กรายงานประจํ
าวไปดาป 2563
วยกัน
บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

วิสัยทัศน์
(Vision)
มุ่งมั่นสู่การเป็นผู้น�ำด้านการผลิตข่าว
และรายการที่ทรงคุณค่า
เพื่อเป็นสถาบันสื่อแห่งอนาคต

ปณิธาน
(Mission)
1. “สร้างแรงบันดาลใจ” เป็นสถาบันผลิตนักข่าว,
ผู้ประกาศข่าว และผู้ผลิตรายการ
2. “สร้างสรรค์” สถานีข่าวโทรทัศน์ 24 ชั่วโมง
ให้ยืนยงอย่างมั่นคงใน “ใจ” ของทุกคน
และเป็นผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ที่ดีที่สุด
3. “ก้าวไปข้างหน้า” ทุ่มเทพัฒนาให้เข้าถึงทุกนวัตกรรม
New Media (สื่อรูปแบบใหม่) เพื่อสร้างโอกาสใหม่
อย่างไม่หยุดยั้ง
4. “ด�ำรงความน่าเชื่อถือ” ที่เป็นคุณค่าสูงสุดขององค์กร
และซื่อสัตย์ต่อจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสื่อมวลชน
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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

803,155,214 บาท
535,436,809 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

รายงาน
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นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
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

457.06

380.00

521.33

• รายได้รวม

492.82

423.53

539.09

• ก�ำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น

55.22

19.68

7.75

• ก�ำไร(ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา รายจ่ายตัดบัญชี

483.00

6.34

(754.83)

• ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิ

405.25

(98.79)

(916.24)

• สินทรัพย์รวม

691.13

711.74

798.52

• ส่วนของผู้ถือหุ้น

431.88

34.66

121.68

2. อัตราส่วนทางการเงิน
• อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
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2562

งบการเงินรวม
2561
2560

2562

งบการเงินรวม
2561
2560

0.60

19.54

5.56

• อัตราก�ำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น (%)

12.08%

5.18%

1.49%

• อัตราก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อรายได้รวม (%)

82.23%

(23.33%)

(169.96%)

• อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)

173.72%

(126.38%)

(166.31%)

• อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%)

57.77%

(13.08%)

(69.35%)

• ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)

0.76

(0.18)

(1.71)

• มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)

0.81

0.06

0.23
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การลงทุนในบริษัทย่อยของบริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์และให้บริการโฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์
บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชั่น จ�ำกัด

ทุนช�ำระแล้ว
(ล้านบาท)

อัตราการลงทุน
(ร้อยละ)

800.00

99.99

นโยบายการจ่
า
ยเงิ
น
ปั
น
ผล
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�ำนาจอนุมัติให้จา่ ยเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงาน
ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

รายงาน
ประจ�ำปี 2562
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สารจากกรรมการผู้จัดการ
เรียน

ท่านผู้ถือหุ้น และพี่น้องพนักงาน
ของ บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน) ทุกท่านครับ

		
		 เป็นครั้งที่ 2 ส�ำหรับการสื่อสารถึงท่านทั้งหลาย ผ่านช่องทางของ “สารจากกรรมการผู้จัดการ” ในสถานะ
ของผูร้ บั ผิดชอบภาระกิจ การบริหารธุรกิจขององค์กรให้ประสบความส�ำเร็จ รักษา ไว้ซงึ่ ผลประโยชน์ของท่านผูถ้ อื หุน้ ตลอด
จนการท�ำหน้าที่ สื่อมวลชนที่ดี เพื่อธ�ำรงค์รักษาไว้ ซึ่ง “ชาติ ศาสนา และ สถาบันพระมหากษัตริย์”
		
		 ผมขอเรียนท่านผู้ถือหุ้นว่า ในทุกครั้งที่ ชาติ ตกอยู่ในสถานการณ์ ที่คับขันในเรื่องต่างๆ พวกเรา เนชั่น ทีวี ช่อง
22 ได้ทำ� หน้าที่ สือ่ มวลชนทีด่ ี อย่างแข็งขัน โดยการสือ่ สารเพือ่ สร้างความเข้าใจทีถ่ กู ต้องและ เป็นส่วนหนึง่ ของการคลีค่ ลาย
ปัญหา และ/หรือ วิกฤต ต่างๆ จนสามารถผ่านพ้นไปได้ในหลายๆ ครั้ง
		 ตลอดระยะเวลา 2 ปี ที่ผ่านมา กระผมและพี่น้องพนักงานก็ได้ทำ� งานด้วยความมุ่งมั่น ภายใต้ เป้าหมาย “ตอกย�้ำ
ความเป็นองค์กรข่าว อันดับ 1” เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคมและประเทศชาติ ไปในทิศทางที่ถูกต้อง ซึ่ง 2 ปี
ที่ผ่านมาถือได้ว่า เนชั่น ทีวี ได้รับการตอบรับจากกลุ่มผู้รับชม เป็นอย่างมาก โดยครึ่งปีแรก ช่องเนชั่น ทีวี มีเรตติ้งจากล�ำดับ
ที่ 16 เราขยับมาอยู่ที่ 11 ปีที่ 2 เรามายืนระยะได้ อยู่ล�ำดับที่ 10 สลับ กับ ล�ำดับที่ 9 ครับ ในปีนี้ (2563)
เราวางแผนตั้งแต่ปลายปี 2562 ว่าเราต้องไปอยู่ล�ำดับที่ 8 ซึ่งปัจจุบันช่องเนชั่น ทีวี มีเรตติ้งอยู่ล�ำดับที่ 8 แล้วครับ แต่
อย่างไรก็ดี ตามแผนงานในปี 2563 เราคาดหมายความส�ำเร็จในทุกด้าน ทั้งด้านเรตติ้ง และด้านผลประกอบการซึ่งตาม
แผนที่เราได้เตรียมการมาเป็นอย่างดีแล้วนั้น ไม่ยากเลยในสถานการณ์ปกติ
แต่ท้ายที่สุด ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ยังคงทวีความ
รุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และปัจจุบัน ยังไม่สามารถประมาณการสิ้นสุดของสถานการณ์นี้ได้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาพรวม
เศรษฐกิจทั่วทุกภูมิภาคของโลก ตลอดจนประเทศไทย หลายองค์กรหยุดการด�ำเนินกิจการ หลายองค์กรปิดตัวลง พนักงาน
นับพันชีวิตต้องตกงาน ครอบครัวของเขาได้รับความเดือดร้อน และ วิกฤตนี้ ก็ได้ส่งผลกระทบถึง องค์กรเรา อย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ แม้จะพยายามตั้งรับ กับสถานการณ์ นี้ ลูกค้าจ�ำนวนมากขอหยุด และระงับการออกอากาศ งานกิจกรรม
ที่เคยสร้างรายได้ ก็ต้องหยุด ด�ำเนินการ ซึ่งทั้งหมดนั้น เป็นรายได้หลักของ องค์กรเรา
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คณะกรรมการบริษัท

นายพรชัย  เรืองหทัยนนท์
นายเมธา  สุนทรจิตร์
นายฉาย  บุนนาค
นายฉัตรชัย  ภู่โคกหวาย
นายสนธิญาณ  ชื่นฤทัยในธรรม

10
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นางสาวอรอร  อัครเศรณี
นายชาลี   ดิษฐลักษณ

นายสุธี  ผ่องไพบูลย์

ผศ.วีรวรรณ  วรรุตม์
นางลักขณา  รัตน์วงศ์สกุล

รายงาน
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คณะกรรมการตรวจสอบ

01 นายสุธ   
ี ผ่องไพบูลย์
02 นายเมธา   สุนทรจิตร์
03 นายพรชัย   เรืองหทัยนนท์

02

01

03

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

01 นายสุธ  ี ผ่องไพบูลย์
02 นายพรชัย  เรืองหทัยนนท์
03 นางสาวอรอร  อัครเศรณี

02
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01

03

คณะกรรมการบริหาร

01 นายฉาย  บุนนาค
02 นายสนธิญาณ   ชื่นฤทัยในธรรม
03 นายฉัตรชัย   ภู่โคกหวาย
04 นางลักขณา รัตน์วงศ์สกุล
01

02

03

04

ผู้บริหารระดับสูง

01

02

01 นายฉัตรชัย  ภู่โคกหวาย
05 นายจิระ  ห้องส�ำเริง
02 นายกนก  รัตน์วงศ์สกุล
06 นางสาววิลาวัลย์  สินธรชัยกุล
03 นางลักขณา  รัตน์วงศ์สกุล 07 นางสุวรรณี  วัชรภาสกร
04 นางสาวเอี่ยมศรี  บุญหชัยรัตน์

03

04

05

06

07

รายงาน
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นายสนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม

ต�ำแหน่ง กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริษัท
และ กรรมการบริหาร
อายุ
58 ปี

การศึกษา
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง

2560 - 11 ม.ค. 2561

การอบรม
• สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุ่น 161 ปี 2562

การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการอื่นที่มิ ใช่บริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ส.ค. 2562 - ปัจจุบัน
ประธาน
		
สมาคมสถาบันทิศทางไทย
2554 - ปัจจุบัน
ประธาน
		
เครือข่ายเฝ้าระวังพิทักษ์และปกป้อง
		
สถาบันพระมหากษัตริย์
2547 - ปัจจุบัน
ประธาน
		
มูลนิธิศรีธรรมราช

จ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562
• นายสนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม
หุ้น
• คู่สมรส			
หุ้น
• บุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ			
หุ้น
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
• ไม่มี
ประวัติการท�ำงาน
26 ก.พ. 2562 – ปัจจุบัน :
			
			
7 ก.พ. 2561 – ปัจจุบัน :
			
			
			

กรรมการบริหาร
บมจ. เนชั่น บรอดแคสติ้ง 		
คอร์ปอเรชั่น
ประธานกรรมการบริษัท และ		
กรรมการบริษัท
บมจ. เนชั่น บรอดแคสติ้ง 		
คอร์ปอเรชั่น

การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
24 ธ.ค. 2561 – ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
		
บมจ.เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
17 ม.ค. 2561 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท รองประธานกรรมการ
บริษัท (คนที่ 2) และกรรมการบริหาร
		
บมจ.เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
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รายงาน
ประจ�ำปี 2562

กรรมการบริษัท			
บมจ. นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของ
บริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน
• ไม่มี
จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท : 2 ปี
(ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561)
					
การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) ปี 2562
การประชุมคณะกรรมการบริษัท		
6/8
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
1/1
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
2/2

นายฉาย บุนนาค

ต�ำแหน่ง กรรมการบริษัท รองประธานกรรมการบริษัท
และ ประธานกรรมการบริหาร
อายุ
38 ปี

การศึกษา
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ 		
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• Bachelor Degree of Accounting and Finance ,The London
School of Economics and Political Science (LSE),
University of London
อบรม/สัมมนา
• สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุ่น 78 ปี 2552
จ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562
• นายฉาย บุนนาค
หุ้น
• คู่สมรส
หุ้น
• บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ หุ้น
					
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 			
• ไม่มี

การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการอื่นที่มิ ใช่บริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
27 ส.ค. 2562 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
			
บจก. สเวน คอร์ปอเรชั่น
6 ก.ค.2560 – 17 ธ.ค. 2561 กรรมการบริษทั ประธานกรรมการบริษทั
			
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
			
บจก.ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย
22 มิ.ย.2560 – 17 ธ.ค. 2561 กรรมการบริษทั ประธานกรรมการบริษทั
			
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
			
บจก.นิวส์ เน็ตเวิร์ค มัลติมีเดีย
5 มิ.ย. 2560 – 17 ธ.ค. 2561 กรรมการบริษทั ประธานกรรมการบริษทั
			
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
			
บจก.สปริงนิวส์ คอร์ปอเรชั่น		
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของ
บริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน
• ไม่มี 					

จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท : 1 ปี
(ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562)
					
ประวัติการท�ำงาน
การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
1 ต.ค. 2562 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร
7/7
			
บมจ. เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น การประชุมคณะกรรมการบริษัท
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
1/1
26 ก.พ. 2562 – 1 ต.ค.2562 กรรมการบริหาร
การประชุ
ม
วิ
ส
ามั
ญ
ผู
ถ
้
อ
ื
หุ
น
้
1/2
			
บมจ. เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น
26 ก.พ. 2562 – ปัจจุบัน กรรมการบริษทั รองประธานกรรมการบริษทั
			
บมจ. เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
11 ม.ค. 2562 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท รองประธานกรรมการ
			
บริษทั (คนที่ 1) และประธานกรรมการบริหาร
			
บมจ.เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป

รายงาน
ประจ�ำปี 2562
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นายฉัตรชัย ภู่โคกหวาย

ต�ำแหน่ง กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการ
อายุ
43 ปี

10 ก.ย.2562 – ปัจจุบัน
		
26 ส.ค.2562 – ปัจจุบัน
อบรม/สัมมนา
		
• สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
25 พ.ค.2561 – ปัจจุบัน
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
		
รุ่น 161 ปี 2562
2560 – ปัจจุบัน
		
จ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562
2558 – ปัจจุบัน
• นายฉัตรชัย ภู่โคกหวาย
หุ้น
		
• คู่สมรส
หุ้น		
		
• บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ หุ้น
2554 – ปัจจุบัน
					
		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 			 		
• ไม่มี
2552 – ปัจจุบัน

กรรมการบริษัท
บจก. สปริงนิวส์
กรรมการบริษัท
บจก. เนชั่น ดิจิทัล คอนเทน
กรรมการบริษัท
บจก. เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชั่น
กรรมการบริษัท
บจก. เอชเอ็นซี เพาเวอร์
อุปนายก
สถาบันทิศทางไท ส�ำนักงาน		
ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
เลขาธิการ
เครือข่ายเฝ้าระวังและพิทักษ์
ปกป้องสถาบันฯ
นายกสมาคม
สมาคมวิทยุชมุ ชนเพือ่ ความเข้มแข็ง
ประวัติการท�ำงาน
2559 – 20 ก.พ.2561
กรรมการผู้อ�ำนวยการ
26 ก.พ.2562 – ปัจจุบัน
กรรมการบริหาร
บจก. กรีน เน็ต 1282 (ส�ำนักข่าวทีนวิ ส์)
		
บมจ. เนชั่น บรอดแคสติ้ง
2558
บรรณาธิการบริหาร
		
คอร์ปอเรชั่น
		
บจก สปริงนิวส์ คอร์ปอเรชั่น 		
10 มี.ค.2561 – ปัจจุบัน
กรรมการบริษัทและกรรมการ 		
(ส�ำนักข่าวสปริงนิวส์)
ผู้จัดการ
2557
กรรมการ
		
บมจ. เนชั่น บรอดแคสติ้ง
		
สภาวิชาชีพข่าววิทยุ และโทรทัศน์ไทย
		
คอร์ปอเรชั่น
2556
เลขานุการประจ�ำคณะกรรมาธิการ
		
สิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและ
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนใน 		
การคุ้มครองผู้บริโภค
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
		
ส�ำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
2560 – 27 ก.พ. 2562
กรรมการ
					
		
บมจ. อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส์ การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของ
บริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน
การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการอื่นที่มิ ใช่บริษัทจดทะเบียนใน • ไม่มี 					
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
13 มี.ค. 2563 – ปัจจุบัน
ประธานกรรมการบริษัท
จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท : 2 ปี
		
บจก. อะราวเดอะเวิลด์
(ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อ วันที่ 10 มีนาคม 2561)
13 ก.พ. 2563 – 13 มี.ค. 2563 กรรมการบริษัท
					
		
บจก. อะราวเดอะเวิลด์
การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) ปี 2562
15 ม.ค. 2563 – ปัจจุบัน
ประธานกรรมการบริษัท
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
8/8
		
บจก. แฮปปี้ โปรดักส์ แอนด์
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
0/1
		
เซอร์วิส
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
2/2
6 ม.ค. 2563 – 15 ม.ค. 2563 กรรมการบริษัท
		
บจก. แฮปปี้ โปรดักส์ แอนด์
		
เซอร์วิส
การศึกษา
• นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
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รายงาน
ประจ�ำปี 2562

นางลักขณา รัตน์วงศ์สกุล

ต�ำแหน่ง กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร
และ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสนับสนุนองค์กร
อายุ
56 ปี

การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนใน
การศึกษา
• เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (สาขาเศรษฐศาสตร์การเงิน) 		 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• ไม่มี
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง		
		
การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการอื่นที่มิ ใช่บริษัทจดทะเบียนใน
อบรม/สัมมนา
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai-IOD)
13 ก.พ. 2563 – ปัจจุบัน
กรรมการบริษัท
หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
		
บจก. อะราวเดอะเวิลด์
รุ่นที่ 124 ปี 2552
กรรมการบริษัท
หลักสูตร “How To Develop a Risk Management Plan 6 ม.ค.2563 – ปัจจุบัน
		
บจก. แฮปปี้ โปรดักส์ แอนด์ เซอร์วสิ
– HRP”, 25-26 November 2019
2555 – ปัจจุบัน
กรรมการบริษัท
		
		
บจก. เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชั่น
จ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562
2555 – 2560
กรรมการบริษัท
• นางลักขณา รัตน์วงศ์สกุล		
หุ้น
		
บจก. เอ็นบีซี เน็กซ์มีเดีย
• คู่สมรส 		
หุ้น
• บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 		
หุ้น
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของ
					
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 			 บริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน
• ไม่มี 					
• ภรรยานายกนก รัตน์วงศ์สกุล 			
ประวัติการท�ำงาน
26 ก.พ. 2562 – ปัจจุบัน
		
1 เม.ย. 2561 – ปัจจุบัน
		
		
23 ธ.ค. 2559 – ปัจจุบัน
		
2558 – ปัจจุบัน
		
2553 – 2557

กรรมการบริหาร
บมจ. เนชัน่ บรอดแคสติง้ คอร์ปอเรชัน่
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานสนับสนุนองค์กร
บมจ. เนชัน่ บรอดแคสติง้ คอร์ปอเรชัน่
กรรมการบริษัท
บมจ. เนชัน่ บรอดแคสติง้ คอร์ปอเรชัน่
ผูอ้ ำ� นวยการอาวุโสฝ่ายสนับสนุนองค์กร
บมจ. เนชัน่ บรอดแคสติง้ คอร์ปอเรชัน่
ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายสนับสนุนองค์กร
บมจ. เนชัน่ บรอดแคสติง้ คอร์ปอเรชัน่

จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท : 3 ปี
(ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อ วันที่ 23 ธันวาคม 2559)
					
การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) ปี 2562
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
8/8
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
1/1
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
2/2

รายงาน
ประจ�ำปี 2562
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นายสุธี ผ่องไพบูลย์

ต�ำแหน่ง กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
อายุ
56 ปี

การศึกษา
• นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
• ประกาศนียบัตรวิชาชีพว่าความ (อบรมรุ่น 2)
สภาทนายความแห่งประเทศไทย
• วิสามัญสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภา พ.ศ. 2531
		
อบรม/สัมมนา
• สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai-IOD)
หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
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 26 พฤศจิกายน 2562
• นายสุธี ผ่องไพบูลย์
หุ้น
• คู่สมรส
หุ้น
• บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ หุ้น
					
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 			 จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท : 2 ปี
(ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อ วันที่ 9 เมษายน 2561)
• ไม่มี 			
					
การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) ปี 2562
ประวัติการท�ำงาน
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
16 พ.ค. 2562 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระและ
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
		
ประธานกรรมการตรวจสอบ
		
บมจ. เนชั่น บรอดแคสติ้ง 		 การประชุมคณะกรรมการบริษัท
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
		
คอร์ปอเรชั่น
26 ก.พ. 2562 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณา	 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ค่าตอบแทน
		
		
บมจ. เนชั่น บรอดแคสติ้ง 		
		
คอร์ปอเรชั่น
9 เม.ย. 2561 - 15 พ.ค.2562
กรรมการอิสระและ
		
กรรมการตรวจสอบ
		
บมจ. เนชั่น บรอดแคสติ้ง 		
		
คอร์ปอเรชั่น
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4/5
5/8
1/1
2/2

นายพรชัย เรืองหทัยนนท์

ต�ำแหน่ง กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
อายุ
61 ปี

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายการเงิน
บจก.ธันเดอร์ ออยล์ฟีลด์ เซอร์วิสเซส
(ประเทศไทย)
2554 - 2556
ผู้จัดการพัฒนาระบบบัญชี
		
บจก.ไทยเซกิซุย โฟม
อบรม/สัมมนา
2551 - 2553
ผู้จัดการ การเงินโครงการ
• สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai-IOD)
		
บจก.คลัฟฟ์ (ประเทศไทย)
หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
ผู้จัดการ บัญชีและการเงิน
2547 - 2551
รุ่นที่ 263 ปี 2561
		
บจก.ออย สเททส์ อินดัสทรี่ส์ 		
		
(ประเทศไทย)
จ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562
2544 - 2546
ผู้จัดการ บัญชีและการเงิน
• นายพรชัย เรืองหทัยนนท์ หุ้น
		
บจก.ดาน่า สไปเซอร์ (ประเทศไทย)
• คู่สมรส
หุ้น
2539 - 2543
ผู้จัดการบัญชีและการเงิน
• 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
9 เม.ย. 2561 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ
จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท : 2 ปี
		
และกรรมการตรวจสอบ
(ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อ วันที่ 9 เมษายน 2561)
บมจ. เนชัน่ บรอดแคสติง้ คอร์ปอเรชัน่ 					
การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) ปี 2562
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนใน การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2/2
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
5/5
• ไม่มี
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
8/8
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
1/1
การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการอื่นที่มิ ใช่บริษัทจดทะเบียนใน การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
2/2
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2561
ที่ปรึกษา และพัฒนาระบบงาน
		
บัญชี และการเงิน
		
บจก.ไทยซิน แมนูแฟคเจอริ่ง
2559 - 2560
ผู้ควบคุมการเงิน
		
บจก.เอทีเอ แคสติ้ง เทคโนโลยี
การศึกษา
• บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาการเงินและการธนาคาร)
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง

2557 - 2558
		

รายงาน
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นายเมธา สุนทรจิตร์

ต�ำแหน่ง กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
อายุ
59 ปี

การศึกษา
• รัฐประศาสนศาสตร์ มหาบัณฑิต
หลักสูตร Mini Master of Management Program
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
		
อบรม/สัมมนา
• สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย			
หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
รุ่นที่ 118/2552
		
จ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 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�ำแหน่งในบริษัทอื่น ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• ไม่มี
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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 : 11 ปี
(ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อ วันที่ 12 มีนาคม 2552)
					
การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) ปี 2562
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 		
5/5
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
		
8/8
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
		
1/1
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
		
2/2

ผศ.วีรวรรณ วรรุตม์
ต�ำแหน่ง กรรมการอิสระ
อายุ
70 ปี

การศึกษา
• ปริญญาโท, Instructional Media Technology, Central
Missouri State, U.S.A.
• ปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มิ.ย. 2558 - 2562
		
2555 – 2560
		

อบรม/สัมมนา
• ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ส�ำนักงาน ก.พ.)
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงของ ก.พ. (นบส รุ่น 60)
• มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตร Kaset MiniMBA
• กระทรวงยุติธรรม
หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงกระบวนการยุติธรรม (บยส.รุ่น 1)

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของ
บริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน
• ไม่มี					

จ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่
• นางวีรวรรณ วรรุตม์
• คู่สมรส
• บุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ

26 พฤศจิกายน 2562
หุ้น
หุ้น
หุ้น

คณบดีคณะนิเทศศาสตร์และการออกแบบ
มหาวิทยาลัยนานาชาติ แสตมฟอร์ด
คณบดีคณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยนานาชาติ แสตมฟอร์ด

จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท : 3 ปี 1 เดือน
(ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อ วันที่ 23 ธันวาคม 2559)
					
การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) ปี 2562
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
8/8
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
1/1
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
2/2

ประวัติการท�ำงาน
23 ธ.ค. 2559 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
		
บมจ. เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• ไม่มี
การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการอื่นที่มิ ใช่บริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2562 - ปัจจุบัน
คณบดีกติ ติมศักดิ์ คณะนิเทศศาสตร์และ
การออกแบบ
		
มหาวิทยาลัยนานาชาติ แสตมฟอร์ด
รายงาน
ประจ�ำปี 2562
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นางสาวอรอร อัครเศรณี

ต�ำแหน่ง กรรมการบริษัท และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
อายุ
42 ปี

การศึกษา
• ปริญญาโท สาขาการเงินและการตลาด
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี Business in Economics and Finance, Royal
Melbourne Institute of Technology, Australia

การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
29 เม.ย.2557 - ปัจจุบัน
ผูอ้ ำ� นวยการ บมจ.เงินทุน แอ็ดวานซ์
ส.ค.2559 - ปัจจุบัน		
กรรมการบริษัท
			
บมจ.อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป

การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการอื่นที่มิ ใช่บริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2545 - ปัจจุบัน
กรรมการบริษทั บจก.เศรณี โฮลดิง้ ส์
2545 - ปัจจุบัน		
กรรมการบริษทั บจก.เศรณี แฟคตอริง่
2545 - ปัจจุบัน		
กรรมการบริษัท บจก.แทรงควิลลิสต้า
2545 - ปัจจุบัน		
กรรมการบริษัท
			
บจก.เศรณี แอนด์ แอสโซซิเอทส์
2545 - ปัจจุบัน		
กรรมการบริษัท บจก.เศรณี โฮม
กรรมการบริษัท
2545 - ปัจจุบัน		
			
บจก.ตรรก อินทีเรีย แอนด์ อาร์คเิ ทค
2547 - 2553		
กรรมการบริหาร
			
บจก.ปาล์มฮิลส์ กอล์ฟ รีสอร์ท		
			
แอนด์คันทรีคลับ
2543 - 2545		
Communications Manager
			
บจก. โอกิลวี่ แอนด์ เมเธอร์ (ประเทศไทย)
2542 - 2543		
เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการการลงทุน
จ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562
		
ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
10,000 หุ้น
• นางอรอร อัครเศรณี
			
การลงทุน (BOI)
• คู่สมรส		
หุ้น
					
• บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ หุ้น
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของ
					
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร			 บริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน
• ไม่มี 					
• ไม่มี
อบรม/สัมมนา
• เนชั่น กรุ๊ป และ MFEC
หลักสูตร Digital Transformation for CEOs รุ่นที่ 1 ปี 2562
• สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ
หลักสูตร Academy of Busuness Creativity (ABC) รุ่นที่ 7 ปี 2560
• สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai-IOD)
หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders
(RCL) รุ่นที่ 6 ปี 2560
• สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai-IOD)
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 119
ปี 2558
• สถาบันวิทยาการพลังงาน
หลักสูตร วิทยาการพลังงานส�ำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ (วพม.)
รุ่นที่ 1

ประวัติการท�ำงาน
7 พ.ย 2562 - ปัจจุบัน
		
26 ก.พ. 2562 - ปัจจุบัน
			
		
27 ก.พ. 2561 – 6 พ.ย.2562
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รายงาน
ประจ�ำปี 2562

จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท : 2 ปี
(ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561)
กรรมการบริษัท
บมจ. เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น 					
กรรมการสรรหาและพิจารณา การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) ปี 2562
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2/2
ค่าตอบแทน
7/8
บมจ. เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น การประชุมคณะกรรมการบริษัท
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
1/1
กรรมการอิสระ
		
2/2
บมจ. เนชัน่ บรอดแคสติง้ คอร์ปอเรชัน่ การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

นายชาลี ดิษฐลักษณ
ต�ำแหน่ง กรรมการอิสระ
อายุ
59 ปี

2557 – 2561
กรรมการอิสระและประธาน		
		
กรรมการตรวจสอบ
			
บมจ. ดิทโต้ (ประเทศไทย)
		
การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการอื่นที่มิ ใช่บริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2525 - ปัจจุบัน
ทนายความและทีป่ รึกษากฎหมายอิสระ
					
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของ
บริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน
อบรม/สัมมนา
• สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย			 • ไม่มี					
หลักสูตร Corporate Governance for Executives (CGE)
จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท : 7 เดือน
รุ่น 14 ปี 2562
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 116 (ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อ วันที่ 16 พฤษภาคม 2562)
					
ปี 2558
การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) ปี 2562
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
3/5
จ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
N/A
• นายชาลี ดิษฐลักษณ
หุ้น
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
2/2
• คู่สมรส
หุ้น
• บุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ
หุ้น

การศึกษา
• รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• เนติบัณฑิตไทย (น.บ.ท) ส�ำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติ
บัณฑิตยสภา
• ประกาศนียบัตร กฎหมายปกครอง ส�ำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติ
บัณฑิตยสภา
• นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (พ.ศ.2522
– 2525)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
• ไม่มี
ประวัติการท�ำงาน
16 พ.ค. 2562 – ปัจจุบัน
			

กรรมการอิสระ
บมจ.เนชัน่ บรอดแคสติง้ คอร์ปอเรชัน่

การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
2557 – ปัจจุบัน
			
บมจ. โรงพิมพ์ตะวันออก
รายงาน
ประจ�ำปี 2562
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นายกนก รัตน์วงศ์สกุล

ต�ำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการ สายงานผู้ประกาศข่าว
อายุ
56 ปี

การศึกษา
• ปริญญาตรี วารสารศาสตรบัณฑิต (วารสารศาสตร์และสื่อสาร
มวลชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อบรม/สัมมนา
• ไม่มี
		
จ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562
• นายกนก รัตน์วงศ์สกุล
หุ้น
• คู่สมรส
หุ้น
• บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ หุ้น
					
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 		
• สามีนางลักขณา รัตน์วงศ์สกุล			
ประวัติการท�ำงาน
1 เม.ย. 2561 – ปัจจุบัน
			
			
1 ก.พ. 2553 – 31 มี.ค. 2561
			
		

รองกรรมการผู้จัดการ สายงาน
ผู้ประกาศข่าว
บมจ.เนชัน่ บรอดแคสติง้ คอร์ปอเรชัน่
รองกรรมการผู้อ�ำนวยการ
สายงานผู้ประกาศ
บมจ.เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น

การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• ไม่มี
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รายงาน
ประจ�ำปี 2562

การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการอื่นที่มิ ใช่บริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปัจจุบัน
กรรมการ บจก.เก้าร้อยล้าน
		
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของ
บริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน
• ไม่มี

นางสาวเอี่ยมศรี บุญหชัยรัตน์

ต�ำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ สายงานการตลาดและงานขาย
อายุ
60 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 26 พฤศจิกายน 2562
• นางสาว เอี่ยมศรี บุญหชัยรัตน์		
หุ้น
• คู่สมรส 			
หุ้น
• บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 		
หุ้น
					
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 			
• ไม่มี
		
ประวัติการท�ำงาน
18 มิ.ย.2561 – ปัจจุบัน
ประธานเจ้าหน้าที่ ปฎิบัติการ		
		
สายงานการตลาดและงานขาย
			
บมจ. เนชัน่ บรอดแคสติง้ คอร์ปอเรชัน่
2552 - 31 ม.ค.2559
กรรมการบริษัท
			
บมจ. เนชัน่ บรอดแคสติง้ คอร์ปอเรชัน่

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

รายงาน
ประจ�ำปี 2562
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นายจิระ ห้องส�ำเริง

ต�ำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
อายุ
61 ปี

การศึกษา
• นิเทศศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการหนังสือพิมพ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาผูน้ ำ� ทางสังคม ธุรกิจและการเมือง
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต
อบรม/สัมมนา
• หลักสูตร “CNN Journalism Fellowship”
CNN ส�ำนักงานใหญ่ แอตแลนตา สหรัฐอเมริกา
• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง หลักสูตร “การบริหารงานภาครัฐ
และกฏหมายมหาชน(ปรม.๙)”
สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตร “Exchanging Project for Asian Broadcasting
Personals On TV Production 2018” ปักกิ่ง ประเทศจีน
• หลักสูตร “ทักษะการเขียนข่าว”
ยูเนสโก้ กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
• หลักสูตร “การบริหารความเสี่ยง(ขั้นพื้นฐาน)”
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
จ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562
• นายจิระ ห้องส�ำเริง
หุ้น
• คู่สมรส 		
หุ้น
• บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ หุ้น
					
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 			
• ไม่มี 			

26

รายงาน
ประจ�ำปี 2562

ประวัติการท�ำงาน
1 มิ.ย. 2562 – ปัจจุบัน
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ สายงาน
			
ข่าวโทรทัศน์
			
บมจ. เนชัน่ บรอดแคสติง้ คอร์ปอเรชัน่
15 มี.ค. 2561– 31 พ.ค. 2562 รักษาการบรรณาธิการบริหาร
			
บมจ. เนชัน่ บรอดแคสติง้ คอร์ปอเรชัน่
ธ.ค. 2559 – ก.พ. 2561
บรรณาธิการบริหาร
สถานีโทรทัศน์ สปริงนิวส์
			
			
บรรณาธิการบริหาร
			
สถานีโทรทัศน์ ASTV News 1
ผอ.สถานีวิทยุเอฟเอ็ม 101
		
			
News Channel
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• ไม่มี
		
การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการอื่นที่มิ ใช่บริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กรรมการผู้จัดการ
2550 - 2559		
			
บจก.อี-แมสคอม
2544 - 2546		
นายกสมาคมนักข่าววิทยุและ		
			
โทรทัศน์ไทย
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของ
บริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน
• ไม่มี 					

นางสาววิลาวัลย์ สินธรชัยกุล

ต�ำแหน่ง ผู้อ�ำนวยการอาวุโส ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
และกิจกรรมองค์กร
อายุ
50 ปี

การศึกษา
• ปริญญาโท International Communication Macquarie 		
University, Sydney Australia
• ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
		
อบรม/สัมมนา
• ไม่ม		
ี
จ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562
• นางสาววิลาวัลย์ สินธรชัยกุล		
หุ้น
• คู่สมรส 			
หุ้น
• บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 		
หุ้น

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 			
• ไม่มี 			
ประวัติการท�ำงาน
15 ก.พ.2559 – ปัจจุบัน
			
			
2549 - 2556		
			

ผู้อ�ำนวยการอาวุโส ฝ่ายลูกค้า		
สัมพันธ์และกิจกรรมองค์กร
บมจ. เนชัน่ บรอดแคสติง้ คอร์ปอเรชัน่
ผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายขาย
บมจ. เนชัน่ บรอดแคสติง้ คอร์ปอเรชัน่

รายงาน
ประจ�ำปี 2562
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นางสุวรรณี วัชรภาสกร

ต�ำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน
อายุ
52 ปี

การศึกษา
• ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร
อบรม/สัมมนา
• สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
หลักสูตร “การบริหารความเสี่ยง COSO ERM 2017”
• บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จ�ำกัด
หลักสูตร “ประเด็นปัญหาและการวางแผนภาษีอากรของธุรกิจ
ท่องเที่ยว”
• บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จ�ำกัด
หลักสูตร “หลักเกณฑ์การอบรมและใช้ใบก�ำกับภาษีอเิ ล็กทรอนิกส์
(e-Tax Invoice) ใบรับ (e-Receipt)
ใบก�ำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้และใบรับพร้อมการจัดท�ำ		
รายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย”
		
จ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562
• นางสุวรรณี วัชรภาสกร
หุ้น
• คู่สมรส		
หุ้น
• บุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ
หุ้น
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ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 			
• ไม่มี
			
ประวัติการท�ำงาน
1 ก.ค.2562 - ปัจจุบัน
ผูช้ ว่ ยผูอ้ ำ� นวยการ ฝ่ายบัญชีและ
			
การเงิน
			
บมจ. เนชัน่ บรอดแคสติง้ คอร์ปอเรชัน่
2555 – 30 มิ.ย.2562
ผูจ้ ดั การอาวุโส ฝ่ายบัญชีและการเงิน
		
บมจ. เนชัน่ บรอดแคสติง้ คอร์ปอเรชัน่
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษทั อื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์
• ไม่มี
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการอืน่ ทีม่ ิใช่บริษทั จดทะเบียน
• ไม่มี
				
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของ
บริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน
• ไม่มี

โครงสร้างการประกอบธุรกิจประจ�ำปี 2562
บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)

ธุรกิจสื่อโทรทัศน์

ด�ำเนินงานสถานีข่าว
ช่อง Nation TV 22

บจก. เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชั่น (NNV) 99.99%
ทุนช�ำระแล้ว 800 ล้านบาท
ผู้ถือใบอนุญาตฯ ทีวีดิจิตอล
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เครือข่ายธุรกิจ
กิจกรรมสนับสนุน
ธุรกิจสื่อโทรทัศน์
บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน) หรือ NBC เป็นผู้ผลิตและจัดหารายการโทรทัศน์ประเภทข่าวและสาระ
ความรู้ โดยมีช่องทางการออกอากาศหลายรูปแบบ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างกว้างขวาง โดยเริ่มออกอากาศครั้งแรกเมื่อ วันที่
1 มิถุนายน พ.ศ. 2543 ทาง สถานีโทรทัศน์ยูบีซี ช่อง 8 โดยเริ่มออกอากาศด้วยภาพบรรยากาศสดในเฮลิคอปเตอร์ของสถานีฯ และเริ่ม
ด้วยรายการข่าว “เนชัน่ ทันสถานการณ์” น�ำเสนอรายการข่าวสาร โดยเอกลักษณ์คอื ข่าวเศรษฐกิจ และการวิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจ
ปัจจุบันเชิงลึกและรายการเชิงข่าวเป็นหลักแห่งแรกของประเทศไทย
ทั้งนี้ในวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 เนชั่น ทีวี ได้ย้ายการออกอากาศ จาก ยูบีซี 8 มาสู่ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวี ช่อง 1 ผ่านทาง
ระบบ MMDS นอกจากนี้ บริษทั เอ็มดีเอส ของ ออสเตรเลีย ได้ลงนามในสัญญาซือ้ รายการจากเนชัน่ ทีวี เพือ่ น�ำไปออกอากาศผ่านดาวเทียม
จากนั้นได้ท�ำการส่งสัญญาณผ่าน ดาวเทียมไทยคม 5 ในระบบ C-Band และ ดาวเทียมไทยคม 5 ในระบบ Ku-Band ให้ผู้ที่มีจานรับ
สัญญาณดาวเทียมที่อยู่ในประเทศไทย และภูมิภาคเอเชีย สามารถรับชมได้ฟรี ที่ช่องหมายเลข 22 โดยไม่ต้องเสียค่าบริการรายเดือนใดๆ
ทั้งสิ้น
และในวันที่ 27 ธันวาคม 2556 บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชั่น จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ชนะการประมูล สถานีโทรทัศน์ดิจิทัล
ประเภทช่องข่าว ความคมชัดมาตรฐาน (SD) ในชื่อช่อง Nation TV 22 ที่น�ำเสนอรายการข่าว และมุ่งความเป็นเอกลักษณ์ของช่องและ
ผลิตรายการด้านข่าวสาร สาระความรู้ ต่อยอดจากการร่วมผลิตรายการที่ช่องฟรีทีวี
รวมทั้งบริษัทฯยังได้น�ำทรัพยากรที่ใช้ในการผลิตรายการโทรทัศน์ เช่น ข้อมูลข่าว ภาพข่าว คุณภาพบุคลากรทีมข่าว มาต่อยอดขยาย
ธุรกิจไปยังธุรกิจเกี่ยวเนื่องต่างๆ

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการของธุรกิจสื่อโทรทัศน์
1.) สถานีโทรทัศน์ที่บริษัทฯ เป็นผู้ด�ำเนินการ  

บริษัทเป็นผู้ก่อตั้งและบริหารงานสถานีโทรทัศน์อย่างครบวงจร ทั้งด้านการด�ำเนินการผลิต การจัดหารายการออกอากาศ การให้เช่า
เวลาออกอากาศ และการขายเวลาโฆษณา ซึ่งบริษัทมีรายได้จากการขายเวลาโฆษณา การรับจ้างผลิตรายการสารคดีสั้น และค่าเช่าเวลา
โดยได้ด�ำเนินการบริหารสถานีโทรทัศน์ระบบดิจิทัลภาคพื้นดิน อย่างเต็มรูปแบบภายหลังได้รับใบอนุญาตจาก กสทช.
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ชื่อสถานี

แนวคิดหลักของสถานี

ช่องทางรับชม

1. สถานีข่าว Nation TV 22
เริ่มออกอากาศ
ปี 2557

สถานีขา่ วและสาระความรู้ 24 ชัว่ โมง
ซึง่ มุง่ น�ำเสนอข้อมูลข่าวสารอย่างถูก
ต้อง เป็นกลาง ทันเหตุการณ์ พร้อม
บทวิเคราะห์และข้อมูลเชิงลึกอย่าง
รอบด้ า นจากที ม งานข่ า วที่ มี
ประสบการณ์

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

2.) รายการโทรทัศน์ที่ร่วมผลิตกับสถานีโทรทัศน์ฟรีทีวี

บริษัทฯด�ำเนินธุรกิจร่วมผลิตรายการโทรทัศน์ประเภทรายการข่าวและสาระความรู้กับสถานีโทรทัศน์ฟรีทีวีช่องต่างๆ โดยมีรายได้
จากส่วนแบ่งการขายเวลาโฆษณา และการประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการในรายการ โดยในปี 2562 บริษัทฯ มีรายการโทรทัศน์ที่ร่วม
ผลิตกับสถานีโทรทัศน์ฟรีทีวีในช่อง ดังนี้

สถานีโทรทัศน์

ชื่อรายการ

รูปแบบรายการ

ช่อง 3

เรื่องเด่นเย็นนี้

รายงานข่าวเหตุการณ์ส�ำคัญที่เกิดขึ้น
ในรอบวันหรือประเด็นข่าวทีอ่ ยูใ่ นความ
สนใจของสังคม

วันและเวลาในการ
ออกอากาศ
ทุกวันจันทร์-วันอาทิตย์
เวลา 15.45 - 17.00 น.

ในปี 2562 บริษัทฯยังคงด�ำเนินนโยบายการต่อยอดธุรกิจ โดยน�ำข้อได้เปรียบที่มีอยู่ทั้งด้านเนื้อหาข้อมูล คุณภาพ บุคลากร
ความพร้อมของเครื่องมืออุปกรณ์ และชื่อเสียงของบริษัทฯ ขยายธุรกิจไปยังธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ
ด้วยการน�ำเนื้อหารายการโทรทัศน์ที่ได้รับความนิยมหรือข่าวเหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของกระแสสังคม มาสร้างสรรค์เป็นสินค้า
หรือกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของผู้บริโภค และเพิ่มศักยภาพในการหารายได้ของบริษัทฯ
นอกจากนี้ ยังได้เสริมสร้างชื่อเสียงและภาพลักษณ์อันดีของบริษัทฯ ให้เป็นที่รู้จักของกลุ่มผู้ชมและลูกค้าเป้าหมายได้กว้างขวางมากขึ้น
โดยลักษณะสินค้า บริการ หรือกิจกรรมที่บริษัทฯ ที่ได้ด�ำเนินการในปี 2562 ได้แก่

การตลาด

บริษัทฯ มีกลยุทธ์การด�ำเนินธุรกิจและกลยุทธ์การแข่งขันส�ำหรับธุรกิจสื่อโทรทัศน์และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ด้วยการ “สร้างความเป็น
ผู้น�ำในการเป็นสถานีข่าวอันดับ 1 ในทุกกลุ่มเป้าหมาย” โดยในปี 2562 ภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมทีวีดิจิทัลที่มีความรุนแรง
อย่างมาก ฝ่ายบริหารจึงได้ปรับแผนการด�ำเนินการใหม่ที่จะสามารถพึ่งพาตัวเองและถึงจุดคุ้มทุนได้ด้วยุทธศาสตร์ที่ตั้งไว้ดังนี้
- สร้างความเชื่อมั่นในแบรนด์ของ Nation TV 22
- เน้นการท�ำข่าวแบบเจาะลึกในทุกมิติให้มากกว่าเดิมเพื่อตอกย�้ำความเป็นสถานีข่าวที่น่าเชื่อถือ และได้รับการยอมรับทั้งในและ
ต่างประเทศ
- สร้างการจดจ�ำแบรนด์ Nation TV 22 ด้วยการสร้างการมองเห็นแบรดน์และคอนเทนต์ของเนชั่นทีวี รวมทั้งปรับเนื้อหาให้สอดรับ
กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในทุกวัน
ด้านกิจกรรม มีการเพิ่มความถี่ในการจัดกิจกรรมให้มากขึ้นกว่าที่ผ่านมา
ด้านการหารายได้จากช่องทางสื่อใหม่ (New Media) ได้จัดท�ำการเผยแพร่ข้อมูลผ่าน Facebook YouTube นอกจากเป็นการสร้าง
รายได้ให้กับบริษัทฯแล้วยังเป็นระบบฐานข้อมูลที่ส�ำคัญในการวิเคราะห์ความนิยมของแต่ละรายการจากการเข้าชมคลิปข่าว ท�ำให้ทราบ
ลักษณะเฉพาะของกลุ่มผู้ชมในแต่ละช่วงเวลา รวมทั้งความคิดเห็น (Comment) ใต้คลิปวีดีโอ ท�ำให้บริษัทฯสามารถน�ำข้อมูลไปปรับปรุง
รายการให้ดีขึ้น
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การพัฒนาคุณภาพรายการอย่างต่อเนื่อง

บริษัทฯมีนโยบายพัฒนาคุณภาพรายการ โดยสร้างรายการรูปแบบใหม่ๆในช่อง Nation TV 22 ด้วยการปรับผังรายการ และการ
วางตัวผู้ประกาศข่าวในช่วงเวลา prime time โดยปรับรูปแบบการน�ำเสนอของผู้ประกาศให้เน้นการแสดงออกเพิ่มขึ้น สามารถวัดได้จาก
ผลเรตติ้งชองเดือนธันวาคม 2562 พบว่าช่อง Nation TV 22 มาอยู่อันดับที่ 9 ขยับขึ้นมาจากอันดับที่ 12 ในเดือนกันยายน 2562 และ
ยังคงเป็นอันดับที่ 1 ของกลุ่มช่องข่าวในสื่อทีวีดิจิทัล
นอกจากนี้ ในปี 2562 คณะกรรมการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์มีเป้าหมายในการเพิ่มเรตติ้งของช่อง Nation TV 22 ตามวิสัยทัศน์
ที่ก�ำหนดไว้เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติและตอกย�้ำ “ความเป็นสถานีข่าวอันดับ 1 และติดอันดับ 1 ใน 8 ของทีวีดิจิทัล” ด้วยจ�ำนวนยอดผู้ชม
เฉลี่ย 2.5-2.7 แสนคนต่อนาที จากปัจจุบันอยู่อันดับที่ 9 มียอดผู้ชมเฉลี่ย 2 แสนคนต่อนาที โดยมีกลยุทธ์ส�ำคัญด้วยกัน 4 ด้าน คือ
1. เพิ่มความรวดเร็ว ด้วยข้อมูลข่าวที่ลึก รอบด้าน คงอัตลักษณ์เป็นสถานีข่าว ด้วยการเพิ่มทีมข่าวเฉพาะกิจ
“เนชั่นทีมล่าข่าว” เพื่อเกาะติดและรายการงานแข่งกับออนไลน์และโซเซียลมีเดีย เพิ่มช่วง Breaking News
เพื่อให้น�ำเสนอให้ผู้ชมไม่พลาดทุกข่าวสารส�ำคัญ สามารถท�ำให้เกาะติดสถานการณ์ที่สถานีข่าวเนชั่น 22
ตลอด 24 ชั่วโมง
2. การน�ำเสนอข่าวผ่านป้าย LED ทั่วประเทศ ซึ่งด�ำเนินแล้วปีที่ผ่านมาแต่จะเพิ่มมากขึ้นเพื่อเพิ่มฐานคนดู
3. การปรับเปลี่ยนหน้าจอด้วยการลงทุนสตูดิโอใหม่รวม 120 ล้านบาท มีการน�ำเทคโนโลยีทั้งโฮโลแกรม 3D
เพื่อให้น�ำเสนอรูปแบบข่าวให้น่าสนใจ
4. การท�ำกิจกรรมร่วมกับผู้ชมตลอดทั้งปี เพื่อเตรียมพร้อมในโอกาสครบรอบ 20 ปี ช่อง Nation TV 22 โดยจะมี
การออกแคมเปญตอบแทนผู้ชมด้วยกิจกรรมแจกรางวัลผ่านหน้าจอวงเงิน 20 ล้านบาท

แผนงานกิจกรรมในการสร้างรายได้ปี 2562 แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ
1. กิจกรรมหลักประจ�ำปี   : โดยเป็นกิจกรรมที่จะจัดให้เกิดขึ้นทุกปี เบื้องต้นก�ำหนดไว้ 1 - 2 ครั้งต่อปี เพื่อสร้างความภักดีของ

แฟนรายการ ต่อบริษัทฯ โดยบริษัทฯมีฐานแฟนคลับ ที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นประจ�ำ เช่น กิจกรรม Nation Bike กิจกรรมแทนคุณแผ่นดิน
กิจกรรมNation TV Fan Day ซึ่งได้วางแผนในการประชาสัมพันธ์ด้วยการพยายามเปลี่ยนมุมมอง ของ ผู้ร่วมกิจกรรม และผู้รับทราบ
ข่าวสารทัว่ ไป ให้เห็นคุณค่าและความส�ำคัญทีไ่ ม่ควรพลาดในการมีสว่ นร่วมในทุกๆ กิจกรรมทีบ่ ริษทั ฯจัดขึน้ ส�ำหรับรายได้มาจากผูส้ นับสนุน
หลักเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการขาดทุนในแต่ละกิจกรรม
2. กิจกรรมเพื่อหารายได้ : ตั้งเป้าหมายว่าจะจัดกิจกรรมตามเทศกาล โดยจะพิจารณายึดหลักความสมเหตุสมผล ด้านรายได้ และ
ค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น โดยจะจัดกิจกรรมที่มีก�ำไรเท่านั้น
3. กิจกรรมทัวร์ : วัตถุประสงค์เพื่อจัดให้แฟนรายการ และแฟนคลับของช่อง Nation TV 22 ได้เข้าร่วมกิจกรรมทัวร์ โดยมี
ผู้ประกาศข่าวที่ได้รับความนิยมเป็นผู้น�ำเที่ยว ซึ่งบริษัทฯได้รับความร่วมมือจาก บริษัท อะราวด์เดอะเวิล์ด จ�ำกัด บริษัทน�ำเที่ยว ที่มีความ
เชี่ยวชาญทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ด้านบุคลากร

ช่อง Nation TV 22 ได้ท�ำการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทีมผู้ประกาศ เพื่อการเป็นผู้สื่อข่าวและผู้ประกาศข่าวมืออาชีพ รวมทั้งการ
จัดโครงการสานฝันผู้ประกาศ เพื่อเสาะหาคนรุ่นใหม่เข้ามาเป็นผู้สื่อข่าวและผู้ประกาศข่าวอย่างต่อเนื่องและสม�่ำเสมอ และร่วมมือกับ
พันธมิตรในการรวมผู้ประกาศข่าวดัง

ก�ำหนดอัตราค่าโฆษณาที่เหมาะสม

โดยบริษัทฯมีนโยบายก�ำหนดอัตราค่าโฆษณาช่องรายการหรือรายการโทรทัศน์ต่างๆให้มีความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย คือ คุ้มค่าต่อ
ลูกค้าผูล้ งโฆษณา เพือ่ รักษาความสัมพันธ์อนั ดีในระยะยาว รวมถึงเป็นอัตราทีบ่ ริษทั ฯสามารถด�ำรงอยูแ่ ละแข่งขันในธุรกิจได้ ซึง่ การก�ำหนด
อัตราค่าโฆษณา บริษัทฯจะพิจารณาจากความนิยมของรายการ ช่วงเวลาในการออกอากาศ และเทียบเคียงกับอัตราค่าโฆษณาของ
ผู้ประกอบการอื่นในธุรกิจเดียวกัน เช่นเดียวกับการก�ำหนดราคาสินค้าหรือบริการของธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ขณะเดียวกันบริษัทฯมีทีมขาย
โฆษณาทีม่ คี วามเชีย่ วชาญและประสบการณ์ในการขายโฆษณาในรูปแบบ Branded Content หลากหลายรูปบบ และโฆษณาทีอ่ อกอากาศ
ในช่วงคั่นต่อรายการ (Loose Spot)

กลุ่มเป้าหมายทางธุรกิจของธุรกิจสื่อโทรทัศน์

สถานีโทรทัศน์ของบริษัทฯ และรายการโทรทัศน์ที่ร่วมผลิตกับสถานีโทรทัศน์ฟรีทีวีกลุ่มเป้าหมายแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่
1. บริษัทตัวแทนโฆษณา (Advertising Agency) คือ บริษัทที่ให้บริการวางแผนการโฆษณาและจัดสรรเวลาโฆษณาให้กับลูกค้าที่เป็น
เจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการต่างๆ โดยลูกค้าในกลุ่มนี้จะซื้อเวลาโฆษณาและการประชาสัมพันธ์กับบริษัทฯในลักษณะเป็นชุด (Package)
หลายรูปแบบในหลายรายการ และหลายช่วงเวลา ซึ่งเป็นการซื้อล่วงหน้าและมีระยะเวลาการซื้อนานตั้งแต่ 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน หรือ
1 ปี
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2. บริษทั ทีเ่ ป็นเจ้าของสินค้าโดยตรง ได้แก่ บริษทั ทัว่ ไปทีก่ ำ� หนดแนวทางโฆษณาและประชาสัมพันธ์ได้เอง โดยบริษทั เหล่านีจ้ ะติดต่อ
ซื้อเวลาโฆษณา หรือร่วมด�ำเนินกิจกรรมทางการตลาดกับบริษัทฯโดยตรง
กลุ่มผู้ชมเป้าหมาย
ช่องรายการและรายการโทรทัศน์ของบริษัทฯ ในปี 2562 มีกลุ่มผู้ชมเป้าหมายที่แตกต่างกัน ดังนี้

สถานีโทรทัศน์/ รายการโทรทัศน์

กลุ่มผู้ชมเป้าหมาย

สถานีข่าว Nation TV 22

ประชาชนทั่วไปที่ต้องการรับรู้ข่าวสารประจ�ำวันหรือสนใจข้อมูล
วิเคราะห์เชิงลึก เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ที่ก�ำลังเกิดขึ้น

รายการเรื่องเด่นเย็นนี้ ช่อง 3

ประชาชนทั่วไปที่ต้องการรับรู้ข่าวสารประจ�ำวัน เพื่อให้ทันต่อ
สถานการณ์ที่กำ� ลังเกิดขึ้น

การจัดจ�ำหน่ายและช่องทางการจัดหน่ายของธุรกิจสื่อโทรทัศน์

บริษทั ฯ มีฝา่ ยขายโฆษณาของตนเอง ซึง่ ท�ำหน้าทีต่ ดิ ต่อกับบริษทั ตัวแทนโฆษณาและบริษทั เจ้าของสินค้าโดยตรง ในรูปแบบ Branded
Content และ Tie in หลากหลายรูปแบบ การผลิตวิดีทัศน์แนะน�ำสินค้าและองค์กร โดยใช้เทคนิคการถ่ายภาพมุมสูง ซึ่งก�ำลังเป็นที่นิยม
แก่ลูกค้าตรงจ�ำนวนมาก และโฆษณาที่ออกอากาศในช่วงคั่นต่อรายการ (Loose Spot)
ส�ำหรับธุรกิจเกี่ยวเนื่อง บริษัทฯ เป็นผู้จัดจ�ำหน่ายสินค้าและบริการต่างๆ ด้วยตนเองเป็นส่วนใหญ่ โดยใช้สื่อของ บริษัทฯ และ
พันธมิตรทางธุรกิจ เป็นช่องทางหลักในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย รวมถึงการใช้ สื่อสังคมออนไลน์ทางสถานีและ
พิธีกร เพื่อช่วยเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้กว้างขวางมากที่สุด

การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการของธุรกิจสื่อโทรทัศน์

สถานีโทรทัศน์ของบริษัทฯและรายการโทรทัศน์ที่ร่วมผลิตกับสถานีโทรทัศน์ฟรีทีวีหรือผู้ผลิตรายการภายนอก มีปัจจัยการผลิตที่
ส�ำคัญ ได้แก่ บุคลากร ฐานข้อมูลข่าว สถานที่ และเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต ซึ่งบริษัทฯแบ่งรูปแบบการผลิตและจัดหารายการ
ออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้

รายการที่บริษัทฯ เป็นผู้ผลิต

News Programme: ฝ่ายข่าวท�ำหน้าที่เป็นผู้จัดหาและผลิตข่าวทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ อาชญากรรม สังคม ศิลปวัฒนธรรม
เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม ต่างประเทศ บันเทิง ภูมิภาค เพื่อน�ำเสนอในรูปแบบต่างๆ เช่น รายการคุยข่าว รายการสัมภาษณ์ข่าว รายการสน
ธนาและวิเคราะห์ข่าว เป็นต้น ซึ่งจะมีการประชุมกองบรรณาธิการข่าวทุกสายข่าวก�ำหนดทิศทางข่าวร่วมกัน ก�ำหนดชิ้นงานข่าวให้ผู้สื่อ
ข่าวไปท�ำข่าว พิจารณาคัดเลือกข่าว ที่มีคุณค่าน่าสนใจออกอากาศและตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาข่าว ก่อนออกอากาศทุกครั้ง
Non News Programme: บริษัทฯมีฝ่ายผลิตและสร้างสรรค์รายการ ท�ำหน้าที่เป็นผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ประเภทอื่นๆที่นอกเหนือ
จากรายการข่าวและรายการที่เกี่ยวข้องกับข่าว ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นรายการสาระความรู้ รายการวาไรตี้ไลฟ์สไตล์ และรายการสารคดีสั้นที่
เป็นประโยชน์ (Filler) ซึ่งแต่ละรายการจะมีผู้ควบคุมรายการ (Producer) ท�ำหน้าที่ควบคุมดูแลให้การผลิตรายการเป็นไปตามแผนงาน
ที่ก�ำหนดไว้

รายการที่ร่วมผลิตกับผู้ผลิตภายนอกและพันธมิตรสื่อ

บริษัทฯมีการตกลงร่วมผลิตรายการกับพันธมิตรทางธุรกิจที่เป็นผู้ผลิตอิสระมืออาชีพ ซึ่งบริษัทฯจะคัดเลือกบริษัทผู้ผลิตภายนอกที่
มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในวงการต่างๆ ส่วนใหญ่เป็นรายการประเภทสาระความรู้และวาไรตี้ไลฟ์สไตล์
โดยบริษทั ฯสามารถมีสว่ นร่วมในการวางแนวคิดของรายการ เพือ่ ให้รายการมีเนือ้ หาและรูปแบบการน�ำเสนอทีส่ อดคล้องกับนโยบายสถานี
รวมถึงเป็นผู้พิจารณาตรวจสอบคุณภาพรายการก่อนน�ำแพร่ภาพออกอากาศต่อไป

รายการที่ให้ผู้ผลิตภายนอกเช่าเวลาออกอากาศ

ในปี 2562 สถานีโทรทัศน์ดจิ ทิ ลั มีการแข่งขันสูง บริษทั ฯมีนโยบายไม่ขยายเวลาเช่าเพิม่ ขึน้ บริษทั ฯพิจารณาคัดเลือกประเภทรายการ
ให้หลากหลาย เพื่อให้สถานีได้มีรายการครบทุกรส ทุกรูปแบบ ซึ่ง Nation TV 22 ยังคงมุ่งมั่นที่จะก้าวไปสู่การเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
รักษาการเป็นผู้น�ำอันดับ 1 ในสถานีโทรทัศน์กลุ่มข่าวและสาระในระบบดิจิทัล ภาคพื้นดิน รวมถึงการจัดแผนพัฒนาด้านคอนเทนต์และ
บุคลากรควบคู่ไปกับแผนการตลาด และการให้บริการทางการตลาดในลักษณะของสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการกับทีมขายโฆษณาที่มี
ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ในการขายโฆษณาได้หลากหลายรูปแบบ
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ธุรกิจสื่อรูปแบบใหม่

บริษัทฯให้ความส�ำคัญต่อการน�ำโซเชียลมีเดียรูปแบบใหม่ๆ มาใช้ในการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ชมผ่านทางหน้าจอโทรทัศน์และ
เว็บไซต์ เป็นผู้บุกเบิกและริเริ่มการใช้ทวิตเตอร์ เฟซบุ๊ค และแฮชแทก โดยก�ำหนดหัวข้อที่อยู่ในความสนใจของผู้ชมและเชิญชวนให้ผู้ชม
แสดงความคิดเห็นผ่านโซเชียลมีเดียรูปแบบต่างๆ จนเป็นที่ยอมรับว่าพิธีกรและผู้สื่อข่าวของสถานีมีแฟนคลับในโลกโซเชียลมีเดียรวมกัน
สูงสุดในกลุ่มข่าว และมุ่งเน้นด้านการสร้างรายได้จากช่องทาง New Media
1.
		
2.
		
3.
		
		
4.
		
5.
		
		

Content ส่วนกลาง : พัฒนารูปแบบการน�ำเสนอ การปรับหน้าข่าวในสื่อสิ่งพิมพ์ให้เป็นภาพเคลื่อนไหว การพัฒนาช่องทางใน
การแชร์ลิงค์ข่าว การเข้ากลุ่มเฟซบุ๊ค ต่างๆรวมถึงการหาเพจพันธมิตร
Content ภูมิภาค : การจัดประชุมผู้สื่อข่าวภูมิภาค การจัดการบริหาร Content ภูมิภาคให้เต็มประสิทธิภาพ และการบริหารเพจ
เนชั่นทั่วไทยและคมชัดลึกทั่วไทย และการหาพันธมิตรส�ำหรับแชร์ข่าวภูมิภาค
การขยายฐานภูมิภาค : ใช้กลยุทธ์สร้างเว็บไซต์สาขาที่กระจายจากเว็บไซต์หลัก โดยฝ่ายดูแลเว็บไซต์จะสร้างเว็บเริ่มจากจังหวัด
น�ำร่อง ได้แก่ Nation TV ศรีษะเกษ เพชรบูรณ์ และขอนแก่น การพัฒนาช่องทางการแชร์ การสร้างเพจของจังหวัด และมีการ
จัดหาเพจกลุ่มเป้าหมายส�ำหรับจังหวัด เพื่อสร้างเป็นฐานของภูมิภาค
การมีส่วนร่วมภาคประชาชน : เพื่อการเข้าถึงข้อมูลของภาคประชาชน โดยมีข้อก�ำหนดและเงื่อนไขระหว่างบริษัทและยูสเซอร์ ที่
มีเงื่อนไขการเป็นสมาชิกที่ชัดเจนและครอบคลุม และจัดหาเพจกลุ่มเป้าหมายในจังหวัด เพื่อสร้างพันธมิตรประชาชน
ร่วมกับพันธมิตรเปิดตลาดขายตรงแบบกลุ่ม : เนื่องจากอัตราการเช่าเวลาออกอากาศมีราคาค่อนข้างต�่ำ จึงใช้การแบ่งช่วงเวลา
ออกอากาศให้พันธมิตรแทน โดยมีเงื่อนไขว่าต้องให้ใช้ผู้ประกาศข่าวและพิธีกรของช่อง Nation TV ร่วมเป็นพิธีกรในรายการของ
พันธมิตรด้วย เพื่อสร้างให้ผู้ชมได้เห็นผู้ประกาศข่าวบ่อยๆ และสร้างภาพการจดจ�ำและมีผลต่อการเพิ่มแฟนรายการข่าวมากขึ้น

ส�ำหรับรายการที่ออกอากาศ จะน�ำไปเผยแพร่ในช่องทางสื่อโซเชียลมีเดียร่มกับพาร์ทเนอร์ ผู้เผยแพร่โฆษณาที่ผ่านการรับรอง เช่น
เฟซบุ๊ค ยูทูป เป็นต้น

ด้านการให้บริการข้อมูลผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่

บริษทั ฯน�ำข้อมูลข่าวสารจากสือ่ โทรทัศน์ของบริษทั ฯ และพันธมิตรทางธุรกิจมาพัฒนาให้มเี นือ้ หาและรูปแบบการน�ำเสนอทีส่ ามารถ
ตอบรับวิถกี ารใช้ชวี ติ ทีท่ นั สมัยของคนยุคใหม่ ซึง่ นิยมรับข่าวสารผ่านทางสือ่ รูปแบบใหม่ ในปี 2562 บริษทั ฯได้ให้บริการข้อมูลผ่านอุปกรณ์
เคลื่อนที่ประเภทต่างๆ เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ท โฟน แท็บเล็ต ด้วยการให้บริการส่งข่าวหรือรายงานเหตุการณ์ตา่ งๆผ่านโทรศัพท์
เคลื่อนที่ในรูปแบบข้อความสั้น ซึ่งสามารถให้บริการส่งข่าวผ่านระบบทุกเครือข่ายของโทรศัพท์เคลื่อนที่ และทุกประเภทข่าวตามความ
ต้องการของลูกค้า เช่น ข่าวธุรกิจ ข่าวภาษาอังกฤษ และข่าวสารทัว่ ไป เป็นต้น ซึง่ บริษทั ฯจะมีรายได้จากค่าสมาชิกรายเดือนของผูใ้ ช้บริการ
SMS ที่เป็นบริการของบริษัทฯ และได้รับส่วนแบ่งรายได้ค่าสมาชิก SMS ของพันธมิตรธุรกิจ
นอกจากนี้ บริษัทฯยังมีกลยุทธ์ในการพัฒนาคุณภาพและบริการสร้างสรรค์ใหม่ เพื่อดึงดูดใจและขยายฐานลูกค้า โดยมีการพัฒนาให้
บริการด้านข้อมูลส�ำหรับอุปกรณ์เคลือ่ นทีร่ ปู แบบใหม่ ให้สอดรับกับความต้องการของลูกค้าเป้าหมายทุกกลุม่ และก้าวทันกับการเปลีย่ นแปลง
เทคโนโลยี รวมถึงกระแสความนิยมของสังคมเสมอ เช่น Application ในการรับข้อมูลข่าวสารจากสถานีข่าวผ่านโทรศัพท์สมาร์ท โฟน
และแท็บเล็ต
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯยังได้มีกลยุทธ์ด�ำเนินธุรกิจและกลยุทธ์การแข่งขัน เพื่อเพิ่มความนิยมเว็บไซต์ของบริษัทฯ และรายได้จากการ
ขายโฆษณาในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และเว็บไซต์ของพันธมิตรทางธุรกิจ ดังนี้
การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของเว็บไซต์: บริษัทฯด�ำเนินการติดตามเพื่อพัฒนาเนื้อหาข้อมูลและระบบการใช้งานในเว็บไซต์
ให้มีความถูกต้อง ทันสมัย สอดรับความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และก้าวทันเทคโนโลยีใหม่ๆอยู่เสมอ เพื่อให้สอดคล้อง
การใช้โซเชียลมีเดียประชาสัมพันธ์: บริษัทฯได้ใช้โซเชียลมีเดียช่วยประชาสัมพันธ์ โดย NBC และเนชั่นกรุ๊ป มีผู้ติดตามในโซเชียลมี
เดียมากกว่า 7 ล้านคน
การแสวงหาความร่วมมือพันธมิตรทางธุรกิจรายใหม่: จากการที่บริษัทฯเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่แลกเปลี่ยนข่าวสารสาระความ
รู้ที่ครอบคลุมหลายกลุ่มลูกค้า เช่น นักธุรกิจ คนท�ำงาน นักเรียน นักศึกษา บริษัทฯจึงมีการขายโฆษณาแบบผสม เพื่อให้ลูกค้าโฆษณา
สามารถเลือกเงื่อนไขพิเศษในการลงโฆษณาในเว็บไซต์ต่างๆได้พร้อมกันในราคาส่วนลด นอกจากนี้บริษัทฯยังมีการขายโฆษณาข้ามสื่อทุก
ประเภทของบริษัทฯทั้งโทรทัศน์และเว็บไซต์ โดยก�ำหนดส่วนลดทีด่ งึ ดูดลูกค้าโฆษณา เพือ่ ให้สนองต่อความต้องการของกลุ่มลูกค้าโฆษณา
ได้มากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการกระจายการลงโฆษณาทั้งในสื่อที่ได้รับความนิยมจากลูกค้าโฆษณาในระดับสูงอย่างสื่อโทรทัศน์ และสื่อที่ได้รับ
ความนิยมจากลูกค้าโฆษณาระดับปานกลางอย่างสื่อเว็บไซต์ไปพร้อมกั้น

ด้านการให้บริการและจัดการประชาสัมพันธ์องค์กรผ่านเครือข่ายสังคม

บริษทั ฯให้บริการประชาสัมพันธ์และบริหารโซเชียลมีเดียให้กบั องค์กรทีส่ นใจ ปัจจุบนั บริษทั ฯต่างๆให้ความส�ำคัญกับการท�ำกิจกรรม
การตลาดและประชาสัมพันธ์ผา่ นโซเชียลมีเดียจ�ำนวนมาก ซึ่งเป็นโอกาสที่ก่อให้เกิดธุรกิจการให้บริการจัดการประชาสัมพันธ์ และบริหาร
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โซเชียลมีเดียให้กับบริษัทฯหรือองค์กรต่างๆที่ต้องการท�ำประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายผ่านโซเชียลมีเดีย
ทั้งนี้ ปัจจัยหลักในการให้บริการธุรกิจบริการประชาสัมพันธ์ผ่านโซเชียลมีเดีย คือ การรุกเข้าสู่โซเชียลมีเดียของเนชั่นกรุ๊ป อย่างเป็น
รูปธรรมและต่อเนื่องท�ำให้เนชั่นกรุ๊ป และNBC เป็นสื่อกลุ่มเดียวที่มีบุคลากรและรายงานข่าวผ่านทางโซเชียลมีเดียมากสุด ประกอบกับ
โฆษณาและประชาสัมพันธ์ผ่านโซเชียลมีเดียได้รับความนิยมอย่างสูงในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา โดยบุคลากรของบริษัทฯจะด�ำเนินการคิด
แผนการตลาดออนไลน์ และวิธีการประชาสัมพันธ์ผ่านทางโซเชียลมีเดียให้กับลูกค้าที่ต้องการเข้าถึงลูกค้าในกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่นิยมติดต่อ
สื่อสารผ่านทางออนไลน์
นอกจากนี้ NBC มีความได้เปรียบในธุรกิจนี้ในฐานะที่เป็นพันธมิตรกับเว็บไซต์คอมมูนิตี้ที่ใหญ่สุดในประเทศไทย ได้แก่ บล็อกแก๊งค์
เอ็กซ์ทีน และยังเป็นเจ้าของบล็อกโอเคเนชั่น รวมถึงการมีผู้ติดตามและแฟนเพจในโซเชียลมีเดียวมากกว่า 2 ล้านคน
บริษัทเนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน) หรือ NBC ให้ความส�ำคัญในธุรกิจ New Media มาตลอด และจะเห็นได้
ว่าในแต่ละปี บริษทั ฯไม่เคยหยุดนิง่ ในการพัฒนาและศึกษาค้นคว้าเทคโนโลยีใหม่ๆเพือ่ ตอบโจทย์ความต้องการของผูบ้ ริโภคและลูกค้ากลุม่
เป้าหมายได้อย่างครอบคลุม สร้างสรรค์ มีคุณภาพ และรองรับการเปลี่ยนผ่านของเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าในทุกๆวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ภาวะอุตสาหกรรม
และการแข่งขันทีวีดิจิทัลปี 2562
ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันทีวีดิจิทัลปี 2562

สถานการณ์ธุรกิจทีวีดิจิทัลในปี 2562 แม้จะมีการคืนช่องทีวีดิจิทัลให้กับกสทช. มากถึง 7 ช่อง แต่จ�ำนวนช่องทีวีดิจิทัลที่เหลืออยู่ยัง
ต้องแข่งขันกันอย่างรุนแรง นอกจากจะต้องแข่งขันกับธุรกิจทีวีดิจิทัลด้วยกันเองแล้ว ยังต้องแข่งขันกับคอนเทนต์อื่นๆด้วย โดยจากการ
เก็บข้อมูลจากบริษัท นีลเส็น ประเทศไทย จ�ำกัด ได้ประมาณการณ์มูลค่าตลาดโฆษณาของทุกช่องทีวีดิจิทัลปี 2562 อยู่ที่ 68,030 ล้านบาท
ใกล้เคียงกับปี 2561 ที่มีมูลค่ารวม 67,947 ล้านบาท โดยมูลค่าโฆษณาในทีวีดิจิทัลไม่ได้เติบโตสูงเหมือนในอดีต จากการแข่งขันของธุรกิจ
ให้บริการคอนเทนต์ทมี่ หี ลากหลายช่องทาง ตามทิศทางเทคโนโลยีทเี่ ปลีย่ นแปลงไป อย่างไรก็ตามการเก็บข้อมูลประมาณการรายได้โฆษณา
ทั้งหมดนี้เป็นการเก็บข้อมูลจาก spot โฆษณาที่ออกอากาศในทีวีทุกช่อง ซึ่งยังไม่ได้รวมส่วนลด โปรโมชั่นต่างๆของแต่ละช่อง
ทั้งนี้ จากข้อมูลของนีลเส็น เมื่อแบ่งกลุ่มประมาณการรายได้โฆษณาเป็นหมวดต่างๆ พบว่า กลุ่มช่อง HD ที่ประกอบด้วย 7 ช่อง ได้แก่
ช่อง 3 ช่อง 7 ช่อง One ไทยรัฐทีวี ช่อง 9 อมรินทร์ทีวี และพีพีทีวี มีมูลค่ารวมทั้งปีอยู่ที่ 43,584.92 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.35% จาก
ปี 2561 อยู่ที่ 42,170 .34 ล้านบาท ช่องที่มีประมาณการมูลค่าโฆษณาสูงสุดเรียงตามล�ำดับได้แก่ ช่อง 3 ช่อง 7 ช่อง 9 ช่อง One ไทยรัฐ
ทีวี อมรินทร์ทีวี และ PPTV โดยที่ช่อง 3 และช่อง 7 ยังครองส่วนแบ่งตลาดสูงสุดในกลุ่มนี้ รวมประมาณรายได้ของทั้ง 2 ช่องในปี 2562
อยู่ที่ประมาณ 67.26%
กลุ่มช่อง SD จากต้นปีมีทั้งหมด 7 ช่อง ช่อง 3SD และช่อง Spring 26 ขอคืนใบอนุญาตไป 2 ช่องเหลือผู้ประกอบการในช่วงไตรมาส
สุดท้ายของปีอยู่ 5 ช่อง ได้แก่ Mono เวิร์คพอยท์ ช่อง 8 True4U และ GMM25 มีมูลค่า 17,929.16 ล้านบาท ลดลง 0.64% เมื่อเทียบ
กับปี 2561 ที่อยู่ที่ 18.045.28 ล้านบาท ช่องที่มีประมาณการมูลค่าโฆษณาสูงสุดได้แก่ ช่อง 8 ช่องเวิร์คพอยท์ Mono รองลงมาเป็นช่อง
GMM25 True4U และช่อง 3SD ที่ออนแอร์วันสุดท้ายเมื่อ 30 ก.ย. 62 และ ช่อง Spring 26 ที่ออนแอร์วันสุดท้ายเมื่อ 15 ส.ค. 62
ช่องข่าว จากทั้งหมด 7 ช่อง ขอคืนใบอนุญาตกับกสทช.ไป 4 ช่องเหลือเพียง 3 ช่องในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี ได้แก่ช่อง NATION
TV ช่อง TNN และช่องนิวทีวี ท�ำให้ประมาณการรายได้โฆษณาลดลงมากเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว โดยปี 2562 ทั้งปีมีมูลค่า 1,902.15
ล้านบาท ลดลง 26.62% เมื่อเทียบกับปี 2561 ที่มีมูลค่าอยู่ที่ 2,592.38 ล้านบาท
กลุ่มช่องเด็กที่เหลืออยู่ 2 ช่องเมื่อต้นปี 2562 ในปีนี้ทั้ง 2 ช่องขอคืนใบอนุญาตทั้งหมด ดังนั้นตัวเลขมูลค่าโฆษณาจึงเป็นการรวบรวม
ในเดือนที่ยังออกอากาศเป็นเวลา 9 เดือนเท่านั้น รวมมูลค่า 385.34 ล้านบาท ลดลงถึง 38.30% เมื่อเทียบกับปี 2561 ที่นับรวมทั้งปี
มีมูลค่าอยู่ที่ 623.79 ล้านบาท
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ส่วนช่องสาธารณะ จ�ำนวน 3 ช่อง มีเพียง 2 ช่องได้แก่ช่อง 5 และ NBT ที่มีโฆษณาได้ ในปี 2562 มีมูลค่ารวม 4,228.96 ล้านบาท
ลดลง 6.36% เมื่อเทียบกับปี 2561 ที่มีมูลค่าราวมอยู่ที่ 4,515.43 ล้านบาท โดยงบโฆษณาส่วนใหญ่อยู่ที่ช่อง 5 มากกว่าช่อง NBT
จากภาพรวมทั้งปีจะเห็นว่า น�้ำหนักของโฆษณาอยู่ในกลุ่มช่อง HD มากกว่ากลุ่มอื่นๆ แต่กลุ่มช่อง SD ก็มีการเติบโตสูงเช่นกัน
หากเทียบเฉพาะ 5 ช่องที่ยังประกอบการอยู่ มีการเติบโตสูงขึ้น โดยเฉพาะในช่อง Mono และ GMM25
อย่างไรก็ตาม หากดูมูลค่าเม็ดเงินโฆษณาในตลาดภาพรวมปี 2562 นั้น นีลเส็น ได้รายงานว่ามีมูลค่า 124,267 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3%
เมื่อเทียบกับปี 2561 โดยสื่อทีวียังคงเป็นสื่อที่มีสัดส่วนของการใช้เม็ดเงินโฆษณาสูงสุดอยู่ที่ 57% มูลค่า 70,298 ล้านบาท ไม่เติบโต
รองลงมาเป็น สื่อดิจิทัลมูลค่า 20,163 ล้านบาท เติบโต 19% ตามด้วย สื่อโฆษณานอกบ้าน (ป้ายโฆษณา-สื่อเคลื่อนที่) มูลค่า 13,513 ล้าน
บาท เติบโต 5% สื่อในโรงภาพยนตร์ มูลค่า 8,838 ล้านบาท เติบโต 20%
สื่อที่ยังอยู่ในช่วงขาลง คือ สื่อสิ่งพิมพ์ มูลค่า 5,681 ล้านบาท ติดลบ 23% สื่อวิทยุ มูลค่า 4,735 ล้านบาท ติดลบ 1% และสื่อ
อินสโตร์ มูลค่า 1,040 ล้านบาท ติดลบ 2%
ด้านกลุ่มอุตสาหกรรม 3 อันดับแรกที่ใช้เม็ดเงินโฆษณาสูงสุดในปี 2562 ได้แก่
1. กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage) มูลค่า 18,335 ล้านบาท
2. กลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลส่วนบุคคลและเครื่องส�ำอาง (Personal Care & Cosmetic) มูลค่า 14,443 ล้านบาท และ
3. กลุ่ม Media & Marketing มูลค่า 13,505 ล้านบาท โดยทั้ง 3 กลุ่มอุตสาหรรมมีการใช้เม็ดเงินโฆษณาเพิ่มขึ้นจากปี 2561 โดย
		 เฉพาะกลุ่ม Media & Marketing ที่เติบโตถึง 31% จาก Direct sales

ส�ำหรับ 10 อันดับ บริษัทที่ใช้เม็ดเงินโฆษณาสูงสุดในปี 2562 ได้แก่
1. ยูนิลีเวอร์ มูลค่า	 3,446 ล้านบาท
2. Life Star มูลค่า 2,903 ล้านบาท
3. พีแอนด์จี มูลค่า	 2,521 ล้านบาท
4. ทีวีไดเร็ค มูลค่า	 2,221 ล้านบาท
5. เนสท์เล่ มูลค่า	 1,977 ล้านบาท
6. โตโยต้า
มูลค่า 1,903 ล้านบาท
7. ลอรีอัล
มูลค่า 1,589 ล้านบาท
8. โคคา-โคล่า	 มูลค่า	 1,511 ล้านบาท
9. อีซูซุ
มูลค่า 1,397 ล้านบาท
10. ไบเออร์สดอร์ฟ มูลค่า	1,264 ล้านบาท
ที่มา : บริษัท นีลเส็น ประเทศไทย จ�ำกัด
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ปัจจัยความเสี่ยง ปี 2562
3.ปัจจัยความเสี่ยง ปี 2562

ธุรกิจทีวีดิจิทัลในประเทศไทยที่ได้เริ่มต้นมาตั้งแต่ปี 2556 ผ่านพ้นมา 7 ปี จากจ�ำนวนทีวีดิจิทัลช่วงเริ่มต้นที่มีช่องมากถึง 24 ช่อง
แต่สถานการณ์ทางธุรกิจท�ำให้ทีวีดิจิทัลต้องล้มลุกคลุกคลาน ด้วยผลประกอบการไม่ได้เป็นไปอย่างที่คาดหวัง ท�ำให้ล่าสุดปัจจุบันมีทีวี
ดิจิทัลเหลือเปิดด�ำเนินการเพียง 15 ช่องเท่านั้น
การเปลี่ยนผ่านของธุรกิจทีวดี ิจทิ ัลครั้งใหญ่เกิดขึ้นวันที่ 11 เมษายน 2562 ทีค่ ณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือคสช. ได้ออกประกาศ
ค�ำสั่งคสช. ฉบับที่ 4/2562 เปิดทางให้ผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลสามารถคืนช่องได้ พร้อมทั้งยังสามารถได้รับเงินชดเชย ท�ำให้มีผู้ประกอบ
การทีวีดิจิทัลจ�ำนวน 7 ช่อง ตัดสินยื่นความจ�ำนงของคืนใบอนุญาตให้กับส�ำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ประกอบด้วย
1. กลุ่มช่องเด็กและเยาวชน จ�ำนวน 2 ช่อง ได้แก่ ช่อง 3 Family และช่อง MCOT Family
2. กลุ่มช่องข่าว จ�ำนวน 3 ช่อง ได้แก่ ช่องสปริงส์นิวส์ ช่อง Bright TV และช่อง VOICE TV
3. ช่อง SD จ�ำนวน 2 ช่อง SPRING 26 และช่อง 3SD
ทั้งนี้ ช่อง Spring 26, Spring News และ Bright TV เป็น 3 ช่องแรกที่น�ำร่องยุติการออกอากาศไปก่อนหน้าตั้งแต่ 16 สิงหาคม
2562 และตามด้วย VOICE TV ช่อง 21 ที่จะยุติการออกอากาศบนดิจิทัลทีวีวันที่ 1 กันยายน 2562 แต่ยา้ ยไปอยู่ในแพลตฟอร์มใหม่อย่าง
เคเบิลทีวีและออนไลน์ ขณะที่วันที่ 16 กันยายน 2562 ช่อง MCOT Family ได้ยุติการออกอากาศ และวันที่ 30 กันยายน 2562 อีก 2
ช่อง คือช่อง 3SD และ 3Family ออกอากาศเป็นวันสุดท้าย และจะยุติการออกอากาศครบทั้ง 7 ช่องที่ขอคืนใบอนุญาตจากทาง กสทช.
ในวันที่ 1 ตุลาคม 2562
ปัจจุบันท�ำให้เหลือจ�ำนวนช่องทีวีดิจิทัล 15 ช่อง เนื่องจากช่อง Thai TV และ LOCA ได้ยุติการออกอากาศไปก่อนหน้านี้แล้ว โดยทั้ง
15 ช่องที่ยังด�ำเนินธุรกิจทีวีดิจิทัลต่อไป ได้แก่ ช่องข่าว 3 ช่อง คือ TNN, NEW 18 และ Nation TV ช่อง SD จ�ำนวน 5 ช่อง ได้แก่
เวิร์คพอยท์, True4U, GMM25 ช่อง 8 และ Mono 29 ส่วนช่อง HD ยังอยู่ครบทั้ง 7 ช่องเหมือนเดิม คือ ช่อง 9 MCOT HD, ช่อง One,
ไทยรัฐทีวี, 3HD, AMARIN TV, ช่อง 7HD และช่อง PPTV
ปัจจัยทีท่ ำ� ให้ธรุ กิจทีวดี จิ ทิ ลั หลายช่องต้องเลือกทีจ่ ะคืนใบอนุญาตอนุญาตให้กบั กสทช. เนือ่ งจากแบกรับภาระต้นทุนไม่ไหวท�ำให้ตอ้ ง
เลิกกิจการ เพราะด้วยการแข่งขันที่รุนแรงในภาวะเศรษฐกิจที่ไม่เอื้ออ�ำนวย ส่งผลให้เม็ดเงินงบโฆษณาในส่วนของสื่อทีวีดิจิทัลลดลงทุกปี
อีกทั้งการเปลี่ยนผ่านของเทคโนโลยีดิสรัสชั่นจาก 3 จี ไปสู่ 4จี และล่าสุด 5จี ท�ำให้มีการแข่งขันของธุรกิจทีวีบนแพลตฟอร์มที่หลากหลาย
ยิ่งท�ำให้ธุรกิจทีวีดิจิทัลภายใต้ใบอนุญาตของกสทช.ประสบความยากล�ำบากในการด�ำเนินธุรกิจยิ่งขึ้นไปอีก
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เม็ดเงินโฆษณาทีวีหดแต่เพิ่มแพลตฟอร์มออนไลน์

ส�ำหรับเม็ดเงินโฆษณาที่มีการคาดการณ์จากบริษัทมีเดีย อินไซต์ จ�ำกัด หรือเอ็มไอ ประเมินภาพรวมอุตสาหกรรมโฆษณาในปี 2562
ก�ำลังเผชิญความยากล�ำบากสุดในรอบ 20 ปี เนื่องจากมีปัจจัยลบกระทบหลายชั้นทั้งสถานการณ์เศรษฐกิจ ก�ำลังซื้อที่ชะลอตัว ส่งผลให้
ลูกค้าลดการใช้จ่ายลง ขณะเดียวกันการเข้ามาของสื่อใหม่อย่างออนไลน์ เกิดดิจิทัลดิสรัปชั่น ท�ำให้แบรนด์สินค้าโยกใช้เงินโฆษณาไปยัง
แพลตฟอร์มสื่อออนไลน์มากขึ้น ท�ำให้ทั้งปี 2562 เม็ดเงินโฆษณารวมจะมีมูลค่าประมาณ 89,213 ล้านบาท เติบโตเพียง 0.13% เท่านั้น
ขณะที่ช่วง 11 เดือน (ม.ค.-พ.ย.) เม็ดเงินอยู่ที่ 83,102 ล้านบาท ล้านบาท หดตัว 23% เทียบช่วงเดียวกันปีก่อน แบ่งเป็น
สื่อทีวีมีเม็ดเงินโฆษณา
43,082 ล้านบาท
อินเทอร์เน็ต
18,493 ล้านบาท
สื่อนอกบ้านและสื่อเคลื่อนที่ 10,979 ล้านบาท
หนังสือพิมพ์
3,747 ล้านบาท
วิทยุ
3,661 ล้านบาท
สื่อในโรงภาพยนตร์
2,324 ล้านบาท
นิตยสาร
816 ล้านบาท

หดตัว 5%
เติบโต 19%
เติบโต 4%
ลดลง 24%
ลดลง 1%
เติบโต 17%
ลดลง 21%

ผลส�ำรวจพฤติกรรมผู้บริโภคเสพสื่อแตกต่างช่วงวัย

เม็ดเงินโฆษณาที่ไปเพิ่มยังแพลต์ฟอร์มดิจิทัลผ่านสื่อออนไลน์เพิ่มมากขึ้น สอดคล้องกับผลส�ำรวจของ กสทช. ซึ่งได้ร่วมกับทีมวิจัย
จากสถาบันอาณาบริเวณศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ส�ำรวจพฤติกรรมและ
แนวโน้มการบริโภคสื่อของไทยปี 2562 โดยใช้กลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่จ�ำนวน 10,000 ครัวเรือนทั่วประเทศ แบ่งผู้บริโภคออกเป็น 5
เจนเนอเรชั่น คือ 1. เจน จี.ไอ. อายุมากกว่า 75 ปี 2. เบบี้บูมเมอร์ อายุ 57-75 ปี 3. เจน เอ็กซ์ อายุ 42-56 ปี 4. เจน วาย อายุ 23-41 ปี
และ 5. เจน แซด อายุต�่ำกว่า 23 ปี โดยพบ 10 การเปลี่ยนแปลงส�ำคัญของผู้บริโภคทั้ง 5 เจเนอเรชั่น
1. พฤติกรรมเสพสื่อคนไทย ปี 2562 โดยผลการส�ำรวจสรุปข้อมูลการบริโภคสื่อของคนไทยในสื่อ 4 ประเภท แบ่งเป็นการเสพสื่อ
ทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์ โดยมีการบริโคสื่อทีวีสูงสุดที่สัดส่วน 85.9% แบ่งการรับชมเป็น 3 รูปแบบ คือ ดูสดตามผังรายการ 49.9%
ดูย้อนหลังและออนดีมานด์ 15.1% และดูทั้ง 2 รูปแบบ 35% ระยะเวลาดูทีวี 1-4 ชั่วโมงต่อวัน สัดส่วน 69.5% ช่วงเวลาหลักที่ดู 18.0022.00 น. สัดส่วน 70.9% ส�ำหรับ 3 รายการยอดนิยม ข่าว 89.8% ละคร/ซีรีส์ 83.5% และวาไรตี้ 78.3%
สื่อวิทยุ สัดส่วน 55.6% เป็นการฟังทั้งระบบFM ระบบAM มิวสิคสตรีมมิ่ง แบ่งเป็น 3 รูปแบบ ฟังจากเครื่องรับวิทยุ 32.6% ฟัง
เพลงออนไลน์หรือมิวสิคสตรีมมิ่ง 34.3% และฟังทั้ง 2 รูปแบบ 33.1% ระยะเวลาฟังวิทยุ 1-2 ชั่วโมงต่อวัน สัดส่วน 74.4% ช่วงเวลาหลัก
6.00-12.00 น. สัดส่วน 54.1% โดย 3 รายการยอดนิยม บันเทิง 79.7% ข่าว 72.2% รายการสาระ 56.9%
สื่อสิ่งพิมพ์ สัดส่วน 51.5% เป็นการอ่านทั้งฉบับเล่มและออนไลน์ แบ่งเป็น อ่านหนังสือพิมพ์ 53.3% อ่านนิตยสาร 9% และอ่านทั้ง
หนังสือพิมพ์และนิตยสาร 37.3% พฤติกรรมอ่านหนังสือพิมพ์เฉลี่ย 5-20 นาทีต่อวัน สัดส่วน 69.5% เวลาหลักที่อ่าน 6.00-12.00 น.
สัดส่วน 60.5% เนื้อหาที่นิยมอ่านมากที่สุด ข่าวประจ�ำวัน 92% คอลัมน์การเมือง 68.3% และคอลัมน์บันเทิง/ดารา 60.2%
ขณะที่ พฤติกรรมอ่านนิตยสารเฉลี่ย 15-30 นาทีต่อครั้ง สัดส่วน 50% ช่วงเวลาที่อ่าน 12.00-21.00 น. สัดส่วน 61.1% เนื้อหา
ที่นิยมมากที่สุด ท่องเที่ยว 79.3% บ้านและสวน 65.5% และผู้หญิงแฟชั่น 63.4% สื่อในโรงภาพยนตร์ สัดส่วน 33.7% พฤติกรรมการ
รับชม เป็นโรงภาพยนตร์ในศูนย์การค้า 96.2% ความถี่นานๆครั้ง 73.1% ช่วงเวลาที่นิยมรับชมมากสุด 13.00-20.00 น. สัดส่วน 69.2%
ประเภทของภาพยนตร์ที่รับชมสูงสุด คือ แอคชั่น 62.9% ผจญภัย 49.8% และตลก 48.4% ช่องทางติดตามข่าวสาร ส�ำนักข่าว
(ทุกช่องทาง) 45.2% แชร์จากสังคมออนไลน์ 20.5% โซเชียลมีเดียของนักข่าว 16.6% แอปพลิเคชั่น/เว็บไซต์รวมข่าว 10.8% ค้นหา
ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต 6.9%
2. เสพสื่อทีวีสูงสุด–สิ่งพิมพ์ต�่ำสุด ผลส�ำรวจพบว่าคนไทยมีการบริโภคสื่อทีวีมากที่สุด 85.9% รองลงมา ได้แก่ การบริโภคสื่อกลาง
แจ้ง (ป้ายโฆษณาต่างๆ) 84.3% สื่อวิทยุ 55.6% สื่อภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ 51.5% สื่อสิ่งพิมพ์ มีผู้บริโภคน้อยที่สุด 33.7%
3. เหลื่อมล�้ำระหว่าง “เจน” และช่องว่างระหว่างวัย พฤติกรรมการบริโภคสื่อในประเทศไทยมีความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มอายุ
หรือ ที่เรียกว่าความเหลื่อมล�้ำระหว่างเจเนอเรชัน (Generation Divide) และ ช่องว่างระหว่างวัย (Generation Gap) โดยกลุ่มสูงวัยที่
มีอายุตงั้ แต่ 57 ปีขนึ้ ไป ทัง้ เบบีบ้ มู เมอร์ และเจน จี.ไอ. ยังบริโภคสือ่ ดัง้ เดิมค่อนข้างมาก ทัง้ การดูทวี สี ดโปรแกรมออกอากาศ อ่านหนังสือพิมพ์
รูปแบบกระดาษ ขณะที่คนรุ่นใหม่ที่มีอายุ 41 ปี หรือน้อยกว่า ทั้งเจน วายและเจนแซด บริโภคสื่อหลากหลายช่องทางมากขึ้น โดยเฉพาะ
สื่อออนไลน์ ส่วนเจนเอ็กซ์ อายุ 42-56 ปี เป็นกลุ่มที่มีพฤติกรรมคาบเกี่ยวระหว่างทั้งกลุ่มสูงวัยและคนรุ่นใหม่
4. รายได้ขยับขึ้นทุก 10,000 บาท ดูทีวีออนดีมานด์เพิ่ม จากการวิจัยพฤติกรรมผู้ชม พบว่าครัวเรือนที่มีรายได้เพิ่มขึ้นทุก 10,000 บาท
จะเข้ า ถึ ง สื่ อ ผ่ า นอิ น เทอร์ เ น็ ต ความเร็ ว สู ง หรื อ เน็ ต บ้ า น เพิ่ ม ขึ้ น 4.5% โดยเขตเทศบาลหรื อ เขตเมื อ งเพิ่ ม ขึ้ น 8.2% และกลุ ่ ม
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เจนแซด เข้าถึงมากกว่าทุกวัย นอกจากนี้ผู้ชมยังมีพฤติกรรมดูทีวีแบบออนดีมานด์เพิ่มขึ้น 10.3% ส่วนการเข้าถึงสื่อผ่านสมาร์ทโฟน เมื่อ
รายได้เพิ่มขึ้นทุก 10,000 บาท จะเพิ่มขึ้น 2.3% ถือว่าเป็นอัตราไม่สูงเพราะปัจจุบันคนไทยส่วนใหญ่มีการใช้งานสมาร์ทโฟนเป็นจ�ำนวน
มากแล้ว ขณะที่ครัวเรือนไทยที่มีรายได้เพิ่มขึ้นทุก 10,000 บาท จะใช้อุปกรณ์โทรทัศน์แบบแอนะล็อก ลดลง 4.3% แต่ใช้อุปกรณ์โทรทัศน์
ระบบดิจิทัลเพิ่มขึ้น 2.2% และสมาร์ททีวี เพิ่มขึ้น 1.5% จากพฤติกรรมการใช้อุปกรณ์รับชมสื่อและรายได้ครัวเรือนไทย ถือว่าการรับชม
โทรทัศน์ และอุปกรณ์โทรทัศน์แบบแอนะล็อกเป็นสินค้าด้อยค่าทางเศรษฐศาสตร์ คือ เมื่อมีรายได้เพิ่มขึ้นจะบริโภคลดลง
5. กลุ่มสูงวัยดูทีวีผ่านเคเบิล/ทีวีดาวเทียม ช่องทางการดูทีวีผ่านแพลตฟอร์มต่างๆในแต่ละเจนแตกต่างกัน โดยกลุ่มสูงวัยทั้ง เจน
จี.ไอ. และเบบี้บูมเมอร์ ดูทีวีผ่านแพลตฟอร์ม เคเบิลและทีวีดาวเทียมสูงสุด เช่นเดียวกับ เจน เอ็กซ์ และเป็นสัดส่วนที่สูงกว่าช่องทางทีวี
ดิจิทัลภาคพื้นดิน ซึ่งน่าจะมาจากสาเหตุที่ครัวเรือนไทยติดตั้งเคเบิลและจานดาวเทียมอยู่ก่อนแล้ว ขณะที่ระบบทีวีดิจิทัลภาคพื้นดิน ต้อง
ติดตั้งอุปกรณ์กล่องและเสารับสัญญาณเพิ่มเติม และสัญญาณในบางพื้นที่ไม่ชัดเทาเคเบิลและทีวีดาวเทียม
พฤติกรรมกลุ่มสูงวัย ยังติดตามข้อมูลข่าวสารจากส�ำนักข่าวทั้งผ่านหนังสือพิมพ์ รายการทีวี รายการวิทยุ และเว็บไซต์ ของส�ำนักข่าว
ต่างๆมากที่สุด และสัดส่วนของการติดตามข่าวสารจากส�ำนักข่าวดังกล่าวมีแนวโน้มลดลงตามช่วงวัยที่เปลี่ยนไป นอกจากนี้ยังเป็นกลุ่มที่
ฟังเพลงออนไลน์ หรือมิวสิคสตรีมมิ่ง และรับชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์น้อยมาก โดยกลุ่มสูงวัยมีสัดส่วนอ่านหนังสือพิมพ์ในรูปแบบ
กระดาษเท่านั้นในอัตราสูง เจน จี.ไอ. อยู่ที่ 75% และเบบี้บูมเมอร์ 65.3%
6. คนรุ่นใหม่ตามข่าวสื่อโซเชียล โดยคนรุ่นใหม่นิยมติดตามข้อมูลข่าวสารจากการแชร์ของเพื่อนในสื่อสังคมออนไลน์มากที่สุด รอง
ลงมา คือ ติดตามจากบัญชีผู้ใช้ของนักข่าวบนทวิตเตอร์ เฟซบุ๊ก หรืออินสตาแกรม โดย เจน วายและเจน แซด เสพคอนเทนต์ทีวี ผ่าน
สัญญาณอินเทอร์เน็ตมากกว่าแพลตฟอร์มอื่นๆ ไม่วา่ จะเป็น ทีวีดิจิทัลภาคดิน หรือเคเบิล/ทีวีดาวเทียมกลุ่มนี้นิยมฟังเพลงออนไลน์ หรือ
มิวสิคสตรีมมิ่ง รวมทั้งรับชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ ในสัดส่วนที่สูงมาก ในส่วนของสื่อสิ่งพิมพ์ พบว่ากลุ่มคนรุ่นใหม่หันไปบริโภค
หนังสือพิมพ์ในรูปแบบออนไลน์มากกว่า โดยกลุม่ เจน แซด มีสดั ส่วนอ่านหนังสือพิมพ์ออนไลน์เท่านัน้ (ไม่อ่านในรูปแบบกระดาษ) 43.9%
และ ส่วนเจน วาย อยู่ที่ 31.5%
7. หนังสือพิมพ์ถกู ดิสรัปชัน่ มากสุด โดยผูบ้ ริโภคหันไปอ่านสือ่ ออนไลน์แทนการอ่านสือ่ ในรูปแบบกระดาษมากขึน้ โดยเฉพาะในกลุม่
เจนวายและแซด ที่มีการอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ออนไลน์มากกว่าสื่อสิ่งพิมพ์กระดาษ
8. ผู้บริโภคทุกวัยไม่มีความภักดี (Loyalty) กับทุกสื่อ ปัจจุบันผู้บริโภคส่วนใหญ่ไม่มีรายการโทรทัศน์ รายการวิทยุ หนังสือพิมพ์ และ
นิตยสาร ที่บริโภคเป็นประจ�ำ สะท้อนให้เห็นว่าความภักดีของผู้บริโภคในสื่อประเภทต่างๆลดลง โดยผู้บริโภคจะให้ความส�ำคัญกับเนื้อหา
ที่ต้องการเสพมากกว่าแบรนด์แต่ละสื่อ และเลือกบริโภครายการประเภทที่ตนสนใจเท่านั้น
9. ครัวเรือนรายได้สูงเชื่อโฆษณาออนไลน์ เพราะมีการเข้าถึงสื่อผ่านอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (เน็ตบ้าน) มากกว่า มีแนวโน้มเชื่อถือ
โฆษณาจากสื่อออนไลน์มากขึ้น และเชื่อโฆษณาจากสื่อทีวีน้อยลง นอกจากนี้กลุ่มที่มีการศึกษาสูงและมีรายได้สูง มีสัดส่วนดูทีวีผ่าน
อินเทอร์เน็ตมากกว่ากลุม่ อืน่ ๆ และมีแนวโน้มดูรายการย้อนหลังแบบออนดีมานด์มากขึน้ โดยปัจจัยการดูทวี ยี อ้ นหลังมาจากเหตุผลติดธุระ
ไม่สามารถดูตามผังรายการได้ และโฆษณาไม่ได้ส่งผลให้ผู้ชมหลีกเลี่ยงการดูรายการย้อนหลัง
10. สังคมสูงวัยอีก 10 ปี คนไทย 50% ยังดูทีวี ต้องถือว่าธุรกิจทีวียังมีโอกาสไปต่อ เนื่องจากประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมสูงวัย ท�ำให้
คนสูงอายุ ยังบริโภคสือ่ ผ่านช่องทางดัง้ เดิมอยู่ ดังนัน้ ทีวแี ละสือ่ เก่าอืน่ ๆยังไม่ลดลงอย่างรวดเร็วนัก คาดการณ์วา่ อีก 10 ปีขา้ งหน้า ประชากร
ไทย 50% ซึ่งก็คือกลุ่มสูงวัย ยังมีแนวโน้มดูทีวีสดตามผังรายการอยู่

ธุรกิจทีวีดิจิทัลปรับตัวรับเทคโนโลยีดิสรัปชั่น

จากภาพรวมสถานการณ์แข่งขันของทีวดี จิ ทิ ลั ทีย่ งั แข่งขันกันอย่างรุนแรง และไม่เฉพาะการแข่งขันกับช่องทีวดี จิ ทิ ลั ด้วยกัน แต่ยงั ต้อง
แข่งขันกับสื่อออนไลน์ที่เข้ามาแทนที่ในทุกๆช่องทาง ท�ำให้หนึ่งในสถานีข่าวทีวีดิจิทัลยอดนิยม “Nation TV” ช่อง 22 ได้เตรียมพร้อมต่อ
การปรับตัวและเปลี่ยนแปลงของกระแสเทคโนโลยีดิสรัปชั่น ไม่เฉพาะการน�ำเสนอเนื้อหาที่ยังคงคุณภาพในด้านรายการข่าวอย่างเข้มข้น
เจาะลึก และเที่ยงตรง เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ชมแล้ว ยังได้เชื่อมโยงธุรกิจเข้ากับสื่ออนไลน์บนแพลต์ฟอร์มต่างๆ เพื่อให้เข้าถึง
เนือ้ หาสาระจากทีมงานคุณภาพของช่องข่าวยอดนิยม Nation TV ได้ตลอดเวลาไม่วา่ จะเป็นการรับชมสด หรือรับชมย้อนหลังผ่าน Nation
TV ช่อง 22 และบนแพลต์ฟอร์มออนไลน์ทั้ง Facebook ที่มียอดกดไลค์ (Like) หน้าเพจ Facebook แล้ว 2,920,482 คน รวมทั้งยัง
สามารถรับชมรายการสด (LIVE) บนทีวีออนไลน์ผา่ นสมาร์ทโฟน รวมทั้งรับชมย้อนหลังผ่านช่องทาง YouTube และเว็บไซต์ของ Nation
TV ที่ www.nationtv.tv
นอกจากนี้ Nation TV ช่อง 22 ยังได้เพิ่มช่องทางเพื่อให้ผู้บริโภคไม่พลาดข่าวส�ำคัญผ่านช่องทางน�ำเสนอข่าวทาง Line รวมทั้งน�ำ
เสนอข่าวส�ำคัญบนสื่อป้ายโฆษณาดิจิทัลที่ติดตั้งตามจุดส�ำคัญในกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นการปรับตัวให้เข้าถึงสื่อโฆษณาใหม่ๆ ในทุกช่องทางบน
แพลต์ฟอร์มในรูปแบบที่หลายหลายตามพฤติกรรมของผู้บริโภคในทุกกลุ่มและทุกช่วงวัย
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ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ข้อมูลปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562)

ล�ำดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

กลุ่มผู้ถือหุ้น
บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
นายสมบัติ พานิชชีวะ
นายชัยณรงค์ แสงทองอร่าม
บริษัท กรีนสยาม จ�ำกัด
นางสาวกัญจนารัศม์ วงศ์พันธุ์
นายนิวัตน์ แจ้งอริยวงศ์
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ำกัด
นายฉัตรชัย พิจิตรพงศ์ชัยร
นางสาวลักษณา พิจิตรพงศ์ชัย
นายศิริศักดิ์ เอกพิศุทธิ์สุนทร
อื่นๆ

รวม

จ�ำนวนหุ้นที่ถือ

ร้อยละ

382,553,074
16,222,600
15,267,100
15,000,000
10,495,000
5,000,000
4,110,600
3,640,100
3,144,100
2,855,000
77,149,235

71.45
3.03
2.85
2.80
1.96
0.93
0.77
0.68
0.59
0.53
14.41

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

1,370
3

535,246,990
189,819

99.96
0.04

1,373

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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การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ของบริษัท ปี 2562
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รายงาน
ประจ�ำปี 2562

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
ที่สำ� คัญที่สุดของบริษัท ได้แก่การเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษัท จึงได้ก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ และประกาศนโยบายฯ ให้พนักงานทุกระดับทราบและถือปฏิบัติ
การสื่อสารนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการตระหนักดีว่า การด�ำเนินการเรื่องการก�ำกับดูแลกิจการนั้น เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้
ปัจจัยหลักที่เป็นตัวขับเคลื่อนการด�ำเนินงาน คือ พนักงานทุกคนของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ จึงได้ประกาศแจ้งพนักงาน และมีการ
ประชาสัมพันธ์ผา่ นเว็บไซต์สอื่ สารภายในองค์กร รวมถึงฝ่ายบริหารได้ตดิ ตามก�ำกับให้มกี ารด�ำเนินงานตามนโยบายในทุกด้านอย่างใกล้ชดิ
นอกจากนั้นเพื่อสร้างความเข้าใจกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม บริษัทฯ ได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีดังกล่าวผ่าน
เว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปและผู้ลงทุนรับทราบด้วย

การติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ

จากความมุ่งมั่นในการปรับปรุงเรื่องธรรมาภิบาลของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มีการประกาศใช้หลักการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดีส�ำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2549 โดยผลการประเมินที่เกี่ยวกับการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ มีดังนี้
• ผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญประจ�ำปี 2562 ซึง่ จัดโดยสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย สมาคมบริษทั จดทะเบียน
		 และส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยบริษัทได้คะแนน 90.50 คะแนนเต็ม 100 คะแนน
• ผลการประเมินโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต บริษัทได้รับมอบใบรับรองเป็นสมาชิกจาก
		 โครงการแนวร่วมของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต(CAC) อันเป็นการยืนยันได้ว่าบริษัทตระหนักและเล็งเห็นถึงความ
		 ส�ำคัญของการวางระบบป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน และพร้อมที่จะด�ำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ซึ่งใบรับรองมีอายุ 3 ปี นับจาก
		 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560
• การปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ในปี 2562 ของบริษัทฯ ได้ครอบคลุมเนื้อหา 5 หมวด ได้แก่
1) สิทธิของผู้ถือหุ้น
2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
3) บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1) สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ตระหนักดีว่า ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในความเป็นเจ้าของโดยควบคุมบริษัทผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการให้ท�ำหน้าที่แทนตนและมี
สิทธิในการตัดสินใจเกีย่ วกับการเปลีย่ นแปลงทีส่ ำ� คัญของบริษทั ฯ โดยก�ำหนดไว้ในนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ บริษทั ฯได้ให้ความส�ำคัญ
และเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก�ำหนด
บริษทั ฯ มีนโยบายปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกัน โดยตระหนักถึงสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลของบริษทั ฯ อย่างเพียงพอและทันเวลา
มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relation) ท�ำหน้าที่ ให้ข้อมูล ตอบค�ำถามต่างๆ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศต่างๆ
ของบริษัทฯ ไว้ที่เว็บไซต์ www.nbc.co.th เพื่อให้ข้อมูลของบริษัทต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งได้แก่
จดหมายแจ้งข่าวสาร นัดพบปะนักลงทุน รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็น สอบถามได้อย่างเท่าเทียมกัน

การประชุมผู้ถือหุ้น
• การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและวิสามัญผู้ถือหุ้น ในปี2562
คณะกรรมการบริษัท ให้ความส�ำคัญกับการจัดประชุมสามัญประจ�ำปี เพื่อรายงานให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบผลการด�ำเนินงานของบริษัท
และร่วมตัดสินใจในเรื่องส�ำคัญของบริษัท รวมทั้งซักถามข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารงานและกิจการของบริษัทจาก
คณะกรรมการบริษทั และฝ่ายจัดการ โดยการจัดประชุมผูถ้ อื หุน้ ภายในปี 2562 ทีผ่ า่ นมา บริษทั ไม่เพียงแต่ปฏิบตั ใิ ห้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง ครบถ้วน แต่ยังมุ่งเน้นให้การด�ำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
รายงาน
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อย่างเต็มที่ โดยยึดถือปฏิบัติตามแนวทางในคู่มือ 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 2562 บริษัทฯ ได้จัดการประชุมผู้ถือหุ้น จ�ำนวน 3 ครั้ง ดังนี้
1. จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2562 ในวันที่ 25 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 9 (ห้อง B) อาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์
ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร เวลา 14.00 น. โดยเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 13.00 น. โดยมีกรรมการเข้า
ร่วมประชุม 8 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 10 ท่าน มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเป็นจ�ำนวน 32 ราย รวมจ�ำนวนหุ้น
404,305,719 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.51 ของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ายได้ทั้งหมดจ�ำนวน 535,436,809 หุ้น
2. จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 9 (ห้อง B) อาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์
ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร เวลา 10.00 น. โดยเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 9.00 น. โดยมีกรรมการเข้าร่วม
ประชุม 9 ท่าน จากกรรมการทัง้ หมด 10 ท่าน มีผถู้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเป็นจ�ำนวน 45 ราย รวมจ�ำนวนหุน้ 388,292,341
หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.52 ของจ�ำนวนหุ้นที่จำ� หน่ายได้ทั้งหมดจ�ำนวน 535,436,809 หุ้น
3. จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2562 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 9 (ห้อง B) อาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์
ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร เวลา 10.00 น. โดยเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่ เวลา 9.00 น. โดยมีกรรมการเข้า
ร่วมประชุม 10 ท่าน ครบตามจ�ำนวนทั้งหมด 10 ท่าน มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเป็น จ�ำนวน 56 ราย รวมจ�ำนวนหุ้น
401,704,502 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.02 ของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ายได้ทั้งหมดจ�ำนวน 535,436,809 หุ้น
ซึ่งการด�ำเนินการประชุมเป็นไปตามแนวทางการประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี และตามกฎหมายก�ำหนด ดังนี้

ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและวิสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2562

บริษทั ฯ ได้นำ� ข้อมูลหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ทีม่ รี ายละเอียดครบถ้วนเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษทั ฯ ก่อนล่วงหน้าการประชุม
ไม่น้อยกว่า 21 วัน โดยบริษัทฯ มอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ เป็น
ผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยหนังสือเชิญประชุมมีรายละเอียดวาระการประชุม ข้อเท็จจริง
และเหตุผล ความเห็นของคณะกรรมการ ในแต่ละวาระอย่างครบถ้วนและเพียงพอส�ำหรับการพิจารณาตัดสินใจของผู้ถือหุ้น พร้อมจัดส่ง
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน รายงานประจ�ำปี เอกสารประกอบการพิจารณาแต่ละวาระ ค�ำชี้แจงวิธีการต่างๆ ข้อมูลกรรมการ
อิสระ ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น แผนที่สถานที่จัดประชุม และหนังสือมอบฉันทะ
ตามแบบทีก่ ระทรวงพาณิชย์กำ� หนด รวมถึงได้ประกาศลงโฆษณารายละเอียดเกีย่ วกับการจัดประชุมและระเบียบวาระทีเ่ สนอในหนังสือพิมพ์
รายวันติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุม การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ และส่งค�ำถาม
เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและวิสามัญผู้ถือหุ้น ในปี2562 ดังนี้
การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2562 ในวันที่ 25 เมษายน 2562 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการ
ประชุม การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ ในช่วงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 29 มกราคม 2562 และส่งค�ำถาม
เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมฯ ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 9 เมษายน 2562 ผ่านเว็บไซต์ www.set.or.th หรือ www.nbc.
co.th ปรากฏว่า ไม่มผี ถู้ อื หุน้ เสนอชือ่ บุคคลเพือ่ เข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ และไม่มผี ถู้ ือหุน้ เสนอวาระเพิม่ เติม และไม่มผี ถู้ อื หุน้ ส่งค�ำถาม
เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2562 ทั้งนี้ บริษัทฯได้รายงานผลการใช้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการ
พิจารณาเลือกตั้งเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัทฯ และสิทธิการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2562 ผ่านทางเว็บไซต์
ของบริษัทฯ ในวันที่ 30 มกราคม 2562
การจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 28 มิถุนายน 2562 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยส่งค�ำถามเป็นการ
ล่วงหน้าก่อนวันประชุมฯ ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ถึง วันที่ 4 มิถุนายน 2562 ผ่านเว็บไซต์ www.set.or.th หรือ www.nbc.
co.th เพือ่ ให้คณะกรรมการและฝ่ายบริหารได้รวบรวมข้อมูลเพือ่ ชีแ้ จงต่อผูถ้ อื หุน้ ในวันประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ปรากฏว่า ไม่มผี ถู้ อื หุน้ เสนอ
ค�ำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562
การจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2562 ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยส่งค�ำถาม
เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมฯ ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2562 ถึง วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ผ่านเว็บไซต์ www.set.or.th หรือ www.
nbc.co.thเพื่อให้คณะกรรมการและฝ่ายบริหารได้รวบรวมข้อมูลเพื่อชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้น
เสนอค�ำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2562
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วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและวิสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2562

ในการพิจารณาก�ำหนดวัน เวลาการประชุม และสถานที่จัดประชุม บริษัทค�ำนึงถึงความสะดวกในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเป็น
อันดับแรก โดยบริษัทเปิดให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้าก่อนเวลาประชุมอย่างน้อย 1 ชั่วโมง
ได้เชิญผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ำกัด และที่ปรึกษากฎหมายของบรัษัท เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น
เตรียมตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง และในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ประธานกรรมการบริษัทฯ ท�ำหน้าที่
เป็นประธานที่ประชุม

ก่อนเริ่มการประชุม

บริษัทฯ จะชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่ใช้ในการประชุม วิธีการลงคะแนน การนับคะแนน การใช้บัตรลงคะแนน ให้ที่ประชุมรับ
ทราบโดยละเอียด โดยประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นภายในระยะเวลาที่เหมาะสม พร้อมให้
กรรมการผู้จัดการและกรรมการบริหารบางท่าน เป็นผู้ชี้แจงตอบค�ำถามของผู้ถือหุ้น และจัดให้มีการจดบันทึกสาระส�ำคัญของค�ำถาม ค�ำ
ตอบ และข้อสรุปเรื่องนั้นๆ ในรายงานการประชุมแล้ว
บริษัทฯ ได้นำ� ระบบสารสนเทศแบบบาร์โค้ด มาใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม นับคะแนนเสียง และการแสดงผลการลงมติใน
การประชุมแต่ละวาระ และในวาระการเลือกตั้งกรรมการ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และได้บันทึกวิธี
ลงคะแนน วิธีนับคะแนน มติที่ประชุม โดยแยกเป็นคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ในรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน
ทั้งนี้ส�ำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการจะด�ำเนินการลงมติเป็นรายบุคคล การลงมติในแต่ละวาระจะใช้บัตรลงคะแนนเสียง เพื่อสามารถ
ตรวจสอบได้ในภายหลัง พร้อมทั้งได้บันทึกการออกเสียงในแต่ละวาระอย่างละเอียดครบถ้วยไว้ในรายงานการประชุม
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.) (แบบ ข.) และ (แบบ ค.) โดยแบบ ข. เป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถก�ำหนดทิศทางการลงคะแนน
เสียงได้เองในแต่ละวาระ และ แบบ ค. กรณีที่ผู้มอบฉันทะเป็นคัสโตเดียน (Custodian) ไปพร้อมหนังสือนัดเชิญประชุม

หลังวันสามัญผู้ถือหุ้นและวิสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2562

บริษัทฯ ได้เปิดเผยผลการลงมติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและวิสามัญผู้ถือหุ้น ให้ผู้ถือหุ้นและบุคคลทั่วไปได้รับทราบ โดยส่งผ่าน
ระบบ Set Community Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในทันทีภายหลังการประชุมหรือไม่เกิน 09.00 น. ของวันท�ำการ
ถัดไปนับจากวันที่จัดประชุม ซึ่งเป็นไปโดยถูกต้องตามหลักเกณฑ์การเปิดเผยสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการดูแลและสอบทานกรอบโครงสร้างของการก�ำกับดูแลกิจการเป็นประจ�ำเพือ่ ให้สามารถสร้างความมัน่ ใจแก่ผถู้ อื หุน้ ของ
บริษัทว่าจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยหลีกเลี่ยงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น หรือการด�ำเนินการใดๆ ที่อาจเป็นเหตุให้
เกิดความยุ่งยาก ซับซ้อน หรือมีต้นทุนสูงโดยไม่จำ� เป็น โดยในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทค�ำนึงถึงการปฏิบัติต่อ
ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และยึดถือด�ำเนินการตามแนวทางดังต่อไปนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับทราบข้อมูลที่มีนัยส�ำคัญ และ มีสิทธิใน
กระบวนการตัดสินใจและได้รบั ทราบถึงผลของการตัดสินใจของบริษทั ฯ ส�ำหรับเหตุการณ์ทสี่ ำ� คัญตามทีก่ ำ� หนดไว้ในกฎหมายหรือข้อบังคับ
ของบริษัทฯ ดังนี้
• ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีนโยบายที่จะไม่ด�ำเนินการไปในทางที่อาจกระทบสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย และไม่มีการเพิ่ม
ระเบียบวาระในที่ประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส�ำคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า รวมถึงไม่มีการแจกเอกสารที่มีข้อมูลส�ำคัญ
เพิ่มเติมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างกระทันหัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลของระเบียบวาระการประชุมก่อนลงมติ
• ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทุกรายมีสิทธิออกเสียงตามจ�ำนวนหุ้นที่ถืออยู่โดยหุ้นแต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียงเท่ากัน และไม่มีหุ้น
ใดมีสิทธิพิเศษ
• เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยการมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ ซึ่ง
ไม่มีประเด็นเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะให้กับผู้ถือหุ้น และอ�ำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้น
สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้
• ไม่มีการท�ำรายการระหว่างกันกับบริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทที่อาจท�ำให้เกิด
ประเด็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเป็นสาระส�ำคัญ
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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�ำหนดจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการท�ำงาน เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท
ถือปฏิบัติประกอบด้วย

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 “นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน” เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น ซึ่งผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติ
ที่ชัดเจนในการด�ำเนินธุรกิจ และพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน ดังนี้
1. ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ ด�ำเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ได้แก่
		 การรับสิ่งของ ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง เงินเรี่ยไร เงินบริจาคและผลประโยชน์อื่นใด ให้แก่ตนเอง และครอบครัว จากบุคคลที่ท�ำ
		 ธุรกิจกับบริษัทฯ
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 �ำหนดไว้ในนโยบายการก�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 ให้เป็นไปตามที่กำ� หนดในคู่มือจริยธรรมธุรกิจฯ
4.2 เงินบริจาคเพื่อการกุศล เงินเรี่ยไร หรือเงินสนับสนุน
		 - การให้ หรือ รับ เงินบริจาค เงินเรี่ยไร หรือเงินสนับสนุน ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องมั่นใจว่า
				 เงินบริจาค เงินเรี่ยไร หรือเงินสนับสนุน ไม่ได้ถูกน�ำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน
4.3 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซื้อจัดจ้าง
		 - ห้ามให้หรือรับสินบนในการด�ำเนินธุรกิจทุกชนิดกับคู่ค้า คู่สัญญา หน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานที่ด�ำเนินธุรกิจกับบริษัทฯ
				 ต้องด�ำเนินการให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและก�ำหนดไว้
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การเผยแพร่นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ได้มีการเผยแพร่นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ได้รับทราบ ทั้งทางระบบ
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�ำการติดต่อขออนุญาตใช้โปรแกรม
และให้พนักงานผู้ดูแลระบบเป็นผู้ติดตั้งหรือควบคุมดูแลการติดตั้ง
2. ไม่คัดลอก ลอกเลียนหรือใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในลักษณะอันเป็นการละเมิดต่อกฏหมายลิขสิทธิ์ สัญญาสิทธิบัตร หรือ
จรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ รวมถึงการที่นำ� ผลงานหรือข้อมูลอันเป็นสิทธิของบุคคลภายนอก ที่ได้รับมาหรือที่จะน�ำมาใช้ภายใน
บริษัท จะต้องตรวจสอบให้มั่นใจว่าไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

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�ำหนดหลักจริยธรรมแห่งวิชาชีพให้เป็นแนวปฏิบัติที่เป็น
รูปธรรมร่วมกันส�ำหรับพนักงานทุกระดับ โดยมีเนื้อหาครอบคลุมทั้งจรรยาบรรณเบื้องต้น ตลอดจนการวางตัวในสังคมและความประพฤติ
ทั้งระหว่างปฏิบัติหน้าที่และนอกเวลางาน
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 แนวปฏิบัติสำ� หรับผู้สื่อข่าวด้านต่างๆ
		 หวมด 11 การแก้ไขข้อผิดพลาด
		 หมวด 12 การรายงานข่าวเกี่ยวกับกิจกรรมของบริษัทฯ
		 หมวด 13 หลักปฎิบัติและจรรยาบรรณ Nation Social Media
บริษัทฯ มีมาตรการ ในทางปฏิบัติเพื่อป้องกันปัญหาการละเมิดและหมิ่นประมาทจากการน�ำเสนอข่าว โดยการอบรมฝ่ายข่าว ให้
ทราบถึงแนวทางการน�ำเสนอข่าว ข้อความและรูปภาพที่ควรกระท�ำและสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง พร้อมก�ำชับพนักงานผู้เกี่ยวข้องทุกคนปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัด
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2.2 จริยธรรมว่าด้วยความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะรับผิดชอบและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้นโดยค�ำนึงถึงการเจริญเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน และให้
ผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่องรวมทั้งจะด�ำเนินการอย่างโปร่งใสยึดมั่นในคุณธรรม และอยู่ในกรอบของกฎหมาย กรอบนโยบาย
การก�ำกับดูแลกิจการของบริษทั ฯ และการปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกัน มีระบบบัญชีทเี่ ชือ่ ถือได้บริษทั ฯ มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์
เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อซักถาม ชี้แจงและให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป

2.3 จริยธรรมว่าด้วยความสัมพันธ์กับลูกค้า

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้าและประชาชน ที่จะได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่ดี
มีคุณภาพ ในระดับราคาที่เหมาะสม โดยยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและจริงจังรวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืน
บริษัทฯ จัดกิจกรรมเพื่อสร้างสัมพันธ์กับลูกค้าทุกกลุ่มของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างเช่น
- ลูกค้ากลุ่มผู้ชมรายการโทรทัศน์ผ่านทาง Nation TV บริษัทฯ ได้ให้ความส�ำคัญกับความพึงพอใจในรูปแบบและเนื้อหาของการ
		 น�ำเสนอรายการ รวมทั้งมีการสมนาคุณคืนก�ำไรให้ลูกค้าโดยเชิญลูกค้ามาร่วมในกิจกรรมต่างๆที่บริษัทฯ จัด เช่น Nation Bike
		 Thailand, Nation TV Charity Rally, SlowLife Biketrip เป็นต้น
- กิจกรรม ‘เนชั่นแฟนเดย์’ ปี 2 ส่งมอบความสุข ครบทุกมิติ
ส�ำหรับรูปแบบการจัดงานปี 2562 จัดขึ้นในคอนเซ็ปต์ “เนชั่นมาเจอนี่” ที่สร้างความประทับใจและคืนก�ำไรให้กับลูกค้าและแฟน
		 รายการในทุกกิจกรรม เช่นการร่วมสนุกกับเกมส์ต่างๆ และรับของรางวัลมากมาย รวมทั้งร่วมบูธดูดวง จากนางฟ้าพยากรณ์
		 “ชยาดา พยากรณ์” ดูดวงจากไพ่ออราเคิล เปิดไพ่ 5 ใบ รวมทั้งตรวจลายเซ็น กับบูธของ อาจารย์หัตถา เลขจิต ผู้ออกแบบ
		 ลายเซ็นชื่อดัง เป็นต้น
- กิจกรรม แช๊ะ…ชิลชิลไปกับ Nation Photo Mania : คอข่าวตัวจริงอยู่นี่จ้ะ!!
เป็นกิจกรรมที่เชิญแฟนรายการ ที่เป็นแฟนเพจ NationTV 22, Nationtv Live, เก็บตกจากเนชั่น, ข่าวข้นคนเนชั่น, ข่าวข้น
		 รับอรุณ ร่วมส่งถ่ายภาพคู่กับหน้าจอ Nation TV 22 ขณะที่ปรากฎภาพ “Side Bar” ในช่วงเวลาที่ท่านก�ำลังรับชม ส่งภาพจ�ำนวน
		 1 ภาพ ต่อ 1 แฟนเพจ กี่ภาพก็ได้ พร้อมค�ำบรรยายสั้นๆ ใต้โพสต์กิจกรรม ที่แฟนเพจที่คุณกดติดตามไว้ เพื่อลุ้นรับไปเลย
		 “เสื้อ Polo Nation 22”
- กิจกรรม Nation anniversary golf charity 2019
“ในโอกาสที่ก้าวสู่ปีที่ 20 เนชั่น ทีวีช่อง 22” จึงได้จัดการแข่งขัน Nation Anniversary Golf Charity 2019 ขึ้นในวันอังคาร
		 ที่ 22 ตุลาคม 2562 ที่สนาม ธนา ซิตี้ กอล์ฟ คันทรี คลับ บางนา รายการแข่งขันกอล์ฟนี้จัดเพื่อการกุศล โดยรายได้ส่วนหนึ่ง
		 จะน�ำไปใช้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ในกรณีฉุกเฉิน ผ่านทางมูลนิธิเนชั่น
- กิจกรรม Run for the Animals 2019 “วิ่งเพื่อพะยูน”
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2562 NBC ร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมจัดกิจกรรม Run for the Animals 2019
		 “วิ่งเพื่อพะยูน” น�ำรายได้ส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมจ�ำนวน 200,000 บาท มอบให้ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล
		 และชายฝั่งทะเลอันดามัน เพื่อใช้ประโยชน์ด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี การอนุรักษ์พื้นฟูและขยายพันธุ์สัตว์ทะเลหายาก
		 เช่น พะยูน ให้อยู่คู่ท้องทะเลไทยต่อไป

2.4 จริยธรรมว่าด้วยความรับผิดชอบต่อพนักงาน

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งที่มีคุณค่าที่สุด และเป็นปัจจัยส�ำคัญที่น�ำองค์กรไปสู่ความส�ำเร็จ จึงมุ่งมั่น ส่งเสริมให้
พนักงานพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมสุขภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจ สร้างบรรยากาศการท�ำงานที่ดี ส่งเสริมการท�ำงานเป็นทีม
เปิดโอกาสและสนับสนุนให้พนักงานได้จัดตั้ง “สหภาพแรงงานเครือเนชั่น” ตามพ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ 2518 เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์
เกีย่ วกับสภาพการจ้างงาน ส่งเสริมความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างและระหว่างลูกจ้างด้วยกัน กิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับพนักงาน
ได้แก่ กิจกรรมที่ผู้บริหารและพนักงานท�ำบุญใส่บาตรร่วมกัน กิจกรรมพบปะสังสรรค์ระหว่างผู้บริหาร และการจัดงานปีใหม่ เป็นต้น
การจัดสวัสดิการให้พนักงาน บริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญกับการดูแลเรือ่ งของสวัสดิการ ได้จดั สวัสดิการต่างๆ เช่น ช่วยเหลือกรณีพนักงาน
เจ็บป่วยหรือเสียชีวิต การสูญเสียบิดามารดา คู่ชีวิต หรือ บุตร เงินของขวัญการสมรส เงินของขวัญบุตร เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ เงินยืมฉุกเฉิน การตรวจสุขภาพประจ�ำปี การประกันอุบัติเหตุและประกันชีวิตหมู่ และในปี 2562 บริษัทฯ ได้เพิ่ม
เติมสวัสดิการพนักงาน โดยจัดท�ำประกันสุขภาพให้แก่พนักงานทุกคน
ในด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำ� งาน
บริษัทฯ ได้ให้ความส�ำคัญโดยอบรมและรณรงค์สร้างจิตส�ำนึกและความตระหนักต่อการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการท�ำงานให้มี
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ความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ โดยในรอบปี 2562 ที่ผ่านมา ไม่มีการเกิดอุบัติเหตุ และการลาเจ็บป่วยจากการ
ท�ำงาน เนือ่ งจากลักษณะการท�ำงานของบริษทั ฯ เป็นการปฏิบตั งิ านในส�ำนักงานเป็นส่วนใหญ่ และทางบริษทั ฯ ได้ให้ความส�ำคัญกับสภาพ
แวดล้อมในการท�ำงาน มีการดูแลอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้รวมถึงสถานประกอบการให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและมีความปลอดภัย
อยู่เสมอ
ในด้านการเคารพสิทธิมนุษยชน
บริษัทฯ ได้ก�ำหนดหลักการในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการท�ำงาน (Code of Conduct) ว่าจะปฏิบัติต่อพนักงานทุก
คนด้วยความสุภาพ ให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และพนักงานจะต้องไม่กระท�ำการใดๆ ที่เป็นการ
ละเมิดหรือคุกคามไม่ว่าจะทางวาจา หรือการกระท�ำต่อผู้อื่นบนพื้นฐานของเชื้อชาติ เพศ ศาสนา อายุ ความพิการทางร่างกายและจิตใจ

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. ไม่ทำ� ลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวให้ร้ายโดยปราศจากความจริง หลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริตเพื่อท�ำลายคู่แข่งขัน
3. ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม เช่น การจ่ายสินจ้างให้แก่พนักงาน
		 ของคู่แข่ง เป็นต้น
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 หากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันในสัญญาและร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว
บริษัทได้รับการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อจากหลายธนาคารซึ่งมีสัมพันธ์ทางการค้ากับบริษัทนมายาวนาน และจัดชั้นให้บริษัทฯ เป็น

รายงาน
ประจ�ำปี 2562
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ลูกค้าชั้นดี บริษัทฯได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อก�ำหนดตามสัญญาอย่างครบถ้วน

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 2562 บริษัทฯ มีกิจกรรมส่งเสริมสังคมเกือบทุกด้าน (รายละเอียดอยู่ใน หัวข้อ ความรับผิดชอบต่อสังคม ในฐานะที่บริษัทฯ ท�ำ
ธุรกิจด้านสื่อ กิจกรรมทางธุรกิจ และสังคมของบริษัท ต้องติดต่อพบปะกับประชาชนกลุ่มต่างๆ อยู่แล้ว บริษัทฯ จึงมีโอกาสรับฟังความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะผ่านทางพนักงานที่ติดต่อกับผู้มีส่วนได้เสียด้านต่างๆ และจากการพบปะของผู้บริหาร กรรมการ ที่ได้มีโอกาส
พบปะกับผู้มีส่วนได้เสีย กลุ่มต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และบริษัทฯ มีระบบ Call Center ในการรับเรื่องร้องเรียนพร้อมประสานแก้ไขปัญหา
ด้านบริการ และประสานงานด้านอืน่ ๆภายในบริษทั เป็นประจ�ำ บริษทั ได้ดำ� เนินการปรับปรุงเรือ่ งต่างๆ ตามข้อร้องเรียนนัน้ อย่างสม�ำ่ เสมอ

การแจ้งข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ

บริษัทฯ ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ด�ำเนินธุรกิจด้วยความถูกต้อง โปร่งใส ยุติธรรม และสามารถตรวจสอบได้ โดย
สอดคล้องกับการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละคูม่ อื จริยธรรมธุรกิจฯ ของบริษทั ฯ และจัดให้มชี อ่ งทางการแสดงความเห็น การแจ้งข้อร้องเรียน
และข้อเสนอแนะ โดยบริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สามารถร้องเรียน แสดงความเห็น และแจ้ง
เบาะแสเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ โดยส่งถึงคณะกรรมการตรวจสอบ และผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน ได้ในช่องทาง E-mail : audit_nbc@
nationgroup.com หรือ ส่งไปรษณีย์มายังที่อยู่บริษัท / ยื่นส่งโดยตรง ที่ บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่นจ�ำกัด (มหาชน) เลขที่
1858/121-122, 1858/125-128 ชั้น 28 ถ.เทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

กระบวนการด�ำเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน

		
		
		
		

ฝ่ายตรวจสอบภายในจะรวบรวมข้อร้องเรียนและตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น หากข้อร้องเรียนมีมูลความผิด จะรวบรวมหลักฐาน
ส่งให้ กรรมการผูจ้ ดั การ เพือ่ แต่งตัง้ คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงโดยมีฝา่ ยทรัพยากรบุคคลเป็นเลขาคณะกรรมการสอบสวน
และรายงานผลพร้อมทั้งมาตรการด�ำเนินการกับผู้กระท�ำผิด เพื่อเสนอต่อ กรรมการผู้จัดการ และคณะกรรมการตรวจสอบทราบ
มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน คณะกรรมการตรวจสอบ จะพิจารณาให้ความเป็นธรรมและปกป้องผู้ร้องเรียน ผู้รับเรื่องร้องเรียน
ผู้ถูกร้องเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการด�ำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง รวมทั้งต้องเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นความลับ จะ
เปิดเผยเท่าที่จ�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
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 เป็น
ความลับ เว้นแต่การเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ ในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ห้าม ขาย ซื้อ โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์
ของบริษัทฯ โดยข้อมูลที่เป็นความลับ และ/หรือข้อมูล ภายในของกลุ่มบริษัทฯ และ/หรือการเข้าท�ำรายการใดๆ ในทางที่อาจก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อกลุ่มบริษัทฯ ไม่ว่าทางตรง หรือ ทางอ้อม
ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลทางการเงินของบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และเป็นไปตามเกณฑ์ที่
ส�ำนักงานก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์ฯ ก�ำหนด ผ่านช่องทางการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ และผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ
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รายงาน
ประจ�ำปี 2562

ในรายงานประจ�ำปี 2562 บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้
1.		 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และคุณค่าขององค์กร
2.		 รายชื่อกรรมการ พร้อมประวัติการท�ำงาน การศึกษา ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการใน
			 บริษัทจดทะเบียนการถือหุ้นในบริษัท
3.		 โครงสร้างผู้ถือหุ้น
4.		 ปัจจัยความเสี่ยง
5.		 นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการและการปฏิบัติตามนโยบาย
6.		 ค่าตอบแทนกรรมการและ จ�ำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมประชุมกรรมการ
7.		 การท�ำหน้าที่ในปีที่ผ่านมาของคณะกรรมการและประวัติการอบรมของกรรมการ
8.		 การท�ำหน้าที่ในปีที่ผ่านมาของคณะกรรมการตรวจสอบ
9.		 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
10. ค่าตอบแทนการท�ำหน้าที่กรรมการ และการท�ำหน้าที่อื่นให้บริษัทและบริษัทย่อย
11. รายงานการด�ำเนินงานประจ�ำปีของคณะกรรมการตรวจสอบ
12. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินที่มีเนื้อหาตามที่ก�ำหนด ซึ่งมีประธานกรรมการและกรรมการ
			 ผู้จัดการลงนามรับรอง
13. ค�ำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของผู้บริหาร
14. รายงานทางการเงินที่มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจริงตามมาตรฐานบัญชี
15. งบการเงินและผลการด�ำเนินงานของบริษัท
บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมต่อไปนี้ในเว็บไซต์ www.nbc.co.th
1.		 บทบาทอ�ำนาจหน้าที่ของกรรมการ กรรมการชุดย่อย ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
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

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 2562 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
รายงาน
ประจ�ำปี 2562
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Website

:
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ฝ่ายเลขานุการบริษัท

บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับการปฏิบัติตามข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ส�ำนักงาน ก.ล.ต. และกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องอย่าง
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
อีกทั้งมีหน้าที่ในการเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ จดหมายเชิญประชุม รายงานการประชุมของคณะกรรมการและการประชุม
ผู้ถือหุน้ รายงานการมีส่วนได้เสีย และรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารตลอดจนดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ
ประสานงานกับฝ่ายบริหารให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการ ซึ่งเลขานุการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบอย่างครบถ้วน

5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีบทบาทส�ำคัญในการก�ำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อผลการ
ปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้นและเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงประกอบไปด้วยบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์ที่
หลากหลาย ประกอบด้วยทักษะด้านธุรกิจ ด้านบัญชีการเงิน ด้านการจัดการ ด้านการตลาด ด้านกลยุทธ์ และด้านกฎหมาย
คณะกรรมการได้กำ� หนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการ และกรรมการ
ผู้จัดการไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้กรรมการมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม รวมทั้งมี
กระบวนการในการติดตามและก�ำกับดูแลให้การด�ำเนินกิจการของบริษทั เป็นไปตามกฎหมายและอยูบ่ นจริยธรรมทางธุรกิจทีค่ ณะกรรมการ
ก�ำหนด
คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติให้ความเห็นชอบในเรื่องที่ส�ำคัญเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของบริษัท ได้แก่ แผนธุรกิจ งบประมาณ
การด�ำเนินงาน เป้าหมายทางการเงิน และกลยุทธ์ทางธุรกิจ ที่กรรมการผู้จัดการเป็นผู้นำ� เสนอ รวมทั้งการติดตามดูแลให้ดำ� เนินงานเป็น
ไปตามนโยบาย กลยุทธ์ และแผนงานที่ก�ำหนดไว้

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ

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

การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ในปี 2562 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวน 10 คน เป็นกรรมการอิสระจ�ำนวน 5 คน กรรมการ
บริษัทที่ไม่ใช่ผู้บริหาร จ�ำนวน 1 คน และมีกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทและบริษัทใหญ่ จ�ำนวน 4 คน ซึ่งบริษัทฯ มีคณะกรรมการ
อิสระและกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ ท�ำให้เกิดการถ่วงดุลอ�ำนาจและการสอบทาน
กรรมการอิสระจ�ำนวน 5 คนนี้ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
แล้ว และเป็นไปตามข้อก�ำหนดในปี 2551 ของส�ำนักงาน ก.ล.ต. กรรมการอิสระจ�ำนวน 5 คน ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ
1 คน คณะกรรมการตรวจสอบ จ�ำนวน 2 คน และกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารหรือเป็นกรรมการอิสระ 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 2562 ไม่มีกรรมการของบริษัทท่านใดด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการของบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 บริษัท
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บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ผู้บริหารระดับสูงไปด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่นยกเว้นบริษัทย่อย และบริษัทร่วม และให้รายงานการด�ำรง
ต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของผู้บริหารระดับสูงไว้ในแบบรายงาน 56-1

หน่วยงานก�ำกับการปฏิบัติงาน (Compliance Unit)

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

คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษทั แต่งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อยเพือ่ ช่วยกลัน่ กรองรายละเอียดโดยก�ำหนดคุณสมบัตแิ ละขอบเขตความรับผิดชอบ
ไว้ในกฎบัตรแต่ละคณะ ปัจจุบันบริษัทฯ มีคณะกรรมการชุดย่อยคือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร โดยรายละเอียดเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบอยู่ในหัวข้อคณะกรรมการชุดย่อย

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�ำหรับรายการระหว่างกันของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ในระหว่างปี 2562 ได้รายงาน
ในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในแต่ละไตรมาสแล้วและบริษัทฯ ได้เปิดเผย รายละเอียดของรายการคู่สัญญา เหตุผล/ความจ�ำเป็น
ไว้ในรายงานประจ�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 ก็สามารถแจ้งความประสงค์ได้
ที่ประธานกรรมการ หรือเลขานุการบริษัท
โดยปกติการประชุมกรรมการแต่ละครั้งใช้เวลา 3 - 4 ชั่วโมง ประธานกรรมการได้เปิดโอกาสให้กรรมการทุกท่านสามารถอภิปราย
แสดงความคิดเห็น และข้อสังเกตอย่างอิสระ คณะกรรมการเห็นว่าเพือ่ ป้องกันข้อมูลทางการเงินของบริษทั รัว่ ไหลโดยไม่มเี จตนา จึงให้ฝา่ ย
บริหารรายงานผลการด�ำเนินงานของบริษัทในการประชุมเดือนใดที่ไม่มีการประชุมก็ไม่ต้องรายงาน กรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ใช่
ผูบ้ ริหารได้มกี ารพบปะหรือติดต่อเพือ่ แลกเปลีย่ นความคิดเห็นเกีย่ วกับปัญหาต่างๆ ในการบริหารโดยไม่มฝี า่ ยจัดการร่วมอยูด่ ว้ ยเป็นประจ�ำ
ในทุกไตรมาส หากมีประเด็นที่เป็นข้อสังเกตห่วงใยก็จะแจ้งข้อกังวลหรือข้อห่วงใยนั้นต่อฝ่ายจัดการเพื่อด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไขอย่าง
ต่อเนื่อง

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำ� หนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย อย่างน้อย
ปีละ 1 ครัง้ เพือ่ ให้คณะกรรมการได้พจิ ารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคในการด�ำเนินงานระหว่างปีทผี่ า่ นมา เพือ่ ให้นำ� มาปรับปรุง
และพัฒนาการปฏิบัติงาน
โดยในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีการประเมินผลคณะกรรมการบริษัทใน 2 รูปแบบ คือ การประเมินรายบุคคล
(โดยตนเอง) และการประเมินคณะกรรมการทัง้ คณะ ซึง่ อ้างอิงจากแบบประเมินของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) นอกจากนี้ ยังจัดให้มกี ารประเมินของคณะกรรมการชุดย่อย คือ คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ ผลคะแนน
การประเมินแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้
รายงาน
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ระดับคะแนน

คือ

หมายถึง

0

ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง

หรือ        ไม่มีการด�ำเนินการ  ในเรื่องนั้น

1

ไม่เห็นด้วย

หรือ        มีการด�ำเนินการ  ในเรื่องนั้นเล็กน้อย

2

เห็นด้วย                           หรือ        มีการด�ำเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร

3

เห็นด้วยค่อนข้างมาก

หรือ        มีการด�ำเนินการในเรื่องนั้นดี

4

เห็นด้วยอย่างมาก

หรือ        มีการด�ำเนินการในเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม

โดยกระบวนการประเมินเริ่มขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2562 โดยเลขานุการบริษัทจัดส่งแบบประเมินให้กับคณะกรรมการตรวจสอบ
เพือ่ ท�ำการประเมิน โดยก�ำหนดให้สง่ แบบประเมินคืนภายในวันที่ 16 มกราคม 2563 เพือ่ น�ำมาสรุปผลคะแนนและแจ้งผลให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบทราบในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เดือนกุมภาพันธ์ 2563

ค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทฯ ได้ก�ำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมเดียวกัน
โดยสูงเพียงพอที่จะดึงดูดและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการ ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้
รับมอบหมายเพิ่มขึ้น
ส�ำหรับหลักเกณฑ์ในการพิจารณาผลการด�ำเนินงานของกรรมการผู้จัดการ เป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท
ก�ำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับการด�ำเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงาน คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารเป็น
ผู้พิจารณาค่าตอบแทน ที่เหมาะสมให้แก่ กรรมการผู้จัดการ
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ตารางจ�ำนวนค่าตอบแทนในปี 2561 และ 2562 ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายให้แก่กรรมการมีรายละเอียดดังนี้

กรรมการ / ต�ำแหน่ง

ค่าตอบแทนปี 2561 (บาท)
ค่า
เบี้ย
ตอบแทน ประชุม อื่นๆ

รวม

ค่าตอบแทนปี 2562 (บาท)
ค่า
เบี้ย
ตอบแทน ประชุม อื่นๆ

ประธานกรรมการ :
- นายสนธิญาณ ชืน่ ฤทัยในธรรม 400,000.-

-

-

400,000.- 400,000.-

ประธานกรรมการตรวจสอบ :
- รศ.ดร.สังศิติ พิริยะรังสรรค์*
- นายสุธี ผ่องไพบูลย์*

300,000.100,000.-

-

-

กรรมการตรวจสอบ :
- นายเมธา สุนทรจิตร์
- นายสุธี ผ่องไพบูลย์
- นายพรชัย เรืองหทัยนนท์

300,000.210,000.300,000.-

-

กรรมการอิสระ :
- ผศ.วีรวรรณ วรรุตม์
- นางสาวอรอร อัครเศรณี*
- นายชาลี ดิษฐลักษณ*

200,000.200,000.-

กรรมการที่เป็นผู้บริหารของ
บริษทั แม่ / บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง :
- นายฉาย บุนนาค*
- นายสมชาย มีเสน*

-

400,000.-

300,000.- 100,000.100,000.- 300,000.- 40,000.-

-

100,000.340,000.-

-

300,000.- 300,000.210,000.- 75,000.300,000.- 300,000.- 20,000.-

-

300,000.75,000.320,000.-

-

-

200,000.- 200,000.200,000.- 150,000.- 20,000.150,000.-

-

200,000.170,000.150,000.-

-

-

-

-

200.000.-

-

-

200.000.-

กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร
- นางสาวอรอร อัครเศรณี*

-

-

-

-

50,000.-

-

-

50,000.-

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร :
- นายฉัตรชัย ภู่โคกหวาย*
- นางลักขณา รัตน์วงศ์สกุล

-

-

-

-

200,000.200,000.-

-

2,010,000.-

-

-

2,010,000.- 2,625,000.-

-

รวม

-

รวม

200,000.200,000.
-

2,705,000.-

หมายเหตุ : 1. การจ่ายค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการ เป็นไปตามอัตราค่าตอบแทนประจ�ำปี 2562 ที่ได้รับอนุมัติจากมติ
					 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2562 ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 ที่อนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทน
					 ให้กับกรรมการทุกคน โดยก�ำหนดแบ่งจ่ายเป็นรายไตรมาส
			
2.
					
					
					

ในปี 2562 มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2562 ได้อนุมัติให้จ่ายค่าเบี้ยประชุมให้กับคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วย นายสุธี ผ่องไพบูลย์ (ประธานฯ) นายพรชัย เรืองหทัยนนท์ (กรรมการฯ)
และนางอรอร อัครเศรณี (กรรมการฯ) ในอัตราค่าเบี้ยประชุม ดังนี้ ต�ำแหน่งประธานฯ จ�ำนวน 20,000 บาทต่อครั้ง
และต�ำแหน่งกรรมการฯ ค่าตอบแทน จ�ำนวน 10,000 บาทต่อครั้งต่อท่าน โดยในปี 2562 มีการประชุมฯ 2 ครั้ง
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3.
					
					
					
					
					
					
					

นายสมชาย มีเสน รองประธานกรรมการ ในฐานะกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทแม่ (NMG) ลาออกวันที่
14 มกราคม 2562 และแต่งตั้งนายฉาย บุนนาค เข้าด�ำรงต�ำแหน่ง รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการ
บริหารแทน โดยมีผลตัง้ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 รศ.ดร.สังศิติ พิรยิ ะรังสรรค์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการ
ตรวจสอบ ลาออกวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 และแต่งตั้งนายสุธี ผ่องไพบูลย์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
เข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ แทน และแต่งตั้ง นายชาลี ดิษฐลักษณ เข้าด�ำรง
ต�ำแหน่ง กรรมการอิสระ (ที่ว่างลง) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 นอกจากนี้ นางอรอร
อัครเศรณี กรรมการอิสระได้ลาออกจากกรรมการอิสระ แต่ยงั คงต�ำแหน่งกรรมการบริษทั อยู่ โดยมีผลตัง้ วันที่ 7 พฤศจิกายน
2562 เป็นต้นไป

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

กรรมการเข้าใหม่ทุกคนจะได้รับการปฐมนิเทศเบื้องต้นจากประธานกรรมการ เกี่ยวกับลักษณะการด�ำเนินธุรกิจ ประวัติและความ
เป็นมาของบริษัทฯ ที่ตั้งส�ำนักงานและสาขา วัฒนธรรมองค์กร พร้อมรับค�ำชี้แจงจากกรรมการผู้จัดการและเลขานุการบริษัท เกี่ยวกับ
โครงสร้างองค์กร 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

แผนการสืบทอดงาน

คณะกรรมการตระหนักว่าคุณภาพขององค์กรจะสะท้อนออกมาจาก พนักงานผู้ปฏิบัติงาน ความเจริญเติบโตที่ยั่งยืนของบริษัทฯ ขึ้น
อยู่กับการสร้างบุคคลากรที่มีความสามารถเพื่อส่งต่อภารกิจ และสืบทอดเจตนารมณ์ของผู้ก่อตั้ง รวมถึงวัฒนธรรมที่ดีงามขององค์กร ต่อ
ไปจากรุน่ สูร่ นุ่ จึงได้มอบนโยบายให้ฝา่ ยบริหาร ให้ความส�ำคัญกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล อย่างมีประสิทธิภาพ มีทศิ ทาง
เพื่อบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมขององค์กร
บริษัทฯ มีการคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในต�ำแหน่งงานบริหารที่สำ� คัญทุกระดับ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและโปร่งใส
เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้ผู้บริหารที่มีความเป็นมืออาชีพ มีความเป็นกลาง ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเมือง มีความเข้าใจในวัฒนธรรม และ
จรรยาบรรณการด�ำเนินธุรกิจสื่อของบริษัทฯ เป็นอย่างดี ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการก�ำหนดแผนสืบทอดงานดังนี้

1. กรรมการผู้จัดการ

เมือ่ ต�ำแหน่งผูบ้ ริหารระดับกรรมการผูจ้ ดั การ ว่างลง หรือ ผูท้ อี่ ยูใ่ นต�ำแหน่งไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นต�ำแหน่งได้ บริษทั ฯ จะมีระบบ
ให้ผู้บริหารในระดับใกล้เคียง หรือระดับรองเป็นผู้รักษาการในต�ำแหน่ง จนกว่าจะมีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลัก
เกณฑ์ที่บริษัทฯ ก�ำหนด และต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ความเหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร โดยคณะ
กรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณาและน�ำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป้นผู้อนุมัติ

2. ผู้อ�ำนวยการ

เมื่อต�ำแหน่งระดับผู้บริหารตั้งแต่ผู้อ�ำนวยการขึ้นไปว่างลง หรือผู้ที่อยู่ในต�ำแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในต�ำแหน่งได้ บริษัทฯ มี
การวางแผนการสืบทอดต�ำแหน่งดังนี้
1. วิเคราะห์สถานการณ์การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ด้านกลยุทธ์นโยบายแผนลงทุนแผนการขยายตัว
2. ประเมินความพร้อมของก�ำลังคนให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
3. ก�ำหนดแผนสร้างความพร้อมของก�ำลังคน โดยพัฒนาพนักงานหรือสรรหาเพื่อเตรียมทดแทนคนที่ลาออก
4. สร้างแผนสรรหาพนักงานและพัฒนาฝึกอบรมไว้ล่วงหน้า ก่อนพนักงานจะเกษียณหรือลาออกก่อนเวลา
5. ก�ำหนดความสามารถ ซึ่งหมายถึง ความรู้ ทักษะ บุคลิกภาพ และทัศนคติที่พึงปรารถนาของพนักงานในต�ำแหน่งนั้นๆ และจัดท�ำ
		 แผนพัฒนาเป็นรายบุคคล
6. คัดเลือก ประเมินผลงาน และประเมินศักยภาพของพนักงานเพื่อพิจารณาความเหมาะสม
7. ใช้เครื่องมือ KPI ในการทดสอบและประเมินบุคลากร เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพของพนักงาน
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2. คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาพิจารณา
ค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร โดยก�ำหนดอ�ำนาจหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน ดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

กรรมการตรวจสอบทุกคน ต้องเป็นกรรมการอิสระ และต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้น สามารถใช้ดุลพินิจของ
ตนเองอย่างเป็นอิสระ รวมถึงกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน ต้องมีความรู้ ความช�ำนาญ ทางการบัญชีหรือ การจัดการด้านการ
เงินที่เกี่ยวข้อง ตามข้อก�ำหนดตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่สามารถอ่านและเข้าใจพื้นฐานของงบการเงินได้
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อช่วยงานของคณะกรรมการบริษัทในการสอดส่องดูแลคุณภาพและ
ความน่าเชื่อถือของระบบบัญชี ระบบตรวจสอบ ระบบการควบคุมภายใน ตลอดจนกระบวนการรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
โดยกรรมการตรวจสอบทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระ เพือ่ ให้มคี วามเป็นอิสระในการท�ำงานอย่างเต็มที่ และรายงานโดยตรงต่อคณะ
กรรมการบริษัท ซึ่งมีการก�ำหนดขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์มาตรฐานที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ก�ำหนด
และได้ตราเป็นกฎบัตรไว้อย่างชัดเจน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�ำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ล�ำดับ

ชื่อ-สกุล

ต�ำแหน่ง

คุณสมบัติ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ

1

นายสุธี ผ่องไพบูลย์

2

นายพรชัย เรืองหทัยนนท์

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ และ
มีความรู้ด้านบัญชี การเงิน

3

นายเมธา สุนทรจิตร์

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ

บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1
		
2
		
		
3
4
		
5
		
		
		
6
		
		
7
		
8
		

สอบทานให้บริษทั มีรายงานทางการเงิน (รายไตรมาสและประจ�ำปี) ทีถ่ กู ต้องและเปิดเผยข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องของบริษทั อย่างเพียงพอ
ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายในและระบบตรวจสอบภายในที่เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพิจารณา
ความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วย
งานตรวจสอบภายใน/หน่วยงานอื่นใด หรือหน่วยงานภายนอก(Outsource) ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
สอบทานให้บริษัทมีระบบการประเมินความเสี่ยงการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ
สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
พิจารณาคัดเลือกเพือ่ เสนอแต่งตัง้ บุคคลซึง่ มีความเป็นอิสระเป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั พร้อมทัง้ ก�ำหนดค่าตอบแทน ประสานงาน
กับผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการด�ำเนินการตรวจสอบ ขอบเขต แนวทาง แผนงาน และปัญหาที่พบระหว่างการตรวจสอบ
และประเด็นที่ผู้สอบบัญชีเห็นว่าเป็นสาระส�ำคัญ รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน ให้เป็นไปตาม
กฎหมายและข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลในการเข้าท�ำรายการดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อ
ให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
สอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิงและแบบประเมินตนเองเกีย่ วกับมาตรการต่อต้านการคอร์รปั ชันของกิจการตามโครงการ
แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
จัดท�ำรายงานผลการก�ำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปีของบริษัท ซึ่งรายงาน
ดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
• ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
• ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
• ความเห็นเกี่ยวกับระบบบริหารความเสี่ยงของบริษัท
• ความเห็นเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมาย
			 ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
• ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
• ความเห็นเกี่ยวกับรายงานที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
• จ�ำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
รายงาน

ประจ�ำปี 2562

57

• ความเห็นชอบหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
• รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะ
			 กรรมการบริษัท
9 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีอ�ำนาจเรียก สั่งการให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้าหน่วย
		 งานหรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้อง มาให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจ�ำเป็น รวมทั้งแสวงหา
		 ความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจ�ำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (คณะกรรมการสรรหาฯ) เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์
2562 โดยก�ำหนดให้คณะกรรมการสรรหาฯ ท�ำหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการและกรรมการชุด
ย่อย รวมทั้งพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อยเพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือน�ำ
เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติต่อไป (แล้วแต่กรณี)
องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาฯ ประกอบด้วยสมาชิกจ�ำนวนอย่างน้อย 3 คน กรรมการสรรหาไม่จำ� เป็นต้องเป็นกรรมการ
บริษัทส่วนประธานกรรมการสรรหาเป็นกรรมการอิสระของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ดังนี้

ล�ำดับ

รายชื่อ

ต�ำแหน่ง

1

นายสุธี ผ่องไพบูลย์

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

2

นายพรชัย เรืองหทัยนนท์

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

3

นางสาวอรอร อัครเศรณี

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
การสรรหา

(1)
			
			
(2)
			
			
			
			
(3)
(4)
			
			
			
(5)
			
			
(6)
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การสรรหากรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยจะต้องพิจารณาความเหมาะสมของจ�ำนวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของ
คณะกรรมการบริษทั ฯ รวมทัง้ ความเหมาะสมของขนาด ประเภท และความซับซ้อนของธุรกิจ เพือ่ เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั
และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)
พิจารณาสรรหาและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมมีความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ เพื่อให้บุคคลดังกล่าว
ด�ำรงต�ำแหน่ง กรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย โดยเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้ง และ/หรือ น�ำเสนอ
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งต่อไป (แล้วแต่กรณี) รวมทั้งพิจารณาประวัติบุคคลดังกล่าวแล้วว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
ทีก่ ำ� หนดไว้ในกฎบัตรต่างๆ ของบริษทั และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องรวมทัง้ ไม่ขดั หรือแย้งกับกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการด�ำเนินธุรกิจ
ของบริษัท จะด�ำเนินการให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอเกี่ยวกับบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อประกอบการตัดสินใจ
พิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการอิสระแต่ละท่านเพื่อให้แน่ใจว่ากรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน
ในกรณีที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอชื่อกรรมการที่พ้นวาระกลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่ง คณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการรายดังกล่าว และควรน�ำเสนอ ผลการปฏิบัติ
หน้าที่ ผลงาน (Contribution) รวมทั้งประวัติการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นใช้
ประกอบการพิจารณาด้วย
พิจารณารูปแบบและจัดท�ำแผนการพัฒนากรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อย เพือ่ พัฒนาความรูข้ องทัง้ กรรมการบริษทั
และกรรมการชุดย่อยให้เข้าใจธุรกิจของบริษทั บทบาทหน้าทีแ่ ละพัฒนาการต่างๆ ทีส่ ำ� คัญ เช่น สภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
กฎเกณฑ์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทเป็นต้น
ด�ำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาฯ

รายงาน
ประจ�ำปี 2562

การก�ำหนดค่าตอบแทน

(1) พิจารณาก�ำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น (ไม่ว่าจะอยู่ในรูปเงินสด หลักทรัพย์ หรืออื่นใด) ของคณะกรรมการบริษัท
			 และคณะกรรมการชุดย่อย เพือ่ เสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาและอนุมตั ติ อ่ ไป ทัง้ นี้ ค่าตอบแทนกรรมการควรอยูใ่ นลักษณะ
			 ที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม
(2) พิจารณาหลักเกณฑ์ในการประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อพิจารณาผลตอบแทนประจ�ำปี
			 และน�ำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ
(3) เปิดเผยหลักเกณฑ์ในการก�ำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อนื่ และจัดท�ำรายงานการก�ำหนดค่าตอบแทนดังกล่าวไว้ในรายงาน
			 ประจ�ำปีของบริษัท
(4) ด�ำเนินการอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาฯ
		 ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ มีหน้าที่ทบทวนและเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแก้ไขขอบเขตอ�ำนาจ หน้าที่และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาฯ ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์

การสรรหากรรมการบริษัท

เมื่อคณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาสรรหาบุคคลที่จะด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการแล้ว จะเสนอต่อกรรมการบริษัทซึ่งประกอบด้วย
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และการแต่งตั้งกรรมการจะเป็นไปตามเกณฑ์ข้อบังคับบริษัท ในกรณีที่ต้องผ่านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ก�ำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
(ก) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
(ข) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
(ค) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะ
			 พึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมี
			 หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

3. คณะกรรมการบริหาร (Board of Executive Committee)

จัดตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท เพื่อช่วยสนันสนุนคณะกรรมการบริษัทในการบริหารจัดการและ ควบคุมกิจการของบริษัทให้เป็นไป
ตามนโยบาย แผนงาน ข้อบังคับ และค�ำสั่งใดๆ รวมทั้งเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ ภายใต้กรอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รวม
ทั้งเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย และเพื่อให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน
คณะกรรมการบริหารมีอ�ำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการด�ำเนินงานตามปกติธุระและงาน
บริหารของบริษัทฯ ก�ำหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และอ�ำนาจการบริหารต่าง ๆ ของบริษัทฯ หลัก
เกณฑ์ในการด�ำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ และแนวนโยบายทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั เพือ่ เสนอให้ทปี่ ระชุม
คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาและอนุมัติและ/หรือให้ความเห็นชอบ รวมตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการด�ำเนินงานของ
บริษัทฯ ตามนโยบายที่คณะกรรมการก�ำหนด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหาร จ�ำนวน 4 ท่าน ดังนี้

ล�ำดับ

รายชื่อ

1

นายฉาย บุนนาค

ต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการบริหาร

2

นายสนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม

กรรมการบริหาร

3

นายฉัตรชัย ภู่โคกหวาย

กรรมการบริหาร

4

นางลักขณา รัตน์วงศ์สกุล

กรรมการบริหาร

รายงาน
ประจ�ำปี 2562

59

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

(1) จัดท�ำวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ทิศทางในการด�ำเนินธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนการด�ำเนินธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้าง
			 องค์กร และอ�ำนาจอนุมัติของบริษัท (Corporate Index) เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และด�ำเนินการตาม
			 ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงตรวจสอบและติดตามผลการด�ำเนินงานดังกล่าวให้เป็นไปอย่าง
			 มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
(2) พิจารณาก�ำหนดโครงสร้างการบริหารจัดการเพื่อให้การด�ำเนินธุรกิจของบริษัท มีความเหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์
(3) มีอำ� นาจก�ำหนดการบริหารจัดการ โครงสร้างเงินเดือนของพนักงาน รวมถึงการคัดเลือก การฝึกอบรม การแต่งตั้ง การว่าจ้าง
			 การโยกย้าย การก�ำหนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัสพนักงานระดับผู้บริหาร และการเลิกจ้างพนักงานของบริษัท
(4) พิจารณากลั่นกรองข้อเสนอของฝ่ายจัดการในการก�ำหนดนโยบายการลงทุน การขยายกิจการ การประชาสัมพันธ์ การก�ำหนด
			 แผนการเงิน งบประมาณประจ�ำปี การบริหารทรัพยากรบุคคล และการลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเสนอให้
			 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
(5) มีอ�ำนาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท�ำงานเพื่อการด�ำเนินกิจการหรือการบริหารงานของบริษัทและการก�ำหนดอ�ำนาจ
			 หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะท�ำงาน รวมถึงควบคุมก�ำกับดูแลให้การด�ำเนินงานของคณะอนุกรรมการหรือคณะท�ำงาน
			 ที่แต่งตั้งบรรลุตามนโยบายและเป้าหมายที่ก�ำหนด
(6) มีอ�ำนาจด�ำเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัทที่เกี่ยวกับการด�ำเนินงานตามธุรกิจ ซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมาย เงื่อนไข
			 กฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัท เว้นแต่รายการที่คณะกรรมการบริหาร อาจมีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสียหรือมีความ
			 ขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทหรือบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม
(7) ติดตามผลการด�ำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกรอบนโยบาย และเป้าหมายที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและ
			 ก�ำกับดูแลให้การด�ำเนินงานมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
(8) พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจ�ำปีตามที่ฝ่ายจัดการ เสนอก่อนที่จะน�ำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและ
			 อนุมัติ
(9) ศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโครงการใหม่ และมีอ�ำนาจในการพิจารณาและอนุมัติให้บริษัทเข้าลงทุนหรือร่วมลงทุนกับ
			 บุคคล นิติบุคคล องค์กรทางธุรกิจอื่นใด หรือเข้าร่วมประมูลงานต่างๆ ตลอดจนเข้าด�ำเนินงานโครงการต่างๆ ในรูปแบบที่คณะ
			 กรรรมการบริษัทเห็นสมควร รวมถึงการท�ำนิติกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวจนเสร็จการตามอ�ำนาจอนุมัติ (Corporate
			 Index) และ/หรือตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ก�ำหนด และ/หรือ ตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ทเี่ กีย่ วข้อง และ/หรือ ตามข้อบังคับ
			 ของบริษัท
(10) อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำ� คัญที่ได้ก�ำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีตามอ�ำนาจอนุมัติ (Corporate Index) และ/
			 หรือ ตามทีจ่ ะได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั และ/หรือตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ได้เคยมีมติอนุมตั ใิ นหลักการไว้แล้ว
(11) 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
(12) 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/หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทก�ำหนด และ/หรือ ตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ตามข้อบังคับของ
			 บริษทั ในกรณีทวี่ งเงินเกินงบประมาณทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั ต้องน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ ขออนุมตั ิ
			 ในการประชุมครั้งถัดไป และกรณีที่ต้องใช้ทรัพย์สินของบริษัทเป็นหลักประกันต้องน�ำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการของ
			 บริษัท
(13) พิจารณาผลก�ำไรขาดทุนของบริษัท และการเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล หรือเงินปันผล ประจ�ำปี เพื่อน�ำเสนอต่อคณะ
			 กรรมการบริษัท
(14) 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
(15) ทบทวนและเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแก้ไขขอบเขตอ�ำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
			 ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์
(16) ด�ำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก�ำหนด
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(17) มอบอ�ำนาจให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริหารทั้งนี้ การมอบอ�ำนาจ
			 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้นจะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ�ำนาจหรือมอบอ�ำนาจช่วงที่ท�ำให้
			 คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอ�ำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความ
			 ขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการก�ำกับ
			 ตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใด ๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท
			 ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้
ทั้งนี้กรรมการบริหารของบริษัท อาจได้รับการแต่งตั้ง หรือถอดถอนโดยที่ประชุมคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

5. การก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทย่อย

บริษัทฯ มีนโยบายการท�ำรายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย
หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต โดยก�ำหนดการปฏิบัติในการท�ำรายการให้เป็นไปตามลักษณะการด�ำเนินการค้าปกติ
ซึ่งเกิดกับบุคคลภายนอกและกระท�ำอย่างยุติธรรมตามราคาตลาด ในกรณีที่ไม่สามารถเปรียบเทียบราคากับบุคคลภายนอกได้ทั้ง 2 ฝ่าย
จะร่วมกันพิจารณาเพื่อก�ำหนดอัตราค่าสินค้าและบริการที่เหมาะสมต่อไปโดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความ
จ�ำเป็นในการเข้าท�ำรายการและความเหมาะสมทางด้านราคา
ในปี 2562 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย มีการท�ำรายการระหว่างกันกับกิจการอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องกัน โดยมีเงือ่ นไขตามราคาตลาด และส�ำหรับ
รายการระหว่างกันอืน่ ๆ โดยฝ่ายบริหารได้รายงานรายการทีเ่ กิดขึน้ ถึงความเหมาะสมและมูลค่าของการ ท�ำรายการต่อคณะกรรมการตรวจ
สอบให้รับทราบแล้วทั้งนี้ไม่มีรายการระหว่างกันที่เป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน (สามารถดูเพิ่มเติมในหมายเหตุประกอบงบการเงิน)

6. 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
		 เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลาก่อนประกาศงบการเงิน และหากมีการซื้อขายในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
		 ต้องแจ้งต่อคณะกรรมการบริษัท ทันที

2. การเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทก�ำหนดแนวปฏิบัติให้กรรมการของบริษัท บริษัทย่อย และผู้บริหาร เปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียของตนและบุคคล
ที่มีความเกี่ยวข้อง ตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2551 และตามประกาศคณะกรรมการ
ก�ำกับตลาดทุนที่ ทจ. 2/2552 โดยก�ำหนดให้คณะกรรมการและผู้บริหารรายงานส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัท
ได้ประกาศให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2552 ดังนี้
1. ก�ำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร จัดท�ำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
		 จัดส่งให้เลขานุการบริษัท เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหารและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง พร้อมส�ำหรับ
		 การเปิดเผยต่อคณะกรรมการเมื่อคณะกรรมการต้องพิจารณาธุรกรรมระหว่างบริษัท กับกรรมการ และหรือ ผู้บริหารที่มี
		 ส่วนได้เสีย หรือมีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งนี้เลขานุการบริษัทจะสรุปรายงานส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร เสนอคณะกรรมการ
		 บริษัทรับทราบปีละครั้ง ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทรอบสิ้นปี
2. ในกรณีทมี่ กี ารเปลีย่ นแปลงข้อมูลส่วนได้เสีย ให้กรรมการและผูบ้ ริหาร ส่งรายงานการมีสว่ นได้เสียของตนเองและบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง
		 ให้เลขานุการบริษัท เพื่อรายงานคณะกรรมการบริษัทภายใน 7 วันนับจากที่มีการเปลี่ยนแปลง ในปี 2562 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
รายงาน
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โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์นั้น และเลขานุการบริษัทจะสรุปรายงานการถือครองหลักทรัพย์เสนอคณะกรรมการบริษัทรับทราบปีละครั้ง
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทรอบสิ้นปี
ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ก�ำหนดให้คณะกรรมการและผู้บริหาร รายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อ
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563
ทั้งนี้ ในระหว่างปี 2562 ได้รายงานการถือครองหลักทรัพย์ โดยเปรียบเทียบ การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ระหว่างวันที่ วันที่ 8 มกราคม 2562
และวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ดังนี้

รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของคณะกรรมการบริษัท

จ�ำนวนหุ้น ตามรายงานปิดสมุดทะเบียน
สัดส่วน
ณ 8 ม.ค.
ณ 26 พ.ย. จ�ำนวนหุ้นเพิ่ม การถือครองหุ้น
2562
2562
(ลด)

ชื่อ-นามสกุล
1. นายสนธิญาณ ชืน่ ฤทัยในธรรม
2. นายฉาย บุนนาค
3. นายสุธี ผ่องไพบูลย์
4. นายเมธา สุนทรจิตร์
5. นายพรชัย เรืองหทัยนนท์
6. นายฉัตรชัย ภู่โคกหวา
7. นายชาลี ดิษฐลักษณ
8. นางวีรวรรณ วรรุตม์
9. นางสาวอรอร อัครเศรณี
10.นางลักขณา รัตน์วงศ์สกุล
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หมายเหตุ : 1. หุ้นที่เรียกช�ำระแล้ว ณ 26 พฤศจิกายน 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

จ�ำนวนหุ้น ตามรายงานปิดสมุดทะเบียน
สัดส่วน
ณ 8 ม.ค.
ณ 26 พ.ย. จ�ำนวนหุ้นเพิ่ม การถือครองหุ้น
2562
2562
(ลด)
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หมายเหตุ : 1. หุ้นที่เรียกช�ำระแล้ว ณ 26 พฤศจิกายน 2562 ของ NBC เท่ากับ 535,436,809 หุ้น
2. จ�ำนวนหุ้นกรรมการที่แสดง 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

1,850,000

2. ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

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 มีอำ� นาจควบคุมหรือมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส�ำคัญ ไม่ว่าจะเป็นโดยทาง
		 ตรงหรือทางอ้อม

รายงาน
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8. การปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ
การเข้าร่วมประชุม

ในปี 2562 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และการประชุมผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดดังนี้

ล�ำดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ชื่อ-นามสกุล

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

สามัญ
ผู้ถือหุ้น

วิสามัญ
ผู้ถือหุ้น

นายสนธิญาณ  ชื่นฤทัยในธรรม

6/8

N/A

N/A

1/1

2/2

นายฉาย  บุนนาค

7/8

N/A

N/A

1/1

1/2

นายสุธี   ผ่องไพบูลย์

5/8

4/5

2/2

1/1

2/2

นายพรชัย  เรืองหทัยนนท์

8/8

5/5

2/2

1/1

2/2

นายเมธา  สุนทรจิตร์

8/8

5/5

N/A

1/1

2/2

นายฉัตรชัย  ภู่โคกหวาย

8/8

N/A

N/A

0/1

2/2

นายชาลี  ดิษฐลักษณ

3/6

N/A

N/A

1/1

2/2

นางวีรวรรณ  วรรุตม์

8/8

N/A

N/A

1/1

2/2

นางสาวอรอร  อัครเศรณี

7/8

N/A

2/2

1/1

2/2

นางลักขณา  รัตน์วงศ์สกุล

8/8

N/A

N/A

1/1

2/2

(ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561)
(ได้รับการแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562)
(ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ วันที่ 9 เมษายน 2561)
(ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ วันที่ 9 เมษายน 2561)
(ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ วันที่ 12 มีนาคม 2552)
(ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561)
(ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ วันที่ 16 พฤษภาคม 2562)
(ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ วันที่ 23 ธันวาคม 2559)
(ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561)
(ได้รับการ(ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ วันที่ 23 ธันวาคม 2559)

หมายเหตุ :
			
				

การประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2562 มีทั้งหมด 8 ครั้ง, คณะกรรมการตรวจสอบมีทั้งหมด 5 ครั้ง
โดยนายสมชาย มีเสน ได้แสดงความประสงค์ขอลาออกจากต�ำแหน่งกรรมการบริษัท รองประธานกรรมการบริษัท
และกรรมการบริหารเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 และคณะกรรมการบริษัท มีมติแต่งตั้ง
นายฉาย บุนนาค เข้าด�ำรงต�ำแหน่งแทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการจดบันทึกรายงานการประชุมและจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทพร้อม
ให้กรรมการและผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

11.การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทให้ความส�ำคัญต่อระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง จึงจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทั้งด้าน
การเงิน การปฏิบัติงาน การด�ำเนินการให้เป็นไปตามกฏหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ได้จัดให้มีกลไกในการตรวจสอบและถ่วง
ดุลทีม่ ปี ระสิทธิภาพอย่างเพียงพอ ในการปกป้องรักษาและดูแลทรัพย์สนิ ของบริษทั ฯ โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในท� ำหน้าทีต่ รวจสอบ
การปฏิบตั งิ านของทุกหน่วยงานให้เป็นไปอย่างถูกต้อง รัดกุม และเป็นไปตามทีร่ ะเบียบก�ำหนด รวมทัง้ มีคณะกรรมการตรวจสอบ เพือ่ ดูแล
และก�ำกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ให้ปฏิบัติตามนโยบายและแผนงานตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ
สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

ในปี 2562 คณะกรรมการบริษทั ได้รบั ทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เกีย่ 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
ผู้อำ� นวยการฝ่ายอาวุโส และผู้อ�ำนวยการฝ่ายในสายงานที่เกี่ยวข้อง มีการประเมินวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น รวม
ทั้งการก�ำหนดแผนด�ำเนินการและติดตามผลการปฏิบัติงาน
นอกจากนีต้ ามทีบ่ ริษทั มีแผนด�ำเนินการเรือ่ งการบริหารความเสีย่ งควบคูไ่ ปกับการจัดท�ำยุทธศาสตร์ของบริษทั และผลการปฏิบตั งิ าน
(Enterprise Risk Management Integrating with Strategy and Performance) เพื่อให้มีการพิจารณาถึงความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบ
และสามารถหาแนวทางจัดการความเสี่ยงดังกล่าวไว้ได้ก่อนล่วงหน้า บริษัทได้มีการจัดหลักสูตรอบรมให้กับผู้บริหารและพนักงาน ทั้งการ
จัดอบรมภายในและส่งอบรมภายนอก เพื่อเป็นการให้ความรู้และสร้างความตระหนักโดยมุ่งหวังให้การบริหารความเสี่ยงถือเป็นส่วนหนึ่ง
ของการปฏิบัติงานทุกระดับ

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน

บริษัทฯ มีการจัดท�ำนโยบายและระเบียบปฏิบัติงานในด้านต่างๆ รวมถึงการท�ำธุรกรรมด้านการเงิน จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร
ทั่วไป มีการก�ำหนดอ�ำนาจหน้าที่และก�ำหนดวงเงินอนุมัติของฝ่ายบริหารแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร มีการ
แบ่งแยกหน้าทีก่ ารบันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ การดูแลจัดเก็บทรัพย์สนิ ออกจากกัน และในการอนุมตั ทิ � ำธุรกรรมของบริษทั ฯ
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�ำ่ เสมอ โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในท�ำหน้าที่ตรวจ
สอบการปฏิบัติงานของพนักงานในแต่ละส่วนงาน และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหาร โดยหากการ
ตรวจสอบพบข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�ำคัญ จะต้องรายงานเพื่อพิจารณาสั่งการแก้ไขภายในระยะเวลาอันสมควร

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

นายสมัชชา งามวาจา ต�ำแหน่งผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นผู้รับผิดชอบงานตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการตรวจ
สอบเห็นว่ามีคณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมทีจ่ ะปฏิบตั หิ น้าทีด่ งั กล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนือ่ งจากเป็นผูม้ คี วามรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์
ในการท�ำงานด้านการตรวจสอบ และเข้าใจในกิจกรรมและการด�ำเนินงานของบริษัทเป็นอย่างดี ทั้งนี้กรณีที่มีการแต่งตั้ง ถอดถอน และ
โยกย้ายผู้ดำ� รงต�ำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ต้องได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
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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)
ผ่านการน�ำเสนอข่าวที่เป็นประโยชน์ และช่วยจรรโลงสังคมผ่านเนื้อหาสาระในข่าวสารที่น�ำเสนอ
นอกจากนั้น NBC ยังด�ำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) ควบคู่กับจริยธรรมทาง
วิชาชีพสื่อมวลชน ทั้งด้านสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนต่อเนื่อง ผ่านกิจกรรมและโครงการต่างๆ ที่จัดขึ้น
ตลอดปี 2562

การเป็นสื่อกลางเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยผ่านมูลนิธิเนชั่น

กรณีเกิดวาตภัต พายุโซนร้อนปาบึก ทางภาคใต้ของประเทศไทย ส่งผลให้หลายจังหวัดได้รบั ผลกระทบบ้านเรือนเสียหาย โดยเฉพาะ
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประชาชนในจังหวัดบ้านเรือนได้รับความเสียหาย ไม่มีที่พักอาศัย ทาง บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้งคอร์ปอเรชั่น
จ�ำกัด (มหาชน) หรือ เนชั่นทีวี ในนามของสื่อได้เป็นตัวแทนในการรับบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย ในรายการ “ร่วมส่งก�ำลังใจ
เพื่อผู้ประสบภัย พายุปาปึก” ผ่านมูลนิธิเนชั่น ระหว่างวันที่ 10 มกราคม- 12 มีนาคม 2562
เนชั่นทีวี ได้มอบหมายให้นักข่าวในพื้นที่ออกส�ำรวจ และพบว่าพื้นที่ ที่ได้รับความเสียหายมากและต้องการความช่วยเหลือเป็นพื้นที่
หมู่ 13 ต.คลองน้อย อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช จึงได้รว่ มกับองค์การบริหารส่วนต�ำบลคลองน้อย (อบต. คลองน้อย) ในโครงการ “ช่วย
เหลือผู้ประสบวาตภัย” หมู่ที่ 13 เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภับจ�ำนวน 8 หลังคาเรือน ที่สภาพบ้านไม่สามารถอยู่อาศัยได้ จึงต้องเข้าช่วย
เหลืออย่างเร่งด่วน และได้รบั ความร่วมมือจากทาง บริษทั ไทยออยล์ จ�ำกัด (มหาชน) บริจาคเงินให้กบั มูลนิธเิ นชัน่ เพือ่ ช่วยเหลือผูป้ ระสบ
ภัยฟื้นฟูที่อยู่อาศัยจากพายุโซนร้อนปาบึก โดยคุณวิโรจน์ มีนะพันธ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านก�ำกับองค์กรและกิจการสัมพันธ์ เป็น
ผู้แทนมอบเงินจ�ำนวน 1 แสนบาทผ่าน เนชั่นทีวี เพื่อน�ำไปจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมและสร้างบ้านใหม่ให้กับผู้ประสบภัยที่ได้รับ
ความเสียหายบ้านพังทั้งหลัง นอกจากนี้ทางบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ำกัด (มหาชน) ได้ร่วมบริจาคปูนซีเมนต์ ผ่านเนชั่นทีวี เพื่อเป็น
วัสดุในการสร้างบ้านใหม่ให้กับผู้ประสบภัยเช่นกัน
ทาง อบต.คลองน้อย และเนชั่นทีวี ได้ด�ำเนินการส�ำรวจบ้านทั้ง 8 หลัง พร้อมทั้งออกแบบ ก�ำหนดวัสดุอุปกรณ์ ในการก่อสร้างบ้าน
เพื่อการซ่อมแซม และสร้างบ้านใหม่ให้กับผู้ประสบภัย แล้วเสร็จ และ ท�ำการส่งมอบ โดยนายฉัตรชัย ภู่โคกหวาย กรรมการผู้จัดการ
เนชั่นทีวี พร้อมทั้งตัวแทนจากบริษัท ไทยออยล์ จ�ำกัด (มหาชน) และ บริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นตัวแทนในการ
มอบบ้านให้กับผู้ประสบภัย เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 ที่โรงเรียนบ้านแสงวิมาน หมู่ 13 ต.คลองน้อย อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม-สุขภาพ

NBC มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเป็นการปลุกกระแส สร้างสรรค์แนวสุขภาพและส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่งในปี 2562 นี้ โครงการ
“ปั่น “Slow Life Amazing Thailand Go Local” ยังคงเป็นกิจกรรมที่จัดร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ บริษัท
มิตซูบิชิ อิเลคทริค กันยงวัฒนา จ�ำกัด อย่างต่อเนื่อง
โดยเปิดสนามแรก ที่จังหวัดพิษณุโลก ปั่นท่องเที่ยว สัมผัสบรรยากาศ วิถีชุมชน กิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 17 มีนาคม 2562 พร้อมท�ำ
กิจกรรม CRS ที่ศูนย์ การเรียนรู้บา้ นวังส้มซ่า
สนามที่สอง กิจกรรมปั่น Slow Life Amazing Thailand Go Local จังหวัดระนอง ดินแดนฝนแปด แดดสี่ สัมผัสวิธีชีวิต
เมืองรอง ในวันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562 พร้อมท�ำกิจกรรม CSR ที่โรงเรียนบ้านท่าฉาง
สนามที่สาม กิจกรรมปั่น Slow Life Amazing Thailand Go Local จังหวัดนครพนม เมืองแห่งพระธาตุ ปั่นข้ามแม่น�้ำโขงเชื่อม
สองแผ่นดิน ไทย-ลาว ในวันที่ 30 มิถุนายน 2562 พร้อมท�ำกิจกรรม CSR ที่หมู่บ้านไทแสก
สนามที่สี่ กิจกรรมปั่น Slow Life Amazing Thailand Go Local จังหวัดปราจีนบุรี ปั่นเส้นทางใหม่ บนสันเขื่อนอ่างเก็บน�้ำ
คลองไม้ปล้อง อันเนื่องจากพระราชด�ำริ สัมผัสธรรมชาติเขียวขจี ในวันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2562 พร้อมท�ำกิจกรรม CSR ที่โรงเรียน
บ้านเนินหอม
สนามสุดท้ายแห่งปี กับ ปั่น Slow Life Amazing Thailand Go Local จังหวัดสุพรรณบุรี ปั่นเส้นทางใหม่ แลนด์มาร์คแห่งใหม่
พระพุทธปุษยคีรีศรีสวรรณภูมิ พระแกะสลักบนหน้าผา ในวันที่ 22 กันยายน 2562 พร้อมท�ำกิจกรรม CSR ที่วิสาหกิจวนเกษตรบ้าน
ดงเย็น
ส�ำหรับกิจกรรม “หอการค้าชวนปั่นเพื่อน้อง ท่องเมืองสมุทรปราการ ในปีนี้ยังคงจัดต่อเนื่องโดยเริ่มจาก “หอการค้าชวนปั่น
เพื่อน้อง ท่องเมืองสมุทรปราการ @ เมือง” ในวันที่ 6 มกราคม 2562
รายงาน
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กิจกรรม “หอการค้าชวนปั่นเพื่อน้อง ท่องเมืองสมุทรปราการ @ พระสมุทรเจดีย์ “ ในวันที่ 3 มีนาคม 2562 และ “หอการค้า
ชวนปั่นเพื่อน้อง ท่องเมืองสมุทรปราการ @ บางพลี ในวันที่ 18 สิงหาคม 2562 โดย หอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับ จังหวัด
สมุทรปราการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ และเนชั่น ทีวี ช่อง 22 จัดกิจกรรมปั่นระยะทางกว่า 30 กิโลเมตร ในพื้นที่ของ
แต่ละอ�ำเภอ ใน จังหวัดสมุทรปราการ มีนกั ปัน่ และ ผูส้ นใจเข้าร่วมกิจกรรม ในแต่ละสนามกว่า 1,000 คน วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม
นอกจากเพื่อส่งเสริมสุขภาพ และ ส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้ว การระดมทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ขาดแคลน ในพื้นที่ก็เป็น
อีกหนึ่งวัตถุประสงค์หลักเช่นกัน

กิจกรรมส่งเสริมด้านการศึกษา

อีกกิจกรรมที่ NBC ด�ำเนินการอย่างต่อเนือ่ งคือการส่งเสริมในด้านการศึกษาแก่เยาวชน ในโครงการ ทบทวนความรูส้ มู่ หาวิทยาลัย
กับสหพัฒน์ ซึ่งเนชั่นทีวี ช่อง 22 ร่วมมือกับมาม่า โดยในปี 2562 เป็นการจัดกิจกรรมครั้งที่ 22 เมื่อวันที่ 7-12 ตุลาคม 2562 ซึ่งบริษัท
สหพัฒนพิบูล จ�ำกัด (มหาชน) ร่วมกับ เนชั่น ทีวี โดยบริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด(มหาชน) NBC จัดทบทวนความรู้สู่
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 22
ปีนี้นอกจากจัดกิจกรรมทบทวนความรู้ที่ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในกรุงเทพมหานครแล้ว ยังได้เพิ่มจุดรับสัญญาณบรอดแบนด์
ใหญ่ในภาคอีสานที่เซ็นทรัล พลาซ่า นครราชสีมา โดยความร่วมมือจาก บริษัท ซีพีเอ็น โคราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31 และนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา เพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้นักเรียนใน
ภาคอิสาน ซึ่งในปีนี้มีนักเรียน ม.ปลายและโรงเรียนมาสมัครเข้าร่วมโครงการกว่า 300,000 คนทั่วประเทศ

กิจกรรมกอล์ฟแชริตี้การกุศล

“ในโอกาสที่ก้าวสู่ปีที่ 20 เนชั่น ทีวีช่อง 22 จัดการแข่งขัน Nation Anniversary Golf Charity 2019 ขึ้นในวันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม
2562 ทีส่ นาม ธนา ซิตี้ กอล์ฟ คันทรี คลับ บางนา รายการแข่งขันกอล์ฟนีจ้ ดั เพือ่ การกุศล โดยรายได้สว่ นหนึง่ จะน�ำไปมอบให้ วัดพระบาท
น�้ำพุ ใช้ช่วยเหลือผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HIV

กิจกรรมวิ่งเพื่อสัตว์ และอนุรักษ์ธรรมชาติ

ด้วยเหตุการณ์ความแปรปรวนของโลกที่เกิดขึ้นในรอบปี2562 ซึ่งมีทั้งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ และ มนุษย์ เป็นเหตุ จากรายงานสัตว์
ทะเลหายาก พ.ศ. 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่ง และป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พบว่า
ปี 2559 พบพะยูนในประเทศไทย 221 ตัว มากสุดอยู่ที่ จ.ตรัง 154 ตัว โดยประชากรพะยูนลดลงทุกปี
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2562 NBC ได้จัดกิจกรรม “RUN FOR THE ANIMALS 2019: วิ่งเพื่อพะยูน กิจกรรมวิ่งที่ไม่ธรรมดา เพราะ
ครั้งนี้เราจะวิ่ง เพื่อช่วยน้องมาเรียม ตัวแทนพะยูนที่ก�ำลังจะสูญพันธุ์
ที่สวนพุทธมณฑล พุทธมณฑลสาย4 โดยมี นายฉัตรชัย ภู่โคกหวาย กรรมการผู้จัดการ บมจ.เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น
นางสาวเอี่ยมศรี บุญหชัยรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ สายงานการตลาดและงานขาย บมจ.เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น
ร่วมกิจกรรมกับนักวิ่งจ�ำนวนมากถึง 1,500 คน โดยน�ำรายได้ส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรม มอบให้กับ “ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน” ได้น�ำไปใช้ประโยชน์ด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และขยายพันธุ์สัตว์
ทะเลที่หายากให้อยู่คู่ท้องทะเลไทยต่อไป
NationTV Run 4 Dams Half Marathon Series การวิ่งถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เป็นที่นิยม เพื่อสุขภาพ และการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ธรรมชาติ เนชั่นทีวี ได้จัดงานเพื่อเชิญชวนนักวิ่งสัมผัสธรรมชาติ กับเขื่อน ป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี-สระบุรี ในวันที่ 2 มิถุนายน
2562 โดยรายได้ส่วนหนึ่งของโครงการน�ำไปบริจาคเพื่อซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับ โรงพยาบาลวังม่วงสัทธรรม
เขื่อนที่สอง สัมผัสกับการวิ่งบนสันเขื่อนคอนกรีตบดอัดยาวที่สุดในโลก “เขื่อนขุนด่านปราการชล” จ.นครนายก ในวันอาทิตย์ที่
15 กันยายน 2562 รายได้ส่วนหนึ่งมอบให้ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนตาบอดและพิการซ�้ำซ้อน “บ้านรื่นสุข” จ.นครนายก

ส่งท้ายด้วยกิจกรรมพิเศษยิ่งใหญ่แห่งปีตอบแทนผู้ชม

หนึง่ ปีมคี รัง้ เดียวกับ กิจกรรม Nation Fan Day งานทีผ่ ชู้ ม และ แฟนคลับของเนชัน่ ทีวี ได้มาพบกันปีละครัง้ อย่างใกล้ชดิ ในบรรยากาศ
แสนอบอุ่นเป็นกันเองกับเหล่าพิธีกรและผู้ประกาศ ในงาน Nation TV Fan Day เนชั่นมาเจอนี่ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2562
ณ โรงละครเคแบงก์สยามพิฒเนศ สยามสแควร์วัน ชั้น 7ภายในงาน ประกอบด้วยการเสวนาสาระดีๆ ถอดรหัสประเทศไทย ปี 2563 กับ
นักโหรศาสตร์ คุณฟองสนาน จามรจันทร์ คุณสนธิญาณ ชืน่ ฤทัยในธรรม ประธานกรรมการบริหาร บริษทั เนชัน่ บรอดแคสติง้ คอร์ปอเรชัน่
จ�ำกัด (มหาชน) และพิธีกรรายการ เนชั่น ทันข่าว คุณสันติสุข มะโรงศรี
พร้อมกับแซววาทีสุดพิเศษกับ คุณกนก รัตน์วงศ์สกุล คุณธีระ ธัญญะไพบูลย์ และคุณวรเทพ สุวัฒนพิมพ์ ที่โคจรมาปะทะคารมกัน
ครั้งแรกบนเวที กับ ดร.เสรี วงษ์มณฑา และดร.สุรวงศ์ วัฒนกูล
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งานนี้แฟนคลับเนชั่นทีวี และ ผู้ชมยังได้อิ่มเอมไปกับบทเพลงอันไพเราะจากศิลปินคุณภาพ อาทิ ขุนอิน, เก่ง ธชย, เจนนิเฟอร์ คิ้ม
และต้น สุชาติ ชวางกูร

กิจกรรมด้านการส่งเสริมวัฒนธรรม และสินค้า OTOP

ตามนโยบายของหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ ที่ต้องการรณรงค์เรื่องการท่องเที่ยว เผยแพร่วัฒนธรรม ประเพณี ส่งเสริมสินค้า
OTOP กระตุ้นเศรษฐกิจ และส่งเสริมการสร้างรายได้ของคนในพื้นที่ จ.สมุทรปราการ เนชั่นทีวี จึงรับนโยบายจัดงาน และประชาสัมพันธ์
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว “เที่ยวถิ่นกินอร่อย สมุทรปราการ” ขึ้น ในวันศุกร์ ที่ 20 ถึง วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ
ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ
โดยหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ เล็งเห็นว่า สมุทรปราการ มีของดีที่มีเอกลักษณ์ ตลอดจนประเพณีอันน่าตื่นตาในช่วงเทศกาล
ส�ำคัญ วัดวาอาราม ประวัติศาสตร์ สิ่งที่น่าสนใจเหล่านี้เป็นต้นทุนส�ำคัญในการส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยว นอกจากสถานที่ท่องเที่ยวที่
น่าสนใจแล้ว ของดี ของอร่อย ในแต่ละพื้นที่ แต่ละอ�ำเภอ ถือเป็นประตูบานส�ำคัญที่จะเชื้อเชิญ นักท่องเที่ยวทั้งไทย และต่างชาติเข้ามา
รู้จักจังหวัดสมุทรปราการในแง่ของเมืองท่องเที่ยวมากกว่าเมืองอุตสาหกรรม
ภายในงานได้น�ำเอาของดี อาหาร รวมทั้งสินค้า OTOP ในแต่ละอ�ำเภอ 6 อ�ำเภอ ในจังหวัด โดยมีร้าน มากกว่า 120 ร้านค้า
มีโซนภายในงาน แบ่งออกเป็น 9 โซน โซนอาหารจาก 6 อ�ำเภอในจังหวัด โซนของหวาน โซนอาหารฮาลาล โซนฟู๊ดทรัค มารวมไว้ที่งาน
นี้ เพือ่ ให้คนทีม่ าร่วมงานได้ลมิ้ ลอง อาหารถิน่ ทีเ่ ป็นต�ำนานคูก่ บั จังหวัด นอกจากนีม้ กี ารจ�ำลอง แลนด์มาร์คส�ำคัญในจังหวัดสมุทรปราการ
มาไว้ในงาน เช่น องค์พระสมุทรเจดีย์ อุทยานการเรียนรู้และหอชมเมืองสมุทรปราการ สวนสีเขียวบางกะเจ้า ตลาดน�้ำบางพลีในคนที่มา
ร่วมงานได้เป็นจุดถ่ายภาพทีร่ ะลึก และมีนทิ รรศการภาพถ่าย The New Horizon มุมมองใหม่ สมุทรปราการ ทีท่ างหอการค้าจ.สมุทรปราการ
ได้จัดประกวด ซึ่งภาพที่ได้รางวัลถูกน�ำมาจัดแสดงที่งานนี้
.“เที่ยวถิ่นกินอร่อย สมุทรปราการ” เปิดงานด้วยการแสดงพิเศษ ชุด Samutprakarn The Land of Happiness การแสดงนาฎ
ลีลาร่วมสมัย เรื่องราวความสุขของชุมชนสมุทรปราการ และ เพิ่มความยิ่งใหญ่ของงานด้วยการแสดงวงโยธวาทิต จากโรงเรียนราชวินิต
บางแก้ว ที่ชนะเลิศการประกวดดนตรีธนาคารโรงเรียน ประเภทวงโยธวาทิตนั่งบรรเลง ตลอดภายในงานทั้ง 3 วัน ยังมีกิจกรรม สาธิตการ
ท�ำอาหารถิ่น การสานนกจากใบจาก และการแสดงจากศิลปินชื่อดัง
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว “เที่ยวถิ่นกินอร่อย สมุทรปราการ” ถือว่าประสบความส�ำเร็จอย่างยิ่ง โดยมีร้านค้าที่เข้าร่วมงาน
จ�ำนวนกว่า 120 ร้าน และ จ�ำนวนผู้เข้า ชมงาน รวม 3 วัน เป็นจ�ำนวนประมาณ 19,000 คน เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ และสร้างรายได้
ให้กับประชาชนในพื้นที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของงาน
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โครงสร้างรายได้จากการขายและบริการ
บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีโครงสร้างรายได้จากการขายและบริการแยกตามประเภท
ผลิตภัณฑ์ และบริการ ดังต่อไปนี้
หน่วย : ล้านบาท

รายได้จากกลุ่มธุรกิจ

ปี 2562

ปี 2561

ปี 2560

จ�ำนวนเงิน

ร้อยละ

จ�ำนวนเงิน

ร้อยละ

จ�ำนวนเงิน

ร้อยละ

รายได้จากธุรกิจสื่อโทรทัศน์

423.93

86.02

355.86

84.02

398.27

73.88

รายได้จากธุรกิจสื่อรูปแบบใหม่

18.48

3.75

24.08

5.69

109.32

20.28

รายได้จากธุรกิจอื่นๆ

14.65

2.97

0.06

0.01

13.74

2.55

รายได้อื่นๆ

35.76

7.26

43.53

10.28

17.76

3.29

492.82

100.00

423.53

100.00

539.09

100.00

รวมรายได้
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจ�ำปี 2562
เรียน		
		

ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จ�ำนวน 3 ท่าน
โดยมี นายสุธี ผ่องไพบูลย์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ (ได้รับแต่งตั้งวันที่ 16 พฤษภาคม 2562) นายพรชัย เรืองหทัยนนท์ และ
นายเมธา สุนทรจิตร์ เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยในระหว่างปี รองศาสตราจารย์ ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์ ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธาน
กรรมการตรวจสอบ ในระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2562 - 8 พฤษภาคม 2562
ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกันรวม 5 ครั้ง แต่ละครั้งใช้เวลาประชุม 2-3 ชั่วโมง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้ระบุ
ไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งการให้ข้อเสนอแนะและการแสดงความเห็นในฐานะกรรมการตรวจสอบของบริษัท
นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และผู้บริหารระดับสูงในวาระ
ที่เกี่ยวข้อง จากการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบได้มีความเห็นดังนี้
• การจัดท�ำงบการเงิน คณะกรรมการได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ�ำปี 2562 ร่วมกับผู้บริหารและผู้สอบ
บัญชี เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ได้จัดท�ำขึ้นอย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามหลักการบัญชี
ที่รับรองทั่วไปและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอครบถ้วน เชื่อถือได้และปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและแนวปฏิบัติ
ทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีแล้ว นอกจากนี้ได้สอบทานการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติในรายการระหว่างกันของ
บริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม รวมทั้งรายการที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ด�ำเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติและเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ( กลต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�ำหนด
• การควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาโครงสร้างการบริหารงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพือ่ ให้เกิดความ
เป็นอิสระในการปฏิบัติงาน พิจารณาแผนการตรวจสอบภายในประจ�ำปี 2562 ตามปัจจัยความเสี่ยงที่คาดว่าจะมีผลกระทบต่อการด�ำเนิน
งานของบริษัท พร้อมให้ข้อเสนอแนะและการปรับแผนงานการตรวจสอบให้สอดคล้องกับสถานการณ์ มีการติดตามการด�ำเนินการแก้ไข
ตามรายงานผลการตรวจสอบในประเด็นที่มีนัยส�ำคัญกับฝ่ายบริหารอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี 2562 ผู้สอบบัญชีของบริษัท ไม่มีข้อสังเกต
เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทที่เป็นสาระส�ำคัญ
• การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจของบริษัท ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับเลขานุการบริษัท มีความเห็นว่าบริษัทได้ปฏิบัติอยู่
ในกรอบของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ อย่าง
ถูกต้อง
• ผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ�ำปี 2562 นางศศิธร พงศ์อดิศักดิ์ ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตเลขที่ 8802 เป็นบุคคลที่มีความเหมาะสมมีความเป็นอิสระ มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบบัญชีมาเป็นเวลายาวนาน
ส�ำหรับการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ�ำปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบเสนอให้แต่งตั้งนางศศิธร พงศ์อดิศักดิ์ ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8802 หรือ นางสาวมาริษา ธราธรบรรพกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5752 หรือ นายธนิต โอสถาเลิศ ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5155 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ�ำปี 2563
• 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
รายงาน
ประจ�ำปี 2562
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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�ำหรับ
งบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ไม่มีเหตุการณ์แสดงถึงปัญหาหรือรายการที่มีผลกระทบต่องบการเงินอย่างมีนัยส�ำคัญ ได้จัดท�ำ
ขึ้นอย่างถูกต้องตามที่ควร ในสาระส�ำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และได้เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

……….………………………………………………….
(นายสุธี ผ่องไพบูลย์)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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รายงาน
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน ส�ำหรับปี 2562

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 ที่เกี่ยวข้อง และข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและประกาศของคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้รายงานความเห็นเรื่องนี้ ต่อคณะกรรมการบริษัทแล้วในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งปรากฏในแบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจ�ำปี (56-1) และรายงานประจ�ำปีของบริษัท
คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯโดยรวม อยู่ในระดับที่นา่ พึงพอใจ สามารถให้ความมั่นใจ
อย่างมีเหตุผลต่อความน่าเชื่อถือได้ของงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อย สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทได้แสดงความเห็นว่างบการเงิน ได้แสดงฐานะการเงิน ผลการด�ำเนินงาน และกระแสเงินสด ถูกต้อง ครบ
ถ้วน เชื่อถือได้ สมเหตุสมผล ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีการใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่าง
สม�่ำเสมอ เปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส เพียงพอ และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

..........................................................
นายสนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม
ประธานกรรมการบริษัท
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นายฉัตรชัย ภู่โคกหวาย
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บุคคลอ้างอิงอื่น ๆ
นายทะเบียนหลักทรัพย์ (หุ้นสามัญ)

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

ส�ำนักงานสอบบัญชีของบริษัท

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

ผู้สอบบัญชี
1.
		
2.
		
3.
		

นางศศิธร พงศ์อดิศักดิ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8802 หรือ
นางสาวมาริษา ธราธรบรรพกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5752 หรือ
นายธนิต โอสถาเลิศ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5155

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
1.
		
		
2.
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ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)
บริษัทและบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี
ในปี 2562 เป็นจ�ำนวนเงินรวม 1,850,000 บาท
ค่าตอบแทนอื่น (non-audit fee) -ไม่มี-

รายงาน
ประจ�ำปี 2562

ที่ปรึกษากฎหมาย

บริษัท เภา แอนด์ แอสโซซิเอทส์ ลอว์ ออฟฟิช จ�ำกัด
เลขที่ 140/40 A อาคารไอทีเอฟ ชั้น 19 ถนนสีลม
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : (66) 2634-4995-7
โทรสาร : (66) 2238-2574, (66) 2634-4998

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

บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

เลขที่ 1858/57-62 ชั้น12A อาคารอินเตอรลิงค ทาวเวอร ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท (66) 2338-3645 โทรสาร (66) 2338-3973
www.nbc.co.th

