสทช.คืนแบงก์การันตีให้บริษัทไทยทีวี ในงวดที่ 3, 4,
5 และ 6 มูลค่ารวมกว่า 1,500 ล้านบาท เป็นตัวอย่างความล้มเหลวในการด�ำเนินธุรกิจทีวีดิจตอล แต่ก็เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาของ
ผู้ประกอบการทีวีดิจตอลด้วยเช่นกัน
ความเคลือ่ นไหวกรณีไทยทีวนี ี้ สะท้อนความบกพร่องของกสทช. ที่ไม่สามารถด�ำเนินการให้องค์ประกอบการด�ำเนินธุรกิจทีวดี จิ ตอล
เป็นไปตามเป้าหมายได้ กรณีไทยทีวีจึงน�ำมาสู่การเรียกร้องให้กสทช.พิจารณาแผนเยียวยาผู้ประกอบธุรกิจทีวีดิจิตอล
ล่าสุดกสทช.ได้วางแผนเยียวยาผู้ประกอบการทีวีดิจิตอล ด้วยการเรียกคืนคลื่น 700 เมกะเฮิรตซ์(MHz)น�ำกลับมาประมูลใหม่ เพื่อ
น�ำรายได้จากการประมูลมาชดเชยการด�ำเนินกิจการทีวดี จิ ติ อล โดยจะชดเชยอย่างสมเหตุสมผล ให้กบั ผูป้ ระกอบการโครงข่าย ซึง่ ประกอบ
ด้วย บมจ.อสมท., ช่อง 5, กรมประชาสัมพันธ์, และไทยพีบีเอส
แผนเยียวยาดังกล่าว จะเป็นบรรทัดฐานใหม่ที่เข้ามาช่วยให้ต้นทุนการด�ำเนินธุรกิจทีวีดิจิตอลลดลง โดยเป็นการเปิดทางเยียวยาผู้
ประกอบการทีวีดิจิตอล ไม่ต้องช�ำระค่าใบอนุญาต งวดที่ 4 และ 5 ซึ่งเป็นส่วนที่เหลืออีกประมาณ 16,000 ล้านบาท จาก 21 ช่องที่เหลือ
(ยกเว้นช่อง 3 ช่อง 7) และให้คืนใบอนุญาตทีวีดิจิตอลได้ พร้อมกับคืนเงินชดเชยให้บางส่วน โดยต้องอยู่ในอ�ำนาจของกสทช. ที่จะด�ำเนิน
การได้
แม้จะเหลือช่องทีวีดิจิตอลอยู่เพียง 22 ช่อง และมีแผนเยียวยาเป็นแนวทางชัดเจน แต่การแข่งขันภายใต้งบโฆษณาทางทีวีที่ชะลอตัว
ลง และท่ามกลางการแข่งขัน ของทีวดี จิ ติ อลหลายช่อง ก็ทําให้ผปู้ ระกอบการทีวดี จิ ติ อลหลายช่อง ยังคงประสบภาวะขาดทุนเป็นส่วนใหญ่
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ปัจจัยที่ทําให้ธุรกิจทีวีหลายช่องต้องอยู่ในภาวะขาดทุนมาจาก 2 สาเหตุ

1.
		
		
2.
		
		

เรื่องของเม็ดเงินโฆษณาผ่านสื่อทีวี ที่เติบโตอย่างจํากัด อยู่ที่ประมาณ 6.6 หมื่นล้านบาทต่อปี ปัจจัยนี้ เป็นเรื่องของตลาดที่
เปลี่ยนแปลงไป และคาดว่าการเข้าสู่ยุคดิจิตอล จะทําให้แนวโน้มการเติบโตผ่าน สื่อทีวีอยู่ในระดับต�่ำ เนื่องจากธุรกิจยุคใหม่มี
การใช้สื่อดิจิตอลที่หลากหลายเพื่อเข้าถึงผู้บริโภค ทําให้การพึ่งพิงสื่อทางทีวีน้อยลง
ปัจจัยเรื่องโครงสร้างธุรกิจ ด้วยจํานวนช่องทีวีในปัจจุบันที่มีถึง 22 ช่อง และมีต้นทุนของการให้บริการอยู่ในระดับสูง จากการ
ประมูลใบอนุญาต ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหา โจทย์เรื่องของต้นทุนการประมูลใบอนุญาตของผู้ประกอบการที่ค่อนข้างสูง ยัง
เป็นวาระสําคัญของผู้ประกอบการ

อย่างไรก็ตาม ในระยะสั้นการปรับตัวภายใต้การแข่งขันทีส่ ูง จากคู่แข่งในอุตสาหกรรมและคู่แข่งจาก สือ่ ดิจิตอลอื่นๆ ภายใต้แนวโน้ม
ตลาดทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปอย่างรวดเร็ว ซึง่ แนวโน้มสือ่ ธุรกิจบันเทิง และมีเดียของโลกต่างได้รบั ผลกระทบในทิศทางเดียวกัน การจะพาองค์กร
ไปสูค่ วามส�ำเร็จ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมสือ่ ทีเ่ ปลีย่ นไปในปัจจุบนั ผูป้ ระกอบการจะต้องค�ำนึงถึง 3 ปัจจัยหลัก ทีจ่ ะน�ำไปสูค่ วามได้เปรียบ
ในการแข่งขัน
• เนือ้ หา (Content) รายการทีม่ เี นือ้ หา ทีจ่ ะสามารถดึงดูดผูช้ มได้ โดยการสร้างเนือ้ หาทีด่ ี จะต้องระบุให้ชดั ว่าใครคือผูช้ มเป้าหมาย
		 และต้องสือ่ ความออกไปให้กลุม่ เป้าหมายเข้าใจ ในสารทีส่ ง่ ออกไปว่าต้องการให้ผชู้ มรับรูอ้ ะไร ต้องกระตุน้ ความรูส้ กึ ให้ผชู้ มมีสว่ น
		 ร่วมกับเนื้อหานั้นๆ ซึ่งเป็นกุญแจหลักที่น�ำไปสู่ความส�ำเร็จ
• ช่องทางการนําเสนอ (Distribution) ต้องยอมรับว่า หากผู้ประกอบการยังคงพึ่งพิงช่องทางหลักทางทีวีในการสร้างรายได้
		 อย่างเดียว อาจจะไม่เพียงพออีกต่อไป เพราะพฤติกรรมผู้ บริโภคเปลี่ยนแปลงไป คนไทยใช้โทรศัพท์มือถือจํานวนกว่า 53.61
		 ล้านหมายเลข มีผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ต 57 ล้านคน และมี แนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในจํานวนผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ต ทั้งหมด
		 มีผู้ที่ใช้ Social Media (อาทิ Facebook, YouTube, Line, Instagram) เป็นประจําผ่าน Smart Device จํานวน 46 ล้าน คน
		 ดังนั้น เนื้อหารายการทําได้ดีแล้ว ยังต้องใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ส่งผ่านเนื้อหานั้นๆ ผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ให้เข้าถึง
		 ผู้บริโภค เพื่อเกิดประโยชน์อย่างทั่วถึง
• ประสบการณ์ผู้ชม (User Experiences) ข้อนี้ค่อนข้างสําคัญ เพราะผู้ชมจะรับรู้เนื้อหาผ่านช่องทางที่ผู้ประกอบการธุรกิจทีวี
		 น�ำเสนอ ประสบการณ์การรับรู้ของผู้ชม สามารถส่งผ่านบอกต่อไป ยังผู้ชมรายอื่นๆ ได้ เมื่อก่อนเมื่อ ผู้ชมคนหนึ่งดูรายการแล้ว
		 รู้สึก ชอบใจ ก็จะนําไปเล่าให้เพื่อนฟัง ทําให้มีผู้ชมอยากดู เป็นการบอกเล่าปากต่อปาก ซึ่งกระบวนการนี้อาจใช้เวลามากกว่าจะ
		 รับรู้ออกไปเป็นวงกว้าง รายการหรือละครนั้นๆ ก็อาจใกล้หรือจบไปแล้ว ทําให้เจ้าของเนื้อหาไม่ได้รับประโยชน์มากนัก
• ปัจจุบันช่องทางการรับรู้ผ่าน Social Network ของผู้ชมรวดเร็วมาก สามารถถ่ายทอดสดผ่านช่องทางเหล่านั้น ผู้ชมจากทุก
		 มุมโลกสามารถพูดคุยตอบโต้กับรายการและผู้ชมคนอื่นๆ ได้ทันทีแบบ Real Time ยิ่งเพิ่มปฏิสัมพันธ์ แบบปากต่อปากใด้หลาย
		 เท่าตัว ฉะนั้นช่องทางทางทีวีอย่างเดียวคงไม่เพียงพอ อาจต้องเพิ่มช่องทางการรับชมของผู้ชม ผ่านช่องทางการถ่ายทอดสดที่
		 ผู้ชมสามารถมีปฏิสัมพันธ์ตอบสนองต่อเนื้อหานั้นๆ กับกลุ่มผู้ชมทั่วทุกมุมโลก จะยิ่งช่วยเพิ่มพลังประสบการณ์ของผู้ชมราย อื่นๆ
		 ขยายวงกว้างออกไปได้
ทั้ง 3 ปัจจัยนี้ ถือเป็นกุญแจสู่ความสําเร็จของธุรกิจทีวีในด้านการตลาด สิ่งที่ผู้ประกอบการธุรกิจทีวีดิจิตอลต้องท�ำให้ได้ คือ เนื้อหา
ต้องดี ตอบสนองความต้องการผู้ชม และช่องทางการสื่อสารต้องมากกว่าหน้าจอทีวี ต้องเชื่อมโยงสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อเข้าถึงพฤติกรรม
การรับชมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป ตอบโจทย์ผู้บริโภคทั้งในด้านเนื้อหา ความบันเทิง สาระ และกลมกลืนไปกับพฤติกรรมการใช้ชีวิตของ
ผู้บริโภค
ส�ำหรับเนชั่นทีวี ช่อง 22 นอกจากการน�ำเสนอรายการผ่านหน้าจอทีวีแล้ว ยังมีการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ในการเข้าถึงผู้บริโภค ผ่าน
Facebook ในหน้าแฟนเพจ Nation TV22 ซึ่งมียอดผู้กดไลค์ (like) 2,918,507 คน และมียอดผู้ติดตาม (follow) 2,962,857 คน (ข้อมูล
อัพเดท ณ วันที่ 19 มกราคม 2562)
อย่างไรก็ดี การประเมินผลธุรกิจทีวีดิจิตอล ก็ยังคงมองเรื่องอันดับเรตติ้งเป็นส�ำคัญ ในปี 2561 ช่องเนชั่นทีวี ได้รับการจัดอันดับเรต
ติ้งอันดับที่ 15 ถือเป็นกลุ่มที่ได้การตอบรับจากผู้ชมในระดับปานกลาง
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สื่อใหม่-สื่อสังคมออนไลน์ (New Media Social Media)

ปัจจัยความเสี่ยงอีกตัว ที่เข้ามากระทบธุรกิจทีวีดิจิตอล ในปี 2561 คือการเติบโตของสื่อใหม่ โดยเฉพาะสื่อสังคมออนไลน์ ที่เข้าถึง
ผู้บริโภคด้วยความรวดเร็วของการส่งผ่านข้อมูล และช่องทางการส่งข้อมูลผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ ทั้งคอมพิวเตอร์พกพา แท็ปเล็ต โทรศัพท์
เคลื่อนที่ โดยเฉพาะสมาร์ทโฟน ที่ปัจจุบันกลายเป็นเหมือนอวัยวะที่ 33 ติดตัวทุกคนไปทุกที่ทุกเวลา และสามารถใช้งานได้ครอบคลุม ทั้ง
การท�ำงาน และการสื่อสารข้อมูลทั้งรับและส่ง ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ทุกที่ทุกเวลา
แม้กระทั่งการรับชมรายการทีวี ก็สามารถเปิดรับชมสดผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ และยังสามารถเลือกรับชมรายการย้อนหลังได้ตาม
ต้องการ สื่อโทรศัพท์เคลื่อนที่จึงเข้ามาดึงฐานผู้ชมทีวีจากจอปกติ ไปมากพอสมควร โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ ที่นิยมเสพสื่อผ่านโทรศัพย์
มือถือ ผ่านสือ่ สังคมออนไลน์ เพราะนอกจากรับชมแล้ว ยังสามารถแสดงความคิดเห็น มีปฏิสมั พันธ์กบั ผูร้ บั ชมทัว่ โลก ทีเ่ ข้ามาเสพสือ่ สังคม
ออนไลน์เดียวกัน ทั้งในเวลาตรงกันแบบเรียลไทม์ หรือการแสดงความเห็นย้อนหลังได้โดยไม่จ�ำกัดเวลา
เทคโนโลยีที่ท�ำให้คนสามารถมีส่วนร่วม ในการเสพข้อมูลและแสดงความคิดเห็นได้ มีสังคมสื่อสารเกี่ยวกับเนื้อหาในสื่อที่รับชมได้
กลายเป็นพฤติกรรมใหม่ตลาดที่เปลี่ยนแปลง ด้วยจ�ำนวนผู้เสพสื่อในลักษณะนี้ที่เพิ่มขึ้น ตามจ�ำนวนผู้ใช้อินเตอร์เน็ต และโทรศัพท์มือถือ
ด้วยเหตุนที้ ำ� ให้ผปู้ ระกอบการทีวดี จิ ติ อลทุกราย ต่างขยายแพลตฟอร์มการออกอากาศ นอกเหนือจากแพร่ภาพภาคพืน้ ดินผ่านเครือ่ ง
รับโทรทัศน์ ยังต้องเผยแพร่ข้อมูลเนื้อหาผ่านสื่อใหม่ในทุกช่องทาง ซึ่งนอกจากจะเข้าถืงพฤติกรรมคนยุคใหม่แล้ว ยังสามารถวัดจ�ำนวน
การเสพผ่านข้อมูลยอดรับชม จากจ�ำนวนการเข้าชม และจ�ำนวนเครื่องที่เข้ามารับชม ทั้งช่องทางยูทูป หน้าเพจเฟซบุ๊ค และผ่านเว็บไซต์
โดยตรง
ข้อมูลจาก Thailand Internet User Profile 2018 จากส�ำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) จ�ำแนกพฤติกรรม และ
ช่วงวัยกลุ่มผู้ใช้อินเตอร์เน็ตต่อวันกันอย่างหนักหน่วง ดังนี้

คนไทยใช้ Internet เฉลี่ยเกือบ 10 ชั่งโมงต่อวันในวันท�ำงาน/เรียน และ 11 ชั่วโมงในวันหยุด พูดง่ายๆ คือประมาณ 1/3 ของชีวิต
ประจ�ำวันนั้นอยู่กับ Internet
Gen Y ครองแชมป์ generation ที่ใช้เวลากับ Internet มากที่สุด ในขณะที่วัยปู่ย่าตายายก็ออนไลน์กันไม่น้อยที่ 8 ชั่วโมงกว่าๆ
ต่อวัน ที่ส�ำคัญวัยนี้เป็นวัยที่มีก�ำลังซื้อมากที่สุด บ้านราคา 20-30 ล้านขึ้นไปส่วนใหญ่คนวัยนี้เป็นเจ้าของเงินทั้งสิ้น
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ภาพรวมคนไทยใช้เวลาบน Internet มากขึ้นประมาณ 3 ชั่วโมงกว่าๆ เทียบกับปีที่แล้ว

โซเชียลมีเดียหลัก YouTube, Line, Facebook ยังคงเป็น Top 3 Social/Chat platform ของคนไทย ในขณะที่ pantip.com ยัง
คงเป็น platform ของไทยทีเ่ ดียวทีย่ งั ยืนหยัดสู้ platform ระดับโลกได้ รองมาคือ IG และ Twitter ส่วน Messenger ก็หอ้ ยตาม Facebook
มาด้วย

การใช้งาน LINE, YouTube, Facebook ยังไม่ห่างกันมากเท่าไหร่ใน Gen Y และ X
ในขณะที่กลุ่ม Baby Boomer และ Gen X ยังใช้ Pantip เป็นอันดับ 5 ในขณะที่ Gen Y, Z ใช้ Instagram เป็น social media
รองจาก Facebook
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คนไทยใช้เวลาไปกับ social media มากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งต่อวัน
รองลงมาคือดูหนัง/ทีวี/ฟังเพลง (streaming ต่างๆ)
คนไทยใช้เวลาประมาณ ชั่วโมงครึ่งต่อวันไปกับการอ่านหนังสือหรือบทความออนไลน์

นอกจากใช้ social media, email, search, และดูหนังฟังเพลงแล้ว คนไทยนิยมใช้ Internet ในการช้อปปิง้ ออนไลน์ และท�ำธุรกรรม
ทางการเงิน และมีหลายๆ กิจกรรมที่คนไทยหันมาท�ำทางออนไลน์มากขึ้น เช่น ซื้อตั๋วชมภาพยนตร์ บริการเรียกรถและสั่งอาหาร
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เมื่อแยกดูกิจกรรมที่เมื่อก่อนท�ำกันทางออฟไลน์เท่านั้น ตอนนี้สัดส่วนการท�ำกิจกรรมดังกล่าวบนออนไลน์มากเกินครึ่งเกือบทั้งหมด
เช่น การช�ำระสินค้าและบริการ คิดสัดส่วนท�ำบนออนไลน์ 82.8% บริการรับส่งเอกสารและเรียกรถมากกว่า 70%
* ในขณะที่ดูทีวีหรือรายการสดต่างๆ คนไทยนิยมดูบนออนไลน์มากกว่าออฟไลน์ไปแล้ว

“You Tube” แพลทฟอร์มคู่ขนานธุรกิจทีวี

หากโฟกัสมาที่สื่อออนไลน์ สื่อไหนที่เป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจทีวีภาคพื้นดินมากที่สุด ต้องยกให้ You Tube เพราะเป็น
แพลตฟอร์มทีวอี อนไลน์ ที่ใครๆ ก็สามารถเข้ามาลงทะเบียนท�ำช่องทีวขี องตัวเอง และเผยแพร่ผา่ นช่องทางโซเชียลมีเดียได้ โดยไม่ต้องเสีย
ค่าสถานี ค่าเช่าเวลา เพียงแต่มีคอนเทนท์ที่น่าสนใจ ก็สามารถท�ำให้มีผู้ติดตามได้หลายล้านคน ทั้งในไทยและทั่วโลก
ข้อมูลล่าสุดจากผลส�ำรวจของบริษัทผู้ให้ข้อมูลด้านการตลาด TNS Global Market Research ระบุว่า ในปี 2560 คนใช้อินเทอร์เน็ต
ในกรุงเทพฯและปริมณฑล สัดส่วนกว่า 93% เข้าชม YouTube ส่วนอีก 92% ของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตต่างจังหวัดก็เข้าชม YouTube เช่น
กัน โดยประเทศไทยมีผู้สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมากกว่า 46 ล้านราย ในจ�ำนวนนี้มีผู้เข้าใช้ YouTube มากถึง 40 ล้านราย
พฤติกรรมนี้สอดคล้องกับข้อมูลจาก นายเบน คิง ผู้บริหาร Google ประจ�ำประเทศไทย ที่กล่าวว่า YouTube เป็นแพลตฟอร์มที่หา
ตัวจับยาก เป็นแพลตฟอร์ม ‘for every you’ หมายถึงเป็นช่องทางรับชมคอนเทนต์ส�ำหรับกลุ่มคนทุกเพศทุกวัย มีคอนเทนต์ให้ชมทุกรูป
แบบ ทุกประเภท โดยตลอดปีที่ผ่านมา YouTube พบพฤติกรรมของผู้ใช้งานทั่วโลกที่น่าสนใจดังนี้

•
•
•
•

1 พันล้านชั่วโมง คือการรับชมคอนเทนต์และใช้ระยะเวลาบน YouTube โดยเฉลี่ยในแต่ละวัน
ปัจจุบันช่องทา 1.5 พันล้านราย คือจ�ำนวนผู้ล็อกอินเข้าระบบในแต่ละเดือน
ปัจจุบันช่องทา400 ชั่วโมง คือจ�ำนวนระยะเวลาของคอนเทนต์ที่มีการอัปโหลดในทุกๆ นาที
ปัจจุบันช่องทา80 ภาษา คือจ�ำนวนคอนเทนต์หลากภาษาในกว่า 90 ประเทศทั่วโลก

ในขณะที่หัวหน้าฝ่ายพันธมิตรธุรกิจบันเทิงประจ�ำ YouTube ประเทศไทย กล่าวว่า คนท�ำคอนเทนต์ควรจะค�ำนึงถึงการสร้างคอน
เทนต์วิดีโอ ตอบโจทย์กลุ่มผู้ใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือเป็นหลัก เพราะจากสถิติพบว่า 97% ของผู้ใช้งาน YouTube นอกเขตเมือง นิยม
เข้าใช้แพลตฟอร์มผ่านมือถือ โดยผู้ใช้งานนอกเขตเมืองและผู้ใช้งานที่อยู่ในช่วงวัย 35 ปีขึ้นไป ก�ำลังเริ่มเข้ามาที่แพลตฟอร์ม YouTube
มากขึ้นเรื่อยๆ
ในประเทศไทย พบว่ามีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตมากถึง 46 ล้านราย ในจ�ำนวนนี้มีผู้เข้าใช้ YouTube ประมาณ 40 ล้านราย ส่วน Official
Channel ของช่อง 3 ในรอบ 30 วันที่ผ่านมา (ตุลาคม 2561) มียอดวิวคอนเทนต์รวมมากกว่า 34.7 ล้านครั้ง ด้าน Workpoint มีจ�ำนวน
ยอดวิวมากกว่า 22 ล้านครั้ง สาเหตุมาจากการมีคอนเทนต์คุณภาพที่สามารถดึงดูดผู้ชมได้หลากหลาย
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นอกจากนี้ การรับชมคอนเทนต์บน YouTube และดิจิทัลแพลตฟอร์มอื่นๆ ผ่านการน�ำรายการทีวี 5 รายการมาเปรียบเทียบกัน พบ
ว่า 89% ของการรับชมคอนเทนต์รายการทีวี ล้วนแล้วแต่มาจากช่องทางของ YouTube ทั้งสิ้น นั่นหมายความว่าแพลตฟอร์มนี้ เป็นตัว
เลือกในการรับชมคอนเทนต์ทีวีอันดับ 1
ข้อมูลนี้เป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลต้องน�ำมาประมวล และวางแผนผนวกช่องทางเผยแพร่ทีวี ผ่านสื่อใหม่ให้เข้าถึงยุคดิจิตอล
ที่พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปให้ได้มากที่สุด เพราะปฏิเสธไม่ได้ว่าโลกเปลี่ยนไปแล้ว โลกของการสื่อสารยิ่งเปลี่ยนแปลงมาก สื่อทีวีที่จะ
คงอยู่ต่อไปได้ยาวนาน ต้องเปิดช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ ที่เข้าถึงพฤติกรรมการบริโภคสื่อของคนยุคดิจิตอลได้อย่างเท่าทัน
ส�ำหรับเนชั่นทีวี ได้มีช่องทางทีวีผ่าน You Tube เผยแพร่มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2557 ที่ https://www.youtube.
com/user/nationtv22 มียอดผู้กดติดตาม จ�ำนวน 631,721 subscribers และมียอดการรับชมกว่า 288 ล้านวิว (ข้อมูล ณ วันที่ 23
มกราคม 2562)
ส่วนการรับชมรายการย้อนหลัง ทางเนชั่นทีวีเปิดช่องทางให้ผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังได้ที่ เว็บไซต์ของเนชั่นทีวีที่ www.
nationtv.tv
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ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ข้อมูลปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 8 มกราคม 2562 )

ล�ำดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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

รวม

จ�ำนวนหุ้นที่ถือ

ร้อยละ

382,553,074
16,096,300
15,912,400
15,000,000
5,000,000
4,444,500
4,151,798
2,855,000
89,423,737

71.45
3.01
2.97
2.80
0.93
0.83
0.78
0.53
16.70

535,436,809

100.00

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

• ประเภทผู้ถือหุ้น - การกระจายหุ้นตามสัญชาติ

ผู้ถือหุ้นแบ่งตามสัญชาติ
ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย
ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว

รวมทั้งสิ้น

จ�ำนวนราย

จ�ำนวนหุ้น

ร้อยละ

1,620
3

535,246,990
189,819

99.96
0.04

1,623

535,436,809

100.00

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

• กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการก�ำหนดนโยบายการจัดการอย่างมีนัยส�ำคัญ
-ไม่มี-

• ชื่อผู้ถือหุ้นที่เปิดเผยมิ ได้แสดงสถานะที่แท้จริง
-ไม่มี-
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รายงาน
ประจ�ำปี 2561

1. นโยบายก�ำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน) เชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าระบบและการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
จะท�ำให้บริษัทมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน
ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ยกระดับการด�ำเนินงานอย่างยั่งยืน และเป็นหัวใจส�ำคัญที่น�ำไปสู่ความส�ำเร็จและบรรลุเป้าหมาย
ที่ส�ำคัญที่สุดของบริษัท ได้แก่การเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษัท จึงได้ก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ และดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและข้อปฏิบัติที่ระบุไว้ โดย
นโยบายที่ใช้ล่าสุดได้ทบทวนเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 และประกาศให้พนักงานทุกระดับทราบและถือปฏิบัติ

การสื่อสารนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการตระหนักดีว่า การด�ำเนินการเรื่องการก�ำกับดูแลกิจการนั้น เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้
ปัจจัยหลักที่เป็นตัวขับเคลื่อนการด�ำเนินงาน คือ พนักงานทุกคนของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ จึงได้ประกาศแจ้งพนักงาน และมีการ
ประชาสัมพันธ์ผา่ นเว็บไซต์สอื่ สารภายในองค์กร และได้จดั พิมพ์ NationWay เป็นคูม่ อื แจกให้พนักงานนอกเหนือจากการอ่านจากเว็บไซต์
รวมถึงฝ่ายบริหารได้ติดตามก�ำกับให้มีการด�ำเนินงานตามนโยบายในทุกด้านอย่างใกล้ชิด นอกจากนั้นเพื่อสร้างความเข้าใจกับผู้มีส่วนได้
เสียทุกกลุ่ม บริษัทฯ ได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปและผู้ลงทุน
รับทราบด้วย

การติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ

จากความมุ่งมั่นในการปรับปรุงเรื่องธรรมาภิบาลของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มีการประกาศใช้หลักการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดีส�ำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2549 โดยผลการประเมินที่เกี่ยวกับการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ มีดังนี้
• ผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญประจ�ำปี 2561 ซึง่ จัดโดยสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย สมาคมบริษทั จดทะเบียน
		 และส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยบริษัทได้คะแนน 81.50 คะแนนเต็ม 100 คะแนน
• ผลการประเมินโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต บริษัทได้รับมอบใบรับรองเป็นสมาชิกจาก
		 โครงการแนวร่วมของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) อันเป็นการยืนยันได้ว่าบริษัทตระหนักและเล็งเห็นถึงความ
		 ส�ำคัญของการวางระบบป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน และพร้อมที่จะด�ำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ซึ่งใบรับรองมีอายุ 3 ปี นับจาก
		 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560
• การปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีในปี 2561 ของบริษัทฯ ได้ครอบคลุมเนื้อหา 5 หมวด ได้แก่
1) สิทธิของผู้ถือหุ้น
2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
3) บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1) สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯตระหนักดีว่า ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในความเป็นเจ้าของโดยควบคุมบริษัทผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการให้ท�ำหน้าที่แทนตนและ
มีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญของบริษัทฯ โดยก�ำหนดไว้ในนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ บริษัทฯ ได้ให้ความ
ส�ำคัญและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น 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 สอบถามได้อย่างเท่าเทียมกัน
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การประชุมผู้ถือหุ้น
การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท ให้ความส�ำคัญกับการจัดประชุมสามัญประจ�ำปี เพื่อรายงานให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบผลการด�ำเนินงานของบริษัท
และร่วมตัดสินใจในเรื่องส�ำคัญของบริษัท รวมทั้งซักถามข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารงานและกิจการของบริษัทจาก
คณะกรรมการบริษทั และฝ่ายจัดการ โดยการจัดประชุมผูถ้ อื หุน้ ภายในปี 2561 ทีผ่ า่ นมา บริษทั ไม่เพียงแต่ปฏิบตั ใิ ห้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง ครบถ้วน 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 พร้อมระบุแผนที่ชัดเจนในหนังสือเชิญประชุมและได้นำ� เทคโนโลยีระบบบาร์โค้ด (Barcode) มาใช้ในการลงทะเบียน การนับ
คะแนน และการแสดงผลมติที่ประชุม
ในปี 2561 บริษัทฯจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2561 ในวันที่ 9 เมษายน 2561 ห้องประชุมชั้น 7 อาคารมหาวิทยาลัยเนชั่น
กรุงเทพฯ เวลา 10.00 น. เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 9.00 น. โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุม 7 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 10 ท่าน มีผู้
ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเป็นจ�ำนวน 41 ราย รวมจ�ำนวนหุ้น 408,219,147 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.24 ของจ�ำนวนหุ้นที่
จ�ำหน่ายได้ทงั้ หมดจ�ำนวน 535,436,609 หุน้ ซึง่ การด�ำเนินการประชุมเป็นไปตามแนวทางการประชุมผูถ้ อื หุน้ ทีด่ ี และตามกฎหมายก�ำหนด
ดังนี้

ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

บริษทั ฯได้นำ� ข้อมูลหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ทีม่ รี ายละเอียดครบถ้วนเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษทั ฯ ก่อนล่วงหน้าการประชุม
โดยบริษัทฯ มอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญ
ประชุมให้แก่ผถู้ อื หุน้ ของบริษทั ล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยหนังสือเชิญประชุมมีรายละเอียดวาระการประชุม ข้อเท็จจริงและเหตุผล ความ
เห็นของคณะกรรมการ ในแต่ละวาระอย่างครบถ้วนและเพียงพอส�ำหรับการพิจารณาตัดสินใจของผูถ้ อื หุน้ พร้อมจัดส่งรายงานการประชุม
ผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน รายงานประจ�ำปี เอกสารประกอบการพิจารณาแต่ละวาระ ค�ำชี้แจงวิธีการต่างๆ ข้อมูลกรรมการอิสระ ขั้นตอนการ
เข้าร่วมประชุม ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น แผนที่สถานที่จัดประชุม และหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวง
พาณิชย์ก�ำหนด ให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 21 วัน รวมถึงได้ประกาศลงโฆษณารายละเอียดเกี่ยวกับการจัดประชุมและ
ระเบียบวาระที่เสนอในหนังสือพิมพ์รายวันติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุม การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ และส่งค�ำถาม
เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมในช่วงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 26 มกราคม 2561 โดยผ่านเว็บไซต์ www.set.or.th หรือ
www.nbc.co.th ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ และไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติม
ทัง้ นี้ บริษัทฯได้รายงานผลการใช้สิทธิผถู้ อื หุ้นเสนอชื่อบุคคลเพือ่ เข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ เข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษทั ฯ และ
สิทธิการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561
ส�ำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2561 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นจัดส่งค�ำถามล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
หรือทางโทรสาร 02-338-3904 ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 27 มีนาคม 2561 เพื่อให้คณะกรรมการและฝ่ายบริหารได้รวบรวม
ข้อมูลเพื่อชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอค�ำถามล่วงหน้าเข้ามาแต่อย่างใด

วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ในการพิจารณาก�ำหนดวัน เวลาการประชุม และสถานที่จัดประชุม บริษัทค�ำนึงถึงความสะดวกในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเป็น
อันดับแรก โดยบริษัทเปิดให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้าก่อนเวลาประชุมอย่างน้อย 1 ชั่วโมง
รวมทั้งได้เชิญผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ำกัด และที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความ
คิดเห็น เตรียมตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง และในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ประธานกรรมการบริษัทฯ ท�ำ
หน้าที่เป็นประธานที่ประชุม

ก่อนเริ่มการประชุม

บริษัทฯ จะชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่ใช้ในการประชุม วิธีการลงคะแนน การนับคะแนน การใช้บัตรลงคะแนน ให้ที่ประชุมรับ
ทราบโดยละเอียด โดยประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นภายในระยะเวลาที่เหมาะสม พร้อมให้
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการบริหารบางท่าน เป็นผู้ชี้แจงตอบค�ำถามของผู้ถือหุ้น และจัดให้มีการจดบันทึกสาระส�ำคัญของ
ค�ำถาม ค�ำตอบ และข้อสรุปเรื่องนั้นๆ ในรายงานการประชุมแล้ว
บริษัทฯ ได้น�ำระบบสารสนเทศแบบบาร์โค้ด มาใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม นับคะแนนเสียง และการแสดงผลการลงมติใน
การประชุมแต่ละวาระ และในวาระการเลือกตั้งกรรมการ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และได้บันทึกวิธี
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ลงคะแนน วิธีนับคะแนน มติที่ประชุม โดยแยกเป็นคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ในรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน
ทัง้ นีส้ ำ� หรับวาระการเลือกตัง้ กรรมการจะด�ำเนินการลงมติเป็นรายคน ส่วนในการลงมติในแต่ละวาระจะใช้บตั รลงคะแนนเสียง เพือ่ สามารถ
ตรวจสอบได้ในภายหลัง พร้อมทั้งได้บันทึกรายงานการประชุมและบันทึกการออกเสียงในแต่ละวาระอย่างละเอียด
บริษัทฯ ได้น�ำเสนอวาระพิจารณาก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติเป็นประจ�ำ
ทุกปีโดยน�ำเสนอข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเปรียบเทียบกับปีก่อน รวมถึงนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับการก�ำหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น
ส�ำหรับผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษทั ฯ เสนอทางเลือกในการมอบอ�ำนาจให้แก่กรรมการอิสระของบริษทั อย่าง
น้อย 1 ท่าน ซึ่งไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องที่ต้องพิจารณา เป็นผู้รับมอบอ�ำนาจเพื่อเข้าประชุมและลงคะแนนเสียงแทนผู้ถือหุ้นของบริษัท
พร้อมแนบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.และ แบบ ข.) โดยแบบข. เป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถก�ำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้เองใน
แต่ละวาระไปพร้อมหนังสือนัดเชิญประชุม

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�ำเพือ่ ให้สามารถสร้างความมัน่ ใจแก่ผถู้ อื หุน้ ของ
บริษัทว่าจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยหลีกเลี่ยงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น หรือการด�ำเนินการใดๆ ที่อาจเป็นเหตุให้
เกิดความยุ่งยาก ซับซ้อน หรือมีต้นทุนสูงโดยไม่จ�ำเป็น โดยในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทค�ำนึงถึงการปฏิบัติต่อ
ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และยึดถือด�ำเนินการตามแนวทางดังต่อไปนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับทราบข้อมูลที่มีนัยส�ำคัญ และ มีสิทธิใน
กระบวนการตัดสินใจและได้รบั ทราบถึงผลของการตัดสินใจของบริษทั ฯ ส�ำหรับเหตุการณ์ทสี่ ำ� คัญตามทีก่ ำ� หนดไว้ในกฎหมายหรือข้อบังคับ
ของบริษัทฯ ดังนี้
• ในการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทฯ มีนโยบายที่จะไม่ด�ำเนินการไปในทางที่อาจกระทบสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย และไม่มีการเพิ่ม
		 ระเบียบวาระในทีป่ ระชุมหรือเปลีย่ นแปลงข้อมูลส�ำคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ทราบล่วงหน้า รวมถึงไม่มกี ารแจกเอกสารทีม่ ขี อ้ มูล
		 ส�ำคัญเพิ่มเติมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างกระทันหัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลของระเบียบวาระการประชุมก่อนลงมติ
• ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทุกรายมีสิทธิออกเสียงตามจ�ำนวนหุ้นที่ถืออยู่โดยหุ้นแต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียงเท่ากัน และไม่มีหุ้น
		 ใดมีสิทธิพิเศษ
• เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยการมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ
		 ซึ่งไม่มีประเด็นเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะให้กับผู้ถือหุ้น และอ�ำนวยความสะดวก
		 ให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้
• ไม่มีการท�ำรายการระหว่างกันกับบริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันที่เป็น ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่อาจท�ำให้
		 เกิดประเด็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเป็นสาระส�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
ทันต่อเวลา โดยบริษัทได้ก�ำหนดจริยธรรมขององค์กรในด้านต่างๆ และได้พิจารณาทบทวนครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2559
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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
มุ่งมั่นที่จะพัฒนาและยืนหยัดเคียงข้างสังคมไทย ท�ำหน้าที่สื่อมวลชนที่เป็นกลาง เชื่อถือได้ และเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคนไทยมาโดยตลอด
กระทั่งสามารถพัฒนาธุรกิจให้เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง มุ่งมั่นท�ำหน้าที่สื่อมวลชนที่ดีด้วยมาตรฐานด้านจริยธรรมแห่งวิชาชีพ และธ�ำรง
ไว้ซึ่งความน่าเชื่อถือและความรับผิดชอบต่อสังคม ภายใต้การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

1.2 นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มีอุดมการณ์ในการด�ำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกกลุ่ม ตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และคู่มือจริยธรรมธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการท�ำงาน (Code of Conduct) บริษัทฯ จึงได้
จัดท�ำ “นโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชัน” เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น ซึ่งผ่านการอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริษทั เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบตั ิ
ที่ชัดเจนในการด�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 ตามนโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชัน ให้ใช้แนวปฏิบตั ติ ามทีก่ ำ� หนดไว้ในนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ และคูม่ อื
		 จริยธรรมธุรกิจฯ รวมทั้งระเบียบ คู่มือการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติอื่นใดที่บริษัทฯ จะก�ำหนดขึ้นต่อไป
4. เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการด�ำเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงกับการเกิดคอร์รัปชัน กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ
		 ทุกระดับ ต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวังในเรื่องดังต่อไปนี้
4.1 การเลี้ยงรับรอง ของก�ำนัล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
		 - การให้ มอบ หรือ รับ ของก�ำนัล การเลี้ยงรับรอง ให้เป็นไปตามที่ก�ำหนดในคู่มือจริยธรรมธุรกิจฯ
4.2 เงินบริจาคเพื่อการกุศล เงินเรี่ยไร หรือเงินสนับสนุน
		 - การให้ หรือ รับ เงินบริจาค เงินเรี่ยไร หรือเงินสนับสนุน ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องมั่นใจว่า
		 เงินบริจาค เงินเรี่ยไร หรือเงินสนับสนุน ไม่ได้ถูกน�ำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน
4.3 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซื้อจัดจ้าง
		 - ห้ามให้หรือรับสินบนในการด�ำเนินธุรกิจทุกชนิดกับคูค่ า้ คูส่ ญ
ั ญา หน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานทีด่ ำ� เนินธุรกิจกับบริษทั ฯ
				 ต้องด�ำเนินการให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและก�ำหนดไว้

การเผยแพร่นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

บริษทั ฯ ได้มกี ารเผยแพร่นโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชัน ให้พนักงานและผูม้ สี ว่ นได้เสียกับบริษทั ฯ ได้รบั ทราบ ทัง้ ทางระบบ Intranet,
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และ Website ของบริษัทฯ (www.nbc.co.th)

1.3 นโยบายการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

บริษัทฯ ได้ก�ำหนดนโยบายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ซึ่ง
นโยบายดังกล่าวครอบคลุมถึงเรื่องการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ ทั้งนี้พนักงานทุกคนจะต้องลงนามในหนังสือยอมรับ
เงื่อนไขของนโยบายดังกล่าว รวมถึงบริษัทฯ จะมีการตรวจสอบการท�ำงานของระบบสารสนเทศและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อ
ป้องกันการใช้ซอฟต์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือไม่เกี่ยวข้องกับการท�ำงาน โดยนโยบายการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ มีดังนี้
1. ห้ามติดตัง้ โปรแกรมใดๆ ทัง้ ทีเ่ ป็นโปรแกรมละเมิดลิขสิทธิ์ โปรแกรมประเภท Freeware และ Shareware ลงในเครือ่ งคอมพิวเตอร์
		 ของบริษัท และหากจ�ำเป็นต้องใช้งานโปรแกรมนอกเหนือไปจากที่ติดตั้งอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้ท�ำการติดต่อขออนุญาตใช้
		 โปรแกรมและให้พนักงานผู้ดูแลระบบเป็นผู้ติดตั้งหรือควบคุมดูแลการติดตั้ง
2. ไม่คัดลอก ลอกเลียนหรือใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในลักษณะอันเป็นการละเมิดต่อกฏหมายลิขสิทธิ์ สัญญาสิทธิบัตร หรือจรรยา
		 บรรณในการประกอบวิชาชีพ รวมถึงการทีน่ ำ� ผลงานหรือข้อมูลอันเป็นสิทธิของบุคคลภายนอก ทีไ่ ด้รบั มาหรือทีจ่ ะน�ำมาใช้ภายใน
		 บริษัท จะต้องตรวจสอบให้มั่นใจว่าไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น
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2. จริยธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย

2.1 จริยธรรมว่าด้วยความรับผิดชอบในวิชาชีพสื่อสารมวลชน (Nation Way)

ตั้งแต่บริษัทฯ ได้ก่อตั้งขึ้นมาได้ยึดหลักจริยธรรมแห่งวิชาชีพของสื่อมวลชน เป็นประเพณีปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ซึ่งเป็นเหตุผลส�ำคัญ
ทีท่ ำ� ให้สอื่ และผูป้ ฏิบตั งิ านของสือ่ ต่างๆ ในเครือได้รบั ความเชือ่ ถือและศรัทธาจากสังคมมาอย่างต่อเนือ่ งแม้ในยามคับขันหรือในช่วงทีม่ แี รง
กดดันทางการเมือง บริษัทก็สามารถท�ำหน้าที่ของสื่ออย่างแน่วแน่โดยไม่ละทิ้งหลักการ
หลักจริยธรรมของคนข่าวเครือเนชั่น (Nation Way) ถูกร่างขึ้นมาเพื่อก�ำหนดหลักจริยธรรมแห่งวิชาชีพให้เป็นแนวปฏิบัติที่เป็นรูป
ธรรมร่วมกันส�ำหรับพนักงานทุกระดับ โดยมีเนื้อหาครอบคลุมทั้งจรรยาบรรณเบื้องต้น ตลอดจนการวางตัวในสังคมและความประพฤติทั้ง
ระหว่างปฏิบัติหน้าที่และนอกเวลางาน
พนักงานของบริษทั ฯ ทุกสือ่ ในเครือฯ ต้องยึดหลักปฏิบตั ติ อ่ ไปนีอ้ ย่างเคร่งครัดโดยไม่มขี อ้ ยกเว้นเพือ่ ทีเ่ ราจะได้ชว่ ยกันธ�ำรงไว้ซงึ่ ความ
น่าเชื่อถือและศรัทธาที่สังคมมีต่อสื่อในเครือเนชั่นฯ ต่อไป

หลักจริยธรรมของคนข่าวเครือเนชั่น (Nation Way) แบ่งออกเป็น 13 หมวด ดังนี้

หมวด 1 ข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชน
หมวด 2 จริยธรรมของสื่อในเครือเนชั่น
หมวด 3 ความรับผิดชอบต่อผู้อ่าน ผู้ฟังและผู้ชม
หมวด 4 ภาระผูกพันธ์ ที่มีต่อวิชาชีพสื่อมวลชนและองค์กร
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 และให้
ผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่องรวมทั้งจะด�ำเนินการอย่างโปร่งใสยึดมั่นในคุณธรรม และอยู่ในกรอบของกฎหมาย กรอบนโยบาย
การก�ำกับดูแลกิจการของบริษทั ฯ และการปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกัน มีระบบบัญชีทเ่ี ชือ่ ถือได้บริษทั ฯ มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์
เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อซักถาม ชี้แจงและให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป

2.3 จริยธรรมว่าด้วยความสัมพันธ์กับลูกค้า

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้าและประชาชน ที่จะได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่ดี มี
คุณภาพ ในระดับราคาที่เหมาะสม โดยยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและจริงจังรวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืน
บริษัทฯ จัดกิจกรรมเพื่อสร้างสัมพันธ์กับลูกค้าทุกกลุ่มของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างเช่น
- ลูกค้ากลุ่มผู้ชมรายการโทรทัศน์ผ่านทาง Nation TV บริษัทฯ ได้ให้ความส�ำคัญกับความพึงพอใจในรูปแบบและเนื้อหาของการ
		 น�ำเสนอรายการ รวมทั้งมีการสมนาคุณคืนก�ำไรให้ลูกค้าโดยเชิญลูกค้ามาร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่บริษัทฯ จัด เช่น Nation Bike
		 Thailand , Nation TV Charity Rally, เป็นต้น
- กิจกรรมกอล์ฟแชริตี้การกุศล
“ในโอกาสที่ก้าวสู่ปีที่ 19 เนชั่น ทีวีช่อง 22” จึงได้จัดการแข่งขัน Nation Anniversary Golf Charity 2018 ขึ้นในวันศุกร์ที่ 19
		 ตุลาคม 2561 ที่สนาม ธนาซิตี้ กอล์ฟ คันทรี คลับ บางนา รายการแข่งขันกอล์ฟนี้จัดเพื่อการกุศล ในรายได้ส่วนหนึ่ง จะน�ำไปใช้
		 ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ในกรณีฉุกเลิน ผ่านทางมูลนิธิเนชั่น
- กิจกรรมวิ่งเพื่อสัตว์ป่า
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 NBC ได้จัดกิจกรรม “วิ่งเพื่อสัตว์ป่า สร้างคุณค่าผืนป่าสู่ชุมชน” หรือ Run for The Animals And
		 Family Fun Day 2018 และในวันที่ 23 กันยายน 2561 ได้จัดกิจกรรมวิ่งเพื่อสัตว์ป่า “Run for The Animals” ขึ้นที่ สวนป่า
รายงาน
ประจ�ำปี 2561

53

		
		
		
		

เฉลิมพระเกียตริสมเด็จย่า ย่านพุทธมณฑลสายสอง มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อสุขภาพ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ และสัตว์ป่า เพื่อเป็นหนึ่งในกิจกรรมการร่วมรณรงค์ ลดการทิ้งขยะ เพื่อเป็นกิจกรรมสนับสนุน
“ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน” (Amazing Thailand Tourism Year 2018) ตามนโยบายของรัฐบาล โดยใช้กีฬาเป็นสื่อ
เพื่อน�ำรายได้ส่วนหนึ่ง มอบให้ “มูลนิธิสืบนาคะเสถียร”

2.4 จริยธรรมว่าด้วยความรับผิดชอบต่อพนักงาน

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งที่มีคุณค่าที่สุด และเป็นปัจจัยส�ำคัญที่น�ำองค์กรไปสู่ความส�ำเร็จ จึงมุ่งมั่นส่งเสริมให้
พนักงานพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมสุขภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจ สร้างบรรยากาศการท�ำงานที่ดี ส่งเสริมการท�ำงานเป็นทีม
เปิดโอกาสและสนับสนุนให้พนักงานได้จดั ตัง้ “สหภาพแรงงานเครือเนชัน่ ” ตามพ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ 2518 ได้ เพือ่ คุม้ ครองผลประโยชน์
เกีย่ วกับสภาพการจ้างงาน ส่งเสริมความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างและระหว่างลูกจ้างด้วยกัน กิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับพนักงาน
ได้แก่ กิจกรรมที่ผู้บริหารและพนักงานท�ำบุญใส่บาตรร่วมกัน กิจกรรมพบปะสังสรรค์ระหว่างผู้บริหารและพนักงาน
การจัดสวัสดิการให้พนักงาน บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับการดูแลเรื่องของสวัสดิการ เช่นได้จัดสวัสดิการต่างๆ เงินช่วยเหลือกรณี
พนักงานเจ็บป่วย หรือเสียชีวติ การสูญเสียบิดามารดา คูช่ วี ติ หรือ บุตร เงินของขวัญการสมรส มีบตุ รและช่วยเหลือการศึกษาบุตร กองทุน
ส�ำรองเลี้ยงชีพ เงินยืมฉุกเฉิน การตรวจสุขภาพประจ�ำปี การประกันอุบัติเหตุและประกันชีวิตหมู่
ในด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ท�ำงาน บริษัทฯ ได้ให้ความส�ำคัญโดยอบรมและรณรงค์สร้างจิตส�ำนึกและความ
ตระหนักต่อการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการท�ำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ โดยในรอบปี 2561
ทีผ่ า่ นมา ไม่มกี ารเกิดอุบตั เิ หตุ และการลาเจ็บป่วยจากการท�ำงาน เนือ่ งจากลักษณะการท�ำงานของบริษทั ฯ เป็นการปฏิบตั งิ านในส�ำนักงาน
เป็นส่วนใหญ่ และทางบริษทั ฯ ได้ให้ความส�ำคัญกับสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน มีการดูแลอุปกรณ์เครือ่ งมือเครือ่ งใช้รวมถึงสถานประกอบ
การให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและมีความปลอดภัยอยู่เสมอ และในปี 2562 เพิ่มเติมสวัสดิการประกันสุขภาพให้แก่พนักงานทุกคน
ในด้านการเคารพสิทธิมนุษยชน บริษทั ฯ ได้กำ� หนดหลักการในคูม่ อื จริยธรรมธุรกิจ และข้อพึงปฏิบตั ใิ นการท�ำงาน (Code of Conduct)
ว่าจะปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความสุภาพ ให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และพนักงานจะต้อง
ไม่กระท�ำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดหรือคุกคามไม่ว่าจะทางวาจา หรือการกระท�ำต่อผู้อื่นบนพื้นฐานของเชื้อชาติ เพศ ศาสนา อายุ ความ
พิการทางร่างกายและจิตใจ

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
ส�ำหรับเกณฑ์ในการคัดเลือกคู่ค้า มีดังนี้
1. มีประวัติทางการเงินที่เชื่อถือได้ และมีศักยภาพที่จะเติบโตไปพร้อมกับบริษัทฯ ได้ในระยะยาว
2. ผลิต หรือจ�ำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการ และสามารถตรวจสอบคุณภาพได้
3. ให้การสนับสนุนด้านการส่งเสริมการขายของลูกค้า และการให้บริการหลังการขายแก่ลูกค้า

2.6 จริยธรรมว่าด้วยความสัมพันธ์กับคู่แข่งทางการค้า

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

2.7 จริยธรรมว่าด้วยความสัมพันธ์กับเจ้าหนี้

บริษัทฯ ค�ำนึงถึงความเสมอภาค และความซื่อสัตย์ต่อเจ้าหนี้ และการปฏิบัติตามพันธะสัญญาในการกู้ยืมเงินธนาคาร สถาบัน
การเงิน รวมถึงการช�ำระค่าสินค้าบริการ เงินต้นและดอกเบี้ยจ่าย ดังนั้นจึงก�ำหนดแนวปฏิบัติที่ดีและเป็นธรรมดังนี้
1. รักษาดูแลและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้โดยเคร่งครัด ทั้งในแง่การช�ำระคืน การดูแลหลักทรัพย์ค�้ำประกัน และเงื่อนไขอื่นๆ
		 รวมทั้งไม่ใช้เงินทุนที่ได้จากการกู้ยืมเงินไปในทางที่ขัดกับวัตถุประสงค์ในข้อตกลงที่ท�ำกับผู้ให้กู้ยืมเงิน
2. รายงานฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ที่เป็นจริงและถูกต้อง แก่เจ้าหนี้ด้วยความซื่อสัตย์
3. รายงานเจ้าหนี้ล่วงหน้า หากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันในสัญญา และร่วมกันหา แนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว
บริษัทได้รับการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อรวมจากหลายธนาคาร ซึ่งมีสัมพันธฺทางการค้ากับบริษัทมายาวนาน และจัดชั้นให้บริษัทเป็น
ลูกค้าชั้นดี บริษัทได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อก�ำหนดตามสัญญาอย่างครบถ้วน
โดยในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทใดๆ เกี่ยวกับเจ้าหนี้การค้า และสถาบันการเงิน

2.8 จริยธรรมว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ส่งเสริมให้มีการให้ความรู้แก่พนักงาน เพื่อปลูกฝังจิตส�ำนึกเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า
และมีประสิทธิภาพ ผ่านกระบวนการสือ่ สารภายในบริษทั ฯ และส่งเสริมให้พนักงานมีสว่ นร่วมในกิจกรรมรณรงค์ลดภาวะโลกร้อนด้วยการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงาน, กิจกรรม 5 ส. พร้อมทั้งสนับสนุนให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานที่บริษัทฯ จัดขึ้น
บริษัทฯ ในฐานะของผู้ผลิตข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อประเภทต่างๆ มีความห่วงใยถึงคุณภาพชีวิตและการบริโภคข่าวสารของคนไทย จึง
ให้ความส�ำคัญอย่างยิ่งในเรื่องของการเสนอข่าวสารที่มีคุณภาพและมีประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม รวมถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
สังคมไทยเพือ่ ความเป็นอยูท่ ดี่ ขี นึ้ นอกจากนัน้ ยังมีความห่วงใยและใส่ใจต่อสิง่ แวดล้อมในฐานะทีเ่ ป็นผูป้ ระกอบการรายหนึง่ ในประเทศไทย
ในรอบปี 2561 บริษัทฯ มีกิจกรรมส่งเสริมสังคมเกือบทุกด้าน (รายละเอียดอยู่ใน หัวข้อกิจกรรมเพื่อสังคม หน้า 71)
ในฐานะทีบ่ ริษทั ฯ ท�ำธุรกิจด้านสือ่ กิจกรรมทางธุรกิจ และสังคมของบริษทั ต้องติดต่อพบปะกับประชาชนกลุม่ ต่างๆ อยู่แล้ว บริษัทฯ
จึงมีโอกาสรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะผ่านทางพนักงานที่ติดต่อกับผู้มีส่วนได้เสียด้านต่างๆ และจากการพบปะของผู้บริหาร
กรรมการ ที่ได้มีโอกาสพบปะกับผู้มีส่วนได้เสีย กลุ่มต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และบริษัทฯ มีระบบ Call Center ในการรับเรื่องร้องเรียนพร้อม
ประสานแก้ไขปัญหาด้านบริการ และประสานงานด้านอื่นๆภายในบริษัทเป็นประจ�ำ บริษัทได้ด�ำเนินการปรับปรุงเรื่องต่างๆ ตามข้อ
ร้องเรียนนั้น อย่างสม�่ำเสมอ

การแจ้งข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ

บริษัทฯ ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ด�ำเนินธุรกิจด้วยความถูกต้อง โปร่งใส ยุติธรรม และสามารถตรวจสอบได้ โดย
สอดคล้องกับการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละคูม่ อื จริยธรรมธุรกิจฯ ของบริษทั ฯ และจัดให้มชี อ่ งทางการแสดงความเห็น การแจ้งข้อร้องเรียน
และข้อเสนอแนะ โดยบริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สามารถร้องเรียน แสดงความเห็น และแจ้ง
เบาะแสเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ โดยส่งถึงคณะกรรมการตรวจสอบ และผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน ได้ในช่องทาง E-mail : audit_nbc
@nationgroup.com หรือ ส่งไปรษณีย์มายังที่อยู่บริษัท / ยื่นส่งโดยตรง ที่ บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่นจ�ำกัด (มหาชน)
1858/57-62 ชั้น 12A ถ.เทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

กระบวนการด�ำเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน

- ฝ่ายตรวจสอบภายในจะรวบรวมข้อร้องเรียนและตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น หากข้อร้องเรียนมีมูลความผิด จะรวบรวมหลักฐาน
ส่งให้กรรมการผู้จัดการ เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงโดยมีฝ่ายทรัพยากรบุคคลเป็นเลขาคณะกรรมการสอบสวน และ
รายงานผลพร้อมทั้งมาตรการด�ำเนินการกับผู้กระท�ำผิด เพื่อเสนอต่อกรรมการผู้จัดการ และคณะกรรมการตรวจสอบทราบ
- มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน คณะกรรมการตรวจสอบ จะพิจารณาให้ความเป็นธรรมและปกป้องผู้ร้องเรียน ผู้รับเรื่องร้องเรียน
ผู้ถูกร้องเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการด�ำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง รวมทั้งต้องเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นความลับ จะเปิดเผยเท่าที่
จ�ำเป็น โดยค�ำนึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการได้ดูแลให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลส�ำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงิน
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ผ่าน
ช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย เช่น เว็บไซต์ของบริษัท ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�ำนักงานคณะ
กรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น
รายงาน
ประจ�ำปี 2561

55

บริษัทฯ ก�ำหนดไว้ในนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ให้กรรมการ และผู้บริหาร
ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และส�ำเนาให้เลขานุการบริษัทเก็บ
รักษา และ ในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี กรรมการและผู้บริหารจะรายงานข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของตน และ รายงานต่อคณะ
กรรมการอย่างน้อยปีละครั้ง
บริษัทฯ เล็งเห็นความส�ำคัญของการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับและ/หรือข้อมูลภายในกลุ่มบริษัท จึงได้ออกนโยบาย “การใช้ข้อมูล
ภายในของบริษัทฯ” ก�ำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และพนักงานของกลุ่มบริษัทต้องรักษาข้อมูลภายในกลุ่มบริษัทฯ เป็นความ
ลับ เว้นแต่การเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ ในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ห้าม ขาย ซื้อ โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบ
ริษัทฯ โดยข้อมูลที่เป็นความลับ และ/หรือข้อมูล ภายในของกลุ่มบริษัทฯ และ/หรือการเข้าท�ำรายการใดๆ ในทางที่อาจก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อกลุ่มบริษัทฯ ไม่ว่าทางตรง หรือ ทางอ้อม
ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และเป็นไปตามเกณฑ์ที่ส�ำนัก
งานก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์ฯ ก�ำหนด ผ่านช่องทางการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ และผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ
ในรายงานประจ�ำปี 2561 บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้
1.		 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และคุณค่าขององค์กร
2.		 รายชื่อกรรมการ พร้อมประวัติการท�ำงาน การศึกษา ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการใน
			 บริษัทจดทะเบียนการถือหุ้นในบริษัท
3.		 โครงสร้างผู้ถือหุ้น
4.		 ปัจจัยความเสี่ยง
5.		 นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการและการปฏิบัติตามนโยบาย
6.		 ค่าตอบแทนกรรมการและ จ�ำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมประชุมกรรมการ
7.		 การท�ำหน้าที่ในปีที่ผ่านมาของคณะกรรมการและประวัติการอบรมของกรรมการ
8.		 การท�ำหน้าที่ในปีที่ผ่านมาของคณะกรรมการตรวจสอบ
9.		 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
10. ค่าตอบแทนการท�ำหน้าที่กรรมการ และการท�ำหน้าที่อื่นให้บริษัทและบริษัทย่อย
11. รายงานการด�ำเนินงานประจ�ำปีของคณะกรรมการตรวจสอบ
12. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินทีม่ เี นือ้ หาตามทีก่ ำ� หนด ซึง่ มีประธานกรรมการและกรรมการ
			 ผู้จัดการลงนามรับรอง
13. ค�ำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของผู้บริหาร
14. รายงานทางการเงินที่มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจริงตามมาตรฐานบัญชี
15. งบการเงินและผลการด�ำเนินงานของบริษัท
บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมต่อไปนี้ในเว็บไซต์ www.nbc.co.th
1.		 บทบาทอ�ำนาจหน้าที่ของกรรมการ กรรมการชุดย่อย ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
2.		 นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
3.		 คู่มือจริยธรรมธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการท�ำงาน (Code of Conduct)
4.		 กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
5.		 กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
6.		 กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร
7.		 กฎบัตรฝ่ายตรวจสอบภายใน
8.		 งบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ�ำปี
9.		 รายงานประจ�ำปี
10.		 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
11. การควบคุมภายใน
12. ข้อบังคับบริษัท
13. นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน
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หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์

หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ทำ� หน้าทีต่ ดิ ต่อสือ่ สารกับนักลงทุนสถาบัน ผูถ้ อื หุน้ รวมทัง้ นักวิเคราะห์อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ตอบ
ค�ำถามเกีย่ วกับบริษทั และการด�ำเนินงานของบริษทั แก่นกั ลงทุนตามทีส่ ง่ ค�ำถามผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั หรือโทรศัพท์ หรือช่องทางอืน่ ๆ
เพื่อสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนทั่วไป นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และภาครัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเท่า
เทียมกัน โดยบริษัทฯให้ความส�ำคัญกับการเผยแพร่ข้อมูลที่ส�ำคัญของบริษัทฯ ในปี 2561 ดังนี้
• เสนอข่าวถึงฐานะการเงินของบริษัททางเว็บไซต์ จ�ำนวน 4 ครั้ง
โดยสามารถติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ดังนี้
บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
ที่อยู่		 : 1858/57-62 ชั้น 12A ถ.เทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ : (66) 2338-3333
โทรสาร : (66) 2338-3904
E-mail		 : investor@nbc.co.th
Website : www.nbc.co.th

•

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

บริษัทฯให้ความส�ำคัญกับการปฏิบัติตามข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ส�ำนักงาน ก.ล.ต. และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส โดยผ่านการพิจารณาตรวจสอบตามขัน้ ตอน คณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้ นายยศ บุญยืน เป็นเลขานุการบริษทั
เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งมีหน้าที่ในการช่วยเหลือประธานกรรมการ ในการก�ำกับดูแลให้การด�ำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท
กรรมการชุดย่อย และกรรมการบริษทั ทุกท่าน เป็นไปตามกรอบของบทบาทหน้าทีต่ ามทีก่ ฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องก�ำหนด
ไว้ ตลอดจนมีหน้าที่ในการจัดเตรียมเอกสารประกอบวาระการประชุมให้เพียงพอต่อการพิจารณาและตัดสินใจของคณะกรรมการ บันทึก
รายงานการประชุมอย่างรัดกุม ถูกต้อง เพื่อแสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่น�ำเสนอ อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง
ซื่อสัตย์สุจริตและมีความรับผิดชอบโดยใช้วิจารณญาณเยี่ยงวิญญูชนที่ประกอบธุรกิจนั้นพึงกระท�ำในสถานการณ์เดียวกัน อีกทั้งมีหน้าที่
ในการเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ จดหมายเชิญประชุม รายงานการประชุมของการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผูถ้ อื หุน้ รายงาน
การมีสว่ นได้เสีย และรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผูบ้ ริหารตลอดจนดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ ประสานงานกับ
ฝ่ายบริหารให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการ ซึ่งเลขานุการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบอย่างครบถ้วน

5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีบทบาทส�ำคัญในการก�ำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อผลการ
ปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้นและเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงประกอบไปด้วยบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์
ที่หลากหลาย ประกอบด้วยทักษะด้านธุรกิจ ด้านบัญชีการเงิน ด้านการจัดการ ด้านการตลาด ด้านกลยุทธ์ และด้านกฎหมาย
คณะกรรมการได้ก�ำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการ และกรรมการ
ผู้จัดการไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้กรรมการมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม รวมทั้งมี
กระบวนการในการติดตามและก�ำกับดูแลให้การด�ำเนินกิจการของบริษทั เป็นไปตามกฎหมายและอยูบ่ นจริยธรรมทางธุรกิจทีค่ ณะกรรมการ
ก�ำหนด
คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติให้ความเห็นชอบในเรื่องที่ส�ำคัญเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของบริษัท ได้แก่ แผนธุรกิจ งบประมาณ
การด�ำเนินงาน เป้าหมายทางการเงิน และกลยุทธ์ทางธุรกิจ ที่กรรมการผู้จัดการเป็นผู้น�ำเสนอ รวมทั้งการติดตามดูแลให้ด�ำเนินงานเป็น
ไปตามนโยบาย กลยุทธ์ และแผนงานที่ก�ำหนดไว้

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 2561 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวน 10 คน เป็นกรรมการอิสระจ�ำนวน 4 คน กรรมการ
ที่เป็นผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย จ�ำนวน 4 คน และกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารจ�ำนวน 2 คน บริษัทฯ มีคณะกรรมการอิสระและ
กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ ท�ำให้เกิดการถ่วงดุลอ�ำนาจและการสอบทาน
กรรมการอิสระจ�ำนวน 6 คนนี้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
แล้ว และเป็นไปตามข้อก�ำหนดในปี 2551 ของส�ำนักงาน ก.ล.ต. กรรมการอิสระจ�ำนวน 6 คน ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ
1 คน คณะกรรมการตรวจสอบ จ�ำนวน 3 คน และกรรมการอิสระ 2 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 2561 ไม่มีกรรมการของบริษัทท่านใดด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการของบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 บริษัท
บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ผู้บริหารระดับสูงไปด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่นยกเว้นบริษัทย่อย และบริษัทร่วม และให้รายงานการด�ำรง
ต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของผู้บริหารระดับสูงไว้ในแบบรายงาน 56-1

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 ในรายการนั้นจะไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติรวมทั้งจัดให้มีการปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างเคร่งครัด ส�ำหรับรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในปี 2561 ได้รายงานให้ที่
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในแต่ละไตรมาสบริษัทฯ ได้เปิดเผยรายละเอียดของรายการ คู่สัญญา เหตุผล/ความจ�ำเป็นไว้ในรายงาน
ประจ�ำปี และแบบ 56-1 แล้ว

การประชุมคณะกรรมการ

การประชุมคณะกรรมการบริษัทจะก�ำหนดไว้ล่วงหน้าในแต่ละปีอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความ
จ�ำเป็น โดยมีการก�ำหนดวาระการประชุมชัดเจน ล่วงหน้า ซึ่งเลขานุการบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมตามวาระที่ผ่านการพิจารณา
ร่วมกันของประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ พร้อมเอกสารประกอบวาระการประชุมให้คณะกรรมการทุกท่านทราบล่วงหน้าก่อน
การประชุมเป็นเวลา 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้ศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม หากกรรมการท่านใดต้องการเสนอเรื่อง
เข้าเป็นวาระการประชุมหรือประสงค์ให้ฝ่ายบริหารรายงานความคืบหน้าเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะ ก็สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่
ประธานกรรมการ หรือเลขานุการบริษัท
โดยปกติการประชุมกรรมการแต่ละครั้งใช้เวลา 3 - 4 ชั่วโมง ประธานกรรมการได้เปิดโอกาสให้กรรมการทุกท่านสามารถอภิปราย
แสดงความคิดเห็น และข้อสังเกตอย่างอิสระ คณะกรรมการเห็นว่าเพื่อป้องกันข้อมูลทางการเงินของบริษัทรั่วไหลโดยไม่มีเจตนา จึงให้
ฝ่ายบริหารรายงานผลการด�ำเนินงานของบริษัทในการประชุมเดือนใดที่ไม่มีการประชุมก็ไม่ต้องรายงาน กรรมการอิสระและกรรมการที่
ไม่ใช่ผู้บริหารได้มีการพบปะหรือติดต่อเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ ในการบริหารโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมอยู่ด้วยเป็น
ประจ�ำในทุกไตรมาส หากมีประเด็นที่เป็นข้อสังเกตห่วงใยก็จะแจ้งข้อกังวลหรือข้อห่วงใยนั้นต่อฝ่ายจัดการเพื่อด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไข
อย่างต่อเนื่อง

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก�ำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย อย่างน้อย
ปีละ 1 ครัง้ เพือ่ ให้คณะกรรมการได้พจิ ารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคในการด�ำเนินงานระหว่างปีทผี่ า่ นมา เพือ่ ให้นำ� มาปรับปรุง
และพัฒนาการปฏิบัติงาน
โดยในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีการประเมินผลคณะกรรมการบริษัทใน 2 รูปแบบ คือ การประเมินรายบุคคล
(โดยตนเอง) และการประเมินคณะกรรมการทัง้ คณะ ซึง่ อ้างอิงจากแบบประเมินของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) นอกจากนี้ ยังจัดให้มกี ารประเมินของคณะกรรมการชุดย่อย คือ คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ ผลคะแนน
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การประเมินแบ่งออกเป็น 4 = เห็นด้วยอย่างมาก, 3 = เห็นด้วยค่อนข้างมาก, 2 = เห็นด้วย, 1 = ไม่เห็นด้วย, 0 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
กระบวนการประเมินเริ่มขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2561 โดยเลขานุการบริษัทจัดส่งแบบประเมินให้กับคณะกรรมการตรวจสอบ
เพือ่ ท�ำการประเมิน โดยก�ำหนดให้สง่ แบบประเมินคืนภายในวันที่ 14 มกราคม 2562 เพือ่ น�ำมาสรุปผลคะแนนและแจ้งผลให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบทราบในการประชุมครั้งที่ 1/2562 เดือนกุมภาพันธ์ 2562

ค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทฯ ได้ก�ำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมเดียวกัน
โดยสูงเพียงพอที่จะดึงดูดและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการ โดยได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ
ที่ได้รับมอบหมายเพิ่มขึ้น
ส�ำหรับหลักเกณฑ์ในการพิจารณาผลการด�ำเนินงานของกรรมการผู้จัดการ เป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท
ก�ำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับการด�ำเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงาน คณะกรรมการได้รับมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารเป็น
ผู้พิจารณาค่าตอบแทน ที่เหมาะสมได้แก่กรรมการผู้จัดการ

รายงาน
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จ�ำนวนค่าตอบแทนในปี 2560 และ 2561 ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายให้แก่กรรมการมีรายละเอียดดังนี้

กรรมการ / ต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการ :
- นายสนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม*
- นายเทพชัย แซ่หย่อง
ประธานกรรมการตรวจสอบ :
- รศ.ดร.สังศิติ พิริยะรังสรรค์
- นายสุพงษ์ ลิ้มธนากุล
กรรมการตรวจสอบ :
- นายเมธา สุนทรจิตร์
- นายเจษฎา พรหมจาต
- นายสุธี ผ่องไพบูลย์
- นายพรชัย เรืองหทัยนนท์
กรรมการอิสระ :
- นางวีรวรรณ วรรุตม์
- นางอรอร อัครเศรณี
กรรมการที่เป็นผู้บริหารของ
บริษัทแม่ / บริษัทที่เกี่ยวข้อง :
- นายเทพชัย แซ่หย่อง
กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร
-นางนงค์นาถ ห่านวิไล*
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร :
- นายสุภวัฒน์ สงวนงาม*
- นายฉัตรชัย ภู่โคกหวาย*
- นางลักขณา รัตน์วงศ์สกุล
- นายสุพจน์ เพียรศิริ*
- นายสิริชาย ชนาน�ำ*
รวม

ค่าตอบแทนปี 2560
ค่า
เบี้ย
ตอบแทน ประชุม

ค่าตอบแทนปี 2561

อื่นๆ

รวม
-

-

-

-

400,000.-

-

300,000.300,000.-

ค่า
เบี้ย
ตอบแทน ประชุม

อื่นๆ

รวม

400,000.-

-

-

400,000.-

-

400,000.400,000.-

-

-

400,000.-

-

-

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

-

-

300,000.300,000.300,000.-

200,000.-

-

-

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

-

-

200,000.200,000.-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,200,000.-

-

-

-

2,100,000.-

1,200,000.- 2,100,000.-

-

หมายเหตุ :
1. การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ จะเป็นไปตามอัตราค่าตอบแทนประจ�ำปี 2561 ที่ได้รับอนุมัติจากมติที่ประชุมสามัญประจ�ำปีผู้ถือ
หุ้นประจ�ำปี 2561 ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 ที่อนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ โดยแบ่งจ่ายเป็นรายไตรมาส
ยกเว้นกรรมการที่เป็นพนักงานของบริษัทฯ จะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการ ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2561
2. นายเทพชัย แซ่หย่อง และ คุณสิริชาย ชนาน�ำ ลาออกวันที่ 5 กุมภาพันธ 2561 และแต่งตั้งนายสนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม และ
นายสมชาย มีเสน เข้าด�ำรงต�ำแหน่ง ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการแทน ตามล�ำดับโดยมีผลตั้งวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561
แต่งตั้งนางอรอร อัครเศรณี เป็นกรรมการอิสระ ตั้งแต่วันที่ 27 ก.พ. 2561 แทน นางนงค์นาถ ห่านวิไล ที่ลาออกตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม
2560 นายสุภวัฒน์ สงวนงาม ลาออกวันที่ 9 มีนาคม 2561และแต่งตั้ง นายฉัตรชัย ภู่โคกหวาย แทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม
2561 นายสุพงษ์ ลิ้มธนากุล และ นายเจษฎา พรหมจาต ครบวาระและแต่งตั้ง นายสุธี ผ่องไพบูลย์ และนายพรชัย เรืองหทัยนนท์ เป็น
กรรมการตรวจสอบแทน มีผลตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2561 นายสุพจน์ เพียรศิริ ลาออกวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 และแต่งตั้ง รศ.ดร.
สังศิตพิริยะรังสรรค์ มีผลตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2561
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การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

กรรมการเข้าใหม่ทกุ คนจะได้รบั การปฐมนิเทศเบือ้ งต้นจากประธานกรรมการ เกีย่ วกับลักษณะการด�ำเนินธุรกิจ ประวัตแิ ละความเป็น
มาของบริษทั ฯ ทีต่ งั้ ส�ำนักงานและสาขา วัฒนธรรมองค์กร พร้อมรับค�ำชีแ้ จงจากกรรมการผูจ้ ดั การและเลขานุการบริษทั เกีย่ วกับโครงสร้าง
องค์กร นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ ระบบการควบคุมภายใน พร้อมเอกสารประกอบ
คณะกรรมการบริษัท สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาความรู้ให้กับกรรมการทุกคน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการ บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการเข้าร่วมสัมมนาและเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือสถาบันอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาในส่วนของหน้าที่และความรับผิดชอบของ
กรรมการ หรือแนวทางการบริหารจัดการแนวใหม่ เพื่อให้กรรมการทุกคนมีการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึง
การน�ำความรู้ต่างๆ มาปรับใช้อย่างเหมาะสม เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และน�ำความรู้มาใช้ประโยชน์กับบริษัทฯ
ต่อไป ซึ่งในปี 2561 ได้สนับสนุนกรรมการเข้าร่วมอบรม ดังนี้

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. กรรมการผู้จัดการ

เมื่อต�ำแหน่งผู้บริหารระดับกรรมการผู้จัดการว่างลง หรือ ผู้ที่อยู่ในต�ำแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในต�ำแหน่งได้ บริษัทฯ
จะมีระบบให้ผู้บริหารในระดับใกล้เคียง หรือระดับรองเป็นผู้รักษาการในต�ำแหน่ง จนกว่าจะมีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติ
ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ ก�ำหนด และต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ความเหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร
โดยคณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณาแยก เพื่อน�ำเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ

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 และจัดท�ำ
		 แผนพัฒนาเป็นรายบุคคล
6. คัดเลือก ประเมินผลงาน และประเมินศักยภาพของพนักงานเพื่อพิจารณาความเหมาะสม
7. ใช้เครื่องมือ KPI ในการทดสอบและประเมินบุคลากร เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพของพนักงาน

2. คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร และโดยก�ำหนดอ�ำนาจหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน ดังต่อไปนี้
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1. คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�ำนวน 4 ท่าน ดังนี้

ล�ำดับ

ชื่อ-สกุล

ต�ำแหน่ง

คุณสมบัติ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ

1

รศ.ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์

2

นายสุธี ผ่องไพบูลย์

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ

3

นายพรชัย เรืองหทัยนนท์

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ
และมีความรู้ด้านบัญชี การเงิน

4

นายเมธา สุนทรจิตร์

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ

บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงิน (รายไตรมาสและประจ�ำปี) ที่ถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องของบริษัท
อย่างเพียงพอก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในและระบบตรวจสอบภายในที่เหมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิภาพรวมทั้งพิจารณา
ความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายเลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน รวมถึงให้ความเห็นชอบในการว่าจ้างนิติบุคคลภายนอก
มาเป็นผู้ตรวจสอบภายใน ก่อนน�ำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
3. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการประเมินความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิภาพ
4. สอบทานให้บริษทั ฯ ปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
5. พิจารณาคัดเลือกเพื่อเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท พร้อมทั้งก�ำหนดค่าตอบแทน ประสานงาน
กับผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการด�ำเนินการตรวจสอบ ขอบเขต แนวทาง แผนงาน และปัญหาที่พบระหว่างการตรวจสอบ และ
ประเด็นที่ผู้สอบบัญชีเห็นว่าเป็นสาระส�ำคัญ รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ
1 ครั้ง
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน ให้เป็นไปตาม
กฎหมายและข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลในการเข้าท�ำรายการดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจ
ว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
7. สอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิงและแบบประเมินตนเองเกีย่ วกับมาตรการต่อต้านการคอร์รปั ชันของกิจการตามโครงการ
แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
8. จัดท�ำรายงานผลการก�ำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงาน
ดังกล่าวต้องลงนาม โดยประธานกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
• ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
• ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
• ความเห็นเกี่ยวกับระบบบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ
• ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมาย
		 ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
• ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
• ความเห็นเกี่ยวกับรายงานที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
• จ�ำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
• ความเห็นชอบหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
• รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะ
		 กรรมการบริษัท
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9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
ในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการของบริษัทยังคง
มีความรับผิดชอบในการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก

2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ณ 26 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ดังนี้

ล�ำดับ

รายชื่อ

ต�ำแหน่ง

1

นายสุธี ผ่องไพบูลย์

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

2

นายพรชัย เรืองหทัยนนท์

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

3

นางอรอร อัครเศรณี

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
การสรรหา

1.
		
		
2.
		
		

		
3.
4.
		
		
		
5.
		
		
6.

การสรรหากรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยจะต้องพิจารณาความเหมาะสมของจ�ำนวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของ
คณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งความเหมาะสมของขนาด ประเภท และความซับซ้อนของธุรกิจ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)
พิจารณาสรรหาและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมมีความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ เพื่อให้บุคคลดังกล่าว
ด�ำรงต�ำแหน่ง กรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย โดยเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้ง และ/หรือ น�ำเสนอ
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งต่อไป (แล้วแต่กรณี) รวมทั้งพิจารณาประวัติบุคคลดังกล่าวแล้วว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
ที่ก�ำหนดไว้ในกฎบัตรต่างๆ ของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมทั้งไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจ
ของบริษัท จะด�ำเนินการให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอเกี่ยวกับบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อประกอบการตัดสินใจ
พิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการอิสระแต่ละท่านเพื่อให้แน่ใจว่ากรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน
ในกรณีทคี่ ณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอชือ่ กรรมการทีพ่ น้ วาระกลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่ง คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการรายดังกล่าว และควรน�ำเสนอ ผลการปฏิบัติหน้าที่
ผลงาน (Contribution) รวมทั้งประวัติการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการ
พิจารณาด้วย
พิจารณารูปแบบและจัดท�ำแผนการพัฒนากรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อพัฒนาความรู้ของทั้งกรรมการบริษัท
และกรรมการชุดย่อยให้เข้าใจธุรกิจของบริษทั บทบาทหน้าทีแ่ ละพัฒนาการต่างๆ ทีส่ ำ� คัญเช่นสภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
กฎเกณฑ์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท เป็นต้น
ด�ำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาฯ

การก�ำหนดค่าตอบแทน

1.
		
		
2.
		
3.
		
4.

พิจารณาก�ำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น (ไม่วา่ จะอยู่ในรูปเงินสด หลักทรัพย์ หรืออื่นใด) ของคณะกรรมการบริษัท และ
คณะกรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติต่อไป ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการควรอยู่ในลักษณะ
ที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม
พิจารณาหลักเกณฑ์ในการประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อพิจารณาผลตอบแทน
ประจ�ำปีและน�ำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ
เปิดเผยหลักเกณฑ์ในการก�ำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นและจัดท�ำรายงานการก�ำหนดค่าตอบแทนดังกล่าวไว้ในรายงาน
ประจ�ำปีของบริษัท
ด�ำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาฯ

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ มีหน้าที่ทบทวนและเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแก้ไขขอบเขตอ�ำนาจ หน้าที่และความรับ
ผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาฯ ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์

รายงาน
ประจ�ำปี 2561
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3. คณะกรรมการบริหาร (Board of Executive Committee)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหาร จ�ำนวน 4 ท่าน ดังนี้

ล�ำดับ

รายชื่อ

ต�ำแหน่ง

1

นายสนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม

กรรมการบริหาร

2

นายสมชาย มีเสน

กรรมการบริหาร

3

นายฉัตรชัย ภู่โคกหวาย

กรรมการบริหาร

4

นางลักขณา รัตน์วงศ์สกุล

กรรมการบริหาร

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1.		
			
		
			
2.		
3.		
			
4.		
			
			
5.		
			
		
6.		
			
		
7.		
			
8.		
			
9.		
			
			
			
			
10.
			
			
11.
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จัดท�ำวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ทิศทางในการด�ำเนินธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนการด�ำเนินธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้าง
องค์กร และอ�ำนาจอนุมัติของบริษัท (Corporate Index) เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และด�ำเนินการ
ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทรวมถึงตรวจสอบและติดตามผลการด�ำเนินงานดังกล่าวให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
พิจารณาก�ำหนดโครงสร้างการบริหารจัดการเพื่อให้การด�ำเนินธุรกิจของบริษัท มีความเหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์
มีอ�ำนาจก�ำหนดการบริหารจัดการ โครงสร้างเงินเดือนของพนักงาน รวมถึงการคัดเลือก การฝึกอบรม การแต่งตั้ง การว่าจ้าง
การโยกย้าย การก�ำหนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัสพนักงานระดับผู้บริหาร และการเลิกจ้างพนักงานของบริษัท
พิจารณากลั่นกรองข้อเสนอของฝ่ายจัดการในการก�ำหนดนโยบายการลงทุน การขยายกิจการ การประชาสัมพันธ์ การก�ำหนด
แผนการเงิน งบประมาณประจ�ำปี การบริหารทรัพยากรบุคคล และการลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเสนอให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
มีอ�ำนาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท�ำงานเพื่อการด�ำเนินกิจการหรือการบริหารงานของบริษัทและการก�ำหนดอ�ำนาจ
หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะท�ำงาน รวมถึงควบคุมก�ำกับดูแลให้การด�ำเนินงานของคณะอนุกรรมการหรือคณะท�ำงาน
ที่แต่งตั้งบรรลุตามนโยบายและเป้าหมายที่ก�ำหนด
มีอ�ำนาจด�ำเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัทที่เกี่ยวกับการด�ำเนินงานตามธุรกิจ ซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมาย เงื่อนไข
กฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัท เว้นแต่รายการที่คณะกรรมการบริหาร อาจมีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสียหรือมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทหรือบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม
ติดตามผลการด�ำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกรอบนโยบาย และเป้าหมายที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
และก�ำกับดูแลให้การด�ำเนินงานมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจ�ำปีตามที่ฝ่ายจัดการ เสนอก่อนที่จะน�ำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและ
อนุมัติ
ศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโครงการใหม่ และมีอ�ำนาจในการพิจารณาและอนุมัติให้บริษัทเข้าลงทุนหรือร่วมลงทุนกับ
บุคคล นิติบุคคล องค์กรทางธุรกิจอื่นใด หรือเข้าร่วมประมูลงานต่างๆ ตลอดจนเข้าด�ำเนินงานโครงการต่าง ๆ ในรูปแบบที่
คณะกรรรมการบริษทั เห็นสมควร รวมถึงการท�ำนิตกิ รรมทีเ่ กีย่ วข้องกับเรือ่ งดังกล่าวจนเสร็จการตามอ�ำนาจอนุมตั ิ (Corporate
Index) และ/หรือ ตามที่คณะกรรมการบริษัทก�ำหนด และ/หรือ ตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ตามข้อ
บังคับของบริษัท
อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่ส�ำคัญที่ได้ก�ำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีตามอ�ำนาจอนุมัติ (Corporate Index) และ/
หรือ ตามที่จะได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้
แล้ว
อนุมตั กิ ารเข้าท�ำสัญญา และ/หรือธุรกรรมใดๆ ทีเ่ กีย่ วกับการด�ำเนินธุรกิจปกติของบริษทั (เช่น การซือ้ ขาย การให้หรือรับบริการ
การลงทุนหรือร่วมทุนกับบุคคลอื่นเพื่อการท�ำธุรกรรมตามปกติของบริษัท และเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการด�ำเนินงานตาม
วัตถุประสงค์ของบริษัท) ภายในวงเงินตามตารางอ�ำนาจอนุมัติ (Corporate Index) ที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
และ/หรือ ตามที่คณะกรรมการบริษัทก�ำหนด ในกรณีที่วงเงินเกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ต้องน�ำ	
เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติในการประชุมครั้งถัดไป

รายงาน
ประจ�ำปี 2561

12.
			
			
			
			
			
			
			
13.
			
14.
			
			
			
15.
		
16.
17.
		
			
			
			
			

พิจารณาและอนุมัติ การเข้าท�ำธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารหรือสถาบันการเงินส�ำหรับสนับสนุนการท�ำธุรกิจตามปกติ เช่น
การเปิดบัญชีธนาคาร การปิดบัญชีธนาคาร การกู้ยืมเงิน การขอวงเงินสินเชื่อ การจ�ำน�ำ จ�ำนอง ค�้ำประกัน รวมถึงการซื้อขาย
และจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินใดๆ ตามวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในการด�ำเนินกิจการของบริษัท รวมถึงการท�ำนิติกรรมที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวจนเสร็จการตามตารางอ�ำนาจอนุมัติ (Corporate Index) ที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
และ/หรือ ตามที่คณะกรรมการบริษัทก�ำหนด และ/หรือ ตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ตามข้อบังคับของ
บริษทั ในกรณีทวี่ งเงินเกินงบประมาณทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั ต้องน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ ขออนุมตั ิ
ในการประชุมครั้งถัดไป และกรณีที่ต้องใช้ทรัพย์สินของบริษัทเป็นหลักประกันต้องน�ำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการของ
บริษัท
พิจารณาผลก�ำไรขาดทุนของบริษัท และการเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล หรือเงินปันผล ประจ�ำปี เพื่อน�ำเสนอต่อคณะ
กรรมการบริษัท
พิจารณาและอนุมตั แิ ต่งตัง้ ทีป่ รึกษาด้านต่างๆ หรือทีป่ รึกษาของคณะกรรมการบริหาร หรือทีป่ รึกษาของคณะอนุกรรมการหรือ
คณะท�ำงานทีจ่ ำ� เป็นต่อการด�ำเนินงานของบริษทั ได้ตามความเหมาะสมและมีอำ� นาจก�ำหนดค่าตอบแทน ค่าเบีย้ เลีย้ ง สวัสดิการ
สิง่ อ�ำนวยความสะดวกและค่าใช้จา่ ยอืน่ ๆ ของประธานทีป่ รึกษาหรือทีป่ รึกษา หรือคณะทีป่ รึกษาดังกล่าวได้ โดยอยูภ่ ายใต้กรอบ
งบประมาณที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทในแต่ละปี
ทบทวนและเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแก้ไขขอบเขตอ�ำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์
ด�ำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก�ำหนด
มอบอ�ำนาจให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริหารทั้งนี้ การมอบอ�ำนาจ
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้นจะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ�ำนาจหรือมอบอ�ำนาจช่วงที่ท�ำให้คณะ
กรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอ�ำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
(ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน)
อาจมีสว่ นได้เสีย หรืออาจได้รบั ประโยชน์ในลักษณะใด ๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อนื่ ใดกับบริษทั ยกเว้นเป็นการ
อนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้

ทั้งนี้ กรรมการบริหารของบริษัทฯ อาจได้รับการแต่งตั้ง หรือถอดถอนโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ
บริษัท

4. การก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทย่อย
บริษัทฯ มีนโยบายการท�ำรายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย
หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต โดยก�ำหนดการปฏิบัติในการท�ำรายการให้เป็นไปตามลักษณะการด�ำเนินการค้าปกติ
ซึ่งเกิดกับบุคคลภายนอกและกระท�ำอย่างยุติธรรมตามราคาตลาด ในกรณีที่ไม่สามารถเปรียบเทียบราคากับบุคคลภายนอกได้ทั้ง 2 ฝ่าย
จะร่วมกันพิจารณาเพื่อก�ำหนดอัตราค่าสินค้าและบริการที่เหมาะสมต่อไปโดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความ
จ�ำเป็นในการเข้าท�ำรายการและความเหมาะสมทางด้านราคา
ในปี 2561 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย มีการท�ำรายการระหว่างกันกับกิจการอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องกัน โดยมีเงือ่ นไขตามราคาตลาด และส�ำหรับ
รายการระหว่างกันอื่นๆ โดยฝ่ายบริหารได้รายงานรายการที่เกิดขึ้น ถึงความเหมาะสม และมูลค่าของการท�ำรายการต่อคณะกรรมการให้
รับทราบแล้ว ทั้งนี้ไม่มีรายการระหว่างกัน ที่เป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน (สามารถดูเพิ่มเติมในหมายเหตุประกอบงบการเงิน)

5. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
1. การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ก�ำหนดนโยบายการป้องกันไม่ให้กรรมการและผู้บริหารใช้ต�ำแหน่งหน้าที่เพื่อประโยชน์แก่ตนเองในทางที่มิชอบซึ่งเป็นการ
เอาเปรียบผู้ถือหุ้นรายอื่น หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา 241 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ดังนี้
1. ห้ามกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในไปเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มี
หน้าที่เกี่ยวข้อง
2. ให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั ฯ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดท�ำรายงานทางการเงิน หรือ ข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องอืน่ ระมัดระวัง
เกีย่ วกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ในช่วงเวลาก่อนประกาศงบการเงิน และหากมีการซือ้ ขายในช่วงระยะเวลาดังกล่าวต้องแจ้งต่อ
คณะกรรมการบริษัท ทันที
รายงาน
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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�ำหรับ
		 การเปิดเผยต่อคณะกรรมการเมื่อคณะกรรมการต้องพิจารณาธุรกรรมระหว่างบริษัท กับกรรมการ และหรือ ผู้บริหารที่มีส่วนได้
		 เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งนี้เลขานุการบริษัทจะสรุปรายงานส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร เสนอคณะกรรมการบริษัท
		 รับทราบปีละครั้ง ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทรอบสิ้นปี
2. ในกรณีทมี่ กี ารเปลีย่ นแปลงข้อมูลส่วนได้เสีย ให้กรรมการและผูบ้ ริหาร ส่งรายงานการมีสว่ นได้เสียของตนเองและบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง
		 ให้เลขานุการบริษัท เพื่อรายงานคณะกรรมการบริษัทภายใน 7 วันนับจากที่มีการเปลี่ยนแปลง
ในปี 2561 มีการรายงาน 1 ครั้ง และมิได้มีการท�ำรายการที่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ

3. การรายงานการถือครองหลักทรัพย์

บริษัทฯ ได้มีหนังสือแจ้งให้คณะกรรมการและคณะผู้บริหารทราบ ถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 โดยต้องจัดส่งรายงานต่อ ก.ล.ต. ทุกครั้งที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับหลักทรัพย์ภายใน 3 วันท�ำการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย
โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์นั้น และเลขานุการบริษัทจะสรุปรายงานการถือครองหลักทรัพย์เสนอคณะกรรมการบริษัทรับทราบปีละครั้ง
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทรอบสิ้นปี
ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ก�ำหนดให้คณะกรรมการและผู้บริหาร รายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อ
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562
ทั้งนี้ ในระหว่างปี 2561 ได้รายงานการถือครองหลักทรัพย์ โดยเปรียบเทียบ การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ระหว่างวันที่ วันที่ 29 ธันวาคม
2560 และวันที่ 8 มกราคม 2562 ดังนี้
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รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของคณะกรรมการบริษัท

จ�ำนวนหุ้น ตามรายงานปิดสมุดทะเบียน
สัดส่วน
ณ 29 ธ.ค.
ณ 8 ม.ค. จ�ำนวนหุ้นเพิ่ม การถือครองหุ้น
2560
2562
(ลด)

ชื่อ-นามสกุล
1. นายสนธิญาณ ชืน่ ฤทัยในธรรม
2. นายฉาย บุนนาค
3. รศ.ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์
4. นายสุธี ผ่องไพบูลย์
5. นายพรชัย เรืองหทัยนนท์
6. นายเมธา สุนทรจิตร์
7. นายฉัตรชัย ภู่โคกหวาย
8. นางวีรวรรณ วรรุตม์
9. นางอรอร อัครเศรณี
10.นางลักขณา รัตน์วงศ์สกุล
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หมายเหตุ : 1. หุ้นที่เรียกช�ำระแล้ว ณ 8 ม.ค. 2562 ของ NBC เท่ากับ 535,436,809 หุ้น
2. จ�ำนวนหุ้นกรรมการที่แสดง รวมคู่สมรส (ถ้ามี)

รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของผู้บริหารระดับสูง

ชื่อ-นามสกุล
1. นายฉัตรชัย ภู่โคกหวาย
2. นายกนก รัตน์วงศ์สกุล
3. นางลักขณา รัตน์วงศ์สกุล
4. นางสาวเอี่ยมศรี บุญหชัยรัตน์
5. นายจิระ ห้องส�ำเริง
6. นางสาววิลาวัลย์ สินธรชัยกุล
7. นางสุวรรณี วัชรภาสกร
8. นางสาวนิตยา หวังเอื้อชัยอารี

จ�ำนวนหุ้น ตามรายงานปิดสมุดทะเบียน
สัดส่วน
ณ 29 ธ.ค.
ณ 8 ม.ค. จ�ำนวนหุ้นเพิ่ม การถือครองหุ้น
2560
2562
(ลด)
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หมายเหตุ : 1. หุ้นที่เรียกช�ำระแล้ว ณ 8 ม.ค. 2562 ของ NBC เท่ากับ 535,436,809 หุ้น
2. จ�ำนวนหุ้นผู้บริหารที่แสดง รวมคู่สมรส (ถ้ามี)
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7. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

บริษัทฯ และบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ำกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามี
จ�ำนวนเงินรวม 1,850,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ประกอบด้วย

ล�ำดับ

ชื่อบริษัท

จ�ำนวนเงิน (บาท)

1

บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)

1,250,000

2

บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ์วิชั่น จ�ำกัด

600,000

รวมทั้งสิ้น

2. ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

1,850,000

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่มีการรับบริการอื่นจากส�ำนักงานสอบบัญชีที่ผ้สู อบบัญชีสงั กัดบุคคลหรือกิจการที่เกีย่ 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 ไม่ว่าจะเป็นโดยทาง
		 ตรงหรือทางอ้อม
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8. การปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ
การเข้าร่วมประชุม

ในปี 2561 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท, คณะกรรมการตรวจสอบ และการประชุมผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดดังนี้

ล�ำดับ

ชื่อ-นามสกุล

จ�ำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/จ�ำนวนครั้งที่ประชุม
คณะกรรมการ
บริษัท

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

สามัญผู้ถือหุ้น

1.

นายสนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม

5/6

N/A

1/1

2.

นายสมชาย มีเสน

5/6

N/A

1/1

3.

รศ.ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์

2/6

2/5

1/1

4.

นายสุธี ผ่องไพบูลย์

3/6

3/5

N/A

5.

นายพรชัย เรืองหทัยนนท์

3/6

3/5

N/A

6.

นายสุเมธา สุนทรจิตร์

4/6

5/5

1/1

7.

นายฉัตรชัย ภู่โคกหวาย

3/6

N/A

1/1

8.

นางวีรวรรณ วรรุตม์

6/6

N/A

1/1

9.

นางอรอร อัครเศรณี

4/6

N/A

N/A

10.

นางลักขณา รัตน์วงศ์สกุล(ได้รับการ

6/6

N/A

1/1

(ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561)
(ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561)
(ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ วันที่ 16 พฤษภาคม 2561)
(ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ วันที่ 9 เมษายน 2561)
(ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ วันที่ 9 เมษายน 2561)
(ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ วันที่ 12 มีนาคม 2552)
(ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561)
(ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ วันที่ 23 ธันวาคม 2559)
(ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561)
(ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ วันที่ 23 ธันวาคม 2559)

หมายเหตุ : การประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2561 มีทั้งหมด 6 ครั้ง, คณะกรรมการตรวจสอบมีทั้งหมด 5 ครั้ง
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการจดบันทึกรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งประกอบด้วยข้อมูลที่เป็นสาระส�ำคัญอย่างครบถ้วน
จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทพร้อมให้กรรมการและผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

9. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษทั ให้ความส�ำคัญต่อระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนือ่ ง จึงจัดให้มรี ะบบการควบคุมภายในทีค่ รอบคลุมทัง้ ด้าน
การเงิน การปฏิบัติงาน การด�ำเนินการให้เป็นไปตามกฏหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ได้จัดให้มีกลไกในการตรวจสอบและถ่วง
ดุลทีม่ ปี ระสิทธิภาพอย่างเพียงพอ ในการปกป้องรักษาและดูแลทรัพย์สนิ ของบริษทั ฯ โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในท�ำหน้าทีต่ รวจสอบ
การปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปอย่างถูกต้อง รัดกุม และเป็นไปตามที่ระเบียบก�ำหนด รวมทั้งมีคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อ
ดูแลและก�ำกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ให้ปฏิบัติตามนโยบายและแผนงานตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
และสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

ในปี 2561 คณะกรรมการบริษทั ได้รบั ทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเกีย่ วกับการสอบทานงบการเงินและรายงานทางการ
เงิน รวมทั้งผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวม
อยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจ สามารถให้ความมั่นใจอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อได้ของงบการเงิน มีการดูแลป้องกันทรัพย์สินมิให้ผู้บริหารและ
พนักงานน�ำไปใช้โดยมิชอบ รวมถึงการท�ำธุรกรรมกับบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งและบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกัน การปฏิบตั งิ านเป็นไปตามขัน้ ตอน
ทีก่ ำ� หนด มีระบบการควบคุมภายในทีร่ ดั กุมเพียงพอและเหมาะสมในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมิน
ความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม โดยสรุปสาระส�ำคัญดังนี้

1. องค์กรและสภาพแวดล้อม

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

2. การบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ มีการประเมินความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อการด�ำเนินงาน โดยการประชุมของฝ่ายบริหารประกอบด้วยกรรมการผู้จัดการ
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายอาวุโส และผู้อ�ำนวยการฝ่ายในสายงานที่เกี่ยวข้อง มีการประเมินวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น รวม
ทั้งการก�ำหนดแผนด�ำเนินการและติดตามผลการปฏิบัติงาน

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน

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

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

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

5. ระบบการติดตาม

บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างสม�่ำเสมอ โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในท�ำหน้าที่ตรวจ
สอบการปฏิบัติงานของพนักงานในแต่ละส่วนงาน และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหาร โดยหากการ
ตรวจสอบพบข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�ำคัญ จะต้องรายงานเพื่อพิจารณาสั่งการแก้ไขภายในระยะเวลาอันสมควร

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้บริษัทเจพี ทิพ ออดิท จ�ำกัด ที่เป็นนิติบุคคลภายนอกให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท โดยคณะ
กรรมการตรวจสอบเห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ
และมีประสบการณ์ในการท�ำงานด้านการตรวจสอบ และเข้าใจในกิจกรรมและการด�ำเนินงานของบริษัทเป็นอย่างดี ทั้งนี้กรณีที่มีการแต่ง
ตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในต้องได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
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ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)หรือ NBC เป็นผู้ประกอบธุรกิจด้านสื่อมวลชน (Media Company) ด�ำเนิน
ธุรกิจสถานีขา่ วเนชัน่ ทีวี ช่อง 22 และดิจติ อลมีเดียต่างๆ ด้วยจุดยืนความเป็นธุรกิจสือ่ แบบมืออาชีพ มีความมุง่ มัน่ ท�ำหน้าทีน่ ำ� เสนอข่าวสาร
สาระ ด้วยข้อเท็จจริง ถูกต้องแม่นย�ำ ตรงไปตรงมา น่าเชื่อถือ ชี้น�ำสังคมไปในทิศทางที่ถูกต้อง
ด�ำเนินธุรกิจในกรอบจริยธรรม จรรยาบรรณ ตามหลักวิชาชีพสื่อมวลชน ซึ่งนอกจากการด�ำเนินธุรกิจสื่อคุณภาพแล้ว ยังให้ความ
ส�ำคัญกับภารกิจในการตอบแทนสังคม โดยประสานการด�ำเนินงานเป็นเนื้อเดียวในกระบวนการประกอบธุรกิจ (CSR in Process) ผ่าน
การน�ำเสนอข่าวที่เป็นประโยชน์ และช่วยจรรโลงสังคมผ่านเนื้อหาสาระในข่าวสารที่น�ำเสนอ
นอกจากนั้น NBC ยังด�ำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) ควบคู่กับจริยธรรมทาง
วิชาชีพสื่อมวลชน ทั้งด้านสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนต่อเนื่อง ผ่านกิจกรรมและโครงการต่างๆ ที่จัดขึ้น
ตลอดปี 2561

ยึดมั่นจรรยาบรรณสื่อ – “เคียงข้างสังคม”

จริยธรรมสื่อมวลชน และจรรยาบรรณวิชาชีพสื่อสารมวลชน คือแนวทางที่ NBC ยึดมั่นมาโดยตลอด ด้วยการน�ำเสนอข่าวบนความ
ถูกต้อง (Accuracy) ไม่บิดเบือน ไม่น�ำเสนอข้อมูลที่สร้างความเสียหายต่อผู้อื่น ไม่น�ำเสนอภาพหรือข้อความที่เป็นการละเมิดศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์ ไม่น�ำเสนอข่าวสารที่เป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น (Privacy)
เน้นผลิตรายการโทรทัศน์ ที่มีเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม น�ำเสนอผ่านการออกอากาศทาง เนชั่นทีวี ช่อง 22 ดังตัวอย่าง
รายกากรต่อไปนี้

รายการ “เนชั่นระวังภัย” รายการที่เป็นสื่อกลาง ร่วมเฝ้าระวังและเตือนภัยให้กับประชาชนในทุกรูปแบบ ทั้งภัยธรรมชาติ
ภัยใกล้ตัว ภัยอาชญากรรม ฯลฯ เพื่อสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม และเตือนภัยที่อาจจะเกิดขึ้นกับชุมชนต่างๆ ในทุกรูปแบบ เปรียบ
เสมือนผู้เฝ้าระวังภัยทุกรูปแบบ ช่วยเตือนและป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น ผ่านการน�ำเสนอข่าวสารที่เป็นการเตือนภัยให้กับสังคม

รายการ “คมชัดลึก” รายการทีน่ ำ� เสนอเรือ่ งราวทีอ่ ยูใ่ นประเด็นความสนใจของสังคม ผ่านการสัมภาษณ์ ด้วยการเชิญผูม้ สี่ ว่ นเกีย่ วข้อง
ในประเด็นนั้นๆ มาพูดคุยแลกเปลี่ยนให้ข้อมูลรายละเอียด น�ำเสนอให้สังคมเข้าใจเชิงลึก เป็นการให้ความรู้กับสังคมในเรื่องนั้นๆ สร้าง
ความเข้าใจให้เกิดขึ้นกับสังคม ผ่านการน�ำเสนอที่ละเอียดและรอบด้าน
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รายการ “ล่าความจริง” รายการสกู๊ปข่าวที่เจาะลึกประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคม น�ำเสนอข้อเท็จจริงให้ปรากฎ อย่าง
รอบด้านในประเด็นนั้นๆ ด้วยทีมข่าวภาคสนาม ที่ลงพื้นที่ติดตามข้อเท็จจริงมาน�ำเสนอ เพื่อให้ความกระจ่างกับสังคม ในประเด็นที่น่า
สนใจ อย่างเจาะลึกและเข้าถึงในทุกเรื่องราวที่เกี่ยวข้อง อย่างตรงไปตรงมา รอบด้าน ชัดเจนและเป็นกลาง
รายการ “กฤษนะทัวร์ยกล้อ” รายการท่องเที่ยวคุณภาพ ด�ำเนินรายการโดย นายกฤษณะ ละไล (ประธานมูลนิธิอารยสถาปัตย์
เพื่อคนทั้งมวล และบรรณาธิการบริหาร นิตยสารเฟรนด์ลี่ดีไซน์) ที่จะพาผู้ชมไปท่องเที่ยวในที่สถานที่ต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ พร้อม
ส�ำรวจอารยสถาปัตย์ (Friendly Design) หลักการออกแบบที่เป็นสากล เป็นธรรม และเป็นมิตรกับคนทั้งมวล)  
รายการข่าวเช้า-เที่ยง-ค�่ำ รายการข่าว เน้นการน�ำเสนอข่าวในทุกมิติอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เช้าตรู่จนถึงช่วงดึก พร้อมวิเคราะห์
เจาะลึกแง่มุมที่น่าสนใจ ทั้งประเด็นเชิงสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ไลฟ์สไตล์ บันเทิง กีฬา ชีวิตความเป็นอยู่ ความเป็นไปของสังคม เรื่อง
ที่อยู่ในกระแสความสนใจ ผ่านการน�ำเสนอโดยทีมผู้ประกาศข่าวมืออาชีพ ผ่านรายการข่าวในช่วงต่างๆ ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ดังนี้  
• รายการเนชั่นเจาะข่าวเช้า
เวลา 06.00-08.00 น.
• รายการเนชั่นคนข่าวเข้ม
เวลา 08.00-08.45 น.
• รายการเนชั่นข่าวข้นกีฬาเข้ม
เวลา 08.45-09.20 น.
• รายการห้องข่าวกรุงเทพธุรกิจ
เวลา 10.00-11.00 น.
• รายการเก็บตกจากเนชั่น ภาคเที่ยง
เวลา 11.30-13.00 น.
• รายการเก็บตกจากเนชั่นภาคเย็น
เวลา 16.15-17.15 น.
• รายการเนชั่นบันเทิง
เวลา 17.15-17.25 น.
• รายการล่าความจริง
เวลา 17.25-17.55 น.
• รายการ 10 ข่าวเด่น
เวลา 17.55-18.00 น.
• รายการเนชั่นทันข่าว
เวลา 18.20-20.00 น.
• รายการข่าวข้นคนเนชั่น
เวลา 20.10-22.15 น.
• รายการคมชัดลึก			
เวลา 22.15-23.00 น.
• เนชั่นข่าวเด่นเที่ยงคืน			
เวลา 00.00-00.30 น.
ทุกรายการที่น�ำเสนอล้วนเน้นรูปแบบสร้างสรรค์ เพื่อจรรโลงสังคม น�ำเสนอแง่คิดมุมมอง และแบบอย่างที่ดีต่อสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ชุดรายการข่าว ที่น�ำเสนอทั้ง 3 ช่วงในแต่ละวันเน้นความหลากหลายของเนื้อหา รายงานสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคม พร้อมแง่มุมที่น่าสนใจ จุด
ประกายความคิดให้กับสังคม และเป็นสื่อกลางน�ำเสนอข้อมูลอันเป็นประโยชน์ ให้แง่คิดที่ดีกับสังคม ผ่านเนื้อหารายการต่างๆ

กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม-สุขภาพ

นอกจากการน�ำเสนอรายการที่เป็นกระบอกเสียงให้กับสังคมแล้ว NBC ยังมีกิจกรรมต่อเนื่องที่เป็นการปลุกกระแส สร้างสรรค์แนว
สุขภาพและส่งเสริมการท่องเที่ยวที่จัดมาอย่างต่อเนื่อง คือ โครงการ “เนชั่น ไบค์ ไทยแลนด์ 2018” (Nation Bike Thailand 2018)
ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง NBC และพันธมิตรหลากหลายองค์กร โดยปี 2018 (2561) จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 5 โดยปีนี้มีทั้งกิจกรรม
“เนชั่นไบค์ ไทยแลนด์ 2018” และ “ปั่น “Slow life ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”
กิจกรรมแรกเปิดสนามปั่น “เนชั่นไบค์ ไทยแลนด์ 2018” สนามแรกที่ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2561 ภายใน
แนวคิด “ปั่นโคราช..บ้านเอ๋ง” ระยะทางการปั่นรวม กว่า 40 กิโลเมตร มีนักปั่นเข้าร่วมกว่า 1,000 คน ยังคงเป็นกิจกรรมที่เน้นส่งเสริม
ให้คนออกก�ำลังกายและรักสิ่งแวดล้อม รวมทั้งซึบซับแหล่งท่องเที่ยวส�ำคัญเมืองย่าโม
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โดยมีรองผูว้ า่ ราชการจังหวัดนครราชสีมา นายมุระธาธี รักชาติเจริญ อดีตรองนายกรัฐมนตรี นายสุวจั น์ ลิปตพัลลภ ผูบ้ ริหารศูนย์การค้า
เซนทรัลพลาซ่า นครราชสีมา ผู้บริหารมิซซูบิชิ มอเตอร์ ประเทศไทย และนักปั่นกว่า 1,000 ชีวิต เข้าร่วมกิจกรรม
ขบวนนักปั่นเตรียมพร้อมกันแต่เช้า  เริ่มต้นออกสตาร์ทที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า  นครราชสีมา ซึ่งถือเป็นศูนย์การค้าที่ใหญ่ที่สุด
ในภาคอีสาน จากนั้นขบวนนักปั่นก็หยุดถ่ายภาพ และสักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี หรือ ย่าโม ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ส�ำคัญของชาวโคราช

จากนั้นขบวนได้ปนั่ ซึบซับอารยธรรม ตามความเชือ่ ของเขมรโบราณ ทีป่ ราสาทหินพนมวัน โดยมีการแสดงพืน้ เมืองให้ได้ชม ซึง่ ตลอด
เส้นทางการปั่น ถือเป็นเส้นทางในการส่งเสริมการท่องเที่ยว ส่งเสริมการออกก�ำลังกาย และเส้นทางจักรยานของชาวโคราช
รายได้จากการจัดกิจกรรมหลังหักค่าใช้จา่ ย ยังน�ำไปช่วยเหลือโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา และโรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา
สนามที่สองของ “เนชั่นไบค์ ไทยแลนด์ 2018” จัดที่ภาคอีสานเช่นเดียวกัน จังหวัดมหาสารคาม ในกิจกรรม “ปั่นลั่นทุ่ง ชมวิถี
ชุมชน มหานครจัมปาศรี” ในวันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561

โดยครั้งนี้ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) ร่วมกับ เนชั่นทีวี ช่อง 22 จัดกิจกรรม Nation Bike Thailand 2018 “ปั่นลั่น
ทุ่ง ชมวิถีชุมชน มหานครจัมปาศรี” ระยะทางรวม 44 กม. โดยจุดสตาร์ท เริ่มต้นที่ลานพระธาตุนาดู จ.มหาสารคาม
ในเส้นทางปั่นลั่นทุ่ง ขบวนนักปั่นได้สัมผัสวิถีชุมชนของชาวนครจัมปาศรี พร้อมชมสถาปัตยกรรมอันสวยงามภายใน “สิมโบราณ” ที่
วัดโพธาราม ชมความงดงามของมรดกทางวัฒนธรรมที่ “กู่สันตรัตน์” จ.มหาสารคาม งานนี้มีพี่น้องนักปั่นมีทั้งเด็ก คนหนุ่มสาว และผู้สูง
วัย ให้ความสนใจมาร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานชมทุ่ง กันเป็นจ�ำนวนมาก
กิจกรรมต่อมาเป็นการปั่นสนามพิเศษรายการ “ปั่น Slow life ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” จัดขึ้นในวันที่ 7 สิงหาคม 2561 โดยการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รวมกับ บริษัท มิตซูบิซิ อิเล็คทริค กันยงวัฒนา จ�ำกัด และเนชั่นทีวี 22 จัด “ปั่น Slow life ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”
เมืองต้องห้ามพลาด @ราชบุรี (สวนผึ้ง)
ปั่น Slow life ทริปนี้ถือเป็นการท่องเที่ยวเพื่อสิ่งแวดล้อม นอกจากได้ออกก�ำลังกายด้วยจักรยานแลว ยังได้สัมผัสวิถีชุมชน อันเป็น
เอกลักษณ์แต่ละท้องถิ่น โดยสนามนี้มีนักปั่นร่วมลงทะเบียนกว่า 800 คน
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สนามที่สาม “Nation Bike Thailand 2018” เป็นกิจกรรมปั่นจักรยานในชื่องาน “ปั่นสงขลา นาทวี เมืองมีเสน่ห์” จัดขึ้นเมื่อ
วันที่ 26 สิงหาคม 2561 ที่สนามกีฬากลาง อ.นาทวี จ.สงขลา 
โดยเนชั่นทีวี ช่อง 22 ได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จัดเนชั่นไบค์ ไทยแลนด์ ชวนปั่นทั่วไทยปีที่ 5 สนามที่สาม “ปั่น
สงขลา นาทวี เมืองมีเสน่ห์” มีนักปั่นเข้าร่วมกิจกรรมเกือบ 1,000 คน
กิจกรรม “ปั่นสงขลา นาทวี เมืองมีเสน่ห์” แหล่งผลิตผลไม้ปลอดสารพิษ-ท่องเที่ยววิถีชุมชน วันพิเศษครบรอบวันคล้ายวันเกิด
พลเอกเปรม ตินณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ โดยเป็นการร่วมปั่นจักรยานไปตามเส้นทางต่างๆ ในพื้นที่ อ.นาทวี จ.สงขลา 
เป็นระยะทางประมาณ 40 กิโลเมตร

กิจกรรม “Nation bike Thailand 2018” สนามที่สี่ จัดเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 กับกิจกรรม “หอการค้าชวนปั่นเพื่อ
น้อง ท่องเมืองสมุทรปราการ @บางกะเจ้า” โดยครั้งนี้ หอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับ จังหวัดสมุทรปราการ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสมุทรปราการ และเนชั่น ทีวี ช่อง 22 จัดกิจกรรมปั่นระยะทางกว่า 20 กิโลเมตร ในพื้นที่บางกะเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ
นอกจากกิจกรรมปั่นจักรยานแล้ว ภายในงาน นายฉัตรชัย ภู่โคกหวาย กรรมการผู้จัดการ เนชั่นทีวี นายคณพศ นิจสิริภัช ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีสเทอร์น เอ็นจิเนียริ่ง พลัส จ�ำกัด นายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ และนาย
ชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกิจกรรม “หอการค้าชวนปั่นเพื่อน้อง ท่องเมืองสมุทรปราการ @บางกะเจ้า”
โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับเนชั่นทีวีและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดขึ้น ในระยะทางกว่า 20 กิโลเมตร
เพื่อระดมทุนการศึกษา ช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ขาดแคลน 12 โรงเรียน 12 ทุน ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา 
พร้อมกับส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ อย่างบางกะเจ้า  ที่ถือเป็นปอดของคนกรุงเทพฯ เป็น
พื้นที่สีเขียวที่มีเส้นทางปั่นจักรยานที่ร่มรื่นสวยงาม ชมวิถีชีวิตของคนในชุมชน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวไทยเชื้อสายมอญ เที่ยวชมตลาด
น�้ำบางน�้ำผึ้ง และแวะอุดหนุนสินค้าพื้นบ้าน

กิจกรรมส่งเสริมด้านการศึกษา

อีกกิจกรรมที่ NBC ด�ำเนินการอย่างต่อเนื่องคือการส่งเสริมในด้านการศึกษาแก่เยาวชน ในโครงการ ทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัย
กับสหพัฒน์ ซึ่งเนชั่นทีวี ช่อง 22 ร่วมมือกับมาม่า  โดยในปี 2561 เป็นการจัดกิจกรรมครั้งที่ 21 เมื่อวันที่ 1-6 ตุลาคม 2561 ซึ่ง บริษัท
สหพัฒนพิบูล จ�ำกัด (มหาชน) ร่วมกับ เนชั่น ทีวี โดยบริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน) NBC จัดทบทวนความรู้สู่
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 21
ปีนี้นอกจากจัดค่ายทบทวนความรู้แล้ว NBC และ สหพัฒน์ ยังเปิดให้มีการติวย้อนหลัง โดยจัดให้น้องๆ สามารถเปิดรับชมการติวได้
ทุกที่ทุกเวลา เป็นการเพิ่มโอกาสและอ�ำนวยความสะดวกให้กับน้องๆ นักเรียนที่ต้องการติวเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย แต่อาจติดภารกิจไม่
สะดวกมาร่วมค่ายอบรม ตามวันเวลาที่ก�ำหนด สามารถรับชมการติวย้อนหลังได้
รวมทั้งน้องๆ ที่เข้าค่ายติวแล้วแต่ยังไม่มั่นใจ ก็สามารถเข้ามาติวย้อนหลังผ่านการรับชมออนไลน์ได้สะดวกทุกที่ทุกเวลา ซึ่งเป็นการ
น�ำเทคโนโลยีมาอ�ำนวยความสะดวกให้กับน้องๆ นักเรียนที่สนใจกิจกรรมโครงการ ทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับสหพัฒน์
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กิจกรรมส่งเสริมคนดี “แทนคุณแผ่นดิน 2561”

แทนคุณแผ่นดิน 2561 เป็นการจัดกิจกรรมต่อเนื่องในโครงการ แทนคุณแผ่นดิน ซึ่งจัดขึ้นเพื่อน�ำแบบอย่างการด�ำเนินชีวิตที่มีคุณค่า
ของ “คนดี” มาเผยแพร่ให้สงั คมได้เรียนรู้ และเป็นแรงบันดาลใจในการท�ำความดี เพือ่ ปลูกฝังจิตส�ำนึกอันดีให้คนไทยเกิดการพัฒนาตนเอง
มีความคิดสร้างสรรค์ท�ำคุณประโยชน์เพื่อส่วนรวม และร่วมสานพลังขับเคลื่อนสังคมไทย สู่สังคมแห่งสันติสุขอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ ยังเป็นการต่อยอดโครงการแทนคุณแผ่นดิน ที่ด�ำเนินการต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2550 ถึงปัจจุบันให้มีเผยแพร่ความดีเป็นแบบ
อย่างให้กับสังคม เป็นต้นแบบการท�ำความดีเพื่อแผ่นดิน ผ่านการด�ำเนินชีวิตของบุคคลที่หลากหลาย โดยงานมอบรางวัลแทนคุณแผ่นดิน
ในปี 2561 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

กิจกรรมกอล์ฟแชริตี้การกุศล

ในโอกาสที่ก้าวสู่ปีที่ 19 เนชั่น ทีวีช่อง 22 จัดการแข่งขัน “Nation Anniversary Golf Charity 2018” ขึ้นในวันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม
2561 ที่สนาม ธนา ซิตี้ กอล์ฟ คันทรี คลับ บางนา 
รายการแข่งขันกอล์ฟนี้จัดเพื่อการกุศล โดยรายได้ส่วนหนึ่ง จะน�ำไปใช้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ในกรณีฉุกเฉิน ผ่านทางมูลนิธิ
เนชั่น

กิจกรรมวิ่งเพื่อสัตว์ป่า

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 NBC ได้จัดกิจกรรม “วิ่งเพื่อสัตว์ป่า สร้างคุณค่าผืนป่าสู่ชุมชน” หรือ Run for The Animals And
Family Fun Day 2018
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2561 ได้จัดกิจกรรมวิ่งเพื่อสัตว์ป่า “Run for The Animals” ขึ้นที่ สวนป่าเฉลิมพระเกียตริสมเด็จย่า ย่าน
พุทธมณฑลสายสอง

โดยมีนายสนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม ประธานกรรมการ บมจ.เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น นายฉัตรชัย ภู่โคกหวาย กรรมการ
ผู้จัดการ บมจ.เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น นางสาวเอี่ยมศรี บุญหชัยรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ สายงานการตลาดและ
งานขาย บมจ.เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น ร่วมกิจกรรมกับนักวิ่งจ�ำนวนมาก ในโครงการ Run for The Animals 2018
กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไป ตลอดจนบุคลากรใน Nation TV22 และ NOW26 และภาคีเครือข่าย เห็นความ
ส�ำคัญของการออกก�ำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพและสร้างส�ำนึกรักทรัพยากรธรรมชาติ ควบคู่ไปกับการได้สุขภาพที่ดี
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โดยกิจกรรม Run for The Animals 2018 มีวัตถุประสงค์หลัก ดังต่อไปนี้

•
•
•
•

เพื่อสุขภาพ
เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ และสัตว์ป่า
เพื่อเป็นหนึ่งในกิจกรรมการร่วมรณรงค์ ลดการทิ้งขยะ
เพื่อเป็นกิจกรรมสนับสนุน “ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน” (Amazing Thailand Tourism Year 2018) ตาม
นโยบายของรัฐบาล โดยใช้กีฬาเป็นสื่อ
• เพื่อน�ำรายได้ส่วนหนึ่ง มอบให้ “มูลนิธิสืบนาคะเสถียร”

ความรับผิดชอบต่อพนักงาน

บริษทั ฯ มุง่ มัน่ และยึดมัน่ จริยธรรม เพือ่ พนักงานให้มคี วามสุขทัง้ ร่างกายและจิตใจ ด้วยการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพของพนักงาน  สร้าง
บรรยากาศการท�ำงานที่ดี  สร้างวัฒนธรรมอันดีงาม  ส่งเสริมให้มีความรักความสามัคคี มีความเอื้ออาทรต่อกัน ให้อิสระทางความคิดเสริม
สร้างประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นภายในองค์กร
จัดกิจกรรมเพื่อสานความสัมพันธ์ ดูแลด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย จัดสวัสดิการที่เหมาะสม และส่งเสริมความคิดในการ
จัดการตนเอง ในด้านความประหยัดรู้จักอดออม รู้จักการวางแผนการใช้ชีวิตที่เหมาะสม
เนื่องจากบริษัทเห็นว่า พนักงานเป็นทรัพย์สินอันทรงคุณค่า ซึ่งจะน�ำพาองค์กรไปสู่ความส�ำเร็จได้ จึงวางแนวปฏิบัติต่อพนักงานด้วย
ดีตลอดเวลาที่ผ่านมา โดยได้ด�ำเนินการด้านต่างๆ ดังการสรุปรายงานประจ�ำปี เมื่อปีที่ผ่านมาอย่างครบถ้วน และได้พยายามพิจารณาเพิ่ม
เติม ให้พนักงานได้รับความเป็นธรรมมากขึ้น
ในปี 2561 แม้จะมีการปรับโครงสร้างภายใน แต่บริษัทยังคงดูแลพนักงานด้วยดี ทั้งในด้านสวัสดิการ การจ้างงาน และการวางตัว
บุคลากรให้เหมาะสมกับงานทีร่ บั ผิดชอบ ขณะเดียวกันก็ปรับทีมงานให้มคี วามเหมาะสม กับสภาวะธุรกิจ ด้วยการจัดสรรทีมงานอย่างลงตัว
ในแต่ละส่วนความรับผิดชอบ

ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

NBC ได้ลงนามในค�ำประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition)
โดยร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อการประกอบการธุรกิจที่ใสสะอาดปลอดการคอร์รัปชั่น
เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2556
บริษัทได้แสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่น ในการต่อต้านการคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ และเพื่อให้การตัดสินใจและการด�ำเนินการ
ทางธุรกิจ ที่อาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ให้ได้รับการพิจารณาและการปฏิบัติอย่างรอบคอบ บริษัทฯ จึงได้จัดท�ำ “นโยบาย
ต่อต้านการคอร์รัปชั่น” เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น ซึ่งผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการ
ด�ำเนินธุรกิจ และพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน ดังนี้

นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น

• ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ ด�ำเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ได้แก่
การรับสิ่งของ ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง เงินเรี่ยไรเงินบริจาค และผลประโยชน์อื่นใด ให้แก่ตนเองและครอบครัว จากบุคคลที่
ท�ำธุรกิจกับบริษัทฯ ครอบคลุมถึงพนักงาน คู่ค้า  ลูกค้า  และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และให้มี
การสอบทานการปฏิบตั ติ ามนโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชัน่ ทัว่ ทัง้ องค์กรเป็นประจ�ำทุกปี ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบตั ิ และ
ข้อก�ำหนดในการด�ำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อก�ำหนดของกฎหมาย
• การด�ำเนินการใดๆ ตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น ให้ใช้แนวปฏิบัติตามที่ก�ำหนดไว้ในนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ และ
คู่มือจริยธรรมธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการท�ำงาน (Code of Conduct) รวมทั้งระเบียบ คู่มือการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ตลอด
จนแนวทางการปฏิบัติอื่นใดที่บริษัทฯ จะก�ำหนดขึ้นต่อไป
• เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการด�ำเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงกับการเกิดคอร์รัปชั่น กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ
ทุกระดับ ต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวังในเรื่องดังต่อไปนี้
- การเลี้ยงรับรอง ของก�ำนัล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ : การให้ มอบ หรือรับของก�ำนัล การเลี้ยงรับรอง ให้เป็นไปตามที่ก�ำหนดในคู่มือ
จริยธรรมธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการท�ำงาน (Code of Conduct)
- เงินบริจาคเพื่อการกุศล เงินเรี่ยไร หรือเงินสนับสนุน : การให้ หรือรับ เงินบริจาค เงินเรี่ยไร หรือเงินสนับสนุน ต้องเป็นไปอย่าง
โปร่งใส และถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องมั่นใจว่า เงินบริจาค เงินเรี่ยไร หรือเงินสนับสนุน ไม่ได้ถูกน�ำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างใน
การติดสินบน
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• ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซื้อจัดจ้าง ห้ามให้หรือรับสินบนในการด�ำเนินธุรกิจทุกชนิด กับคู่ค้า 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
• พนักงานของบริษทั ฯ ไม่พงึ ละเลยหรือเพิกเฉย เมือ่ พบเห็นการกระท�ำทีเ่ ข้าข่ายคอร์รปั ชัน่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั ฯ ต้องแจ้งให้ผบู้ งั คับ
บัญชา  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 ฏิเสธ หรือแจ้งเรือ่ 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 หากการกระท�ำ
นั้นผิดกฎหมาย
• 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” เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ ทั้งการท�ำธุรกรรมกับภาครัฐและภาคเอกชน

การเผยแพร่นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น

เพื่อให้พนักงานของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ได้รับทราบนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการดังนี้
• ส�ำหรับพนักงานของบริษัทฯ ได้เผยแพร่นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น ให้ทราบทาง ระบบ Intranet และ จดหมาย
อิเล็กทรอนิคส์ (E-mail) ให้พนักงานทุกคน
• ส�ำหรับผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทฯ ได้เผยแพร่นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น ให้ทราบทาง Website ของบริษัทฯ (www.nbc.co.th)
และรายงานประจ�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 หรือยื่นส่งโดยตรง ที่คณะกรรมการตรวจสอบ หรือ ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท เนชั่น
บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน) เลขที่ 1858/121-122, 124-128 ชั้น 28 ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา 
กรุงเทพมหานคร 10260
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กระบวนการด�ำเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน

• ฝ่ายตรวจสอบภายในรวบรวมข้อเท็จจริงทีเ่ กีย่ วข้องกับการฝ่าฝืน หรือการไม่ปฏิบตั ติ ามจริยธรรมฯ และด�ำเนินการตรวจสอบข้อมูล
เบื้องต้น
• 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 ไม่ว่าจะเป็นพนักงานของบริษัทฯ หรือผู้มีส่วนได้เสีย
• ผู้ร้องเรียน สามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลของตนเองได้ เว้นแต่ ผู้ร้องเรียน เห็นว่า การเปิดเผยข้อมูลจะท�ำให้บริษัทฯ สามารถ
รายงานความคืบหน้า หรือสอบถามข้อมูล ที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติม หรือชี้แจงข้อเท็จจริงให้ทราบ หรือบรรเทาความเสียหายได้
สะดวกและรวดเร็วขึ้น
• คณะกรรมการตรวจสอบ จะพิจารณาให้ความเป็นธรรมและปกป้องผู้ร้องเรียน ผู้รับเรื่องร้องเรียน ผู้ถูกร้องเรียน และผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องในการด�ำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง รวมทั้งต้องเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นความลับ จะเปิดเผยเท่าที่จ�ำเป็น โดย
ค�ำนึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผู้ร้องเรียน ผู้รับเรื่องร้องเรียน ผู้ถูกร้องเรียน หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการด�ำเนินงาน
ตรวจสอบข้อเท็จจริง
นอกจากนี้ “เนชั่น กรุ๊ป” ยังได้จับมือกับ “สถาบันไทยพัฒน์” เข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนต้านทุจริตเพื่อประเทศไทย  หรือเครือข่าย PACT
(Partnership Against Corruption for Thailand) ผลักดันการต่อต้านการทุจริตในระดับองค์กร วางเป้าขยายวงสู่ห่วงโซ่อุปทานในระดับ
อุตสาหกรรม

พร้อมน�ำร่องสนับสนุนความโปร่งใสในอุตสาหกรรมสื่อ ด้วยการด�ำเนินงานใน 3
ขั้นตอน คือ

“ให้ค�ำมั่น” ด้วยถ้อยแถลงขององค์กรและสารของผู้บริหาร รวมทั้งตัวอย่างหรือรูปธรรมของการด�ำเนินการที่เกี่ยวกับการต่อต้าน
การทุจริตของฝ่ายบริหาร
“ลงมือท�ำ” คือการแปลงค�ำมั่นขององค์กรไปสู่การปฏิบัติ ผ่านการวางนโยบายและระบบการควบคุมภายในที่ใช้ในการป้องกันและ
ตรวจพบทุจริต  
“ขยายวง” ด้วยการผลักดันให้หุ้นส่วนหรือคู่ค้าทางธุรกิจ ด�ำเนินนโยบายและแนวปฏิบัติที่จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต อ้างอิง
ตามหลักการและแนวปฏิบัติ ที่แนะน�ำโดยข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ และองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ โดยมีบริษัท ไพร้ซ
วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จ�ำกัด เป็นที่ปรึกษาเครือข่าย

รายงาน
ประจ�ำปี 2561

79

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

80

รายงาน
ประจ�ำปี 2561

โครงสร้างรายได้จากการขายและบริการ
บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีโครงสร้างรายได้จากการขายและบริการแยกตามประเภท
ผลิตภัณฑ์ และบริการ ดังต่อไปนี้
หน่วย : ล้านบาท                

รายได้จากกลุ่มธุรกิจ

ปี 2561

ปี 2560

ปี 2559

จ�ำนวนเงิน

ร้อยละ

จ�ำนวนเงิน

ร้อยละ

จ�ำนวนเงิน

ร้อยละ

รายได้จากธุรกิจสื่อโทรทัศน์

355.86

84.02

398.27

73.88

411.65

76.73

รายได้จากธุรกิจสื่อรูปแบบใหม่

24.08

5.69

109.32

20.28

84.23

15.70

รายได้จากธุรกิจสื่อวิทยุ

0.06

0.01

13.74

2.55

22.91

4.27

รายได้อื่นๆ

43.53

10.28

17.76

3.29

17.73

3.30

423.53

100.00

539.09

100.00

536.52

100.00

รวมรายได้
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-ร่างรายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจ�ำปี 2561
เรียน

ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย กรรมการอิสระ จ�ำนวน 4 ท่าน
โดยมี รองศาสตราจารย์ดร.สังศิต  พิริยะรังสรรค์ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ(ได้รับแต่งตั้งวันที่ 16 พฤษภาคม 2561) และ
นายสุธี   ผ่องไพบูลย์ นายพรชัย   เรืองหทัยนนท์ นายเมธา  สุนทรจิตร์ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการตรวจสอบ (นายสุธี ผ่องไพบูลย์ และ
นายพรชัย เรืองหทัยนนท์ ได้รับแต่งตั้งวันที่ 9 เมษายน 2561)  
ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกันรวม 5 ครั้ง แต่ละครั้งใช้เวลาประชุม 2-3 ชั่วโมง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ
ตามทีไ่ ด้ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมดังกล่าวมีวาระการประชุมร่วมกับผูส้ อบบัญชีหวั หน้าหน่วยงานตรวจ
สอบภายในและผู้บริหารระดับสูงในวาระที่เกี่ยวข้องโดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นดังนี้
• การจัดท�ำงบการเงิน คณะกรรมการได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ�ำปี 2561 ร่วมกับผู้บริหารและผู้สอบ
บัญชี เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ได้จัดท�ำขึ้นอย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามหลักการบัญชีที่
รับรองทั่วไปและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอครบถ้วน เชื่อถือได้และปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและแนวปฏิบัติ
ทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีแล้ว นอกจากนี้ได้สอบทานการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติในรายการระหว่างกันของ
บริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม รวมทั้งรายการที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ด�ำเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติและเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ( กลต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�ำหนด
• การควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาโครงสร้างการบริหารงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้เกิดความ
เป็นอิสระในการปฏิบัติงาน พิจารณาแผนการตรวจสอบภายในประจ�ำปี 2561ตามปัจจัยความเสี่ยงที่คาดว่าจะมีผลกระทบต่อการด�ำเนิน
งานของบริษัท พร้อมให้ข้อเสนอแนะและการปรับแผนงานการตรวจสอบให้สอดคล้องกับสถานการณ์ โดยในวันที่ 1 กรกฎาคม  2561  ได้
แต่งตั้ง บริษัท เจพี ทิพ ออดิท จ�ำกัด ซึ่งเป็นนิติบุคคลภายนอก เป็นผู้ตรวจสอบระบบการปฏิบัติงานภายใน  ที่ใช้ขอบเขตการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายในและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตามแนวทาง COSO (Committee of Sponsoring Organization
of  the Treadway  Commission)  ที่ทางส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต เป็นผู้ก�ำหนด ซึ่ง
ครอบคลุม 5 องค์ประกอบ ตามแนวคิดของ The Committee of Sponsoring Organizations of Treadway Commission (“COSO”)
ดังนี้
1. การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)  
2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
3. การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)
4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication)
5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
โดย รายงานผลการตรวจสอบ ต่อบริษัทถึงข้อเท็จจริงที่ตรวจพบ และให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงระบบงานที่ส�ำคัญ ส�ำหรับในปี
2561 ผู้สอบบัญชีของบริษัทไม่มีข้อสังเกตเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทที่เป็นสาระส�ำคัญ
• การปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจ
ของบริษทั ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับเลขานุการบริษทั มีความเห็นว่าบริษทั ได้ปฏิบตั อิ ยูใ่ นกรอบ
ของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์  ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ อย่างถูกต้อง
• ผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ�ำปี 2561นางศศิธร พงศ์อดิศักดิ์   ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 8802 เป็นบุคคลทีม่ คี วามเหมาะสมมีความเป็นอิสระ มีความรูแ้ ละประสบการณ์ในการสอบบัญชีมาเป็นเวลายาวนาน ส�ำหรับ
การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ�ำปี 2562คณะกรรมการตรวจสอบเสนอให้แต่งตั้ง นางศศิธร   พงศ์อดิศักดิ์   ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตเลขที่ 8802  หรือนางสาวมาริษา  ธราธรบรรพกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5752 หรือนายธนิต  โอสถาเลิศ ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตเลขที่ 5155  แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ�ำปี 2562
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• รายการระหว่างกัน  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับ บริษัทในกลุ่มซึ่งอาจท�ำให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท โดยพิจารณาถึงความจ�ำเป็นในการเข้าท�ำรายการและความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการ โดย
พิจารณาจากเงือ่ นไขต่างๆให้เป็นไปตามลักษณะการด�ำเนินการค้าราคาปกติในตลาดซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาทีเ่ กิดขึ้นกับบุคคล
ภายนอก(หากท�ำได้) และให้มีการเปิดเผยข้อมูลในการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกันตามข้อก�ำหนดของคณะกรรมการกลต. และตลาดหลัก
ทรัพย์ฯตลอดจนมาตรฐานการบัญชีที่ก�ำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นว่าเป็นรายการทางการค้าจริงอันเป็น
ธุรกิจตามปกติทั่วไป และเป็นรายการสนับสนุนการด�ำเนินงานของบริษัทฯที่มีความโปร่งใส ซึ่งบริษัทได้ถือปฏิบัติตามนโยบายการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดี
จากการปฏิบัติงานตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบนั้น คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าบริษัทให้ความส�ำคัญกับการบริหาร
งานตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้มีความโปร่งใส สุจริตและมีจริยธรรม ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่
เกีย่ วข้องทุกฝ่าย มีผลให้ระบบการควบคุมภายในของบริษทั มีประสิทธิภาพเพียงพอและเหมาะสมไม่มขี อ้ บกพร่องทีเ่ ป็นสาระส�ำคัญ รายการ
ที่เกี่ยวโยงกันที่อาจท�ำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์นั้นเป็นรายการจริงทางการค้า  อันเป็นธุรกิจโดยปกติทั่วไปเป็นไปอย่างสมเหตุ
สมผล ไม่พบรายการผิดปกติที่เป็นสาระส�ำคัญ การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบทางราชการที่เกี่ยวข้องเป็นไปโดยถูกต้อง ส�ำหรับงบ
การเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ไม่มีเหตุการณ์แสดงถึงปัญหาหรือรายการที่มีผลกระทบต่องบการเงินอย่างมีนัยส�ำคัญ ได้จัดท�ำขึ้น
อย่างถูกต้องตามที่ควร ในสาระส�ำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และได้เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

……….………………………………………………….
(รองศาสตราจารย์ ดร.สังศิต   พิริยะรังสรรค์)
                                                                              ประธานกรรมการตรวจสอบ
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-ร่าง-

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน ส�ำหรับปี 2561

บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษทั ฯ ตระหนักถึงหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบในฐานะกรรมการของบริษทั จดทะเบียนฯ ในการก�ำกับดูแลให้รายงาน
ทางการเงินของบริษัทฯ ที่จัดท�ำขึ้นมีข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส�ำคัญ โปร่งใส เปิดเผยอย่าง เพียงพอที่จะด�ำรงรักษาไว้ซึ่ง
ทรัพย์สินของบริษัทฯ ป้องกันการทุจริตและการด�ำเนินการที่ผิดปกติ รายการที่เกี่ยวโยงกันซึ่งอาจท�ำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
เป็นรายการทางการค้าอันเป็นธุรกิจปกติทั่วไป  รวมทั้งได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป  ใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม
และถือปฏิบตั โิ ดยสม�ำ่ เสมอ ตลอดจนมีการพิจารณาถึงความสมเหตุสมผล ประโยชน์สงู สุด การปฏิบตั ติ ามกฎหมายและกฎเกณฑ์ทเี่ กีย่ วข้อง
ความรอบคอบระมัดระวังในการจัดท�ำงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงข้อมูลสารสนเทศ
ทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ�ำปีของบริษัทฯ
ดังนั้น เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียเกิดความเชื่อมั่นต่อรายงานทางการเงินของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการอิสระผู้ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ตามประกาศ
ของคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน ท�ำหน้าที่สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงิน และการด�ำเนินงานอย่างถูกต้องเพียงพอ มีการ
เปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความโปร่งใส ถูกต้องและครบถ้วน รวมทั้งให้มี
ความเพียงพอของระบบบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการก�ำกับดูแลของบริษัทฯ ที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิผล ตลอดจนมีความครบถ้วนเพียงพอ และเหมาะสมของกระบวนการติดตามการปฏิบัตติ ามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย
ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง และข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและประกาศของคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน คณะกรรมการตรวจ
สอบได้รายงานความเห็นเรื่องนี้ ต่อคณะกรรมการบริษัทแล้วในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจ�ำปี (56-1) และรายงานประจ�ำปีของบริษัท
คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯโดยรวม อยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจ สามารถให้ความมั่นใจ
อย่างมีเหตุผลต่อความน่าเชื่อถือได้ของงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อย สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561  ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทได้แสดงความเห็นว่างบการเงิน ได้แสดงฐานะการเงิน ผลการด�ำเนินงาน และกระแสเงินสด ถูกต้อง ครบ
ถ้วน เชื่อถือได้ สมเหตุสมผล ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีการใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่าง
สม�่ำเสมอ เปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส เพียงพอ และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

..........................................................
…......................................................
         นายสนธิญาณ   ชื่นฤทัยในธรรม
                         นายฉัตรชัย  ภู่โคกหวาย
              ประธานกรรมการบริษัท                                            กรรมการผู้จัดการ
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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. นางศศิธร พงษ์อดิศักดิ์
ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8802 หรือ
2. นางสาวมาริษา ธราธรบรรพกุล
ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5752 หรือ
3. นายธนิต โอสถาเลิศ
ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5155

ส�ำนักงานสอบบัญชีบริษัท

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

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)
บริษทั และบริษทั ย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีในปี 2561
เป็นจ�ำนวนเงินรวม 1,850,000 บาท
2. ค่าตอบแทนอื่น (non-audit fee) -ไม่มี-

176

รายงาน
ประจ�ำปี 2561

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

แผนกนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
1858/57-62 ชั้น 12A ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ : (66) 2338-3333
โทรสาร : (66) 2338-3904
Email: investor@nbc.co.th
Website: http://www.nbc.co.th

