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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

4

ชื่อบริษัท

บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์

NBC

ประเภทธุรกิจ

ผลิตรายการโทรทัศน์ และให้บริการข่าวสาร โฆษณาผ่าน
สื่อโทรทัศน์ และสื่อรูปแบบใหม่

ที่อยู่ส�ำนักงานใหญ่

เลขที่ 1854 ถ.เทพรัตน แขวงบางนาใต้
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

เลขทะเบียนบริษัท

บมจ. เลขที่ 0107552000103

โทรศัพท์

(66) 2338 - 3333

ทุนจดทะเบียน
ทุนช�ำระแล้ว

1,124,417,300 บาท
1,124,417,300 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
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นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
ชื่อนิติบุคคล / ที่อยู่

ประเภทธุรกิจ

สัดส่วน
การถือหุ้น
(%)

ผลิตรายการโทรทัศน์
และให้บริการโฆษณา
ผ่านสื่อโทรทัศน์
(ดิจิทัลทีวี)

99.99

800,000,000

800,000,000

จัดจ�ำหน่าย
ผลิตภัณฑ์

50.00
(ถือหุ้นโดย NNV)

10,000,000

10,000,000

ทุนจดทะเบียน ทุนช�ำระแล้ว
(บาท)
(บาท)

บริษัทย่อย
บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชั่น จ�ำกัด
1854 ชั้น 5 ถ.เทพรัตน
แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ

บริษัทย่อยทางอ้อม
บจก.แฮปปี้ โปรดักส์ แอนด์ เซอร์วิส
เลขที่ 333 ชั้น 27 อาคารเล้าเป้งง้วน 1
โซนเอ ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวง
จอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
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สรุปข้อมูลทางการเงินและการลงทุน
หน่วย : ล้านบาท

1. ข้อมูลจากงบการเงินรวม

2563

• รายได้จากการขายและบริการ

857.61

457.06

380.00

• รายได้รวม

911.53

492.82

423.53

• ก�ำไรขั้นต้น

188.76

55.22

19.68

• ก�ำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา รายจ่ายตัดบัญชี

134.41

483.00

6.34

• ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิ

32.13

405.25

(98.79)

• สินทรัพย์รวม

1,047.54

691.13

711.74

• ส่วนของผู้ถือหุ้น

716.82

431.88

34.66

2. อัตราส่วนทางการเงิน

6

งบการเงินรวม
2562
2561

2563

งบการเงินรวม
2562
2561

• อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

(เท่า)

0.46

0.60

19.54

• อัตราก�ำไรขั้นต้น

(%)

22.01%

12.08%

5.18%

• อัตราก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อรายได้รวม

(%)

3.53%

82.23%

(23.33%)

• อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

(%)

5.59%

173.72%

(126.38%)

• อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม

(%)

3.70%

57.77%

(13.08%)

• ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น

(บาท)

0.06

0.76

(0.18)

• มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น

(บาท)

0.64

0.81

0.06

รายงาน
ประจ�ำปี 2563

การลงทุนในบริษัทย่อยทางตรงและทางอ้อม

ของบริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ทุนช�ำระแล้ว
(ล้านบาท)

อัตราการลงทุน
(ร้อยละ)

ประเภทธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์และให้บริการโฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์
บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชั่น จ�ำกัด

800.00

99.99

ประเภทธุรกิจจัดจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์
บริษัท แฮปปี้ โปรดักส์ แอนด์ เซอร์วิส จ�ำกัด

10.00

50.00

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก�ำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้
นิตบิ คุ คล และหลังหักส�ำรองตามกฎหมาย และเงินส�ำรองอืน่ ๆ ทีจ่ ำ� เป็นและเหมาะสม ทัง้ นี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว อาจเปลีย่ นแปลง
ขึ้นอยู่กับฐานะการเงิน ผลการด�ำเนินงาน แผนการลงทุน ความจ�ำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ
และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เห็นสมควร ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอ�ำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงาน
ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
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สารจากประธานกรรมการบริษัท
กราบเรียนท่านผู้ถือหุ้นและพนักงานทุกท่าน
ปี พ.ศ. 2563 ถือเป็นปีแห่งการท้าทายส�ำหรับปวงมนุษยชาติ ทุกประเทศ ทุกเผ่าพันธุ์
ทุกชนชั้น จากเหตุแห่งการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงกับทุก
ภาคส่วน ทั้งด้านเศรษฐกิจ วิถีชีวิต ที่ส�ำคัญด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ อย่างไรก็ตาม อย่าง
ที่ทุกท่านทราบ มนุษยชาติ คือ “สัตว์นักปรับตัว” ที่สามารถอดทน ปรับเปลี่ยนเพื่อด�ำรง
การมีชีวิตอยู่ให้ได้ในทุกสถานการณ์ ในทุกภัยธรรมชาติ ไม่ว่าดีหรือร้าย
เฉกเช่นเดียวกันกับองค์กรของเรา “บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
(มหาชน)” เราคือสถานีข่าว 24 ชั่วโมง อันดับ 1 ของประเทศไทย ที่มีอายุย่างเข้าปีที่ 21 และ
เราคือหนึ่งในหน่อเนื้อของ “สถาบันข่าวแห่งเครือเดอะ เนชั่นกรุ๊ป” ที่ปีนี้มีอายุย่างเข้าสู่ปีที่
50 แน่นอนว่าตลอดเวลาอันยาวไกลที่ผ่านมา เราผ่านวิกฤติมากมายหลายอย่าง ทั้งวิกฤติด้าน
เศรษฐกิจในหลายยุคสมัยนับตั้งแต่ยุคราชาเงินทุน ยุคต้มย�ำกุ้ง จนถึงช่วง Hamburger effect
นอกจากวิกฤติดา้ นเศรษฐกิจทีก่ ล่าวมาแล้วนี้ เรายังต้องเผชิญต่อวิกฤติปญ
ั หาในอีกมากมาย
หลายมิติ เช่น วิกฤติจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีอย่างเฉียบพลัน หรือ ที่เราเรียก
กันว่า “Digital Disruption” และวิกฤติแรงกดดันจากหลายภาคส่วน ที่กดดันเราทั้งในระบบ
และนอกระบบ ทัง้ ทางตรงและทางลับ เพราะการท�ำหน้าทีน่ กั สือ่ สารมวลชนทีร่ ายงานข่าวด้วย
ความตรงไปตรงมาและด้วยความเป็นมืออาชีพของพวกเรา
อย่างไรก็ตาม แม้เราจะต้องพบเจอปัญหาใดๆ เราก็หาเคยละทิ้งซึ่งอุดมการณ์ในการ
ท�ำหน้าที่นักสื่อสารมวลชนที่ดี มีมาตรฐานและ ด�ำรงไว้ซึ่งจริยธรรมแห่งวิชาชีพ เพื่อ
สร้างสรรค์เนื้อหาข่าวที่มีประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชน
ในด้านธุรกิจและความรับผิดชอบต่อทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เราตั้งใจที่จะพัฒนาองค์กร
ที่มุ่งเน้นความมั่นคงมากกว่าความมั่งคั่ง เรามุ่งเน้นคุณภาพและคุณธรรมมาก่อนเงินปันผล
เพราะเราเชื่อว่าองค์กรที่ดีควรมีความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นที่ตั้ง สื่อที่ดีแม้เรตติ้งจะต�่ำกว่า
รายการบันเทิง แต่สื่อที่ดี ประชาชนก็จะให้ความเคารพและเหลียวแลเสมอ
สุดท้ายนี้ ผมในฐานะผู้น�ำองค์กร ขอรับปากทุกท่านว่าจะท�ำหน้าที่อย่างดีที่สุดในการน�ำ
พา “บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)” ให้มั่นคงแข็งแรง และเป็น
ที่พึ่งพาของสังคมสืบไป
ด้วยจิตคารวะ
ฉาย บุนนาค
ประธานกรรมการบริษัท
บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
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คณะกรรมการบริษัท
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01

11

13
08

12

09

10

06

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.

นายฉาย บุนนาค
นายสุธี ผ่องไพบูลย์
นายชัยวัฒน์ อัศวินทรางกูร
นางสาวนริศรา ศรีสันต์
นายชาลี ดิษฐลักษณ
Mr. Stanley Chun Wang
นายสุภวัฒน์ สงวนงาม

08.
09.
10.
11.
12.
13.

พลเอกวัธนชัย ฉายเหมือนวงศ์
นางสาวอรอร อัครเศรณี
นางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ
นายเจษฎา  บูรณพันธุ์ศรี
นายสมบูรณ์  ม่วงกล�่ำ
นางสาวปิยะดา  ปุณณกิตติเกษม
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คณะกรรมการตรวจสอบ

01 นายสุธี  ผ่องไพบูลย์
02 นายชัยวัฒน์  อัศวินทรางกูร
03 นางสาวนริศรา  ศรีสันต์
03

01

02

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

01 นายสุธี ผ่องไพบูลย์
02 นางสาวนริศรา ศรีสันต์
03 นางสาวอรอร อัครเศรณี
02

12

01
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คณะกรรมการบริหาร

01 นายฉาย บุนนาค
02 นายสุภวัฒน์ สงวนงาม
03 นางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ

01

02

03

คณะกรรมการบริหารระดับสูง

07

03

01

01 นายสุภวัฒน์ สงวนงาม
02 นางสาวเอี่ยมศรี บุญหชัยรัตน์
03 นายปกรณ์  พึ่งเนตร
04 นายสมเกียรติ  บุญศิริ
05 นายชาคริต ข่วงอารินทร์
06 นางสาววิลาวัลย์ สินธรชัยกุล
07 นางสุวรรณี  วัชรภาสกร

02

06

05

04

รายงาน
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นายฉาย บุนนาค

ต�ำแหน่ง กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริษัท
และ ประธานกรรมการบริหาร
อายุ
40 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 9 มีนาคม 2564
• นายฉาย บุนนาค
หุ้น
• คู่สมรส
หุ้น
• บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ หุ้น
					
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 			
• ไม่มี
ประวัติการท�ำงาน
1 มิ.ย. 2563 – ปัจจุบัน :
			
1 ต.ค. 2562 – ปัจจุบัน :
			
26 ก.พ. 2562 – ปัจจุบัน :
			
26 ก.พ. 2562 – 31 พ.ค. 2563 :
			
26 ก.พ. 2562 – 1 ต.ค. 2562 :
			

ประธานกรรมการบริษัท
บมจ. เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น
ประธานกรรมการบริหาร
บมจ. เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น
กรรมการบริษัท
บมจ. เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น
รองประธานกรรมการบริษัท
บมจ. เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น
กรรมการบริหาร
บมจ. เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น

การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
1 ก.ค. 2563 – ปัจจุบัน : รักษาการ กรรมการผู้จัดการใหญ่
			 บมจ. อควา คอร์เปอเรชั่น
14 พ.ค. 2563 – ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร
			 บมจ. อควา คอร์เปอเรชั่น
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24 มี.ค. 2563 – ปัจจุบัน :
			
11 ม.ค. 2562 – ปัจจุบัน :
			
			
			

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บมจ.เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
กรรมการบริษัท
รองประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการบริหาร
บมจ.เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป

การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
27 ส.ค. 2562 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
			
บจก. สเวน คอร์ปอเรชั่น
6 ก.ค. 2560 – 17 ธ.ค. 2561 กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริษัท
			
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
			
บจก.ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย
22 มิ.ย. 2560 – 17 ธ.ค. 2561 กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริษัท
			
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
			
บจก.นิวส์ เน็ตเวิร์ค มัลติมีเดีย
5 มิ.ย. 2560 – 17 ธ.ค. 2561 กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริษัท
			
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
			
บจก.สปริงนิวส์ คอร์ปอเรชั่น			
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือ
กิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน
• ไม่มี 					
จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท : 1 ปี 10 เดือน
(ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562)
					
การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) ในปี 2563
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
13/13
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
1/1

นายสุธี ผ่องไพบูลย์

ต�ำแหน่ง กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
อายุ
57 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
11 ธ.ค. 2561 – ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ และ		
			
ประธานกรรมการตรวจสอบ
			
ประธานกรรมการสรรหาและ		
			
พิจารณาค่าตอบแทน
			
บมจ. อควา คอร์เปอเรชั่น
		
การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการอื่นที่มิ ใช่บริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2542 – ปัจจุบัน
กรรมการผู้จัดการ
			
บจก.ส�ำนักงานกฎหมายสุธี
			
ผ่องไพบูลย์

จ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 9 มีนาคม 2564
• นายสุธี ผ่องไพบูลย์
หุ้น
• คู่สมรส
หุ้น
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของ
• บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ หุ้น
บริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน
					
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 			 • ไม่มี -					
• ไม่มี 			
จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท : 2 ปี 8 เดือน
(ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อ วันที่ 9 เมษายน 2561)
ประวัติการท�ำงาน
					
16 พ.ค. 2562 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระและ
การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) ปี 2563
		
ประธานกรรมการตรวจสอบ
		
บมจ. เนชั่น บรอดแคสติ้ง 		 การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 6/6
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
6/6
		
คอร์ปอเรชั่น
13/13
26 ก.พ. 2562 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณา การประชุมคณะกรรมการบริษัท
การประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น
1/1
		
ค่าตอบแทน
		
บมจ. เนชั่น บรอดแคสติ้ง 		
		
คอร์ปอเรชั่น
9 เม.ย. 2561 - 15 พ.ค. 2562
กรรมการอิสระและ
		
กรรมการตรวจสอบ
		
บมจ. เนชั่น บรอดแคสติ้ง 		
		
คอร์ปอเรชั่น
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นายชัยวัฒน์ อัศวินทรางกูร

ต�ำแหน่ง		 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
อายุ		 68 ปี
การศึกษา
• Master of Education Curriculum and Teaching Methodology
(Teaching Chinese as a foreign language), Beijing 		
Languages and Cultural University
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• เนติบณ
ั ฑิตไทย สานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณ
ั ฑิตยสภา
• Bachelor of Arts in Chinese Languages (Trade & 		
Economics), Beijing Languages and Cultural University
• ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
• ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
อบรม/สัมมนา
• สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai-IOD)
• หลักสูตร Board Nomination and Compensation
Program (BNCP) ปี 2560
• หลักสูตร Audit Committee and Continuing Development
Program (ACP) ปี 2549
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2549
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2547
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
• หลักสูตร Audit Committee Seminar – Get Ready for the
Year End
• หลักสูตร AC HOT UPDATE เตรียมรับ CG ยุคใหม่ก้าวไกลสู่		
ความยั่งยืน

2550 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระและประธานกรรมการ
		
ตรวจสอบ
		
บมจ. หลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์
2548 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ
		
บมจ. ยู ซิตี้
2548 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระและประธานกรรมการ
		
ตรวจสอบ
		
บมจ. โรงพิมพ์ตะวันออก
2547 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระและประธานกรรมการ
		
ตรวจสอบ
		
บมจ. กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส
2546 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระและประธานกรรมการ
		
ตรวจสอบ
		
บมจ. ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น
2560
ประธานคณะกรรมการบริษัท
		
บมจ. ยู ซิตี้
2548 - 2560
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
		
บมจ. ยู ซิตี้
2556 - 2559
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
		
บมจ. เอคิว เอสเตท
		
การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการอื่นที่มิ ใช่บริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2556 – ปัจจุบัน
กรรมการบริษัท
บจก. หลักทรัพย์จดั การกองทุน เมอร์ชนั่
		
พาร์ทเนอร์
2548 – ปัจจุบัน
กรรมการบริษทั บจก. โบ๊ทเฮ้าส์หวั หิน
2540 – ปัจจุบัน
Executive Partner และกรรมการบริษทั
		
บจก. พรอสเพค คอนซัลติ้ง
		
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของ
บริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน
• ไม่มี
			

จ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 9 มีนาคม 2564
• นายชัยวัฒน์ อัศวินทรางกูร		
หุ้น
• คู่สมรส			
หุ้น
• บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		
หุ้น
					
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 			
• ไม่มี
			
ประวัติการท�ำงาน
29 ต.ค. 2563 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท : 2 เดือน
บมจ. เนชัน่ บรอดแคสติง้ คอร์ปอเรชัน่ (ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อ วันที่ 29 ตุลาคม 2563 )
				
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนใน การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) ปี 2563
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
1/1
2560 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ (ได้แต่งตั้งหลังจากการประชุมฯ ครั้งที่ 5/2563)
		
บมจ. ยู ซิตี้
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
2/3
2557 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา (ได้แต่งตั้งหลังจากการประชุมฯ ครั้งที่ 10/2563)
		
ค่าตอบแทน บมจ. ยู ซิตี้
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
N/A
2556 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระและประธานกรรมการ (ได้แต่งตั้งหลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2563)
		
ตรวจสอบ บมจ. อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป
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นางสาวนริศรา ศรีสันต์

ต�ำแหน่ง		 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
		 และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
อายุ		 39 ปี
การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการอื่นที่มิ ใช่บริษัทจดทะเบียนใน
การศึกษา
• ปริญญาตรี ครุศาสตร์อตุ สาหกรรม เคมีสงิ่ ทอ (Textile Chemistry) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2563 - ปัจจุบัน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
			
บจก. เอ็นเอสซี พลัส
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของ
อบรม/สัมมนา
• ร่วมมือระหว่างหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ หนังสือพิมพ์ฐาน		 บริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน
• ไม่มี					
เศรษฐกิจ และบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จ�ำกัด (มหาชน)
• หลักสูตร “Digital Transformation for CEO รุ่นที่ 1”
จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท : 2 เดือน
กองการลูกเสือ
(ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563)
• หลักสูตร “ผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับผู้น�ำชั้นสูง (A.T.C.)”
					
กองอ�ำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) ปี 2563
• หลักสูตร “อบรมศิลปินเพื่อความมั่นคง รุ่นที่ 1 (กอ.รมน.)”
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1/2
		
(ได้แต่งตั้งจากการประชุมฯ ครั้งที่ 4/2563)
จ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 9 มีนาคม 2564
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
1/1
• นางสาวนริศรา ศรีสันต์
หุ้น
(ได้แต่งตั้งจากการประชุมฯ ครั้งที่ 5/2563)
• คู่สมรส				
หุ้น
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
1/1
• บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		
หุ้น
(ได้แต่งตั้งจากการประชุมฯ ครั้งที่ 11/2563)
					
N/A
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 			 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
• ไม่มี			
ประวัติการท�ำงาน
3 พ.ย. 2563 – ปัจจุบัน
			

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
บมจ. เนชัน่ บรอดแคสติง้ คอร์ปอเรชัน่

การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• ไม่มี

รายงาน
ประจ�ำปี 2563
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นายสุภวัฒน์ สงวนงาม

ต�ำแหน่ง กรรมการบริษัท
กรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริหาร
อายุ
47 ปี
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
1 เม.ย. 2563 –2 พ.ย. 2563 กรรมการผู้จัดการ สายธุรกิจสิ่งพิมพ์
		
บมจ.เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
		
การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อบรม/สัมมนา
29 ม.ค. 2564 - ปัจจุบัน
กรรมการบริษัท
• สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)
บจก.ไทยนิวส์ แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ เวิลด์
หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) 		
25 ม.ค. 2564 - ปัจจุบัน
กรรมการบริษัท
รุ่นที่ 25/2562
		
บจก.เนชั่น คอฟฟี่
• ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
10 พ.ย. 2563 - ปัจจุบัน
กรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริษัท
หลักสูตร ความรับผิดทางอาญาของกรรมการและผู้แทนนิติบุคคล
		
บจก.แฮปปี้ โปรดักส์แอนด์ เซอร์วิส
กฏหมายใหม่ดีกว่าเดิมจริงหรือ?
4 พ.ย. 2563 - ปัจจุบัน
กรรมการบริษัท
		
		
บจก.เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชั่น
จ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 9 มีนาคม 2564
3 พ.ย. 2563 - ปัจจุบัน
กรรมการบริษัท
• นายสุภวัฒน์ สงวนงาม		 หุ้น
		
บจก.เนชั่น ดิจิทัล คอนเทนท์
• คู่สมรส		 หุ้น
5 พ.ย. 2563 – 9 ธ.ค. 2563 กรรมการบริษัทและประธานกรรมการ		
• บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ หุ้น
		
บริษัท
					
บจก.อะราวด์เดอะเวิลด์
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 			 		
1 มี.ค. 2561 – 31 มี.ค. 2562 กรรมการผู้จัดการ
• ไม่มี 			
		
บจก.กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย
		
ประวัติการท�ำงาน
3 พ.ย. 2563 – ปัจจุบัน
กรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ 		 การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกับกิจการ
ของบริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน
		
และกรรมการบริหาร
บมจ. เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น • ไม่มี 					
26 ต.ค. 2563 – 3 พ.ย. 2563 รักษาการกรรมการผู้จัดการ
บมจ. เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท : 2 เดือน
23 ธ.ค. 2559 – 9 มี.ค. 2561 กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ (ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563)
บมจ. เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น 					
การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) ปี 2563
2558 – 22 ธ.ค. 2559
ผู้อ�ำนวยการอาวุโส ส่วนงานสนับสนุน
2/2
บมจ. เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น การประชุมคณะกรรมการบริษัท
(ได้แต่งตั้งจากการประชุมฯ ครั้งที่ 11/2563)
2555 – 2557
ผู้อ�ำนวยการ ส่วนงานสนับสนุน
N/A
บมจ. เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
การศึกษา
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเนชั่น
• ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

18

รายงาน
ประจ�ำปี 2563

นายชาลี ดิษฐลักษณ
ต�ำแหน่ง		 กรรมการอิสระ
อายุ		 60 ปี
การศึกษา
• รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• เนติบัณฑิตไทย (น.บ.ท) ส�ำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติ		
บัณฑิตยสภา
• ประกาศนียบัตร กฎหมายปกครอง ส�ำนักอบรมกฎหมายแห่ง		
เนติบัณฑิตยสภา
• นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(พ.ศ.2522 – 2525)
		
อบรม/สัมมนา
• สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย			
หลักสูตร Corporate Governance for Executives (CGE)
รุ่น 14 ปี 2562
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุ่น 116 ปี 2558
จ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 9 มีนาคม 2564
• นายชาลี ดิษฐลักษณ		 หุ้น
• คู่สมรส 			 หุ้น
• บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ หุ้น
					
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 			
• ไม่ม		
ี

การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4 มิ.ย. 2563 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บมจ. อควา คอร์ปอเรชั่น
24 เม.ย. 2557 - พ.ค. 2563 กรรมการอิสระและกรรกมารตรวจสอบ
บมจ. โรงพิมพ์ตะวันออก
2557 - 2561
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
บมจ. ดิทโต้ (ประเทศไทย)
การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2525 - ปัจจุบัน
ทนายความและที่ปรึกษากฎหมายอิสระ
						
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกับกิจการ
ของบริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน
• ไม่ม					
ี
จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท : 1 ปี 7 เดือน
(ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อ วันที่ 16 พฤษภาคม 2562)
					
การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) ปี 2563
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
13/13
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
1/1

ประวัติการท�ำงาน
16 พ.ค. 2562 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
			
บมจ.เนชัน่ บรอดแคสติง้ คอร์ปอเรชัน่

รายงาน
ประจ�ำปี 2563
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พลเอกวัธนชัย ฉายเหมือนวงศ์
ต�ำแหน่ง กรรมการบริษัท
อายุ
77 ปี
การศึกษา
• วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ.) รุ่นที่ 399 ปี 2540
• วิทยาลัยการทัพบก (วทบ.) รุ่นที่ 28 ปี 2516
• โรงเรียนเสนาธิการทหารบก (สธ.ทบ.) ชุดที่ 51 ปี 2515
• โรงเรียนชั้นนายพัน กองทัพบกสหรัฐอเมริกา Fort Knox, 		
Kentucky ปี 2511
• โรงเรียนกิจการพลเรือน กองทัพบกสหรัฐอเมริกา Fort Knox,
Kentucky ปี 2511
• ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ (วทบ.ทบ.) ปี 2508
• โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 12
• โรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 1 ปี 2503
จ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 9 มีนาคม 2564
• พลเอกวัธนชัย ฉายเหมือนวงศ์
หุ้น
• คู่สมรส			
หุ้น
• บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		
หุ้น
					
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร			
• ไม่มี
ประวัติการท�ำงาน
12 พ.ย. 2563 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
		
บมจ. เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
18 มี.ค. 2554 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท
		
บมจ. ริชเอเชีย คอร์ปอเรชั่น

20

รายงาน
ประจ�ำปี 2563

การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการอื่นที่มิ ใช่บริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2553 - ปัจจุบัน
: ประธานกรรมการอ�ำนวยการ
			 ราชตฤณมัยสมาคมแห่งประเทศไทย
			 ในพระบรมราชูปถัมภ์
2545 - 2546
: รองผู้บัญชาการทหารบก
2545 - 2545
: ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก
2542 - 2544
: แม่ทัพภาคที่ 3
				
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของ
บริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน
• ไม่มี 				
จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท : 2 เดือน
(ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563)
					
การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) ปี 2563
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
1/1
(ได้แต่งตั้งหลังจากการประชุมฯ ครั้งที่ 12/2563)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
N/A

นางสาวอรอร อัครเศรณี

ต�ำแหน่ง		 กรรมการบริษัท และกรรมการสรรหา		
		 และพิจารณาค่าตอบแทน
อายุ		 43 ปี
การศึกษา
• ปริญญาโท สาขาการเงินและการตลาด สถาบันบัณฑิต		
บริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี Business in Economics and Finance, Royal
Melbourne Institute of Technology, Australia
อบรม/สัมมนา
• เนชั่น กรุ๊ป และ MFEC
หลักสูตร Digital Transformation for CEOs รุ่นที่ 1 ปี 2562
• สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ
หลักสูตร Academy of Business Creativity (ABC)
รุ่นที่ 7 ปี 2560
• สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai-IOD)
หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders
(RCL) รุ่นที่ 6 ปี 2560
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุ่นที่ 119 ปี 2558
• สถาบันวิทยาการพลังงาน
หลักสูตร วิทยาการพลังงานส�ำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ (วพม.)
รุ่นที่1

การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
1 มิ.ย. 2563 - ปัจจุบัน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานพัฒนา		
			
ธุรกิจ
			
บมจ.เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
ส.ค. 2559 - 2563
กรรมการ
			
บมจ.อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป

การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
29 ม.ค. 2564 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
		
บจก.ไทยนิวส์ แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ เวิลด์
25 ม.ค. 2564 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
			
บจก.เนชั่น คอฟฟี่
2545 - ปัจจุบัน
กรรมการบริษัท
			
บจก.เศรณี โฮลดิ้งส์
2545 - ปัจจุบัน
กรรมการบริษัท
			
บจก.เศรณี แฟคตอริ่ง
2545 - ปัจจุบัน
กรรมการบริษัท
			
บจก.เศรณี แอนด์ แอสโซซิเอทส์
2545 - ปัจจุบัน
กรรมการบริษัท
			
บจก.เศรณี โฮม
จ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 9 มีนาคม 2564
2545 - ปัจจุบัน
กรรมการบริษัท
• นางสาวอรอร อัครเศรณี		
25,760,000 หุ้น
			
บจก.ตรรก อินทีเรีย แอนด์ อาร์คิเทค
• คู่สมรส			
หุ้น
29 เม.ย.2557 - 2563
ผู้อ�ำนวยการ
• บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		
หุ้น
			
บมจ.เงินทุน แอ็ดวานซ์
					
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร			 					
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของ
• ไม่มี
บริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน
• ไม่มี					
ประวัติการท�ำงาน
7 พ.ย. 2562 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
			
บมจ. เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท : 2 ปี 10 เดือน
26 ก.พ. 2562 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและ
(ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 )
			
พิจารณาค่าตอบแทน
			
บมจ. เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) ปี 2563
27 ก.พ. 2561 – 6 พ.ย. 2562 กรรมการอิสระ
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 6/6
			
บมจ. เนชัน่ บรอดแคสติง้ คอร์ปอเรชัน่ การประชุมคณะกรรมการบริษัท
		
13/13
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 				
1/1

รายงาน
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นางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ

ต�ำแหน่ง		 กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร
อายุ		 61 ปี
การศึกษา
• ปริญญาโท : ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต-รัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
• ปริญญาตรี: บริหารธุรกิจบัณฑิต-บัญชี มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
อบรม/สัมมนา
• สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai-IOD)
หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
รุ่นที่ 113
ปี 2552
• หลักสูตร Company Secretary Program (CSP)
รุ่นที่ 1 ปี 2545
• โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านการทุจริต CAC
หลักสูตร Road to Certify ครั้งที่ 3/2562
• สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
หลักสูตร CFO Focus on Financial Reporting รุ่นที่ 5 ปี 2561
หลักสูตร รับมือเกณฑ์การรับรู้รายได้ใหม่ตาม TFRS 15 ส�ำหรับ
ธุรกิจทั่วไป รุ่นที่ 2 ปี 2561
		
จ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 9 มีนาคม 2564
• นางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ
หุ้น
• คู่สมรส 		
หุ้น
• บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 		
หุ้น
					
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 			
• ไม่มี			
ประวัติการท�ำงาน
1 มิ.ย. 2563 – ปัจจุบัน
		

กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร
บมจ. เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น

การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
14 ส.ค. 2563 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
			
บมจ.อควา คอร์เปอเรชั่น
9 ต.ค. 2561 – ปัจจุบัน
ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
			
บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
2557 – ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ และกรรมการ		
			
ตรวจสอบ และกรรมการสรรหา		
			
และพิจารณาค่าตอบแทน
			
บมจ. สาลี่ พริ้นติ้ง
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9 ต.ค.2561 – 18 ส.ค.2563
			
17 ม.ค. 2561 – 9 ต.ค. 2561
			
			
2560 –มี.ค. 2562
			

กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร
บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
กรรมการอิสระ และกรรมการ		
ตรวจสอบ
บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
ที่ปรึกษา	
บมจ. สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์

การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
29 ม.ค. 2564 - ปัจจุบัน
กรรมการบริษัท
		
บจก.ไทยนิวส์ แอนด์
			
เอ็นเตอร์เทนเมนท์ เวิลด์
25 ม.ค. 2564 - ปัจจุบัน
กรรมการบริษัท
			
บจก.เนชั่น คอฟฟี่
16 พ.ย. 2563 – ปัจจุบัน
กรรมการบริษัท
			
บจก.คมชัดลึก มีเดีย
12 พ.ย. 2563 – ปัจจุบัน
กรรมการบริษัท
			
บจก. แนท บิสสิเนส คอนเน็คท์
12 พ.ย. 2563 – ปัจจุบัน
กรรมการบริษัท
			
บจก.กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย
1 มิ.ย. 2563 – ปัจจุบัน
กรรมการบริษัท
			
บจก. สเวน คอร์ปอเรชั่น
6 ม.ค. 2563 – ปัจจุบัน
กรรมการบริษัท
		
บจก. แฮปปี้ โปรดักส์ แอนด์ เซอร์วิส
16 พ.ย. 2561 – ปัจจุบัน
กรรมการบริษัท
			
บจก. เนชั่น ดิจิทัล คอนเทนท์
13 ก.พ. 2563 – 9 ธ.ค. 2563 กรรมการบริษัท
			
บจก. อะราวเดอะเวิลด์
2559 – 2562
ที่ปรึกษาด้านบัญชี – การเงิน
			
บจก. เฉลิมภัทร ทรานสปอร์ต
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขัน
กับกิจการของบริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน
• ไม่มี
จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท : 7 เดือน
(ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อ วันที่ 1 มิถุนายน 2563)
					
การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) ปี 2563
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
7/7
(ได้แต่งตั้งจากการประชุมฯ ครั้งที่ 6/2563)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
1/1

นายเจษฎา บูรณพันธุ์ศรี
ต�ำแหน่ง		 กรรมการบริษัท
อายุ		 44 ปี
วุฒิการศึกษา
2543 - 2545 		 ปริญญาโท การบริหารการเงิน
		
UNIVERSITY OF COLORADO
			
AT BOULDER, USA
2537 – 2541 		
ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ
			
สาขาเอกการเงิน
			
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)		
อบรม/สัมมนา
• ไม่มี
		
จ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 9 มีนาคม 2564
• นายเจษฎา บูรณพันธุ์ศรี		
หุ้น
• คู่สมรส 			
หุ้น
• บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 		
หุ้น
					
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 			
• ไม่ม			
ี
ประวัติการท�ำงาน
29 ต.ค 2563 – ปัจจุบัน
			

การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการอื่นที่มิ ใช่บริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2549 - 2552
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ฝ่ายวาณิชธนกิจ
		
บจก.หลักทรัพย์ นครหลวงไทย
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของ
บริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน
• ไม่ม					
ี
จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท : 2 เดือน
(ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อ วันที่ 29 ตุลาคม 2563)
					
การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) ปี 2563
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
3/3
(ได้แต่งตั้งหลังจากการประชุมฯ ครั้งที่ 10/2563)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
N/A
(ได้แต่งตั้งหลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2563)

กรรมการบริษัท
บมจ. เนชัน่ บรอดแคสติง้ คอร์ปอเรชัน่

การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
19 ส.ค 2563 – ปัจจุบัน
กรรมการบริษัท
			
บมจ.เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
ปัจ จุบ ัน 			
ทีป่ รึกษาการลงทุน (Private Wealth)
			
บมจ. เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
2554 - 2556		
ผู้จัดการ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
			
บมจ. ธนาคารทหารไทย

รายงาน
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นายสมบูรณ์ ม่วงกล�่ำ
ต�ำแหน่ง		 กรรมการ บริษัท
อายุ		 68 ปี
2552 - ปัจจุบัน
		
		
2520 2560 - ปัจจุบัน
		
		
2557 - 2560
		
		
อบรม/สัมมนา
		
• ไม่มี
2557 - 2560
		
		
จ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 9 มีนาคม 2564
2554 - 2556
• นายสมบูรณ์ ม่วงกล�่ำ 		 หุ้น
		
• คู่สมรส 		 หุ้น
2554 - 2555
• บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ หุ้น
		
					
2546 - 2548
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 			 		
• ไม่ม			
ี
		
การศึกษา
2518 -

ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
เนติบัณฑิตไทย
ส�ำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่ง
เนติบัณฑิตยสภา

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ – สสวท.
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (สสวท)
ที่ปรึกษาสถาบัน
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
ทีป่ รึกษาคณะกรรมการกองทุนประกัน
สังคม
ส�ำนักงานประกันสังคม
กรรมการกองทุนเงินทดแทน
ส�ำนักงานประกันสังคม
กรรมการ
การไฟฟ้านครหลวง
กรรมการองค์การตลาด
องค์กรการตลาดกระทรวงมหาดไทย
กรรมการองค์การขนส่งมวลชน
องค์การขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

ประวัติการท�ำงาน
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของ
29 ต.ค. 2563 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
บริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน
		
บมจ. เนชัน่ บรอดแคสติง้ คอร์ปอเรชัน่ • ไม่ม					
ี
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
19 ส.ค 2563 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
		
บมจ.เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
2554 – 2556
กรรมการ
		
บมจ. อสมท

จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท : 2 เดือน
(ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อ วันที่ 29 ตุลาคม 2563)
					
การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) ปี 2563
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
2/3
(ได้แต่งตั้งหลังจากการประชุมฯ ครั้งที่ 10/2563)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
N/A
การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการอื่นที่มิ ใช่บริษัทจดทะเบียนใน (ได้แต่งตั้งหลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2563)
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2557 - ปัจจุบัน
สมาชิกสภา
		
สภากรุงเทพมหานคร
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นางสาวปิยะดา ปุณณกิติเกษม
ต�ำแหน่ง		 กรรมการบริษัท
อายุ		 38 ปี
การศึกษา
2548 - 2549 		 ปริญญาโท การบริหารการเงิน
		 UNIVERSITY OF EXETER ,UK (ประเทศอังกฤษ)
2544 – 2547		 ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ เอกการตลาด
		 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)
		
อบรม/สัมมนา
• ไม่มี
		
จ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 9 มีนาคม 2564
• นางสาวปิยะดา ปุณณกิติเกษม
หุ้น
• คู่สมรส 				
หุ้น
• บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 		
หุ้น
					
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 			
• ไม่ม			
ี

การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการอื่นที่มิ ใช่บริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2553 - ปัจจุบัน		 อาจารย์พิเศษ คณะบริหารธุรกิจ(ปริญญาตรี)
				 กลยุทธ์การตลาดดิจิทัล,
				 การจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่,พฤติกรรม
				 ผู้บริโภค,การตลาดเพื่อการจัดการธุรกิจ
				 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
2549 			 ที่ปรึกษาทางการเงิน ฝ่ายวาณิชธนกิจ
				 บจก.หลักทรัพย์ ฟาร์อีสท์
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของ
บริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน
• ไม่ม					
ี

จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท : 2 เดือน
(ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อ วันที่ 29 ตุลาคม 2563)
					
การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) ปี 2563
ประวัติการท�ำงาน
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
3/3
29 ต.ค. 2563 – ปัจจุบัน
กรรมการบริษัท
				
บมจ. เนชัน่ บรอดแคสติง้ คอร์ปอเรชัน่ (ได้แต่งตั้งหลังจากการประชุมฯ ครั้งที่ 10/2563)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
N/A
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• ไม่ม		
ี

รายงาน
ประจ�ำปี 2563

25

นายสแตนเล่ย์ ชุ่น หวั่ง
ต�ำแหน่ง		 กรรมการอิสระ
อายุ		 55 ปี

16 พ.ค. 2562 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
			
HQK2 International Co.,Ltd.
			
(Cayman Islands)
12 ก.พ. 2561 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
			
Illuminati Technology Co.,Ltd.
4 ต.ค. 2560 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
			
Digital Alpha Group Private Co.,Ltd.
			
(Singapore)
18 ส.ค. 2560 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
			
TLK2 Management Plc.
14 ก.ค. 2560 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
			
Malacca Straits Acquisition Plc.
			
(Singapore)
9 มิ.ย. 2560 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
			
บมจ. มันนี่เทเบิล
27 ม.ค. 2560 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ
ประวัติการท�ำงาน
			
บจก. เค 2 เวนเจอร์ แคปปิตอล
3 ธ.ค. 2563 – ปัจจุบัน		 กรรมการอิสระ
		
			
บมจ. เนชัน่ บรอดแคสติง้ คอร์ปอเรชัน่ การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของ
บริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนใน • ไม่ม					
ี
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• ไม่มี
จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท : 1 เดือน
		
(ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อ วันที่ 3 ธันวาคม 2563)
การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการอื่นที่มิ ใช่บริษัทจดทะเบียนใน 					
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) ปี 2563
13 ม.ค. 2563 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
N/A
			
Illuminati Technology Holding 		 (ได้แต่งตั้งจากการประชุมฯ ครั้งที่ 13/2563)
			
Private Co.,Ltd. (Singapore)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
N/A
10 ต.ค. 2562 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
			
Vasanta Fund SPC Co.,Ltd.
			
(Cayman Islands)
การศึกษา
ปี 2531 		
MBA, University of Chicago
ปี 2527 		
B.S. Economics, Wharton School,
			
University of Pennsylvania
		
อบรม/สัมมนา
• ไม่มี
		
จ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 9 มีนาคม 2564
• นายสแตนเล่ย์ ชุ่น หวั่ง 		
หุ้น
• คู่สมรส 			
หุ้น
• บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 		
หุ้น
					
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 			
• ไม่ม			
ี
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นางสาว เอี่ยมศรี บุญหชัยรัตน์

ต�ำแหน่ง		 ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ สายงานการตลาด
		 และงานขาย
อายุ		 61 ปี
การศึกษา
• บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
อบรม/สัมมนา
• เนชั่น กรุ๊ป และ MFEC
หลักสูตร Digital Transformation for CEOs รุ่นที่ 1 ปี 2562
• ส�ำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
หลักสูตรผู้บริหารด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Ex CET) รุ่นที่ 4
ปี 2555
• สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม
หลักสูตร “นักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม
และการลงทุน” (วธอ.) รุ่นที่ 3 (IBID3 )
• สถาบันวิทยาการธรรมศาสตร์เพื่อสังคม
หลักสูตรนักบริหารระดับสูงธรรมศาสตร์เพื่อสังคม รุ่นที่ 6 (น.มธ 6)
• สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai-IOD)
หลักสูตร บทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการบริษัท
(DAP) รุ่นที่ 82 ปี 2549
• สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA)
หลักสูตร Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 8
จ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 9 มีนาคม 2564
• นางสาว เอี่ยมศรี บุญหชัยรัตน์
• คู่สมรส 				
• บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 		
					
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
• ไม่มี
		

หุ้น
หุ้น
หุ้น

ประวัติการท�ำงาน
18 มิ.ย.2561– ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่ ปฎิบัติการสาย		
			
งานการตลาด
			
บมจ. เนชัน่ บรอดแคสติง้ คอร์ปอเรชัน่
2552 - 31 ม.ค.2559
กรรมการ
			
บมจ. เนชัน่ บรอดแคสติง้ คอร์ปอเรชัน่
		
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2551 – 2552
กรรมการผูอ้ ำ� นวยการ สายธุรกิจโฆษณา
			
บมจ.เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
2549 – 2550
กรรมการผู้อ�ำนวยการ สายธุรกิจด้าน
			
กิจกรรมพิเศษและหนังสือฉบับพิเศษ
			
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
• ไม่ม					
ี
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นายปกรณ์ พึ่งเนตร

ต�ำแหน่ง		 บรรณาธิการบริหาร
อายุ		 48 ปี
การศึกษา
• ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์
		
อบรม/สัมมนา
• สถาบันพระปกเกล้า
หลักสูตร เสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 2
• โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
หลักสูตร พัฒนาองค์ความรู้ด้านการก่อการร้าย รุ่นที่ 2
		
จ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 9 มีนาคม 2564
• นายปกรณ์ พึ่งเนตร		 หุ้น
• คู่สมรส 			 หุ้น
• บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ หุ้น
					
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 			
• ไม่มี
		
ประวัติการท�ำงาน
1 ก.ค.2562 – ปัจจุบัน บรรณาธิการบริหาร
		
บมจ. เนชัน่ บรอดแคสติง้ คอร์ปอเรชัน่
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การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• ไม่มี
		
การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการอื่นที่มิ ใช่บริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
30 เม.ย. 2563 – ปัจจุบัน		 กรรมการบริษัท
				 บจก. เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชั่น
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของ
บริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน
• ไม่ม					
ี

นายสมเกียรติ บุญศิริ

ต�ำแหน่ง		 ผู้อ�ำนวยการอาวุโส สายงานสนับสนุนการจัดการ
อายุ		 56 ปี
การศึกษา
• ปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• ไม่มี
		
การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการอื่นที่มิ ใช่บริษัทจดทะเบียนใน
อบรม/สัมมนา
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• สถาบันอิศรา
30 เม.ย. 2563 – ปัจจุบัน		 กรรมการบริษัท
หลักสูตรหลักสูตรผู้บริหารยุทธศาสตร์การสื่อสารมวลชน
ระดับสูงด้านกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ (บยสส.) 				 บจก. เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชั่น
รุ่นที่ 1 ปี 2563
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของ
		
บริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน
จ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 9 มีนาคม 2564
• ไม่ม				
ี
• นายสมเกียรติ บุญศิริ			
หุ้น
• คู่สมรส 				
หุ้น
• บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 		
หุ้น
					
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 			
• ไม่มี
			
ประวัติการท�ำงาน
2555 – ปัจจุบัน
ผูอ้ ำ� นวยการอาวุโส สายงานสนับสนุน
			
การจัดการ
		
บมจ. เนชัน่ บรอดแคสติง้ คอร์ปอเรชัน่

รายงาน
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นายชาคริต ข่วงอารินทร์

ต�ำแหน่ง		 ผู้อ�ำนวยการอาวุโสฝ่ายกราฟฟิค
อายุ		 43 ปี
การศึกษา
ปี 2547 		
			
		
			
ปี 2543
			
		
อบรม/สัมมนา
• ไม่มี

Bachelor of Science Degree
(3D Modeling & Design)
Media art Platt College San Diego
USA.
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาการตลาด
มหาวิทยาลัยศรีปทุม		

ประวัติการท�ำงาน
3 มี.ค. 2558 – ปัจจุบัน
		

ผู้อ�ำนวยการอาวุโสฝ่ายกราฟฟิค
บมจ. เนชัน่ บรอดแคสติง้ คอร์ปอเรชัน่

การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• ไม่มี
การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการอื่นที่มิ ใช่บริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• ไม่ม		
ี

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของ
จ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 9 มีนาคม 2564
บริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน
• นายชาคริต ข่วงอารินทร์		
หุ้น
• ไม่มี
• คู่สมรส 				
หุ้น
• บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 		
หุ้น
					
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 			
• ไม่มี
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นางสาววิลาวัลย์ สินธรชัยกุล

ต�ำแหน่ง		 ผู้อ�ำนวยการอาวุโส ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์และกิจกรรมองค์กร
อายุ		 51 ปี
การศึกษา
• ปริญญาโท International Communication Macquarie 		
University, Sydney Australia
• ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
		
อบรม/สัมมนา
• ไม่มี
		
จ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 9 มีนาคม 2564
• 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
• ไม่ม				
ี

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

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

ต�ำแหน่ง		 ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน
อายุ		 53 ปี
วุฒิการศึกษา
• ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
อบรม/สัมมนา
• สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
หลักสูตร การบริหารความเสี่ยง COSO ERM 2017
• บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จ�ำกัด
หลักสูตร ข้อควรระวังในการยื่นงบการเงิน ปี 2563
และการเตรียมความพร้อมส�ำหรับ การน�ำส่งงบการเงิน ปี 2564
หลักสูตร KEY POINT ที่ผู้ท�ำบัญชีต้องทราบในการจัดท�ำ
บัญชี และรายงานผู้สอบบัญชี
หลักสูตร ประเด็นปัญหาและการวางแผนภาษีอากรของธุรกิจ
ท่องเที่ยว
หลักสูตร หลักเกณฑ์การอบรมและใช้ใบก�ำกับภาษีอเิ ล็กทรอนิกส์
(e-Tax Invoice) ใบรับ(e-Receipt)
ใบก�ำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้และใบรับพร้อมการจัดท�ำ		
รายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย
		
จ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 9 มีนาคม 2564
• นางสุวรรณี วัชรภาสกร			
หุ้น
• คู่สมรส				
หุ้น
• บุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ			
หุ้น
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ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 			
• ไม่ม			
ี
ประวัติการท�ำงาน
1 ก.ค.2562 - ปัจจุบัน
ผูช้ ว่ ยผูอ้ ำ� นวยการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน
			
บมจ. เนชัน่ บรอดแคสติง้ คอร์ปอเรชัน่
2555 – 30 มิ.ย.2562
ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชีและการเงิน
			
บมจ. เนชัน่ บรอดแคสติง้ คอร์ปอเรชัน่
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• ไม่มี
		
การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการอื่นที่มิ ใช่บริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• ไม่มี
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของ
บริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน
• ไม่ม					
ี

โครงสร้างการประกอบธุรกิจประจ�ำปี 2564
บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
ธุรกิจสื่อโทรทัศน์

ธุรกิจโฮมช็อปปิ้ง

ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

99.99%

ธุรกิจสื่อรูปแบบใหม่
99.99%

บจก.ไทย นิวส์ แอนด์
เอ็นเตอร์เทนเมนท์ เวิลด์
(Thai News)

บจก.เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชั่น
(NNV)
ทุนช�ำระแล้ว 800 ล้านบาท
ผู้ถือใบอนุญาตฯ ทีวีดิจิทัล
- ด�ำเนินงานสถานีข่าว
ช่อง Nation TV 22

ทุนช�ำระแล้ว 19 ล้านบาท
เป็นบริษทั ย่อยตัง้ แต่ 29 ม.ค. 2564
- Call Center
- Online
- App Support

คมชัดลึก
50.00%

60.00%

บจก.แฮปปี้ โปรดักส์ แอนด์
เซอร์วิส (HPS)

บจก.เนชั่น คอฟฟี่
(NCOF)

ทุนช�ำระแล้ว 10 ล้านบาท
จ�ำหน่ายสินค้า และให้บริการผ่าน
สื่อดิจิทัลทีวี และออนไลน์

ทุนช�ำระแล้ว 2.5 ล้านบาท
จัดตั้งเมื่อ 27 ม.ค. 2564
จ�ำหน่ายอาหารและ เครือ่ งดืม่

- คมชัดลึกออนไลน์
- จัดกิจกรรม ภายใต้		
เครื่องหมายการค้า
คมชัดลึก
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เครือข่ายธุรกิจ ปี 2563
ธุรกิจสื่อโทรทัศน์
บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน) หรือ NBC เป็นผู้ผลิตและจัดท�ำรายการโทรทัศน์ประเภทข่าวและสาระ
ความรู้ ผ่านช่องทางการออกอากาศหลายรูปแบบ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างกว้างขวาง โดยเริ่มออกอากาศครั้งแรกเมื่อ วันที่
1 มิถุนายน พ.ศ. 2543 ทาง สถานีโทรทัศน์ยูบีซี ช่อง 8 ด้วยรายการข่าว “เนชั่นทันสถานการณ์” เป็นรายการเชิงข่าวเป็นหลักแห่งแรก
ของประเทศไทย
ในวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 เนชั่น ทีวี ได้ออกอากาศส่งสัญญาณผ่านดาวเทียมที่สถานีโทรทัศน์ไททีวี ช่อง 1 ผ่านทางระบบ
MMDS และส่งสัญญาณผ่านดาวเทียมไทยคม 5 ในระบบ C-Band และ ระบบ Ku-Band ให้ผู้ที่มีจานรับสัญญาณดาวเทียมที่อยู่ใน
ประเทศไทย และภูมิภาคเอเชีย สามารถรับชมได้ฟรีที่ช่องหมายเลข 22 โดยไม่ต้องเสียค่าบริการใดๆ
ในวันที่ 27 ธันวาคม 2556 บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชั่น จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ชนะการประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความ
ถึ่และประกอบกิจการโทรทัศน์ดิจิทัล ประเภทช่องข่าว ความคมชัดมาตรฐาน (SD) ในชื่อช่อง Nation TV 22 ที่น�ำเสนอรายการข่าว และ
มุง่ ความเป็นเอกลักษณ์ของช่องและผลิตรายการด้านข่าวสาร สาระความรู้ ต่อยอดจากการร่วมผลิตรายการทีช่ อ่ งฟรีทวี ี และได้นำ� ทรัพยากร
ที่ใช้ในการผลิตรายการโทรทัศน์ เช่น ข้อมูลข่าว ภาพข่าว คุณภาพบุคลากรทีมข่าว มาต่อยอดขยายธุรกิจไปยังธุรกิจเกี่ยวเนื่องการจัด
กิจกรรมต่างๆ

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการของธุรกิจสื่อโทรทัศน์

บริษัทฯ เป็นผู้ก่อตั้งและบริหารงานสถานีโทรทัศน์อย่างครบวงจร ทั้งการผลิต การจัดหารายการออกอากาศ การให้เช่าเวลาออก
อากาศ และการขายเวลาโฆษณา ซึ่งบริษัทมีรายได้จากการขายเวลาโฆษณา การรับจ้างผลิตรายการสารคดีสั้น และค่าเช่าเวลา โดยได้
บริหารสถานีโทรทัศน์ระบบดิจิทัล ช่อง Nation TV 22 อย่างเต็มรูปแบบ
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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

และมีรายการโทรทัศน์รว่ มผลิตกับสถานีโทรทัศน์ฟรีทวี อี อกอากาศผ่านจอแอลซีดบี นสถานีและในขบวนรถไฟฟ้าบีทเี อส และบริษทั ฯ
ด�ำเนินธุรกิจร่วมผลิตรายการโทรทัศน์ประเภทรายการข่าวและสาระความรู้กับสถานีโทรทัศน์ฟรีทีวีโดยมีรายได้จากส่วนแบ่งการขายเวลา
และการประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการในรายการ
ในปี 2563 บริษัทฯ ยังคงด�ำเนินนโยบายการต่อยอดธุรกิจ โดยน�ำข้อได้เปรียบที่มีอยู่ทั้งด้านเนื้อหาข้อมูล คุณภาพ บุคลากร ความ
พร้อมของเครื่องมืออุปกรณ์ และชื่อเสียงของบริษัทฯ ขยายธุรกิจไปยังธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ ด้วย
การน�ำเนือ้ หารายการโทรทัศน์ทไี่ ด้รบั ความนิยมหรือข่าวเหตุการณ์ทอี่ ยูใ่ นความสนใจของกระแสสังคม มาสร้างสรรค์เป็นสินค้าหรือกิจกรรม
ในรูปแบบต่างๆ เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของผู้บริโภค และเพิ่มศักยภาพในการหารายได้ของบริษัทฯ

ด้านการตลาด

บริษัทฯ มีกลยุทธ์การด�ำเนินธุรกิจและกลยุทธ์การแข่งขันส�ำหรับธุรกิจสื่อโทรทัศน์และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ด้วยการ “สร้างความเป็น
ผูน้ ำ� ในการเป็นสถานีขา่ วอันดับ 1 ในทุกกลุม่ เป้าหมาย” ในภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมทีวดี จิ ทิ ลั ทีม่ คี วามรุนแรงอย่างมาก ฝ่ายบริหาร
จึงได้ปรับแผนการด�ำเนินการใหม่ที่จะสามารถพึ่งพาตัวเองและถึงจุดคุ้มทุนได้ด้วยุทธศาสตร์ที่ตั้งไว้ดังนี้
- สร้างความเชื่อมั่นในแบรนด์ของ Nation TV 22
- เน้นการท�ำข่าวแบบเจาะลึกในทุกมิตใิ ห้มากกว่าเดิมเพือ่ ตอกย�ำ้ ความเป็นสถานีขา่ วทีน่ า่ เชือ่ ถือ และได้รบั การยอมรับทัง้ ในประเทศ
และต่างประเทศ
- สร้างการจดจ�ำแบรนด์ Nation TV 22 ด้วยการสร้างการมองเห็นแบรดน์และคอนเทนต์ของเนชั่นทีวี รวมทั้งปรับเนื้อหาให้
		 สอดรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในทุกวัน

การพัฒนาคุณภาพรายการอย่างต่อเนื่อง

บริษัทฯ มีนโยบายพัฒนาคุณภาพรายการ โดยสร้างรายการรูปแบบใหม่ๆ ในช่อง Nation TV 22 ด้วยการปรับเนื้อหารายการ ผัง
รายการ ผู้ด�ำเนินการใหม่ รวมถึงการบริหารจัดการข่าวอย่างเป็นระบบ ให้มีการกลั่นกรองในทุกๆ คอนเท้นท์ เพื่อมั่นใจว่ามีคุณภาพและ
ความน่าเชื่อถือสูงสุด ก่อนน�ำเสนอออกอากาศไปในทุกช่องทาง ซึ่งเป็นการสร้างความแข็งแกร่งด้วยเนื้อหามากกว่าการยึดติดตัวบุคคล
บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นเป็นสถานีข่าวและสาระความรู้ 24 ชั่วโมง น�ำเสนอข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้อง เป็นกลาง ทันเหตุการณ์ พร้อม
บทวิเคราห์และข้อมูลเชิงลึกอย่างรอบด้านจากทีมข่าวทีม่ ปี ระสบการณ์ รวมถึงเป้าหมายการเข้าถึงกลุม่ คนดูทหี่ ลากหลายและทุกกลุม่ อายุ
ด้วยกลยุทธ์ที่ส�ำคัญดังนี้
1. เพิ่มความรวดเร็ว ด้วยข้อมูลข่าวที่ลึก รอบด้าน คงอัตลักษณ์เป็นสถานีข่าว ด้วยการเพิ่มทีมข่าวเฉพาะกิจ “เนชั่นทีมล่าข่าว”
		 เพื่อเกาะติดและรายงานเพิ่มช่วง Breaking News เพื่อน�ำเสนอให้ผู้ชมไม่พลาดทุกข่าวสารส�ำคัญ สามารถท�ำให้เกาะติดสถานการณ์
		 ที่สถานีข่าวเนชั่น 22 ตลอด 24 ชั่วโมง
2. การน�ำเสนอข่าวผ่านป้าย LED ทั่วประเทศ เพื่อเพิ่มฐานคนดูให้มากขึ้น
3. การปรับเปลีย่ นหน้าจอด้วยการลงทุนสตูดโิ อใหม่ และมีการน�ำเทคโนโลยีทงั้ โฮโลแกรม 3D เพือ่ ให้นำ� เสนอรูปแบบข่าวให้นา่ สนใจ
4. การท�ำกิจกรรมร่วมกับผู้ชมในโอกาสที่ช่อง Nation TV ก้าวสู่ปีที่ 21 โดยจะมีการออกแคมเปญตอบแทนผู้ชมด้วยกิจกรรมแจก
		 รางวัล
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แผนงานกิจกรรมในการสร้างรายได้ปี 2563 แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ

1. กิจกรรมหลักประจ�ำปี : เป็นกิจกรรมที่จะจัดให้เกิดขึ้นทุกปี ก�ำหนดไว้ 1 - 2 ครั้งต่อปี เพื่อสร้างความภักดีของแฟนรายการ

		 โดยบริษัทฯ มีฐานแฟนคลับที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นประจ�ำ เช่น กิจกรรม Nation Bike งานกิจกรรมครบรอบ 20th Nation TV
and Golf Charity ซึ่งได้วางแผนในการประชาสัมพันธ์ด้วยการพยายามเปลี่ยนมุมมองของ ผู้ร่วมกิจกรรม และผู้รับทราบ
		 ข่าวสารทั่วไป ให้เห็นคุณค่าและความส�ำคัญที่ไม่ควรพลาดในการมีส่วนร่วมในทุกๆ กิจกรรมที่บริษัทฯจัดขึ้น ส�ำหรับรายได้มา
		 จากผู้สนับสนุนหลักเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการขาดทุนในแต่ละกิจกรรม
2. กิจกรรมเพื่อหารายได้ : เป็นกิจกรรมที่จัดตามเทศกาล พิจารณาตามความสมเหตุสมผล ด้านรายได้ และค่าใช้จ่าย โดยจะจัด
		 กิจกรรมที่มีก�ำไรเท่านั้น เช่น กิจกรรม Nation Exclusive Talk, สหพัฒน์ แอดมิดชั่น ครั้งที่ 23, งานเลือกตั้ง อบจ. คืน
		 ท้องถิ่น 4 ภาค, BTS Sky Train Rally เป็นต้น
3. กิจกรรมทัวร์ : เพื่อจัดให้แฟนรายการ และแฟนคลับของช่อง Nation TV 22 ได้เข้าร่วมกิจกรรมทัวร์ โดยมีผู้ประกาศข่าว
		 ที่ได้รับความนิยมเป็นผู้น�ำเที่ยว เช่น ทริปท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ตามรอยพระนเรศวร, ทริปสิงหาพาแม่เที่ยว ปี 2 เป็นต้น

ด้านบุคลากร

ช่อง Nation TV 22 ได้พฒ
ั นาศักยภาพบุคลากรทีมผูป้ ระกาศ ในการเป็นผูส้ อื่ ข่าวและผูป้ ระกาศข่าวมืออาชีพ รวมทัง้ การจัดโครงการ
สานฝันผู้ประกาศ เพื่อเสาะหาคนรุ่นใหม่เข้ามาเป็นผู้สื่อข่าวและผู้ประกาศข่าวอย่างต่อเนื่องและสม�่ำเสมอ

ก�ำหนดอัตราค่าโฆษณาที่เหมาะสม

บริษัทฯ มีนโยบายก�ำหนดอัตราค่าโฆษณาของช่องรายการ ให้มีความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย คือ คุ้มค่าต่อลูกค้าผู้ลงโฆษณา เพื่อรักษา
ความสัมพันธ์อนั ดีในระยะยาว รวมถึงเป็นอัตราทีบ่ ริษทั ฯ สามารถด�ำรงอยูแ่ ละแข่งขันในธุรกิจได้ ซึง่ การก�ำหนดอัตราค่าโฆษณา จะพิจารณา
จากความนิยมของรายการ ช่วงเวลาในการออกอากาศ และเทียบเคียงกับอัตราค่าโฆษณาของผู้ประกอบการอื่นในธุรกิจเดียวกัน
เช่นเดียวกับการก�ำหนดราคาสินค้าหรือบริการของธุรกิจเกีย่ วเนือ่ ง ขณะเดียวกันบริษทั ฯ มีทมี ขายโฆษณาทีม่ คี วามเชีย่ วชาญและประสบการณ์
ในการขายโฆษณาในรูปแบบ Branded Content หลากหลายรูปบบ และโฆษณาที่ออกอากาศในช่วงคั่นต่อรายการ (Loose Spot)

กลุ่มเป้าหมายทางธุรกิจของธุรกิจสื่อโทรทัศน์

มี 2 กลุ่ม ได้แก่
1. กลุ่มตัวแทนโฆษณา (Advertising Agency) คือ บริษัทที่ให้บริการวางแผนการโฆษณาและจัดสรรเวลาโฆษณาให้กับลูกค้าที่
		 เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการต่างๆ โดยตัวแทนโฆษณาจะซื้อเวลาโฆษณาและการประชาสัมพันธ์กับบริษัทฯ ในลักษณะเป็น
		 ชุด (Package) หลายรูปแบบในหลายรายการ และหลายช่วงเวลา ส่วนใหญ่เป็นการซื้อล่วงหน้าและมีระยะเวลาตั้งแต่ 1 เดือน
		 ถึง 1 ปี
2. กลุ่มลูกค้าที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการต่างๆ ได้แก่ บริษัททั่วไปที่ก�ำหนดแนวทางโฆษณาและประชาสัมพันธ์ได้เอง โดยจะ
		 ติดต่อซื้อเวลาโฆษณา หรือร่วมด�ำเนินกิจกรรมทางการตลาดกับบริษัทฯโดยตรง

การจัดจ�ำหน่ายและช่องทางการจัดจ�ำหน่ายของธุรกิจสื่อโทรทัศน์

บริษัทฯ มีฝ่ายขายโฆษณาของตนเอง ซึ่งท�ำหน้าที่ติดต่อกับบริษัทตัวแทนโฆษณาและบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการโดยตรงใน
รูปแบบ Branded Content และ Tie in หลากหลายรูปแบบ การผลิตวิดีทัศน์แนะน�ำสินค้าและองค์กร โดยใช้เทคนิคการถ่ายภาพมุมสูง
ซึ่งก�ำลังเป็นที่นิยมแก่ลูกค้าจ�ำนวนมาก และโฆษณาที่ออกอากาศในช่วงคั่นต่อรายการ (Loose Spot)
ส�ำหรับธุรกิจเกีย่ วเนือ่ ง บริษทั ฯ เป็นผูจ้ ดั จ�ำหน่ายสินค้าและบริการต่างๆ ด้วยตนเองเป็นส่วนใหญ่ โดยใช้สอื่ ของ บริษทั ฯ และพันธมิตร
ทางธุรกิจ เป็นช่องทางหลักในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย รวมถึงการใช้สื่อสังคมออนไลน์ทางสถานีและพิธีกร เพื่อ
ช่วยเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้กว้างขวางมากที่สุด

การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการของธุรกิจสื่อโทรทัศน์

สถานีโทรทัศน์ของบริษัทฯ มีปัจจัยการผลิตที่ส�ำคัญ ได้แก่ บุคลากร ฐานข้อมูลข่าว สถานที่ และเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต
ซึ่งบริษัทฯ แบ่งรูปแบบการผลิตและจัดหารายการออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
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รายการที่บริษัทฯ เป็นผู้ผลิต

News Programme : ฝ่ายข่าวท�ำหน้าที่เป็นผู้จัดหาและผลิตข่าวทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ อาชญากรรม สังคม ศีลปะวัฒนธรรม

เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม ต่างประเทศ บันเทิง ภูมิภาค เพื่อน�ำเสนอในรูปแบบต่างๆ เช่น รายการคุยข่าว รายการสัมภาษณ์ข่าว รายการ
สนทนาและวิเคราะห์ข่าว เป็นต้น ซึ่งจะมีการประชุมกองบรรณาธิการทุกสายข่าวก�ำหนดทิศทางข่าวร่วมกัน ก�ำหนดชิ้นงานข่าวให้ผู้สื่อ
ข่าวไปท�ำข่าว พิจารณาคัดเลือกข่าวที่มีคุณค่าน่าสนใจออกอากาศและตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาข่าว ก่อนออกอากาศทุกครั้ง
Non News Programme : บริษัทฯ มีฝ่ายผลิตและสร้างสรรค์รายการ ท�ำหน้าที่เป็นผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ประเภทอื่นๆ ที่นอก
เหนือจากรายการข่าวและรายการที่เกี่ยวข้องกับข่าว ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นรายการสาระความรู้ ไลฟ์สไตล์ และรายการสารคดีสั้นที่เป็น
ประโยชน์ (Filler) ซึ่งแต่ละรายการจะมีผู้ควบคุมรายการ (Producer) ท�ำหน้าที่ควบคุมดูแลให้การผลิตรายการเป็นไปตามแผนงานที่
ก�ำหนดไว้

รายการที่ร่วมผลิตกับผู้ผลิตภายนอกและพันธมิตรสื่อ

บริษัทฯ มีการตกลงร่วมผลิตรายการกับพันธมิตรทางธุรกิจที่เป็นผู้ผลิตอิสระมืออาชีพ ซึ่งบริษัทฯจะคัดเลือกบริษัทผู้ผลิตภายนอกที่
มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในวงการต่างๆ ส่วนใหญ่เป็นรายการประเภทสาระความรู้และวาไรตี้ ไลฟ์สไตล์
โดยบริษัทฯ มีส่วนร่วมในการวางแนวคิดของรายการ เพื่อให้รายการมีเนื้อหาและรูปแบบการน�ำเสนอที่สอดคล้องกับนโยบายสถานี รวม
ถึงเป็นผู้พิจารณาตรวจสอบคุณภาพรายการก่อนน�ำแพร่ภาพออกอากาศต่อไป

รายการที่ให้ผู้ผลิตภายนอกเช่าเวลาออกอากาศ

บริษัทฯ พิจารณาคัดเลือกประเภทรายการให้หลากหลาย เพื่อให้สถานีมีรายการครบทุกรส ทุกรูปแบบ ซึ่ง Nation TV 22 ได้จัดแผน
พัฒนาคอนเทนต์และบุคลากรควบคู่ไปกับแผนการตลาด เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าในลักษณะของสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการกับทีมขาย
โฆษณาที่มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ในการขายโฆษณาได้หลากหลายรูปแบบ

ธุรกิจสื่อรูปแบบใหม่

บริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญต่อการน�ำโซเชียลมีเดียในหลากหลายรูปแบบ มาใช้ในการสร้างการมีสว่ นร่วมของผูช้ มผ่านทางหน้าจอโทรทัศน์
และเว็บไซต์ เป็นผู้บุกเบิกและริเริ่มการใช้ทวิตเตอร์ เฟซบุ๊ค และแฮชแทก โดยก�ำหนดหัวข้อที่อยู่ในความสนใจของผู้ชมและเชิญชวนให้
ผู้ชมแสดงความคิดเห็นผ่านโซเชียลมีเดียรูปแบบต่างๆ และมุ่งเน้นด้านการสร้างรายได้จากช่องทาง New Media ซึ่งประกอบด้วย

1. Content ส่วนกลาง : พัฒนารูปแบบการน�ำเสนอ การปรับหน้าข่าวในสื่อสิ่งพิมพ์ให้เป็นภาพเคลื่อนไหว การพัฒนาช่องทางใน

การแชร์ลิงค์ข่าว การเข้ากลุ่มเฟซบุ๊ค ต่างๆ รวมถึงการหาเพจพันธมิตร

2. Content ภูมิภาค : การจัดประชุมผู้สื่อข่าวภูมิภาค การจัดการบริหาร Content ภูมิภาคให้เต็มประสิทธิภาพ และการบริหาร

เพจเนชั่นทั่วไทยและคมชัดลึกทั่วไทย และการหาพันธมิตรส�ำหรับแชร์ข่าวภูมิภาค

3. การขยายฐานภูมิภาค : ใช้กลยุทธ์สร้างเว็บไซต์สาขาที่กระจายจากเว็บไซต์หลัก โดยฝ่ายดูแลเว็บไซต์จะสร้างเว็บเริ่มจากจังหวัด

น�ำร่อง ได้แก่ Nation TV ศรีษะเกษ เพชรบูรณ์ และขอนแก่น การพัฒนาช่องทางการแชร์ การสร้างเพจของจังหวัด และมีการจัดหาเพจ
กลุ่มเป้าหมายส�ำหรับจังหวัด เพื่อสร้างเป็นฐานของภูมิภาค

4. การมีส่วนร่วมภาคประชาชน : เพื่อการเข้าถึงข้อมูลของภาคประชาชน โดยมีข้อก�ำหนดและเงื่อนไขระหว่างบริษัทและยูสเซอร์
ที่มีเงื่อนไขการเป็นสมาชิกที่ชัดเจนและครอบคลุม และจัดหาเพจกลุ่มเป้าหมายในจังหวัด เพื่อสร้างพันธมิตรประชาชน
5. ร่วมกับพันธมิตรเปิดตลาดขายตรงแบบกลุ่ม : เพื่อสร้างรายได้ให้เพิ่มขึ้นจากอัตราการเช่าเวลาออกอากาศ โดยแบ่งช่วงเวลา
ออกอากาศให้พันธมิตร ในเงื่อนไขว่าต้องให้ใช้ผู้ประกาศข่าวและพิธีกรของช่อง Nation TV ร่วมเป็นพิธีกรในรายการของพันธมิตรด้วย
เพื่อสร้างให้ผู้ชมเกิดการจดจ�ำและมีผลต่อการเพิ่มแฟนรายการข่าวมากขึ้น
ส�ำหรับรายการที่ออกอากาศ จะน�ำไปเผยแพร่ในช่องทางสื่อโซเชียลมีเดียร่วมกับพาร์ทเนอร์ ผู้เผยแพร่โฆษณาที่ผ่านการรับรอง เช่น
เฟซบุ๊ค ยูทูป เป็นต้น
ด้านการหารายได้จากช่องทางสื่อใหม่ (New Media) ได้เผยแพร่ข้อมูลผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น Facebook YouTube Twitter
และ Line เป็นต้น นอกจากเป็นการสร้างรายได้ให้กบั บริษทั แล้วยังเป็นระบบฐานข้อมูลทีส่ ำ� คัญในการวิเคราะห์ความนิยมของแต่ละรายการ
รายงาน
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จากการเข้าชมคลิปข่าว ท�ำให้ทราบลักษณะเฉพาะของกลุ่มผู้ชมในแต่ละช่วงเวลา รวมทั้งความคิดเห็น (Comment) ใต้คลิปวีดีโอ ท�ำให้
บริษัทฯ สามารถน�ำข้อมูลไปปรับปรุงพัฒนารายการให้ดีขึ้น

ด้านการให้บริการข้อมูลผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่

บริษทั ฯ น�ำข้อมูลข่าวสารจากสือ่ โทรทัศน์ของบริษทั ฯ และพันธมิตรทางธุรกิจมาพัฒนาให้มเี นือ้ หาและรูปแบบการน�ำเสนอทีส่ ามารถ
ตอบรับวิถีการใช้ชีวิตที่ทันสมัยของคนยุคใหม่ ซึ่งนิยมรับข่าวสารผ่านสื่อรูปแบบใหม่ โดยให้บริการข้อมูลผ่าน สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต ด้วย
การให้บริการส่งข่าวหรือรายงานเหตุการณ์ตา่ งๆ ในรูปแบบข้อความสัน้ ซึง่ สามารถให้บริการส่งข่าวผ่านระบบทุกเครือข่าย และทุกประเภท
ข่าวตามความต้องการของลูกค้า เช่น ข่าวธุรกิจ ข่าวภาษาอังกฤษ และข่าวสารทั่วไป เป็นต้น ซึ่งบริษัทฯ มีรายได้จากค่าสมาชิกรายเดือน
ของผู้ใช้บริการ SMS และได้รับส่วนแบ่งรายได้ค่าสมาชิก SMS ของพันธมิตรธุรกิจ
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้พัฒนาให้บริการด้านข้อมูล ให้สอดรับกับความต้องการของลูกค้าเป้าหมายทุกกลุ่ม และก้าวทันกับการ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี รวมถึงกระแสความนิยมของสังคม เช่น มี Application ในการรับข้อมูลข่าวสารจากผ่านสมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต
และมีกลยุทธ์การแข่งขัน เพื่อเพิ่มความนิยมเว็บไซต์ของกลุ่มบริษัทฯ และมีรายได้จากการขายโฆษณาในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และเว็บไซต์
ของพันธมิตรทางธุรกิจ โดยพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของเว็บไซต์ ให้มีเนื้อหาข้อมูลสาระที่ถูกต้องเชื่อถือได้ การใช้โซเชียลมีเดีย
ประชาสัมพันธ์ โดยกลุ่มบริษัทและเนชั่นกรุ๊ป มีผู้ติดตามในโซเชียลมีเดียรวมมากกว่า 7 ล้านราย
การแสวงหาความร่วมมือพันธมิตรทางธุรกิจรายใหม่ เนื่องจากบริษัทฯ เป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่แลกเปลี่ยนข่าวสารสาระความ
รู้ที่ครอบคลุมหลายกลุ่มลูกค้า เช่น นักธุรกิจ คนท�ำงาน นักเรียน นักศึกษา บริษัทฯ จึงมีการขายโฆษณาแบบผสม เพื่อให้ลูกค้าโฆษณา
สามารถเลือกเงื่อนไขพิเศษในการลงโฆษณาในเว็บไซต์ต่างๆได้ พร้อมกันในราคาส่วนลด นอกจากนี้บริษัทฯ ยังขายโฆษณาในหลากหลาย
สื่อของบริษัทฯ ทั้งโทรทัศน์และเว็บไซต์ โดยก�ำหนดส่วนลดที่ดึงดูดลูกค้าโฆษณา และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มลูกค้า
โฆษณาได้มากขึ้น ซึ่งเป็นการกระจายการลงโฆษณาทั้งในสื่อที่ได้รับความนิยมจากลูกค้าโฆษณาในระดับสูงอย่างสื่อโทรทัศน์ และสื่อที่ได้
รับความนิยมจากลูกค้าโฆษณาระดับปานกลางอย่างสื่อเว็บไซต์ไปพร้อมกัน

ด้านการให้บริการและจัดการประชาสัมพันธ์องค์กรผ่านเครือข่ายสังคม

บริษัทฯ ให้บริการประชาสัมพันธ์และบริหารโซเชียลมีเดียให้กับองค์กรที่สนใจและให้ความส�ำคัญกับการท�ำกิจกรรมการตลาดและ
ประชาสัมพันธ์ผ่านโซเชียลมีเดีย พร้อมจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายผ่านโซเชียลมีเดียควบคู่ไปด้วย โดยอาศัยปัจจัยหลักที่เนชั่นกรุ๊ป และ
NBC เป็นสื่อที่มีบุคลากรและรายงานข่าวผ่านทางโซเชียลมีเดียจ�ำนวนมาก ประกอบกับโฆษณาและประชาสัมพันธ์ผ่านโซเชียลมีเดียที่ได้
รับความนิยมอย่างสูงในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา โดยบริษัทฯ เสนอแผนการตลาดออนไลน์ และวิธีการประชาสัมพันธ์ผ่านทางโซเชียลมีเดีย
ให้กับลูกค้าที่ต้องการเข้าถึงลูกค้าในกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่นิยมติดต่อสื่อสารผ่านทางออนไลน์
นอกจากนี้ NBC มีความได้เปรียบในธุรกิจนี้ ในฐานะที่เป็นพันธมิตรกับเว็บไซต์คอมมูนิตี้ที่ใหญ่สุดในประเทศไทย ได้แก่ บล็อกแก๊งค์
เอ็กซ์ทีน และเป็นเจ้าของบล็อกโอเคเนชั่น รวมถึงการมีผู้ติดตามและแฟนเพจในโซเชียลมีเดียวมากกว่า 2 ล้านคน
บริษัทให้ความส�ำคัญในธุรกิจ New Media มาตลอด และไม่เคยหยุดนิ่งในการพัฒนาและศึกษาค้นคว้าเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อตอบ
โจทย์ความต้องการของผูบ้ ริโภคและลูกค้ากลุม่ เป้าหมายได้อย่างครอบคลุม สร้างสรรค์ มีคณ
ุ ภาพ และรองรับการเปลีย่ นผ่านของเทคโนโลยี
ที่ก้าวหน้าในทุกๆวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ธุรกิจ Home Shopping

ด�ำเนินงานโดยบริษัท แฮปปี้ โปรดักส์ แอนด์ เซอร์วิส จ�ำกัด หรือ Happy บริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทฯ โดยบริษัทเอ็นบีซี เน็กซ์
วิชั่น จ�ำกัด (NNV) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้เข้าร่วมทุนในสัดส่วนร้อยละ 50 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 โดยบริษัทแฮปปี้ โปรดักส์ฯ
ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงในการขายสินค้าและบริการ ผ่านช่องทางรายการโทรทัศน์และสื่อดิจิทัลมีเดีย น�ำเสนอต่อผู้ชมรายการทั่ว
ประเทศ หรือที่เรียกว่าธุรกิจ “โฮมช้อปปิ้ง” (Home Shopping) โดยชื่อว่า “Happy Shopping”
Happy shopping มีสินค้าที่คัดสรรคุณภาพและหลากหลายประเภทเพื่อตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า ทั้งสินค้าประเภท
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ , สินค้าความงามและของใช้ส่วนตัว , แฟชั่นและเครื่องประดับ, สินค้าเครื่องครัว, สินค้าไอที, ทริปทัวร์
ท่องเที่ยว , สินค้าอุปโภคบริโภค รวมถึงมีโครงการด้านบริการในด้านต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการในโลกยุคปัจจุบันและอนาคต มี
การพัฒนาให้สอดคล้องกับพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้า
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ด้านการตลาด

Happy shopping มีโอกาสในการเติบโตและขยายธุรกิจเพิม่ ขึน้ เนือ่ งจากพฤติกรรมการซือ้ สินค้าของผูบ้ ริโภคในไทยทีเ่ ปลีย่ นแปลง

จากเดิมที่เดินซื้อสินค้าตามห้างร้านต่างๆ มาสั่งซื้อสินค้าผ่านทางโทรทัศน์และดิจิทัลมีเดียมากขึ้น แม้ภายใต้ภาวะการแข่งขันในธุรกิจโฮม
ช้อปปิ้งที่มีการแข่งขันสูงจากผู้ขายหลายรายทั้งในประเทศและต่างประเทศ
อย่างไรก็ตามเพื่อสร้างความแตกต่างให้กับสินค้า พร้อมสร้างความประทับใจหรือสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กับลูกค้า เพื่อให้ตอบ
โจทย์ความต้องการของลูกค้าและการกลับมาซื้อช�้ำมากขึ้น ได้มีการก�ำหนดกลยุทธ์การด�ำเนินธุรกิจและกลยุทธ์การแข่งขันในธุรกิจ เพื่อ
สร้างรายได้และขยายฐานลูกค้าให้เพิ่มขึ้นด้วยยุทธศาสตร์ที่ส�ำคัญดังนี้

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย : มุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าผู้สูงอายุหรือกลุ่มลูกค้า Baby Boomer (อายุ 55 ปีขึ้นไป) และกลุ่มลูกค้าคนวัยท�ำงาน
(Gen-X) เป็นหลัก

การขยายประเภทสินค้า : นอกจากสินค้าที่เป็น House Brand ของ Happy Shopping ที่มีมากกว่า 200 รายการแล้ว ยังน�ำสินค้า
จากพันธมิตรมาจ�ำหน่ายอีกหลายแบรนด์ รวมถึงกลุ่มสินค้าภูมิปัญญาไทยและโอทอป เพื่อให้มีความหลากหลายขึ้น

ช่องทางจ�ำหน่าย : มีชอ่ งทางการจ�ำหน่ายทัง้ ออฟไลน์(Offline) และออนไลน์(Online) โดยด�ำเนินการภายใต้รปู แบบ Omni Channel
ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงสื่อสารในแต่ละช่องทางให้สอดคล้องในทิศทางเดียวกัน

การบริหารจัดการสินค้า : มีการวางแผนบริหารจัดการสินค้าอย่างเป็นระบบ ตลอดจนการปรับแผนบริหารจัดการเพื่อให้ทันท่วงที

ตามช่วงเวลา สถานการณ์ และความสนใจของลูกค้า อีกทั้งยังมุ่งเน้นการบริหารจัดการด้านต้นทุน(Cost Management) โดยเฉพาะ
การขนส่ง เพื่อให้สามารถควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายได้

นอกจากนี้ยังมีการเร่งพัฒนาระบบ E-Commerce เพื่อสร้างแพลตฟอร์มในรูปแบบดอทคอม(.com) และ Mobile application
รวมถึงการพัฒนาบุคลากรโดยสร้างทีมงานให้มีความแข็งแกร่ง เพื่อผลักดันสินค้าเฮ้าส์แบรนด์ “Happy life+” ให้เป็นที่รู้จักทั่วไป
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ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน ปี 2563
ธุรกิจทีวีดิจิทัลใน ปี 2563 ต้องเผชิญกับผลกระทบครั้งใหญ่ นั่นคือการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ท�ำให้เม็ดเงินโฆษณาใน
ภาพรวมลดลงอย่างหนัก แม้จ�ำนวนยอดผู้ชมทีวีดิจิทัลในช่วงที่เกิดโรคระบาดโควิด และต้องกักตัวอยู่บ้านตามมาตรการล็อกดาวน์ของ
รัฐบาลก็ตาม และเมื่อคลายล็อกดาวน์ แต่เม็ดเงินในอุตสาหกรรมทีวีดิจิทัลลดลง จากงบโฆษณาของแต่ละผู้ประกอบการที่จ�ำเป็นต้องตัด
ทอนลง เพื่อลดค่าใช้จ่าย
ทั้งนี้ ประมาณการมูลค่าตลาดโฆษณาทุกช่องทีวีปี 2563 จากการเก็บข้อมูล บริษัท นีลเส็น ประเทศไทย จ�ำกัด อยู่ที่ 63,177 ล้าน
บาท ลดลง 10% เทียบกับปี 2562 ที่มีมูลค่า 70,310 ล้านบาท โดยมูลค่าโฆษณาในทีวีดิจิทัลไม่ได้เติบโตสูงเหมือนในอดีต จากการแข่งขัน
ของธุรกิจให้บริการคอนเทนต์ที่มีหลากหลายช่องทาง ตามทิศทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป และผลกระทบจากโควิด-19 ซึ่งเริ่มมีผล
กระทบในเดือนมีนาคม 2563 เป็นเดือนแรก และเดือนพฤษภาคม 2563 มูลค่าโฆษณาหดตัวมากสุด 31.48%
เมื่อแบ่งกลุ่มประมาณการรายได้โฆษณาเป็นหมวดต่างๆ พบว่า กลุ่มช่อง HD ที่ประกอบด้วย 7 ช่อง ได้แก่ ช่อง 3 ช่อง 7 ช่อง One
ไทยรัฐทีวี ช่อง 9 อมรินทร์ทีวี และพีพีทีวี มีมูลค่ารวมทั้งปี 2563 อยู่ที่ 40,487.24 ล้านบาท ลดลง 7.11% จากปี 2562 อยู่ที่ 43,584.92
ล้านบาท ช่องที่มีประมาณการมูลค่าโฆษณาสูงสุดเรียงตามล�ำดับได้แก่ ช่อง 3 ช่อง 7 ช่อง 9 ช่อง One ไทยรัฐทีวี อมรินทร์ทีวี และ PPTV
โดยที่ช่อง 3 และช่อง 7 ยังครองส่วนแบ่งตลาดสูงสุดในกลุ่มนี้ รวมประมาณรายได้ของทั้ง 2 ช่องในปี 2563 อยู่ที่ประมาณ 61.47%
กลุ่มช่อง SD ในปี 2563 เหลือผู้ประกอบการ 5 ช่อง ได้แก่ Mono เวิร์คพอยท์ ช่อง 8 True4U และ GMM25 มีมูลค่าโฆษณา
17,929.16 ล้านบาท ลดลง 1.98% เมื่อเทียบกับปี 2562 ที่อยู่ที่ 18,283.31 ล้านบาท ช่องที่มีประมาณการมูลค่าโฆษณาสูงสุดได้แก่
Mono ช่องเวิร์คพอยท์ ช่อง 8 รองลงมาเป็นช่อง GMM25 True4U โดยช่อง Mono ครองส่วนแบ่งรายได้โฆษณาสูงสุดในกลุ่มนี้ คือ
39.33%
ช่องข่าว 3 ช่อง ได้แก่ ช่อง NATION TV ช่อง TNN และช่องนิวทีวี ท�ำให้ประมาณการรายได้โฆษณาลดลงมากเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว
โดยปี 2563 มีมูลค่า 1,585.75 ล้านบาท ลดลง 16.63% เมื่อเทียบกับปี 2562 ที่มีมูลค่าอยู่ที่ 1,902.15 ล้านบาท
ส่วนช่องสาธารณะ จ�ำนวน 3 ช่อง มีเพียง 2 ช่องได้แก่ช่อง 5 และ NBT ที่มีโฆษณาได้ ในปี 2563 มีมูลค่ารวม 1,306.14 ล้านบาท
ลดลง 69.11% เมื่อเทียบกับปี 2562 ที่มีมูลค่าราวมอยู่ที่ 4,228.96 ล้านบาท โดยงบโฆษณาส่วนใหญ่อยู่ที่ช่อง 5 ครองส่วนแบ่งอยู่ที่
78.5%
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จากภาพรวมทั้งปีจะเห็นว่า น�้ำหนักของโฆษณาอยู่ในกลุ่มช่อง HD มากกว่ากลุ่มอื่นๆ แต่กลุ่มช่อง SD ก็มีการเติบโตสูงเช่นกัน ซึ่งแม้
ทีวีจะโดนเทคโนโลยีดิสรัปชั่น แต่โฆษณาทางทีวียังเป็นแหล่งรายได้ใหญ่สุดที่เข้าถึงผู้บริโคได้พร้อมกัน เห็นได้จากกิจกรรมคอนเทนต์
ออนไลน์ใหญ่ๆ เช่น ลาซาด้า ช้อปปี้ ในกิจกรรม 11.11 หรือ 12.12 ยังคงใช้ช่องทางทีวีทั้งช่อง 3 ช่อง 7 ในการโปรโมทกิจกรรม หรือ
แม้แต่ซีรีย์ไทยของ Netflix ก็ต้องพึ่งพาโฆษณาทางทีวีเช่นกัน แต่รายได้โฆษณามีแนวโน้มกระจายตัวไปสู่ช่องทางออนไลน์มากขึ้นเรื่อยๆ
เห็นได้จากผู้ประกอบการทีวีปรับกลยุทธ์รับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา บางช่องเน้นขายของออนไลน์ผ่าน TV shopping
ส�ำหรับภาพรวมการใช้เม็ดเงินโฆษณาในภาคอุตสาหกรรมปี 2563 จากข้อมูลของนีลเส็น พบว่า อุตสาหกรรมกลุม่ ผลิตภัณฑ์ดแู ลส่วน
บุคคลและเครื่องส�ำอาง (Personal Care & Cosmetic) ใช้เม็ดเงินโฆษณามูลค่า 15,310 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6% เทียบจากช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน ขณะที่กลุ่มอุตสาหกรรมหลักยังคงลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน เช่น กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม (Food&Beverage) มูลค่า
16,843 ล้านบาท ลดลง 8% กลุ่ม Media & Marketing มูลค่า 12,438 ล้านบาท ลดลง 7% และกลุ่มยานยนต์ (Automotive) มูลค่า
6,467 ล้านบาท ลดลง 33%
ส่วนของบริษัท 3 อันดับแรกที่ใช้เม็ดเงินโฆษณาสูงสุดในปี 2563 ได้แก่ บริษัท UNILEVER (THAI) HOLDINGS CO.,LTD. มูลค่า
5,050 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 46% โดยแคมเปญที่ใช้เม็ดเงินโฆษณาสูงสุดในเดือนธันวาคมที่ผ่านมาคือ ใหม่ วาสลีน
ซุปเปอร์ วิตามิน ทางสื่อทีวีมูลค่า 40 ล้านบาท รองลงมาคือ โอโม พลัส หอมเจิดจ้า หอมนานตั้งแต่ซักจนใส่ ทางสื่อทีวี มูลค่า 39 ล้านบาท
บริษัท NESTLE (THAI) CO.,LTD. มูลค่า 2,808 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 42% โดยแคมเปญที่ใช้เม็ดเงินโฆษณา
สูงสุดในเดือนธันวาคมที่ผ่านมาคือ เนสกาแฟ กระป๋อง แจกเยอะจริงยิ่งกว่านิยาย ทางสื่อทีวี มูลค่า 22 ล้านบาท รองลงมาคือ เนสกาแฟ
เอสเปรสโซ โรสต์ ทางสื่อทีวี มูลค่า 20 ล้านบาท
บริษัท PROCTER & GAMBLE (THAILAND) มูลค่า 2,416 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 4% โดยแคมเปญที่ใช้เม็ดเงิน
โฆษณาสูงสุดในเดือนธันวาคมที่ผ่านมา คือ ใหม่ แพนทีน ผมพร้อมก็พร้อมไปต่อ ทางสื่อทีวี มูลค่า 33 ล้านบาท รองลงมาคือ ใหม่ ยาสีฟัน
ออรัล-บี กัม แอนด์ อินาเมล ทางสื่อทีวี มูลค่า 23 ล้านบาท
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ปัจจัยเสี่ยง ปี 2563
การเปลี่ยนผ่านธุรกิจทีวีดิจิทัลในประเทศไทยที่เริ่มต้นมาตั้งแต่ปี 2556 มากว่า 8 ปี จุดหันเหที่ส�ำคัญของธุรกิจทีวีดิจิทัล ซึ่งเริ่มด้วย
จ�ำนวนช่องมากถึง 24 ช่อง แต่ด้วยสถานการณ์ทางธุรกิจท�ำให้ผลประกอบการทีวีดิจิทัลไม่เป็นไปตามคาดหวัง ปัจจุบันมีทีวีดิจิทัลเหลือ
เปิดด�ำเนินการเพียง 15 ช่องเท่านั้น หรือมีผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลตัดสินใจคืนช่องตามค�ำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือคสช.
ฉบับที่ 4/2562 ทีเ่ ปิดทางให้ผปู้ ระกอบการทีวดี จิ ทิ ลั สามารถเรียกคืนช่องได้ พร้อมทัง้ ได้รบั เงินชดเชย จึงเกิดการคืนช่อง หรือคืนใบอนุญาต
ให้กับส�ำนักงานคณะกรรมาธิการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) รวมทั้งหมด 7 ช่อง
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 ยังมีอีก 2 ช่อง คือ Thai TV และ LOCA ที่ได้ยุติการออกอากาศไปก่อนหน้าการออกประกาศให้คืนช่องทีวีดิจิทัลของคสช.
ส�ำหรับผู้ประกอบการทีวีดิจทิ ัลทีย่ ังด�ำเนินธุรกิจอยู่ในปัจจุบันจ�ำนวน 15 ช่อง ได้แก่ ช่องข่าว 3 ช่อง คือ TNN , NEW 18 และ Nation
TV 22 ช่อง SD จ�ำนวน 5 ช่อง ได้แก่ เวิร์คพอยท์, True4U, GMM25 ช่อง 8 และ Mono 29 ส่วนช่อง HD ยังอยู่ครบทั้ง 7 ช่องเหมือน
เดิม คือ ช่อง 9 MCOT HD, ช่อง One, ไทยรัฐทีวี, 3HD, AMARIN TV,ช่อง 7HD และช่อง PPTV
ธุรกิจทีวดี จิ ทิ ลั ในปี 2563 ยังต้องเผชิญกับปัจจัยเสีย่ งส�ำคัญ คือการแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโควิด-19 ทีส่ ร้างความเสียหายไปทุกภาค
ส่วนไปทัว่ โลก ไม่เว้นแม้แต่ประเทศไทย และธุรกิจทีวดี จิ ทิ ลั ก็ได้รบั ผลกระทบด้วยเช่นกัน จากเม็ดเงินโฆษณาทีล่ ดลงไปอย่างมาก เนือ่ งจาก
ผู้ประกอบการสินค้าต่างลดการใช้งบประชาสัมพันธ์ เพื่อประคองธุรกิจให้อยู่รอดท่ามกลางสถานการณ์โควิดที่ยังระบาดอยู่ในปัจจุบัน
จากข้อมูลของนีลเส็น หรือบริษัททีใ่ ห้ขอ้ มูลการประเมินผลชัน้ น�ำของโลก และให้บริการการวิจยั การตลาด โดยได้ประมาณการมูลค่า
ตลาดโฆษณาของทุกช่องทีวีดิจิทัลปี 2563 อยู่ที่ 61,662 ล้านบาท ลดลง 9.32% เมื่อเทียบปี 2562 ที่มีมูลค่ารวม 68,030 ล้านบาท จะ
เห็นได้ว่ามูลค่าโฆษณาในทีวีดิจิทัลไม่ได้เติบโตเหมือนในอดีต และยังได้รับผลกระทบโควิด-19 รวมทั้งผลกระทบจากการแข่งขันของธุรกิจ
ให้บริการคอนเทนต์ที่มีความหลากหลายมากขึ้น โดยเฉพาะช่องทางออนไลน์ ตามกระแสเทคโนโลยีดิสรัปชั่น เมื่อประเทศไทยก�ำลังก้าวสู่
เทคโนโนโลยี 5 จี จากการเปิดให้มีการประมูลคลื่นกันไปแล้ว ท�ำให้เม็ดเงินโฆษณาของทีวีดิจิทัลยิ่งถูกกลืนไปกับกระแสเทคโนโลยี 5 จี ที่
เข้ามามีบทบาทส�ำคัญ
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โควิด-19 ฉุดเม็ดเงินโฆษณาหายไม่เว้นแม้ออนไลน์
เม็ดเงินโฆษณาที่มีการคาดการณ์จากข้อมูลของนีลเส็น พบว่า โควิด-19 ส่งผลกระต่อภาพรวมเม็ดเงินโฆษณาอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งเป็น
เหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน และสร้างความเสียหายให้กับเศรษฐกิจเป็นวงกว้าง ท�ำให้มูลค่าเม็ดเงินโฆษณารวมทั้งปี 2563 มีมูลค่า
ประมาณ 106,255 ล้านบาท ลดลง 14% แบ่งเป็น
สื่อทีวีมีเม็ดเงินโฆษณา
อินเทอร์เน็ต
สื่อนอกบ้านและสื่อเคลื่อนที่
หนังสือพิมพ์
วิทยุ
สื่อในโรงภาพยนตร์
นิตยสาร

63,177 ล้านบาท
19,610 ล้านบาท
11,041 ล้านบาท
3,833 ล้านบาท
3,602 ล้านบาท
4,317 ล้านบาท
674 ล้านบาท

หดตัว 10%
เติบโต 0%
หดตัว 18%
หดตัว 32%
หดตัว 24%
หดตัว 51%
หดตัว 35%

นอกจากนี้ เน็ลสัน ยังได้ท�ำการส�ำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายและบริโภคสื่อของคนไทยภายใต้ชื่อ ‘WHAT’S NEXT IN THE NEW
NORMAL’ หรือ ภูมิทัศน์สื่อในประเทศไทย และสิ่งที่เกิดขึ้นในยุคความปกติใหม่ ที่แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงกับอุตสาหกรรมสื่อ
ตั้งแต่ช่วงก่อน ระหว่าง ไปจนถึงหลังช่วงที่โควิด -19 ระบาดสูงสุดในไทย
การส�ำรวจของ เน็ลสัน พบว่าช่วงเกิดการระบาด คนไทยมีความต้องการติดตามข่าวสารข้อมูล ท�ำให้การบริโภคสื่อหลักอย่างสื่อทีวี
สื่อดิจิทัล และสื่อวิทยุ มีการเติบโตสูงขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงก่อนเกิดการระบาดหนัก และแม้สถานการณ์เริ่มเข้าสู่ New normal สื่อทีวีมี
อัตราผู้ชมโดยเฉลี่ยกลับไปเทียบเท่ากับช่วงก่อนโควิด แต่สื่อวิทยุยังคงระดับผู้ชมที่เพิ่มขึ้น เช่นเดียวกับสื่อดิจิทัลที่คนยังใช้ระยะเวลาใน
การเสพเพิ่มขึ้น แยกเป็น
สื่อทีวี ช่วงที่เกิดการระบาดหนักของโควิด-19 ผู้ชมทีวีในทุกกลุ่มอายุใช้เวลาในการดูทีวีนานขึ้น ที่น่าสนใจคือผู้ชมในกลุ่มอายุ 4-14
ปี มีการเข้ามาดูทีวีเพิ่มขึ้น และใช้ระยะเวลาในการดูทีวีเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 40 นาทีต่อวัน อยู่ที่ 3 ชั่วโมง 57 นาที เทียบกับเมื่อช่วงก่อนการ
ระบาด ส่วนเนื้อหาหรือคอนเทนต์ในการรับชมทีวีที่คนนิยม ได้แก่ ข่าว ละคร เอนเตอร์เทนเมนต์ และซีรีย์ต่างประเทศ เมื่อเข้าสู่ยุคความ
ปกติใหม่ผู้ชมในกลุ่มอายุนี้ยังคงใช้ระยะเวลาในการดูทีวีมากกว่าช่วงก่อนการระบาดอยู่ 10 นาที ที่ 3 ชั่วโมง 26 นาที ขณะที่ผู้ชมกลุ่มอื่น
ๆ ใช้เวลารับชมทีวีกลับสู่ระดับปกติ โดยข่าว เป็นเนื้อหาประเภทเดียวที่ยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากในหลายเดือนที่ผ่าน
มาไทยมีข่าวใหญ่หลายข่าว รวมถึงคนให้ความสนใจและติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด แต่ประเภทข่าวที่คนนิยมเพิ่มขึ้น จะเป็นข่าวดราม่า
ด้านสื่อดิจิทัล ในช่วงที่เกิดการระบาด คนไทยใช้เวลาบนสื่อดิจิทัลเพิ่มสูงขึ้นในทุกกลุ่มอายุ โดยเฉพาะกลุ่มอายุ 13-34 ปี ซึ่งใช้เวลา
เฉลีย่ อยูท่ ี่ 2 ชัว่ โมง 16 นาทีตอ่ วัน และยังคงใช้เวลาบนสือ่ ดิจทิ ลั มากขึน้ กว่าช่วงก่อนเกิดการระบาดแม้วา่ สถานการณ์ในช่วงเดือนมิถนุ ายน
จะดีขึ้นแล้วก็ตาม
ส่วนสื่อวิทยุนั้น มีคนฟังมากขึ้นในช่วงการระบาด โดยประเภทที่มีผู้ฟังเพิ่มขึ้นตั้งแต่เมษายน 2563 จนถึงปัจจุบัน ได้แก่ คือ เพลงลูก
ทุ่ง-เพลงไทย ข่าว-กีฬา และเพลงสากล สิ่งที่น่าสังเกต คือ พฤติกรรมของคนฟังวิทยุเพื่อเป็นเพื่อน และผ่านอุปกรณ์อย่างโทรศัพท์มือถือ
รวมไปถึงแท็บเล็ต และช่วงเวลาที่ฟังวิทยุมากขึ้นเป็นช่วงเวลา 8.00-14.00 น. ทั้งวันธรรมดา และวันเสาร์ วันอาทิตย์
ขณะทีก่ ารเปลีย่ นแปลงทางด้านเม็ดเงินโฆษณาเมือ่ ก้าวเข้าสูย่ คุ New Normal จากผลกระทบของโควิด-19 พบว่าตัง้ แต่เดือนมีนาคม
2563 ที่มีการใช้เงินโฆษณา 9,861 ล้านบาท ลดลง 8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เดือนเมษายน 2563 มีการใช้เม็ดเงินโฆษณา
7,233 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 28% เดือนพฤษภาคม 2563 มีการใช้เม็ดเงินโฆษณา 6,940 ล้านบาท ลดลง 32%
เดือนมิถุนายน 2563 มีการใช้เม็ดเงินโฆษณา 7,597 ล้านบาท ลดลง 27% เดือนกรกฎาคม 2563 มีการใช้เม็ดเงินโฆษณา 8,658 ล้าน
บาท ลดลง 20% เดือนสิงหาคม 2563 มีการใช้เม็ดเงินโฆษณา 9,085 ล้านบาท ลดลง 13%

ศาลปกครองสูงสุดเคาะยุติยกเลิกประกาศเรียงช่อง

ถือเป็นข่าวดีของผูป้ ระกอบการทีวดี จิ ทิ ลั ทัง้ 15 ช่อง ทีศ่ าลปกครองสูงสุดได้มคี ำ� พิพากษากลับค�ำพิพากษาของศาลปกครองกลางเป็น
ยกฟ้องคดีหมายเลขด�ำที่ อร. 45/562 หมายเลขแดงที่ อร. 66/2563 ที่บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ�ำกัด ฟ้องคณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กับพวก ขอให้เพิกถอนประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดล�ำดับ
บริการโทรทัศน์ ลงวันที่ 23 กันยายน 2558 ซึ่งศาลปกครองกลางได้มีค�ำพิพากษาเพิกถอนประกาศดังกล่าว
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ทั้งนี้ ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการออกประกาศจัดล�ำดับช่องที่ก�ำหนดให้น�ำช่องรายการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป (Free
TV) มาก�ำหนดเป็นช่องต้นๆ แล้วน�ำรายการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่มาจัดเรียงถัดจากช่องรายการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป เป็นไปตาม
บทบัญญัติของกฎหมาย เป็นการด�ำเนินการเพื่อให้ประชาชนสามารถรับชมรายการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป (Free TV) ได้จากหมายเลข
ช่องเดียวกันทั้งหมดไม่ว่าประชาชนจะใช้บริการโทรทัศน์ระบบดิจิทัลที่ต้องใช้เสาอากาศ ระบบจานดาวเทียม หรือเคเบิลทีวี อันเป็นการ
แก้ปัญหาความสับสนในการหาช่องรายการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป (Free TV) ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงไปตามที่ผู้รับใบอนุญาตก�ำหนด โดย
ไม่ได้ท�ำให้จ�ำนวนช่องรายการของผู้ฟ้องคดีลดลง หรือเป็นการสร้างภาระเกินสมควรแต่อย่างใด ประกาศดังกล่าวจึงไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ
หรือกระทบต่อสิทธิในทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดีโดยตรง
ผลการตัดสินของศาลปกครองสูงสุดเท่ากับเป็นการยุติปัญหาการเรียงช่องระหว่างผู้ประกอบการเคเบิลทีวี และทีวีดิจิทัล ที่จะต้อง
ก�ำหนดให้ใช้เลขช่องเดียวกันตามประกาศของกสทช. ซึ่งจะท�ำให้ผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลวางแผนในการส่งเสริมให้ผู้ชมหันมาดูทีวีดิจิทัล
ตามหมายเลขช่องที่ได้รับจากกสทช. และเพื่อสร้างการรับรู้และจดจ�ำของผู้ชมต่อไป

ธุรกิจทีวีดิจิทัลปรับตัวเข้าสู่ยุค New Normal

จากภาพรวมของสถานการณ์ทีวีดิจิทัล ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ท�ำให้ผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลจ�ำเป็นต้อง
ปรับตัวเพื่อเข้าสู่ยุค New Normal และผลกระทบจากกระแสเทคโนโลยีดิสรัปชั่น ที่ยังคงเกิดขึ้น รวมทั้งการแข่งขันกับสื่อต่างๆ เพื่อแย่ง
ชิงเม็ดเงินโฆษณาที่หดหายไปจากภาวะเศรษฐกิจไทย ซึ่งได้รับผลกระทบโควิด-19 โดยหนึ่งในสถานีข่าวทีวีดิจิทัลยอดนิยม “Nation TV”
ช่อง 22 ได้เตรียมความพร้อมต่อการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทั้งการน�ำเสนอเนื้อหาที่ยังคงคุณภาพในด้านรายการข่าวอย่างเข้ม
ข้น เจาะลึก และเที่ยงตรง เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ชมแล้ว ยังได้เชื่อมโยงธุรกิจเข้ากับสื่ออนไลน์บนแพลต์ฟอร์มต่างๆ เพื่อให้
เข้าถึงเนื้อหาสาระจากทีมงานคุณภาพของช่องข่าวยอดนิยม Nation TV ได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นการรับชมสด หรือรับชมย้อนหลังผ่าน
Nation TV ช่อง 22 และบนแพลต์ฟอร์มออนไลน์ทั้ง Facebook ที่มียอดกดไลค์ (Like) หน้าเพจ Facebook แล้ว 2,883,090 คน รวม
ทั้งยังสามารถรับชมรายการสด (LIVE) บนทีวีออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟน รวมทั้งรับชมย้อนหลังผ่านช่องทาง Youtube และเว็บไซต์ของ
Nation TV ที่ www.nationtv.tv
นอกจากนี้ Nation TV ช่อง 22 ยังได้เพิ่มช่องทางเพื่อให้ผู้บริโภคไม่พลาดข่าวส�ำคัญผ่านช่องทางน�ำเสนอข่าวทาง Line รวมทั้งน�ำ
เสนอข่าวส�ำคัญบนสื่อป้ายโฆษณาดิจิทัลที่ติดตั้งตามจุดส�ำคัญในกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นการปรับตัวให้เข้าถึงสื่อโฆษณาใหม่ๆในทุกช่องทางบน
แพลต์ฟอร์มในรูปแบบที่หลายหลายตามพฤติกรรมของผู้บริโภคในทุกกลุ่มและทุกช่วงวัย
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ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (10 รายแรก) (ข้อมูลปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 9 มีนาคม 2564)

ล�ำดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11

ร้อยละ
จ�ำนวนหุ้นที่ถือ

กลุ่มผู้ถือหุ้น
บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
นางสาวกัญจนารัศม์ วงศ์พันธุ์
นายปกรณ์ มงคลธาดา
นายสมบัติ พานิชชีวะ
นางสาวอรอร อัครเศรณี
บริษัท กรีนสยาม จ�ำกัด
นายชูชัย ชาญสง่าเวช
นางกมลรัตน์ ชาญสง่าเวช
นายสุวิชา ศฤงคารพูนเพิ่ม
นายภควันต์ วงษ์โอภาษีสี
อื่นๆ

รวม

803,361,455
63,095,100
47,991,756
34,069,260
25,760,000
15,000,000
11,100,000
11,100,000
6,600,000
5,500,000
100,839,729
1,124,417,300

ร้อยละ
71.45
5.61
4.27
3.03
2.29
1.33
0.99
0.99
0.59
0.49
8.96
100.00

ที่มา : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด

• ประเภทผู้ถือหุ้น - การกระจายหุ้นตามสัญชาติ

ผู้ถือหุ้นแบ่งตามสัญชาติ

จ�ำนวนราย

จ�ำนวนหุ้น

ร้อยละ

1,373

1,123,727,379

99.94

4

689,921
1,124,417,300

0.06

ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย
ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว

รวมทั้งสิ้น

1,377

100.00

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

• กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการก�ำหนดนโยบายการจัดการอย่างมีนัยส�ำคัญ
บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

• ชื่อผู้ถือหุ้นที่เปิดเผยมิ ได้แสดงสถานะที่แท้จริง
-ไม่มี-
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1. นโยบายก�ำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน) เชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี จะท�ำให้
บริษัทมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วน
ได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ยกระดับการด�ำเนินงานอย่างยั่งยืน และเป็นหัวใจส�ำคัญที่น�ำไปสู่ความส�ำเร็จและบรรลุเป้าหมายที่ส�ำคัญ
ที่สุดของบริษัท ได้แก่ การเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท จึงได้ก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ และประกาศ
นโยบายฯ 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 2563 ซึง่ จัดโดยสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย สมาคมบริษทั จดทะเบียน
		 และส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยบริษทั ได้คะแนน 93 คะแนนเต็ม 100 คะแนน อยูใ่ นเกณฑ์
		 ดีมาก
• ผลการประเมินการต่ออายุสมาชิกโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) โดยบริษัทได้รับการต่อ
		 อายุสมาชิกไปอีก 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 อันเป็นการยืนยันได้ว่า บริษัทฯ ตระหนัก
		 และเล็งเห็นถึงความส�ำคัญของการวางระบบป้องกันการทุจริต คอร์รัปชัน และพร้อมที่จะด�ำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส
การปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ในปี 2563 ของบริษัทฯ ได้ครอบคลุมเนื้อหา 5 หมวด ได้แก่
1) สิทธิของผู้ถือหุ้น
2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
3) บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1) สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ตระหนักดีว่า ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในความเป็นเจ้าของ โดยควบคุมบริษัทผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการให้ท�ำหน้าที่แทนตนและมี
สิทธิในการตัดสินใจเกีย่ วกับการเปลีย่ นแปลงทีส่ ำ� คัญของบริษทั ฯ โดยก�ำหนดไว้ในนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ บริษทั ฯ ได้ให้ความส�ำคัญ
และเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก�ำหนด
บริษทั ฯ มีนโยบายปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกัน โดยตระหนักถึงสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลของบริษทั ฯ อย่างเพียงพอและทันเวลา
มีเลขานุการบริษทั ท�ำหน้าทีจ่ ดั ให้มกี ารเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ของบริษทั ฯ ไว้ทเี่ ว็บไซต์ www.nbc.co.th เพือ่ ให้ขอ้ มูลของบริษทั
ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งได้แก่ ข้อมูลส�ำคัญล่าสุด ข่าวสาร รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดง
ความคิดเห็น สอบถามได้อย่างเท่าเทียมกัน

การประชุมผู้ถือหุ้น

• การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี

คณะกรรมการบริษัท ให้ความส�ำคัญกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี เพื่อรายงานให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบผลการด�ำเนินงานของ
บริษทั และร่วมตัดสินใจในเรือ่ งส�ำคัญของบริษทั รวมทัง้ ซักถามข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ เกีย่ วกับการบริหารงานและกิจการของบริษทั
จากคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการ โดยการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายในปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัทไม่เพียงแต่ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลัก
เกณฑ์และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องอย่างถูกต้อง ครบถ้วน แต่ยงั มุง่ เน้นให้การด�ำเนินการต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องเป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ดี โดยยึดถือปฏิบัติตามแนวทางในคู่มือ AGM Checklist ซึ่งจัดท�ำขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียน และ
รายงาน
ประจ�ำปี 2563
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ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
บริษทั ฯ มีนโยบายส่งเสริมและอ�ำนวยความสะดวกให้แก่ผถู้ อื หุน้ โดยเปิดเผยข้อมูลเกีย่ วกับก�ำหนดวัน เวลาและสถานทีจ่ ดั การประชุม
ล่วงหน้า พร้อมระบุแผนที่ชัดเจนในหนังสือเชิญประชุมและได้นำ� เทคโนโลยีระบบบาร์โค้ด (Barcode) มาใช้ในการลงทะเบียน การนับ
คะแนน และการแสดงผลมติที่ประชุม
ในปี 2563 บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2563 ในวันที่ 29 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 9 (ห้อง B) อาคาร
อินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร เวลา 14.00 น. โดยเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 13.00
น. โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุม 6 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเป็นจ�ำนวน 55 ราย
รวมจ�ำนวนหุ้น 669,709,595 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 83.38 ของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ายได้ทั้งหมดจ�ำนวน 803,155,214 หุ้น
ซึ่งการด�ำเนินการประชุมเป็นไปตามแนวทางการประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี และตามกฎหมายก�ำหนด ดังนี้

ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  

บริษทั ฯ ได้นำ� ข้อมูลหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ทีม่ รี ายละเอียดครบถ้วนเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษทั ฯ ก่อนล่วงหน้าการประชุม
ไม่น้อยกว่า 21 วัน โดยบริษัทฯ มอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ
เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยหนังสือเชิญประชุมมีรายละเอียดวาระการประชุม ข้อ
เท็จจริงและเหตุผล ความเห็นของคณะกรรมการ ในแต่ละวาระอย่างครบถ้วนและเพียงพอส�ำหรับการพิจารณาตัดสินใจของผูถ้ อื หุน้ พร้อม
จัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน รายงานประจ�ำปี เอกสารประกอบการพิจารณาแต่ละวาระ ค�ำชี้แจงวิธีการต่างๆ ข้อมูล
กรรมการอิสระ ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น แผนที่สถานที่จัดประชุม และหนังสือมอบ
ฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์ก�ำหนด รวมถึงได้ประกาศลงโฆษณารายละเอียดเกี่ยวกับการจัดประชุมและระเบียบวาระที่เสนอใน
หนังสือพิมพ์รายวันติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุม การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ และส่งค�ำถาม
เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในช่วงวันที่ 14 ถึง 22 ตุลาคม 2563 โดยผ่านเว็บไซต์ 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
เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ในการพิจารณาก�ำหนดวัน เวลาการประชุม และสถานที่จัดประชุม บริษัทค�ำนึงถึงความสะดวกในการเดินทางเข้าร่วมประชุม โดย
บริษัทเปิดให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้าก่อนเวลาประชุมอย่างน้อย 1 ชั่วโมง ได้เชิญผู้สอบ
บัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ำกัด และที่ปรึกษากฎหมายของบรัษัท เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น เตรียมตอบ
ข้อซักถามของผูถ้ อื หุน้ ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง และในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ประธานกรรมการบริษทั ฯ ท�ำหน้าทีเ่ ป็นประธานทีป่ ระชุม

ก่อนเริ่มการประชุม

บริษัทฯ จะชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่ใช้ในการประชุม วิธีการลงคะแนน การนับคะแนน การใช้บัตรลงคะแนน ให้ที่ประชุมรับ
ทราบโดยละเอียด โดยประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นภายในระยะเวลาที่เหมาะสม พร้อมให้
กรรมการผู้จัดการและกรรมการบริหารบางท่าน เป็นผู้ชี้แจงตอบค�ำถามของผู้ถือหุ้น และจัดให้มีการจดบันทึกสาระส�ำคัญของค�ำถาม
ค�ำตอบ และข้อสรุปเรื่องนั้นๆ ในรายงานการประชุมแล้ว
บริษัทฯ ได้น�ำระบบสารสนเทศแบบบาร์โค้ด มาใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม นับคะแนนเสียง และการแสดงผลการลงมติใน
การประชุมแต่ละวาระ และในวาระการเลือกตั้งกรรมการ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และได้บันทึกวิธี
ลงคะแนน วิธีนับคะแนน มติที่ประชุม โดยแยกเป็นคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ในรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน
ทั้งนี้ส�ำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการจะด�ำเนินการลงมติเป็นรายบุคคล การลงมติในแต่ละวาระจะใช้บัตรลงคะแนนเสียง เพื่อสามารถ
ตรวจสอบได้ในภายหลัง พร้อมทั้งได้บันทึกการออกเสียงในแต่ละวาระอย่างละเอียดครบถ้วนไว้ในรายงานการประชุม
บริษัทฯ ได้น�ำเสนอวาระพิจารณาก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติเป็นประจ�ำ
ทุกปี โดยน�ำเสนอข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเปรียบเทียบกับปีก่อน รวมถึงนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับการก�ำหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น
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รายงาน
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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

หลังวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี  

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

2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการดูแลและสอบทานกรอบโครงสร้างของการก�ำกับดูแลกิจการ เพื่อให้สามารถสร้างความมั่นใจแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทว่า
จะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยหลีกเลี่ยงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น หรือการด�ำเนินการใดๆ ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดความ
ยุ่งยาก ซับซ้อน หรือมีต้นทุนสูงโดยไม่จ�ำเป็น โดยในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัทค�ำนึงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่าง
เท่าเทียมกัน และยึดถือด�ำเนินการตามแนวทางดังต่อไปนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับทราบข้อมูลที่มีนัยส�ำคัญ และ มีสิทธิในกระบวนการ
ตัดสินใจและได้รบั ทราบถึงผลของการตัดสินใจของบริษทั ฯ ส�ำหรับเหตุการณ์ทสี่ ำ� คัญตามทีก่ ำ� หนดไว้ในกฎหมายหรือข้อบังคับของบริษทั ฯ
ดังนี้
• ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีนโยบายที่จะไม่ด�ำเนินการไปในทางที่อาจกระทบสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย และไม่มีการเพิ่ม
		 ระเบียบวาระในทีป่ ระชุมหรือเปลีย่ นแปลงข้อมูลส�ำคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ทราบล่วงหน้า รวมถึงไม่มกี ารแจกเอกสารทีม่ ขี อ้ มูล
		 ส�ำคัญเพิ่มเติมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างกระทันหัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลของระเบียบวาระการประชุมก่อนลงมติ
• ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทุกรายมีสิทธิออกเสียงตามจ�ำนวนหุ้นที่ถืออยู่โดยหุ้นแต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียงเท่ากัน และไม่มีหุ้น
		 ใดมีสิทธิพิเศษ
• เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยการมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ ซึ่ง
		 ไม่มีประเด็นเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะให้กับผู้ถือหุ้น และอ�ำนวยความสะดวกให้
		 ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้
• บริษทั ฯ มีการท�ำรายการระหว่างกันกับ บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง โดยทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2563 ทีป่ ระชุมเมือ่ วันที่ 29 ตุลาคม
		 2563 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) (“NMG”) ซึ่งเป็นผู้มี
		 อ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ ซึ่งถือหุ้นในบริษัทฯ จ�ำนวน 573,829,611 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 71.45 ของจ�ำนวนหุ้น
		 ที่จ�ำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ โดยการซื้อเครื่องหมายการค้า “คมชัดลึก” จาก NMG และซื้อทรัพย์สินและธุรกิจภายใต้ชื่อ
		 ทางการค้า “คมชัดลึก” (“ธุรกิจคมชัดลึก”) ของบริษัท คมชัดลึก มีเดีย จ�ำกัด (“KMM”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ NMG ซึ่ง NMG
		 ถือหุ้นอยู่จ�ำนวน 2,499,998 หุ้น หรือ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ายแล้วทั้งหมดของ KMM

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

รายงาน
ประจ�ำปี 2563
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จริยธรรมของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ประกอบด้วย
1. จริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจ
1.1 แนวทางการด�ำเนินธุรกิจ

บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อปี 2536 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อประกอบธุรกิจผลิตรายการ
โทรทัศน์ในเชิงข่าวสารและสาระความรู้ เผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์แบบไม่เรียกเก็บค่าบริการจากผู้ชม ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ
มุ่งมั่นที่จะพัฒนาและยืนหยัดเคียงข้างสังคมไทย ท�ำหน้าที่สื่อมวลชนที่เป็นกลาง เชื่อถือได้ และเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคนไทยมาโดยตลอด
กระทั่งสามารถพัฒนาธุรกิจให้เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง มุ่งมั่นท�ำหน้าที่สื่อมวลชนที่ดีด้วยมาตรฐานด้านจริยธรรมแห่งวิชาชีพ และธ�ำรง
ไว้ซึ่งความน่าเชื่อถือและความรับผิดชอบต่อสังคม ภายใต้การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

1.2 นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มีอุดมการณ์ในการด�ำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุก
กลุ่ม ตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และคู่มือจริยธรรมธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการท�ำงาน (Code of Conduct) บริษัทฯ จึงได้จัด
ท�ำ “นโยบายและคู่มือมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน” เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น ซึ่งผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อเป็น
แนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการด�ำเนินธุรกิจ และพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน ดังนี้
1. ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ ด�ำเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ได้แก่
		 การให้ มอบหรือรับสิ่งของ ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง เงินเรี่ยไร เงินบริจาคและผลประโยชน์อื่นใด ให้แก่ตนเอง และครอบครัว
		 จากบุคคลที่ท�ำธุรกิจกับบริษัทฯ
2. ครอบคลุมถึงพนักงาน คู่ค้า ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งในประเทศและต่างประเทศ และก�ำหนดให้มีการประเมินความ
		 เสี่ยงต่อการเกิดคอร์รัปชันทั่วทั้งองค์กรเป็นประจ�ำทุกปี ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และข้อก�ำหนดในการด�ำเนินการ
		 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อก�ำหนดของกฎหมาย
3. การด�ำเนินการใดๆ ตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ให้ใช้แนวปฏิบัติตามที่ก�ำหนดไว้ รวมถึงการปฏิบัติตามนโยบายการก�ำกับ
		 ดูแลกิจการ และคู่มือจริยธรรมธุรกิจฯ และระเบียบ 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 ให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเลี้ยงรับรอง ของก�ำนัลและ
					 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
		 4.2 เงินบริจาคเพื่อการกุศล เงินเรี่ยไร หรือเงินสนับสนุน
			 - การให้ หรือ รับ เงินบริจาค เงินเรี่ยไร หรือเงินสนับสนุน ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้อง
					 มั่นใจว่า เงินบริจาค เงินเรี่ยไร หรือเงินสนับสนุน ไม่ได้ถูกน�ำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน
		 4.3 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซื้อจัดจ้าง
			 - ห้ามให้หรือรับสินบนในการด�ำเนินธุรกิจทุกชนิดกับคู่ค้า คู่สัญญา หน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานที่ด�ำเนินธุรกิจกับ
					 บริษัทฯ ต้องด�ำเนินการให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและก�ำหนดไว้
5. ผู้ที่กระท�ำการคอร์รัปชัน ถือว่าเป็นการกระท�ำผิดคู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการท�ำงาน (Code of Conduct) ของ
		 บริษัท ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทก�ำหนดไว้ นอกจากนี้อาจได้รับโทษตามกฎหมาย หากการ
		 กระท�ำนั้นผิดกฎหมาย

การเผยแพร่นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ได้มีการเผยแพร่นโยบายและคู่มือมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน ให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ได้รับทราบ ทั้ง
ทางระบบ Intranet , จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และ Website ของบริษัทฯ (www.nbc.co.th)

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
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หลักจริยธรรมของคนข่าวเครือเนชั่น (Nation Way) ถูกร่างขึ้นมาเพื่อก�ำหนดหลักจริยธรรมแห่งวิชาชีพให้เป็นแนวปฏิบัติที่เป็นรูป
ธรรมร่วมกันส�ำหรับพนักงานทุกระดับ โดยมีเนื้อหาครอบคลุมทั้งจรรยาบรรณเบื้องต้น ตลอดจนการวางตัวในสังคมและความประพฤติทั้ง
ระหว่างปฏิบัติหน้าที่และนอกเวลางาน
พนักงานของบริษทั ฯ ทุกสือ่ ในเครือฯ ต้องยึดหลักปฏิบตั ติ อ่ ไปนีอ้ ย่างเคร่งครัดโดยไม่มขี อ้ ยกเว้นเพือ่ ทีเ่ ราจะได้ชว่ ยกันธ�ำรงไว้ซงึ่ ความ
น่าเชื่อถือและศรัทธาที่สังคมมีต่อสื่อในเครือเนชั่นฯ ต่อไป
หลักจริยธรรมของคนข่าวเครือเนชั่น (Nation Way) แบ่งออกเป็น 13 หมวด ดังนี้
หมวด 1 ข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชน
หมวด 2 จริยธรรมของสื่อในเครือเนชั่น
หมวด 3 ความรับผิดชอบต่อผู้อ่าน ผู้ฟังและผู้ชม
หมวด 4 ภาระผูกพันธ์ ที่มีต่อวิชาชีพสื่อมวลชนและองค์กร
หมวด 5 หลักการท�ำข่าวและการปฏิบัติตนต่อแหล่งข่าว
หมวด 6 สิทธิพิเศษและผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest)
หมวด 7 แนวทางปฏิบัติในเรื่องการมีส่วนร่วมทางการเมืองและกิจกรรมชุมชน
หมวด 8 การปฏิบัติต่อฝ่ายโฆษณา ฝ่ายการตลาดและฝ่ายขาย
หมวด 9 แนวทางปฏิบัติเรื่องลิขสิทธิ์ในชิ้นงาน และการรับงานนอก
หมวด 10 แนวปฏิบัติส�ำหรับผู้สื่อข่าวด้านต่างๆ
หวมด 11 การแก้ไขข้อผิดพลาด
หมวด 12 การรายงานข่าวเกี่ยวกับกิจกรรมของบริษัทฯ
หมวด 13 หลักปฎิบัติและจรรยาบรรณ Nation Social Media
บริษัทฯ มีมาตรการ ในทางปฏิบัติเพื่อป้องกันปัญหาการละเมิดและหมิ่นประมาทจากการน�ำเสนอข่าว โดยการอบรมฝ่ายข่าว ให้
ทราบถึงแนวทางการน�ำเสนอข่าว ข้อความและรูปภาพที่ควรกระท�ำและสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง พร้อมก�ำชับพนักงานผู้เกี่ยวข้องทุกคนปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัด

2.2 จริยธรรมว่าด้วยความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะรับผิดชอบและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้นโดยค�ำนึงถึงการเจริญเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน และให้
ผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจะด�ำเนินการอย่างโปร่งใสยึดมั่นในคุณธรรม และอยู่ในกรอบของกฎหมาย กรอบนโยบาย
การก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน มีระบบบัญชีที่เชื่อถือได้ และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการ
ดังกล่าว จึงยึดถือแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

2.3 จริยธรรมว่าด้วยความสัมพันธ์กับลูกค้า

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้าและประชาชน ที่จะได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่ดี มี
คุณภาพ ในระดับราคาที่เหมาะสม โดยยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและจริงจังรวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืน
บริษัทฯ จัดกิจกรรมเพื่อสร้างสัมพันธ์กับลูกค้าทุกกลุ่มของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างเช่น
- ลูกค้ากลุ่มผู้ชมรายการโทรทัศน์ผ่านทาง Nation TV บริษัทฯ ได้ให้ความส�ำคัญกับความพึงพอใจในรูปแบบและเนื้อหาของการน�ำ	
		 เสนอรายการ รวมทั้งมีการสมนาคุณคืนก�ำไรให้ลูกค้าโดยเชิญลูกค้ามาร่วมในกิจกรรมต่างๆที่บริษัทฯ จัด เช่น Nation Bike
		 Thailand , Nation TV Charity Rally,SlowLife Biketrip เป็นต้น
- เนชั่นทีวี รวมน�้ำใจสู้ภัยน�้ำท่วม ร่วมกับแฟนข่าว เนชั่นทีวี ได้น�ำถุงยังชีพมาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดปราจีนบุรี
		 ในพืน้ ที่ อ�ำเภอกบินทร์บุรี ที่ได้รับผลกระทบจากน�้ำท่วมและน�้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่ม อ�ำเภอนาดี จ�ำนวน 2,000 ชุด เมื่อ
		 วันที่ 16 ตุลาคม 2563
		
		
		

กิจกรรม 20th Anniversary Nation-คมชัดลึก Golf Charity 2020 เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปีเนชั่น ทีวี จึงได้จัดการ
แข่งขัน 20th Anniversary Nation-คมชัดลึก Golf Charity 2020 ขึ้นในวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 ณ สนาม ธนาซิตี้ กอล์ฟ
คันทรี่คลับ บางนา รายการแข่งขันกอล์ฟนี้จัดเพื่อการกุศล โดยเงินรายได้ส่วนหนึ่งร่วมสมทบทุน สร้างตึกสงฆ์อาพาธ “ศรีธรรม
ราชา” จังหวัดนครศรีธรรมราช

- กิจกรรมวิ่ง “SAMUTPRAKAN MILES Episode 1 Klongsuan Run” เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือชีวิต เพื่อซื้อเครื่องครุภัณฑ์ทางการ
		 แพทย์ ให้โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านคลองสวน
รายงาน
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กิจกรรม วิ่งเพื่ออนุรักษ์นกเงือก “Run for the Animal and Family fun day 2020 #Save the hornbill” เนื่องในโอกาส
ครบรอบ 49 ปี เครือเนชั่นกรุ๊ป จึงได้ร่วมกับโครงการศึกษานิเวศวิทยาของนกเงือก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัด
กิจกรรม วิง่ เพือ่ อนุรกั ษ์นกเงือก Run for the Animal and Family fun day 2020 #Save the hornbill เมือ่ วันที่ 29 พฤศจิกายน
2563 เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนคนไทยออกก�ำลังกายเพื่อสุขภาพ ด้วยการ เดิน วิ่งเพื่อสุขภาพ กระตุ้นเศรษฐกิจ โดยใช้การ
แข่งขันกีฬามวลชนเป็นสื่อ ตามนโยบายของรัฐบาล หลัง Covid-19 และรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงการอนุรักษ์นกเงือกและ
สัตว์ป่าต่างๆ โดยน�ำรายได้จากการจัดงานหลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้ “มูลนิธิศึกษาวิจัยนกเงือก” เพื่อน�ำไปใช้ประโยชน์ในการ
อนุรักษ์นกเงือก

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 กิจกรรมการจัดงานปีใหม่ เป็นต้น
การจัดสวัสดิการให้พนักงาน บริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญกับการดูแลเรือ่ งของสวัสดิการ ได้จดั สวัสดิการต่างๆ เช่น ช่วยเหลือกรณีพนักงาน
เจ็บป่วยหรือเสียชีวติ การสูญเสียบิดามารดา คูช่ วี ติ หรือ บุตร เงินของขวัญการสมรส เงินของขวัญบุตร เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร กองทุน
ส�ำรองเลี้ยงชีพ เงินยืมฉุกเฉิน การตรวจสุขภาพประจ�ำปี การประกันอุบัติเหตุ การประกันสุขภาพ และประกันชีวิตหมู่
ในด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ท�ำงาน บริษัทฯ ได้ให้ความส�ำคัญโดยอบรมและรณรงค์สร้างจิตส�ำนึกและความ
ตระหนักต่อการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการท�ำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ โดยในรอบปี 2563
ทีผ่ า่ นมา ไม่มกี ารเกิดอุบตั เิ หตุ และการลาเจ็บป่วยจากการท�ำงาน เนือ่ งจากลักษณะการท�ำงานของบริษทั ฯ เป็นการปฏิบตั งิ านในส�ำนักงาน
เป็นส่วนใหญ่
และจากสถานการณ์การแพร่การกระจายของเชื้อไวรัส COVID-19 บริษัทได้ออกมาตรการการป้องกัน และประกาศขอความร่วมมือ
พนักงานในการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ได้แก่ รับการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าท�ำงานทุกวัน หากอุณหภูมิสูงเกินกว่า 37.5 องศา
เซลเซียส ไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ ต้องสวมหน้ากากอนามัยและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ที่บริษัทจัดเตรียมไว้ รวมถึงงดการเดินทางไปใน
พื้นที่เสี่ยง กรณีมีความจ�ำเป็นต้องเดินทางต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาและฝ่ายทรัพยากรบุคคลทราบเพื่อพิจารณาเป็นกรณีไป
ในด้านการพัฒนาคุณภาพของพนักงาน บริษทั ได้ให้ความส�ำคัญในเรือ่ งการพัฒนาศักยภาพของพนักงานในทุกระดับ โดยมีการจัดการ
อบรมให้กับพนักงานทั้งจัดอบรมภายในบริษัท และจัดให้ไปอบรมกับสถาบันหรือหน่วยงานภายนอก เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของ
พนักงานให้สามารถน�ำความรู้ที่ได้มาพัฒนารูปแบบการท�ำงานให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นโดย บริษัทก�ำหนดให้มีการอบรมอย่างถูกต้อง
ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ซึ่งก�ำหนดให้บริษัทที่มีจ�ำนวนพนักงานมากกว่า 100 คนขึ้นไป ต้องจัดให้พนักงาน
ได้รับการอบรมในอัตราส่วน 50% ของพนักงานทั้งหมด และต้องยื่นเรื่องรับรองหลักสูตรการอบรมต่อกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ซึ่งบริษัท
ได้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
ในด้านการเคารพสิทธิมนุษยชน บริษทั ฯ ได้กำ� หนดหลักการในคูม่ อื จริยธรรมธุรกิจ และข้อพึงปฏิบตั ใิ นการท�ำงาน (Code of Conduct)
ว่าจะปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความสุภาพ ให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน และยึดมั่นในการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน บน
พื้นฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และพนักงานจะต้องไม่กระท�ำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดหรือคุกคามไม่ว่าจะทางวาจา หรือการกระท�ำ
ต่อผู้อื่นบนพื้นฐานของเชื้อชาติ 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 ที่ไม่สุจริตใน
		 ทางการค้ากับคู่ค้า
2. ปฏิบัติตามกฎหมายและกติกาต่างๆ อย่างเคร่งครัด
3. มีหลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่ค้า
4. ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ จะรีบแจ้งให้คู่ค้าทราบล่วงหน้า เพื่อ
		 ร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา โดยใช้หลักการของความสมเหตุสมผล
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5. ให้ข้อมูลที่เป็นจริงและถูกต้อง
6. สนับสนุนและร่วมมือกับคู่ค้าในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
7. สนับสนุนและร่วมมือกับคู่ค้าในการผลิตสินค้าและบริการใหม่ๆ เพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่
		 ตลอดเวลา
8. รักษาความลับของคู่ค้าไม่น�ำข้อมูลมาใช้เพื่อประโยชน์ตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
ส�ำหรับเกณฑ์ในการคัดเลือกคู่ค้า มีดังนี้
1. มีประวัติทางการเงินที่เชื่อถือได้ และมีศักยภาพที่จะเติบโตไปพร้อมกับบริษัทฯ ได้ในระยะยาว
2. ผลิต หรือจ�ำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการ และสามารถตรวจสอบคุณภาพได้
3. ให้การสนับสนุนด้านการส่งเสริมการขายของลูกค้า และการให้บริการหลังการขายแก่ลูกค้า

2.6 จริยธรรมว่าด้วยความสัมพันธ์กับคู่แข่งทางการค้า

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

2.7 จริยธรรมว่าด้วยความสัมพันธ์กับเจ้าหนี้

บริษัทฯ ค�ำนึงถึงความเสมอภาค และความซื่อสัตย์ต่อเจ้าหนี้ และการปฏิบัติตามพันธะสัญญาในการกู้ยืมเงินธนาคาร สถาบันการ
เงิน รวมถึงการช�ำระค่าสินค้าบริการ เงินต้นและดอกเบี้ยจ่าย ดังนั้นจึงก�ำหนดแนวปฏิบัติที่ดีและเป็นธรรมดังนี้
1. รักษาดูแลและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้โดยเคร่งครัด ทั้งในแง่การช�ำระคืน การดูแลหลักทรัพย์ค�้ำประกัน และเงื่อนไขอื่นๆ
		 รวมทั้งไม่ใช้เงินทุนที่ได้จากการกู้ยืมเงินไปในทางที่ขัดกับวัตถุประสงค์ในข้อตกลงที่ท�ำกับผู้ให้กู้ยืมเงิน
2. รายงานฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ที่เป็นจริงและถูกต้อง แก่เจ้าหนี้ด้วยความซื่อสัตย์
3. รายงานเจ้าหนี้ล่วงหน้า หากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันในสัญญาและร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว
บริษทั ได้รบั การสนับสนุนวงเงินสินเชือ่ จากหลายธนาคารซึง่ มีสมั พันธ์ทางการค้ากับบริษทั มายาวนาน และจัดชัน้ ให้บริษทั ฯ เป็นลูกค้า
ชั้นดี บริษัทฯได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อก�ำหนดตามสัญญาอย่างครบถ้วน
โดยในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีข้อพิพาทใดๆ เกี่ยวกับเจ้าหนี้การค้าและสถาบันการเงิน

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 2563 บริษัทฯ มีกิจกรรมส่งเสริมสังคมเกือบทุกด้าน (รายละเอียดอยู่ใน หัวข้อ ความรับผิดชอบต่อสังคม)
ในฐานะทีบ่ ริษทั ฯ ท�ำธุรกิจด้านสือ่ กิจกรรมทางธุรกิจ และสังคมของบริษทั ต้องติดต่อพบปะกับประชาชนกลุม่ ต่างๆ อยู่แล้ว บริษัทฯ
จึงมีโอกาสรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะผ่านทางพนักงานที่ติดต่อกับผู้มีส่วนได้เสียด้านต่างๆ และจากการพบปะของผู้บริหาร
กรรมการ ที่ได้มีโอกาสพบปะกับผู้มีส่วนได้เสีย กลุ่มต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และบริษัทฯ มีระบบ Call Center ในการรับเรื่องร้องเรียนพร้อม
ประสานแก้ไขปัญหาด้านบริการ และประสานงานด้านอื่นๆภายในบริษัทเป็นประจ�ำ บริษัทได้ด�ำเนินการปรับปรุงเรื่องต่างๆ ตามข้อร้อง
เรียนนั้น อย่างสม�่ำเสมอ
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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
1854 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

กระบวนการด�ำเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน

- ฝ่ายตรวจสอบภายในจะรวบรวมข้อร้องเรียนและตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น หากข้อร้องเรียนมีมูลความผิด จะรวบรวมหลักฐาน
		 ส่งให้กรรมการผู้จัดการ เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงโดยมีฝ่ายทรัพยากรบุคคลเป็นเลขาคณะกรรมการสอบสวน
		 และรายงานผลพร้อมทั้งมาตรการด�ำเนินการกับผู้กระท�ำผิด เพื่อเสนอต่อ กรรมการผู้จัดการ และคณะกรรมการตรวจสอบทราบ
- มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน คณะกรรมการตรวจสอบ จะพิจารณาให้ความเป็นธรรมและปกป้องผู้ร้องเรียน ผู้รับเรื่องร้องเรียน
		 ผู้ถูกร้องเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการด�ำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง รวมทั้งต้องเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นความลับ จะเปิด
		 เผยเท่าที่จ�ำเป็น โดยค�ำนึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการได้ดูแลให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลส�ำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงิน
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ผ่านช่อง
ทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย 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 เป็นความ
ลับ เว้นแต่การเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ ในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ห้าม ขาย ซื้อ โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของ
บริษัทฯ โดยข้อมูลที่เป็นความลับ และ/หรือข้อมูล ภายในของกลุ่มบริษัทฯ และ/หรือการเข้าท�ำรายการใดๆ ในทางที่อาจก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อกลุ่มบริษัทฯ ไม่ว่าทางตรง หรือ ทางอ้อม
ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลทางการเงินของบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และเป็นไปตามเกณฑ์ที่ส�ำนัก
งานก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์ฯ ก�ำหนด ผ่านช่องทางการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ และผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ
ในรายงานประจ�ำปี 2563 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
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12. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินทีม่ เี นือ้ หาตามทีก่ ำ� หนด ซึง่ มีประธานกรรมการและกรรมการ
			 ผู้จัดการลงนามรับรอง
13. ค�ำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของผู้บริหาร
14. รายงานทางการเงินที่มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจริงตามมาตรฐานบัญชี
15. งบการเงินและผลการด�ำเนินงานของบริษัท
บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมต่อไปนี้ในเว็บไซต์ www.nbc.co.th
1. บทบาทอ�ำนาจหน้าที่ของกรรมการ กรรมการชุดย่อย 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. นโยบายและคู่มือมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน

งานนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทฯ มีเลขานุการบริษัท ท�ำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ตอบค�ำถามเกี่ยวกับบริษัท
และการด�ำเนินงานของบริษัท แก่นักลงทุนตามที่ส่งค�ำถามผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท หรือโทรศัพท์ หรือช่องทางอื่นๆ เพื่อสร้างสัมพันธ์
อันดีระหว่างบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และภาครัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทฯ ให้ความส�ำคัญ
กับการเผยแพร่ข้อมูลที่ส�ำคัญของบริษัทฯ ในปี 2563 ผ่านทางเว็บไซต์ www.nbc.co.th

โดยสามารถติดต่อ ส�ำนักงานเลขานุการบริษัท ดังนี้
บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
ที่อยู่		
: 1854 ถ.เทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์
: (66) 02-338-3289-91
E-mail
: corporate_secretary@nationgroup.com
Website
: http://www.nbc.co.th
นอกจากนี้ ส�ำนักงานเลขานุการบริษทั ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ฯ ทีใ่ ห้ความส�ำคัญกับการปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ส�ำนักงาน ก.ล.ต. และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยผ่านการพิจารณาตรวจสอบตามขั้นตอน คณะกรรมการบริษัท
ได้แต่งตั้ง นายยศ บุญยืน เป็นเลขานุการบริษัท เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งมีหน้าที่ในการช่วยเหลือประธานกรรมการ ในการก�ำกับ
ดูแลให้การด�ำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และกรรมการบริษัททุกท่าน เป็นไปตามกรอบของบทบาทหน้าที่ตามที่
กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องก�ำหนดไว้ ตลอดจนมีหน้าที่ในการจัดเตรียมเอกสารประกอบวาระการประชุมให้เพียงพอต่อ
การพิจารณาและตัดสินใจของคณะกรรมการ บันทึกรายงานการประชุมอย่างรัดกุม ถูกต้อง เพื่อแสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการได้พิจารณา
เรื่องต่างๆ ที่น�ำเสนอ อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริตและมีความรับผิดชอบโดยใช้วิจารณญาณเยี่ยงวิญญูชนที่ประกอบธุรกิจนั้น
พึงกระท�ำในสถานการณ์เดียวกัน
อีกทั้งมีหน้าที่ในการเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ จดหมายเชิญประชุม รายงานการประชุมของคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือ
หุ้น รายงานการมีส่วนได้เสีย และรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารตลอดจนดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ
ประสานงานกับฝ่ายบริหารให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการ ซึ่งเลขานุการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบอย่างครบถ้วน
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5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีบทบาทส�ำคัญในการก�ำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อผลการ
ปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้น และเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงประกอบไปด้วยบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์
ที่หลากหลาย ประกอบด้วยทักษะ ด้านธุรกิจ ด้านบัญชีการเงิน ด้านการจัดการ ด้านการตลาด ด้านกลยุทธ์ และด้านกฎหมาย
คณะกรรมการได้ก�ำหนดบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการ และกรรมการ
ผู้จัดการ ไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้กรรมการมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม รวมทั้งมี
กระบวนการในการติดตามและก�ำกับดูแลให้การด�ำเนินกิจการของบริษทั เป็นไปตามกฎหมายและอยูบ่ นจริยธรรมทางธุรกิจทีค่ ณะกรรมการ
ก�ำหนด
คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติให้ความเห็นชอบในเรื่องที่ส�ำคัญเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของบริษัท ได้แก่ แผนธุรกิจ งบประมาณ
การด�ำเนินงาน เป้าหมายทางการเงิน และกลยุทธ์ทางธุรกิจ ที่กรรมการผู้จัดการเป็นผู้น�ำเสนอ รวมทั้งการติดตามดูแลให้ด�ำเนินงานเป็น
ไปตามนโยบาย กลยุทธ์ และแผนงานที่ก�ำหนดไว้

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ

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

การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ในปี 2563 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวน 13 คน เป็นกรรมการอิสระจ�ำนวน 5 คน กรรมการ
บริษัทที่ไม่ใช่ผู้บริหาร จ�ำนวน 5 คน และมีกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทและบริษัทใหญ่ จ�ำนวน 3 คน ซึ่งบริษัทฯ มีคณะกรรมการ
อิสระไม่น้อยกว่า 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

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. และ กรรมการของบริษัทจะไม่เป็นกรรมการในบริษัทที่เป็นคู่แข่งหรือ
มีผลประโยชน์ขัดแย้งทางธุรกิจกับบริษัท และเปิดเผยรายชื่อ ประเภทธุรกิจ และต�ำแหน่งที่กรรมการของบริษัทไปด�ำรงต�ำแหน่งไว้ใน
ทะเบียนประวัติกรรมการ

หน่วยงานก�ำกับการปฏิบัติงาน (Compliance Unit)  

บริษทั ฯ มีหน่วยงานดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ ามกฏ ระเบียบ ข้อบังคับบริษทั และข้อบังคับของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ได้แก่ ฝ่ายเลขานุการ
บริษัท ดูแล ติดตามให้มีการปฏิบัติตามข้อก�ำหนดของ ตลท.และ ก.ล.ต. และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง บริษัทได้ว่าจ้างที่ปรึกษากฎหมายที่มี
ความเชี่ยวชาญเพื่อเป็นที่ปรึกษาในการปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ

คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษทั แต่งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อยเพือ่ ช่วยกลัน่ กรองรายละเอียดโดยก�ำหนดคุณสมบัตแิ ละขอบเขตความรับผิดชอบ
ไว้ในกฎบัตรแต่ละคณะ ปัจจุบันบริษัทฯ มีคณะกรรมการชุดย่อยคือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่า
ตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร โดยรายละเอียดเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบอยู่ในข้อคณะกรรมการชุดย่อย
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ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ ได้เห็นความส�ำคัญในเรื่องนี้ จึงได้ประกาศใช้นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่ห้ามกรรมการ 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 ในรายการนั้นจะไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ โดยงดออกเสียง รวมทั้งจัด
ให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างเคร่งครัด ส�ำหรับรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในระหว่างปี
2563 ได้รายงานในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในแต่ละไตรมาสแล้ว และบริษัทฯ ได้เปิดเผย รายละเอียดของรายการ คู่สัญญา
เหตุผล/ความจ�ำเป็น ไว้ในรายงานประจ�ำปี และแบบ 56-1 แล้ว

การประชุมคณะกรรมการ

การประชุมคณะกรรมการบริษัทจะก�ำหนดไว้ล่วงหน้าในแต่ละปีอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความ
จ�ำเป็น โดยมีการก�ำหนดวาระการประชุมชัดเจน ล่วงหน้า ซึ่งเลขานุการบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมตามวาระที่ผ่านการพิจารณา
ร่วมกันของประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ พร้อมเอกสารประกอบวาระการประชุมให้คณะกรรมการทุกท่านทราบล่วงหน้าก่อน
การประชุมเป็นเวลา 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้ศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม หากกรรมการท่านใดต้องการเสนอเรื่อง
เข้าเป็นวาระการประชุมหรือประสงค์ให้ฝ่ายบริหารรายงานความคืบหน้าเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะ สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่
ประธานกรรมการ หรือเลขานุการบริษัท
โดยปกติการประชุมกรรมการแต่ละครั้งใช้เวลา 2-3 ชั่วโมง ประธานกรรมการได้เปิดโอกาสให้กรรมการทุกท่านสามารถอภิปราย
แสดงความคิดเห็น และข้อสังเกตอย่างอิสระ คณะกรรมการเห็นว่าเพือ่ ป้องกันข้อมูลทางการเงินของบริษทั รัว่ ไหลโดยไม่มเี จตนา จึงให้ฝา่ ย
บริหารรายงานผลการด�ำเนินงานของบริษัทในการประชุม กรรมการอิสระได้พบปะหรือติดต่อเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา
ต่างๆ ในการบริหารโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมอยู่ด้วยเป็นประจ�ำในทุกไตรมาส หากมีประเด็นที่เป็นข้อสังเกตห่วงใย จะแจ้งข้อห่วงใยนั้นต่อ
ฝ่ายจัดการเพื่อให้ด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก�ำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย อย่างน้อย
ปีละ 1 ครัง้ เพือ่ ให้คณะกรรมการได้พจิ ารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคในการด�ำเนินงานระหว่างปีทผี่ า่ นมา เพือ่ ให้นำ� มาปรับปรุง
และพัฒนาการปฏิบัติงาน
โดยในปี 2563 สืบเนื่องจากมีกรรมการเข้าใหม่หลายท่าน ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2564 ได้มีความเห็นของด
เว้นการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ ส�ำหรับปี 2563

ค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทฯ ได้ก�ำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจน โปร่งใส โดยผ่านคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนให้
ความเห็นชอบ โดยผ่านการพิจารณากลั่นกรองอย่างละเอียดและเหมาะสม และค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมเดียวกันโดย
สูงเพียงพอที่จะดึงดูดและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการ โดยได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้
รับมอบหมาย
ส�ำหรับหลักเกณฑ์ในการพิจารณาผลการด�ำเนินงานของกรรมการผู้จัดการ เป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท
ก�ำหนด ซึง่ เชือ่ มโยงกับการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ และผลการปฏิบตั งิ าน คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมให้กรรมการผู้จัดการ

รายงาน
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ตารางจ�ำนวนค่าตอบแทนในปี 2563 และ 2562 ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายให้แก่กรรมการมีรายละเอียดดังนี้

กรรมการ / ต�ำแหน่ง

ค่าตอบแทนปี 2562 (บาท)

ค่าตอบแทน

เบี้ย
ประชุม

อื่นๆ

รวม

ประธานกรรมการ :
- นายฉาย บุนนาค(1)
- นายสนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม(1)

233,333.166,667.-

-

-

233,333.166,667.-

400,000.-

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

400,000.-

120,000.-

520,000.-

กรรมการตรวจสอบ
- นายชัยวัฒน์ อัศวินทรางกูร(3)
- นางสาวนริศรา ศรัสันต์(5)
- นายเมธา สุนทรจิตร์(3)
- นายพรชัย เรืองหทัยนนท์(5)
- นายสุธี ผ่องไพบูลย์

52,000.48,000.250,000.250,000.-

10,000.30,000.-

-

กรรมการอิสระ:
- นายสเตนเล่ย์ ชุ่น หวั่ง(7)
- ผศ.วีรวรรณ วรรุตม์(2)
- นายชาลี ดิษฐลักษณ

16,000.125,000.200,000.-

-

83,333.200,000.35,000.35,000.35,000.27,000.-

กรรมการที่เป็นผู้บริหารของ
บริษัทแม่ / บริษัทที่เกี่ยวข้อง :
นายฉาย บุนนาค
กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร
- นางสาวอรอร อัครเศรณี
- นายเจษฎา บูรณพันธุ์ศรี(3)
-นายสมบูรณ์ ม่วงกล�่ำ(3)
- นางสาวปิยะดา ปุณณกิติเกษม(3)
- พลเอกวัธนชัย ฉายเหมือนวงศ์
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร :
- นางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ(1)
- นายสุภวัฒน์ สงวนงาม(4)
- นายฉัตรชัย ภู่โคกหวาย(4)
- นางลักขณา รัตน์วงศ์สกุล(6)
รวม
หมายเหตุ : 1.
						
		
		 2.
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ค่าตอบแทนปี 2563 (บาท)

เบี้ย
ค่าตอบแทน ประชุ
ม

อื่นๆ

รวม

-

-

400,000.-

300,000.100,000.-

40,000.-

-

340,000.100,000.-

52,000.58,000.250,000.280,000.-

300,000.300,000.75,000.-

20,000.-

-

-

16,000.125,000.200,000.-

200,000.150,000.-

-

-

200,000.150,000.-

-

-

83,333.-

200.000.-

-

-

200.000.-

60,000.-

-

260,000.35,000.35,000.35,000.27,000.-

200,000.-

20,000.-

-

220,000.-

116,667.32,000.166,667.172,000.2,643,667.- 220,000.-

-

116,667.32,000.166,667.- 200,000.172,000.- 200,000.2,863,667.- 2,625,000.- 80,000.-

-

200,000.200,000.2,705,000.-

การจ่ายค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการ เป็นไปตามอัตราค่าตอบแทนประจ�ำปี 2563 ที่ได้รับอนุมัติจากมติที่
ประชุม สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2563 เมือ่ วันที่ 29 ตุลาคม 2563 ทีอ่ นุมตั ใิ ห้บริษทั ฯ จ่ายค่าตอบแทนให้กบั กรรมการ
ทุกคน โดยก�ำหนดแบ่งจ่ายเป็นรายไตรมาส
ในปี 2563 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2563 มีมติอนุมัติจ่ายค่าเบี้ยประชุมให้กับคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน ในต�ำแหน่งประธานกรรมการสรรหาฯ จ�ำนวน 20,000 บาทต่อครั้ง และต�ำแหน่งกรรมการ
สรรหาฯ จ�ำนวน 10,000 บาทต่อครั้งต่อท่าน โดยในปี 2563 มีการประชุมฯ 6 ครั้ง

รายงาน
ประจ�ำปี 2563

300,000.320,000.75,000.-

				 3.
						
						
						
						
					
						
						
					
						
						
						
					
						
						
					
			 			
						
						
					
						
						
						

(1) นายสนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม แสดงความประสงค์ขอลาออกจากต�ำแหน่งกรรมการบริษัท ประธานกรรมการ
บริษัท และกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563 และคณะกรรมการบริษัท มีมติแต่งตั้ง นายฉาย บุนนาค
ซึง่ ด�ำรงต�ำแหน่ง รองประธานกรรมการบริษทั เข้าด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการบริษทั มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 1 มิถนุ ายน
2563 เป็นต้นไป และ มีมติแต่งตั้ง นางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ เข้าด�ำรงต�ำหน่ง กรรมการบริษัทและกรรมการ
บริหาร ของบริษัทแทนกรรมการที่ลาออก ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563
(2) ผ.ศ.วีรวรรณ วรรุตม์ แสดงความประสงค์ขอลาออกจากต�ำแหน่งกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563
และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2563 มีมติแต่งตั้ง พลเรือเอกนวพล ด�ำรงพงศ์ เข้าด�ำรงต�ำแหน่งแทน โดย
มีผลตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป
(3) ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2563 มีมติแต่งตั้ง นายชัยวัฒน์ อัศวินทรางกูร เข้าด�ำรงต�ำแหน่ง กรรมการ
อิสระและกรรมการตรวจสอบ แทน นายเมธา สุนทรจิตร์ ที่ครบวาระ และมีมติแต่งตั้งกรรมการบริษัทเพิ่มเติม
3 ท่าน ประกอบด้วย นายเจษฎา บูรณะพันธุ์ศรี นายสมบูรณ์ ม่วงกล�่ำ และนางสาวปิยะดา ปุณณกิติเกษม โดย
มีผลตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป
(4) นายฉัตรชัย ภู่โคกหวาย ได้แสดงความประสงค์ขอลาออกจากต�ำแหน่งกรรมการของบริษัท โดยให้มีผลตั้งแต่
วันที่ 30 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป และคณะกรรมการบริษัท มีมติแต่งตั้ง นายสุภวัฒน์ สงวนงาม เข้าด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป
(5) นายพรชัย เรืองหทัยนนท์ ได้แสดงความประสงค์ขอลาออกจากต�ำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป และคณะกรรมการ
บริษัทมีมติแต่งตั้ง นางสาวนริศรา ศรีสันต์ เข้าด�ำรงต�ำแหน่งแทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้น
ไป
(6) นางลักขณา รัตน์วงศ์สกุล ได้แสดงความประสงค์ขอลาออกจากต�ำแหน่ง กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร
โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป และคณะกรรมการบริษัท มีมติแต่งตั้ง พลเอกวัธนชัย
ฉายเหมือนวงศ์ เข้าด�ำรงต�ำแหน่งแทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป
(7) คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้ง นายสเตนเล่ย์ ชุ่น หวั่ง เข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการอิสระแทนต�ำแหน่งที่ว่าง

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

กรรมการเข้าใหม่ทุกคนจะได้รับการปฐมนิเทศเบื้องต้นจากประธานกรรมการ เกี่ยวกับลักษณะการด�ำเนินธุรกิจ ประวัติ และความ
เป็นมาของบริษัทฯ วัฒนธรรมองค์กร พร้อมรับค�ำชี้แจงจากกรรมการผู้จัดการและเลขานุการบริษัท เกี่ยวกับโครงสร้างองค์กร นโยบาย
การก�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�ำคัญกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ มีทศิ ทาง
เพื่อบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมขององค์กร
บริษัทฯ มีการคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในต�ำแหน่งงานบริหารที่ส�ำคัญทุกระดับ 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
กรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณาสรรหาและน�ำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาผู้อนุมัติ
รายงาน
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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 ความรู้ ทักษะ บุคลิกภาพ และทัศนคติที่พึงปรารถนาของพนักงานในต�ำแหน่งนั้นๆ และจัดท�ำแผนพัฒนา
		 เป็นรายบุคคล
6. คัดเลือก ประเมินผลงาน และประเมินศักยภาพของพนักงานเพื่อพิจารณาความเหมาะสม
7. ใช้เครื่องมือ KPI ในการทดสอบและประเมินบุคลากร เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพของพนักงาน

2. คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่า
ตอบแทน 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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�ำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ล�ำดับ

ชื่อ-สกุล

ต�ำแหน่ง

คุณสมบัติ

1

นายสุธี ผ่องไพบูลย์

ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ

2

นายชัยวัฒน์ อัศวินทรางกูร

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ และ
มีความรู้ด้านบัญชี การเงิน

3

นางสาวนริศรา ศรีสันต์

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ

บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1 สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงิน (รายไตรมาสและประจ�ำปี) ที่ถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องของบริษัทอย่าง
			 เพียงพอก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
2
			
			
			

สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายในและระบบตรวจสอบภายในที่เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย
เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน/หน่วยงานอื่นใด หรือหน่วยงานภายนอก(Outsource) ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
การตรวจสอบภายใน

3 สอบทานให้บริษัทมีระบบการประเมินความเสี่ยงการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ
4 สอบทานให้บริษทั ปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมาย
			 ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
5 พิจารณาคัดเลือกเพือ่ เสนอแต่งตัง้ บุคคลซึง่ มีความเป็นอิสระเป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั พร้อมทัง้ ก�ำหนดค่าตอบแทน ประสาน
			 งานกับผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการด�ำเนินการตรวจสอบ ขอบเขต แนวทาง แผนงาน และปัญหาที่พบระหว่าง

60

รายงาน
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			 การตรวจสอบ และประเด็นที่ผู้สอบบัญชีเห็นว่าเป็นสาระส�ำคัญ รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการ
			 เข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6 พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน ให้เป็นไป
			 ตามกฎหมายและข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลในการเข้าท�ำรายการดังกล่าวอย่างถูกต้องครบ
			 ถ้วน ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
7 สอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิงและแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของกิจการตาม
			 โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
8 จัดท�ำรายงานผลการก�ำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปีของบริษทั ซึง่ รายงาน
			 ดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
		 • ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
		 • ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
		 • ความเห็นเกี่ยวกับระบบบริหารความเสี่ยงของบริษัท
		 • ความเห็นเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ
				 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
		 • ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
		 • ความเห็นเกี่ยวกับรายงานที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
		 • จ�ำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
		 • ความเห็นชอบหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
		 • รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
				 จากคณะกรรมการบริษัท
9 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
		 ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีอ�ำนาจเรียก สั่งการให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้า
			 หน่วยงานหรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้อง มาให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจ�ำเป็น
		 รวมทั้งแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจ�ำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (คณะกรรมการสรรหาฯ) เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์
2562 โดยก�ำหนดให้คณะกรรมการสรรหาฯ ท�ำหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการและกรรมการชุด
ย่อย รวมทั้งพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อยเพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือน�ำ
เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติต่อไป (แล้วแต่กรณี)
โดยที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ได้ทบทวนกฎบัตรส�ำหรับปี 2564 ซึ่งกฏบัตรมีการ
ทบทวนเป็นประจ�ำทุกปี
องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาฯ ประกอบด้วยสมาชิกจ�ำนวนอย่างน้อย 3 คน กรรมการสรรหาฯ ไม่จำ� เป็นต้องเป็นกรรมการ
บริษัท ส่วนประธานกรรมการสรรหาเป็นกรรมการอิสระของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ดังนี้

ล�ำดับ

รายชื่อ

ต�ำแหน่ง

1

นายสุธี ผ่องไพบูลย์

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

2

นางสาวอรอร อัครเศรณี

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

3

นางสาวนริศรา ศรีสันต์

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
รายงาน
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บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
การสรรหา

(1) การสรรหากรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยจะต้องพิจารณาความเหมาะสมของจ�ำนวน โครงสร้าง และองค์ประกอบ
			 ของคณะกรรมการบริษทั ฯ รวมทัง้ ความเหมาะสมของขนาด ประเภท และความซับซ้อนของธุรกิจ เพือ่ เสนอต่อคณะกรรมการ
			 บริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)
(2)
			
			
			
		

พิจารณาสรรหาและเสนอชือ่ บุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตทิ เี่ หมาะสมมีความรู้ ประสบการณ์ และความเชีย่ วชาญ เพือ่ ให้บคุ คลดังกล่าว
ด�ำรงต�ำแหน่ง กรรมการบริษทั และกรรมการชุดย่อย โดยเสนอชือ่ ให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณาแต่งตัง้ และ/หรือ น�ำเสนอ
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งต่อไป (แล้วแต่กรณี) รวมทั้งพิจารณาประวัติบุคคลดังกล่าวแล้วว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามทีก่ ำ� หนดไว้ในกฎบัตรต่างๆ ของบริษทั และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องรวมทัง้ ไม่ขดั หรือแย้งกับกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการด�ำเนิน
ธุรกิจของบริษัท จะด�ำเนินการให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอเกี่ยวกับบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อประกอบการตัดสินใจ

(3) พิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการอิสระแต่ละท่านเพื่อให้แน่ใจว่ากรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน
(4)
			
			
			

ในกรณีที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอชื่อกรรมการที่พ้นวาระกลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่ง คณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการรายดังกล่าว และควรน�ำเสนอ ผลการปฏิบัติ
หน้าที่ ผลงาน (Contribution) รวมทั้งประวัติการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นใช้
ประกอบการพิจารณาด้วย

(5) พิจารณารูปแบบและจัดท�ำแผนการพัฒนากรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อพัฒนาความรู้ของทั้งกรรมการ
			 บริษัทและกรรมการชุดย่อยให้เข้าใจธุรกิจของบริษัท บทบาทหน้าที่และพัฒนาการต่างๆ ที่ส�ำคัญ เช่น สภาวะเศรษฐกิจและ
			 อุตสาหกรรม กฎเกณฑ์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทเป็นต้น
(6) ด�ำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาฯ

การก�ำหนดค่าตอบแทน

(1) พิจารณาก�ำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น (ไม่ว่าจะอยู่ในรูปเงินสด หลักทรัพย์ หรืออื่นใด) ของคณะกรรมการบริษัท
				 และคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติต่อไป ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการควรอยู่ใน
				 ลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม
(2) พิจารณาหลักเกณฑ์ในการประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อพิจารณาผลตอบแทน
				 ประจ�ำปีและน�ำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ
(3) เปิดเผยหลักเกณฑ์ในการก�ำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นและจัดท�ำรายงานการก�ำหนดค่าตอบแทนดังกล่าวไว้ใน
				 รายงานประจ�ำปีของบริษัท
(4) ด�ำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาฯ
ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ มีหน้าที่ทบทวนและเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแก้ไขขอบเขตอ�ำนาจ หน้าที่และความรับผิด
ชอบของคณะกรรมการสรรหาฯ ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์

การสรรหากรรมการบริษัท

เมื่อคณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาสรรหาบุคคลที่จะด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการแล้ว จะเสนอต่อกรรมการบริษัทซึ่งประกอบด้วย
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และการแต่งตั้งกรรมการจะเป็นไปตามเกณฑ์ข้อบังคับบริษัท ในกรณีที่ต้องผ่านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ก�ำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
(ก) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
(ข) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
(ค) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะ
พึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึง
เลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
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ในการประชุมสามัญประจําปีผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ให้กรรมการจํานวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการบริษัททั้งหมด ต้องออกจาก
ตําแหน่ง โดยให้กรรมการที่อยู่ในตําแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตําแหน่งก่อน อย่างไรก็ตาม กรรมการที่ออกจากตําแหน่งแล้วอาจได้รับ
เลือกเข้าดํารงตําแหน่งอีกก็ได้

3. คณะกรรมการบริหาร (Board of Executive Committee)

จัดตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท เพื่อช่วยสนันสนุนคณะกรรมการบริษัทในการบริหารจัดการและ ควบคุมกิจการของบริษัทให้เป็นไป
ตามนโยบาย แผนงาน ข้อบังคับ และค�ำสั่งใดๆ รวมทั้งเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ ภายใต้กรอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รวม
ทั้งเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย และเพื่อให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน

ณ วันที่ 31  ธันวาคม 2563  บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหาร จ�ำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ล�ำดับ

รายชื่อ

ต�ำแหน่ง

1

นายฉาย บุนนาค

ประธานกรรมการบริหาร

2

นายสุภวัฒน์ สงวนงาม

กรรมการบริหาร

3

นางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ

กรรมการบริหาร

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�ำเนินงานดังกล่าวให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

(2) พิจารณาก�ำหนดโครงสร้างการบริหารจัดการเพื่อให้การด�ำเนินธุรกิจของบริษัท มีความเหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์
(3) มีอ�ำนาจก�ำหนดการบริหารจัดการ โครงสร้างเงินเดือนของพนักงาน รวมถึงการคัดเลือก การฝึกอบรม การแต่งตั้ง การว่าจ้าง
			 การโยกย้าย การก�ำหนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัสพนักงานระดับผู้บริหาร และการเลิกจ้างพนักงานของบริษัท
(4) พิจารณากลั่นกรองข้อเสนอของฝ่ายจัดการในการก�ำหนดนโยบายการลงทุน การขยายกิจการ การประชาสัมพันธ์ การก�ำหนด
			 แผนการเงิน งบประมาณประจ�ำปี การบริหารทรัพยากรบุคคล และการลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเสนอให้คณะ
			 กรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
(5) มีอ�ำนาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท�ำงานเพื่อการด�ำเนินกิจการหรือการบริหารงานของบริษัทและการก�ำหนดอ�ำนาจ
			 หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะท�ำงาน รวมถึงควบคุมก�ำกับดูแลให้การด�ำเนินงานของคณะอนุกรรมการหรือคณะท�ำงาน
			 ที่แต่งตั้งบรรลุตามนโยบายและเป้าหมายที่ก�ำหนด
(6) มีอำ� นาจด�ำเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการบริษทั ทีเ่ กีย่ วกับการด�ำเนินงานตามธุรกิจ ซึง่ อยูภ่ ายใต้กฎหมาย เงือ่ นไข กฎ
			 ระเบียบและข้อบังคับของบริษัท เว้นแต่รายการที่คณะกรรมการบริหาร อาจมีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้ง
			 ทางผลประโยชน์กับบริษัทหรือบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม
(7) ติดตามผลการด�ำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกรอบนโยบาย และเป้าหมายที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและ
			 ก�ำกับดูแลให้การด�ำเนินงานมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
(8) พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจ�ำปีตามที่ฝ่ายจัดการ เสนอก่อนที่จะน�ำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและ
			 อนุมัติ
(9) ศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโครงการใหม่ และมีอ�ำนาจในการพิจารณาและอนุมัติให้บริษัทเข้าลงทุนหรือร่วมลงทุนกับ
			 บุคคล นิติบุคคล องค์กรทางธุรกิจอื่นใด หรือเข้าร่วมประมูลงานต่างๆ ตลอดจนเข้าด�ำเนินงานโครงการต่างๆ ในรูปแบบที่
รายงาน
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			 คณะกรรรมการบริษทั เห็นสมควร รวมถึงการท�ำนิตกิ รรมทีเ่ กีย่ วข้องกับเรือ่ งดังกล่าวจนเสร็จการตามอ�ำนาจอนุมตั ิ (Corporate
			 Index) และ/หรือตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ก�ำหนด และ/หรือ ตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ทเี่ กีย่ วข้อง และ/หรือ ตามข้อบังคับ
			 ของบริษัท
(10) อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่ส�ำคัญที่ได้ก�ำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีตามอ�ำนาจอนุมัติ (Corporate Index) และ/
			 หรือ ตามที่จะได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้ แล้ว
(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/หรือ ตามที่คณะกรรมการบริษัทก�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
(17) มอบอ�ำนาจให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริหารทั้งนี้ การมอบอ�ำนาจ
			 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้นจะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ�ำนาจหรือมอบอ�ำนาจช่วงที่ท�ำให้คณะ
			 กรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอ�ำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
			 (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน)
			 อาจมีสว่ นได้เสีย หรืออาจได้รบั ประโยชน์ในลักษณะใด ๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อนื่ ใดกับบริษทั ยกเว้นเป็นการ
			 อนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้
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
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ในปี 2563 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย มีการท�ำรายการระหว่างกันกับกิจการอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องกัน โดยมีเงือ่ นไขตามราคาตลาด และส�ำหรับ
รายการระหว่างกันอืน่ ๆ โดยฝ่ายบริหารได้รายงานรายการทีเ่ กิดขึน้ ถึงความเหมาะสมและมูลค่าของการ ท�ำรายการต่อคณะกรรมการตรวจ
สอบให้รับทราบแล้ว ทั้งนี้ส�ำหรับรายการระหว่างกันที่เป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศคณะ
กรรมการก�ำกับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรือ่ งหลักเกณฑ์ในการท�ำรายการทีม่ นี ยั ส�ำคัญทีเ่ ข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์
ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผย
ข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (สามารถดู
เพิ่มเติมในหมายเหตุประกอบงบการเงิน)

6.  การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

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

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 ผู้บริหารที่มีส่วน
			 ได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งนี้เลขานุการบริษัทจะสรุปรายงานส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร เสนอคณะกรรมการ
		 บริษัทรับทราบปีละครั้ง ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทรอบสิ้นปี
2.		 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนได้เสีย ให้กรรมการและผู้บริหาร ส่งรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคล
			 ที่เกี่ยวข้อง ให้เลขานุการบริษัท เพื่อรายงานคณะกรรมการบริษัทภายใน 7 วันนับจากที่มีการเปลี่ยนแปลง
ในปี 2563 มีการรายงาน 1 ครั้ง และมิได้มีการท�ำรายการที่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ

3. การรายงานการถือครองหลักทรัพย์

บริษัทฯ ได้มีหนังสือแจ้งให้คณะกรรมการและคณะผู้บริหารทราบ ถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 โดยต้องจัดส่งรายงานต่อ ก.ล.ต. ทุกครั้งที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับหลักทรัพย์ภายใน 3 วันท�ำการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน
หรือรับโอนหลักทรัพย์นนั้ และเลขานุการบริษทั จะสรุปรายงานการถือครองหลักทรัพย์เสนอคณะกรรมการบริษทั รับทราบปีละครัง้ ในการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัทรอบสิ้นปี
ในปี 2563 บริษัทฯ ได้ก�ำหนดให้คณะกรรมการและผู้บริหาร รายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อ
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564
ทั้งนี้ ในระหว่างปี 2563 ได้รายงานการถือครองหลักทรัพย์ โดยเปรียบเทียบ การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ระหว่าง วันที่ 8 มกราคม 2564
และวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ดังนี้
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รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของคณะกรรมการบริษัท
จ�ำนวนหุ้น ตามรายงานปิดสมุดทะเบียน

ชื่อ-นามสกุล

ณ 8 ม.ค.2564 ณ 6 พ.ย.2563

1. นายฉาย บุนนาค
2. นายสุธี ผ่องไพบูลย์
3. นายชัยวัฒน์ อัศวินทรางกูร
4. นางสาวนริศรา ศรีสันต์
5. นายสุภวัฒน์ สงวนงาม
6. นายชาลี ดิษฐลักษณ
7. นายสเตนเล่ย์ ชุน หวั่ง
8. พล.อ วัธนชัย ฉายเหมือนวงศ์
9. นางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ
10.นางสาวอรอร อัครเศรณี

จ�ำนวนหุ้น เพิ่ม
(ลด)

สัดส่วนการ
ถือครองหุ้น

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25,760,000

18,400,000

7,360,000

2.29

11.นายเจษฎา บูรณะพันธุ์ศรี

-

-

-

-

12. นางสาวปิยะดา ปุณณกิตติเกษม

-

-

-

-

13. นายสมบูรณ์ ม่วงกล�่ำ

-

-

-

-

หมายเหตุ : 1. หุ้นที่เรียกช�ำระแล้ว ณ วันที่ 8 มกราคม 2564 ของ NBC เท่ากับ 1,124,417,300 หุ้น
2. จ�ำนวนหุ้นกรรมการที่แสดง รวมคู่สมรส (ถ้ามี)
3. คุณอรอร อัครเศรณี มีสัดส่วนการถือครองหุ้นเท่าเดิม เนื่องจากมีการใช้สิทธิการเพิ่มทุนตามสัดส่วน

รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของผู้บริหารระดับสูง

ชื่อ-นามสกุล
1. นายสุภวัฒน์ สงวนงาม
2. นางสาวเอี่ยมศรี บุญหชัยรัตน์
3. นายปกรณ์ พึ่งเนตร
4. นายสมเกียรติ บุญศิริ
5. นายชาคริต ข่วงอารินทร์
6. นางสาววิลาวัลย์ สินธรชัยกุล
7. นางสุวรรณี วัชรภาสกร

จ�ำนวนหุ้น ตามรายงานปิดสมุดทะเบียน
สัดส่วน
ณ 8 ม.ค.
ณ 6 พ.ย. จ�ำนวนหุ้นเพิ่ม การถือครองหุ้น
2564
2563
(ลด)
-

-

หมายเหตุ : 1. หุ้นที่เรียกช�ำระแล้ว ณ 8 มกราคม 2564 ของ NBC เท่ากับ 1,124,417,300 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 ในรอบปีบัญชี 2563 มี
จ�ำนวนเงินรวม 2,850,000 บาท (สองล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ประกอบด้วย

ล�ำดับ

ชื่อบริษัท

จ�ำนวนเงิน (บาท)

1

บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)

1,450,000

2

บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ์วิชั่น จ�ำกัด

600,000

3

บริษัท แฮปปี้ โปรดักส์ แอนด์ เซอร์วิส จ�ำกัด

500,000

4

บริษัท อะราวด์ เดอะเวิลด์ จ�ำกัด

300,000

รวมทั้งสิ้น

2,850,000

หมายเหตุ : บริษัทฯ จ�ำหน่ายหุ้น ใน บริษัท อะราวด์ เดอะเวิลด์ จ�ำกัด (ARW) ให้กับผู้ถือหุ้นเดิม ของ ARW แล้ว
			 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ดังนั้น ARW ไม่ได้เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ตั้งแต่ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563

2. ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

บริษัทฯ และบริษทั ย่อย ไม่มกี ารรับบริการอืน่ จากส�ำนักงานสอบบัญชีทผี่ ู้สอบบัญชีสังกัดบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกับผู้สอบบัญชี
และส�ำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด*ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
หมายเหตุ : * บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและส�ำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดให้รวมถึง
1. คู่สมรสและบุตรที่ยังต้องพึ่งพิงหรืออยู่ในอุปการะของผู้สอบบัญชี
2. กิจการที่มีอ�ำนาจควบคุมส�ำนักงานสอบบัญชี กิจการที่ถูกควบคุมโดยส�ำนักงานสอบบัญชี และกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุม
		 เดียวกันกับส�ำนักงานสอบบัญชี ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม
3. กิจการที่อยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างเป็นสาระส�ำคัญของส�ำนักงานสอบบัญชี
4. หุ้นส่วนหรือเทียบเท่าของส�ำนักงานสอบบัญชี
5. คู่สมรสและบุตรที่ยังต้องพึ่งพิงหรืออยู่ในอุปการะของบุคคลตามข้อ 4
6. กิจการที่ผู้สอบบัญชี บุคคลตามข้อ 1 ข้อ 4 หรือข้อ 5 มีอ�ำนาจควบคุมหรือมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส�ำคัญ ไม่ว่าจะเป็นโดยทาง
		 ตรงหรือทางอ้อม
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8.  การปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ
การเข้าร่วมประชุม

ในปี 2563 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และการประชุมผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดดังนี้

ล�ำดับ

ชื่อ-นามสกุล

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

สามัญ
ผู้ถือหุ้น

1.

นายฉาย บุนนาค

13/13

N/A

N/A

1/1

2.

นายสุธี ผ่องไพบูลย์

13/13

6/6

6/6

1/1

3.

นายชาลี ดิษฐลักษณ

13/13

N/A

N/A

1/1

4.

นางสาวอรอร อัครเศรณี

13/13

N/A

6/6

1/1

5.

นางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ

7/7

N/A

N/A

1/1

6.

นายชัยวัฒน์ อัศวินทรางกูร

2/3

1/1

N/A

N/A

7.

นายเจษฎา บูรณพันธุ์ศรี

3/3

N/A

N/A

N/A

8.

นายสมบูรณ์ ม่วงกล�่ำ

2/3

N/A

N/A

N/A

9.

นางสาวปิยะดา ปุณณกิติเกษม

3/3

N/A

N/A

N/A

10.

นางสาวนริศรา ศรีสันต์

1/2

1/1

1/2

N/A

11.

นายสุภวัฒน์ สงวนงาม

2/2

N/A

N/A

N/A

12.

พลเอกวัธนชัย ฉายเหมือนวงศ์

1/1

N/A

N/A

N/A

13.

นายสเตนเล่ย์ ชุ่น หวั่ง

N/A

N/A

N/A

N/A

(ได้รับการแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562)
(ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ วันที่ 9 เมษายน 2561)
(ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ วันที่ 16 พฤษภาคม 2562)
(ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561)
(ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ วันที่ 1 มิถุนายน 2563)
(ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ วันที่ 29 ตุลาคม 2563)
(ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ วันที่ 29 ตุลาคม 2563)
(ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ วันที่ 29 ตุลาคม 2563)
(ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ วันที่ 29 ตุลาคม 2563)

(ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563)
(ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563)
(ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563)
(ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ วันที่ 3 ธันวาคม 2563)

หมายเหตุ :
			
				

การประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2563 มีทั้งหมด 13 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบมี ทั้งหมด
6 ครั้ง และการประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ มีทั้งหมด 6 ครั้ง (ทั้งนี้ การนับจ�ำนวนครั้งในการประชุมคณะกรรมการ
ที่เข้าระหว่างปี จะนับจากวันที่เข้าด�ำรงต�ำแหน่ง)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการจดบันทึกรายงานการประชุมและจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทพร้อม
ให้กรรมการและผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

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

ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน
ในปี 2563 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
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายอาวุโส และผู้อ�ำนวยการฝ่ายในสายงานที่เกี่ยวข้อง มีการประเมินวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น รวม
ทั้งการก�ำหนดแผนด�ำเนินการและติดตามผลการปฏิบัติงาน
ทั้งนี้บริษัทฯ มีแผนด�ำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงให้ครอบคลุมในทุกส่วนงาน รวมถึงขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงโดยจะ
ด�ำเนินให้ครบตามขัน้ ตอน ตัง้ แต่การระบุความเสีย่ งทีจ่ ะท�ำให้ไม่บรรลุเป้าหมายของบริษทั การประเมินความเสีย่ งโดยพิจารณาจากโอกาส
การเกิดและผลกระทบทั้งจากปัจจัยภายนอกและภายในองค์กร การหามาตรการควบคุม รวมถึงขั้นตอนการติดตามผลด�ำเนินการ

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน

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

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

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

5. ระบบการติดตาม

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

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จ�ำกัด ให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทซึ่งคณะกรรมการตรวจ
สอบเห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากเป็นผู้มีความอิสระ มีความรู้และประสบการณ์ในการท�ำงานด้านการ
ตรวจสอบ โดยการเข้าตรวจสอบของบริษัทตรวจสอบภายในธรรมนิติจะประสานงานกับคุณสมัชชา งามวาจา ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายตรวจ
สอบภายใน ซึ่งเป็นฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท เพื่อนัดหมายวันเวลาเข้าตรวจและขอข้อมูลที่ต้องใช้ในการตรวจสอบจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงติดตามให้มีการตอบกลับในประเด็นที่มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบ ทั้งนี้กรณีที่มีการแต่งตั้ง ถอดถอน
และโยกย้ายผู้ด�ำรงต�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) ผ่าน
การน�ำเสนอข่าวที่เป็นประโยชน์ และช่วยจรรโลงสังคมผ่านเนื้อหาสาระในข่าวสารที่น�ำเสนอ
นอกจากนั้น NBC ยังด�ำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) ควบคู่กับจริยธรรมทาง
วิชาชีพสื่อมวลชน ทั้งด้านสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนต่อเนื่อง ผ่านกิจกรรมและโครงการต่างๆ ที่จัดขึ้น
ตลอดปี 2563

การเป็นสื่อกลางเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยผ่านมูลนิธิเนชั่น

ปี 2563 ทั่วโลกต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 แต่กระนั้น เครื่องเนชั่น ยังไม่หยุดความ
ห่วงใยและยังเป็นห่วงความทุกข์ร้อนของประชาชนชาวไทย โดยในช่วงเดือนธันวาคม 2563 เกิดสถานการณ์น�้ำท่วมใหญ่ในจังหวัด
นครศรีธรรมราช ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นจ�ำนวนมาก
บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด(มหาชน) เห็นถึงความเดือดร้อนของประชาชนชาวนครศรีธรรมราช และขอเป็นส่วน
หนึ่งที่สามารถช่วยเหลือและเยียวยาความเดือดร้อน โดยเปิดรับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยผ่าน มูลนิธิเนชั่น พร้อมส่งทีมข่าวลงพื้นที่
รายงานเกาะติดสถานการณ์อุทกภัยภาคใต้ และเปิดรับบริจาคเงิน และสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในครั้งนี้ โดยได้จัดซื้อเครื่อง
อุปโภค บริโภคในการจัดท�ำถุงยังชีพจ�ำนวน 1500 ชุด ส่งต่อให้ประชาชนในพื้นที่น�้ำท่วม

มูลนิธิเนชั่นทีวี รวมน�้ำใจสู้ภัยน�้ำท่วม ร่วมกับแฟนข่าว เนชั่นทีวี ได้น�ำถุงยังชีพมาช่วยเหลือช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
1500 ชุด
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กิจกรรมท�ำนุบ�ำรุงพุทธศาสนา

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2563 นายฉาย บุนนาค ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย
คณะผู้บริหารเครือเนชั่น และพนักงาน ร่วมกับผู้มีจิตศรัทราและแฟนข่าวเนชั่นทีวีร่วมเป็นเจ้าภาพ ทอดผ้าป่าสามัคคีร่วมสร้างโกเมศไตร
รัตนเจดีย์ ณ วัดโกเมศรัตนาราม ต.เชียงรากน้อย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี เพื่อเป็นสถานที่ศึกษาและปฎิบัติธรรมตามค�ำสอนขององค์สัมมา
สัมพุทธเจ้า ส�ำหรับพระภิกษุสงฆ์สามเณรและประชาชนทั่วไป รวมถึงใช้ในการเผยแพร่พุทธศาสนาให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม เป็นปูชนีย
สถานสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้มั่นคงถาวร สร้างสรรค์สังคมด�ำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามของไทย และเป็นสิริมงคลของคนในชุมชน
และประชาชนทั่วไปที่ได้มาสักกาละบูชาและปฏิบัติบูชา และบริจาคเงินเป็นจ�ำนวน 3,943,979.03 บาท

กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม

โครงการสร้างตึกสงฆ์อาพาธ “ศรีธรรมราชา” ณ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช จาก
ข้อจํากัดในการรักษาพระภิกษุสงฆ์ ซึ่งในพื้นที่ภาคใต้ มีวัด 2,563 วัด ประกอบด้วยพระสงฆ์และสามเณร จ�ำนวน 19,763 รูป แต่ไม่มีโรง
พยาบาลสงฆ์รองรับ มีเพียงตึกสงฆ์อาพาธ 2 แห่ง คือ ที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จ�ำนวน 24 เตียง และที่โรงพยาบาลพัทลุง
จ�ำนวน 8 เตียง รวมทั้งหมด 32 เตียง เครือเนชั่นกรุ๊ป จึงร่วมกับ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และมูลนิธิศรีธรรมราชา ท�ำโครงการสร้างตึก
สงฆ์อาพาธ “ศรีธรรมราชา” เพื่อพระสงฆ์ที่อาพาธจากทุกพื้นที่ได้มารักษาและพักฟื้น จ�ำนวนกว่า 90 เตียง โดยจะใช้งบประมาณรวม
400 ล้านบาท ใช้เวลาก่อสร้าง 4 ปี (เปิดใช้งานได้ประมาณเดือนกรกฎาคม 2567) ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 โครงการฯ ได้ประกอบพิธี
วางศิลาฤกษ์สร้างตึกสงฆ์อาพาธ “ศรีธรรมราชา” และทอดผ้าป่ามหากุศลเพื่อระดมทุน อีกทั้งเครือเนชั่นกรุ๊ป และ บริษัท พี.เอส.เอ
จํากัด ยังได้จัดชกมวยมหากุศล 5 ยก ในชื่อ “ศรีธรรมราชา +เกียรติเพชรซูเปอร์ไฟท์มหากุศล” ณ เวทีมวยชั่วคราวสนามฟุตบอลมหา
วิทยาลัวลัยลักษณ์ ต�ำบลไทยบุรี อ�ำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ระดมที่สุดแห่งมวยแม่เหล็กในวงการมวยจากทั่วประเทศ
จัดคู่ชก 11 คู่ ถ่ายทอดสดให้รับชม 5 คู่ ผ่านทางเนชั่นทีวี 22 พร้อมเชิญชวนคนไทยร่วมบริจาคเงินร่วมสร้าง ตึกสงฆ์อาพาธ “ศรีธรรม
ราชา”
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กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม-สุขภาพ

กิจกรรมวิ่งมินิมาราธอน “SET RUN BANGKOK 2020” ระยะทาง 11.7 กิโลเมตร และ 5.6 กิโลเมตร โดยเนชั่นกรุ๊ป ร่วมกับ มูลนิธิ
รามาธิบดีฯ และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “วิ่งเพื่อให้” เพื่อน�ำรายได้ส่วนหนึ่งมอบให้ “มูลนิธิรามาธิบดีฯ”
ใช้ในการสนับสนุนการพัฒนาทางด้านการแพทย์ และช่วยเหลือประชาชนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้ได้รับโอกาสในการรักษาให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 และได้มอบเงินบริจาคจ�ำนวน 200,000 บาท ให้แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

กิจกรรมส่งเสริมด้านการศึกษา

ที่บริษัทฯ ด�ำเนินการอย่างต่อเนื่องในการส่งเสริมด้านการศึกษาแก่เยาวชน ในโครงการ ทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับสหพัฒน์
ซึ่งในปี 2563 บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน) โดยเนชั่นทีวี ช่อง 22 ร่วมมือกับมาม่า บิสชิน มองต์เฟลอ และ
ริชเชส จัดกิจกรรม “สหพัฒน์แอดมิชชั่น” ครั้งที่ 23 ติวฟรี ออนไลน์ครั้งแรกแบบ New Normal ให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
โดยเปลี่ยนรูปแบบการติวแบบเดิมมาเป็นการติวออนไลน์ “Live Streaming Class ติวฟรีแบบใหม่ อยู่ไหนก็ติวได้” เป็นครั้งแรก เพื่อ
รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยใช้ระบบ Interactive Video Platform เป็นการติวสดออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์
Sahapat Admission เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กไทยทั่วประเทศได้เตรียมความพร้อมก่อนสอบเข้ามหาวิทยาลัย โดยมีติวเตอร์ระดับประเทศ
มาถ่ายทอดเนื้อหา O-NET, GAT, PAT, วิชาสามัญ และวิชาแนะแนวอาชีพ รวมทั้งเทคนิคการท�ำข้อสอบ TCAS64 อย่างเข้มข้น ผ่านการ
สอนสดออนไลน์ บนเว็บไซต์ Sahapat Admission ที่ออกแบบและพัฒนาระบบให้เหมือนติวอยู่ในห้องเรียนจริง ผู้เรียนและผู้สอนยัง
สามารถสื่อสารกันได้ผ่านทาง WebBoard” ในช่วงเดือนกันยายน 2563 ถึง พฤศจิกายน 2563

กิจกรรมกอล์ฟแชริตี้การกุศล

ในโอกาสครบรอบ 20 ปี ของเนชั่น ทีวีช่อง 22 ได้จัดกิจกรรม 20th Anniversary Nation-คมชัดลึก Golf Charity 2020 ในวัน
ศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 ณ สนาม ธนาซิตี้ กอล์ฟ คันทรี่คลับ บางนา โดยน�ำเงินรายได้ส่วนหนึ่งร่วมสมทบทุน สร้างตึกสงฆ์อาพาธ “ศรี
ธรรมราชา”จังหวัดนครศรีธรรมราช

กิจกรรมวิ่ง “SAMUTPRAKAN MILES Episode 1 Klongsuan Run”

บริษัทฯ จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนรักสุขภาพได้มีส่วนร่วมในการออกก�ำลังกาย และส่งเสริม
การท่องเทีย่ วภายในจังหวัดสมุทรปราการ โดยรายได้หลังหักค่าใช้จา่ ยน�ำไปช่วยเหลือสังคม และสมทบทุนซือ้ เครือ่ งครุภณ
ั ฑ์ทางการแพทย์
ให้โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านคลองสวน

กิจกรรมวิ่งเพื่อสัตว์ และอนุรักษ์ธรรมชาติ

กิจกรรมโครงการ เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพการกุศล “Run for Animal 2020 (ครั้งที่ 3) #Save the hornbill” โดยในโอกาสครบ
รอบ 49 ปี ของเนชั่นกรุ๊ป ได้จัดโครงการ เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพการกุศล “Run for Animal 2020 (ครั้งที่ 3) #Save the hornbill”
ที่ ณ สวนพุทธมณฑล เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนคนไทยออกก�ำลังกายเพื่อสุขภาพ และเป็นกิจกรรมการก
ระตุน้ เศรษฐกิจ โดยใช้การแข่งขันกีฬามวลชนเป็นสือ่ ตามนโยบายของรัฐบาล หลัง Covid-19 อีกทัง้ เป็นการรณรงค์ให้ประชาชนตระหนัก
ถึงการอนุรกั ษ์นกเงือกและสัตว์ปา่ โดยน�ำรายได้จากการจัดงานหลังหักค่าใช้จา่ ยมอบให้ “มูลนิธศิ กึ ษาวิจยั นกเงือก” เพือ่ น�ำไปใช้ประโยชน์
ในการอนุรักษ์นกเงือก
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รางวัลที่ได้รับ ปี 2563
ผู้ประกาศข่าวได้รับรางวัลกินนรีทองมหาชน สาขานักวิเคราะห์ข่าวดีเด่น ประจ�ำปี 2563  

จัดโดย สถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 ชมรมปันน�้ำใจ อุ่นไอรัก ร่วมกับ สถานีวิทยุเสียงสามยอด จัดงานประกาศเกียรติคุณและ
มอบโล่รางวัลคุณค่าแห่งบุคคล “กินรีทอง มหาชน ครั้งที่ 6 ประจ�ำปี 2563” เพื่อสร้างความตระหนักถึงคุณค่าของบุคคลที่คิดดี ท�ำดี ซึ่ง
ควรยกย่องเชิดชูให้เป็นที่ประจักษ์ในฐานะแบบอย่างที่ดีในสังคมไทย
โดย นายบากบัน่ บุญเลิศ” ได้รบั รางวัลนักวิเคราะห์ขา่ วดีเด่น “กินนรีทอง มหาชน ครัง้ ที่ 6 ประจ�ำปี 2563” จากรายการ Newsroom
ห้องข่าวเศรษฐกิจ ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 11.15-12.20 น. ทางช่อง Nation TV 22
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ ปี 2563
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โครงสร้างรายได้จากการขายและบริการ
บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีโครงสร้างรายได้จากการขายและบริการแยกตามประเภท
ผลิตภัณฑ์ และบริการ ดังต่อไปนี้
หน่วย : ล้านบาท

รายได้จากกลุ่มธุรกิจ

ปี 2563

ปี 2562

ปี 2561

จ�ำนวนเงิน

ร้อยละ

จ�ำนวนเงิน

ร้อยละ

จ�ำนวนเงิน

ร้อยละ

รายได้จากธุรกิจสื่อโทรทัศน์

395.12

43.35

423.93

86.02

355.86

84.02

รายได้จากธุรกิจสื่อรูปแบบใหม่

29.72

3.26

18.48

3.75

24.08

5.69

รายได้จากธุรกิจอื่นๆ

40.63

4.46

14.65

2.97

0.06

0.01

รายได้จากธุรกิจจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์

392.14

43.02

-

-

-

-

รายได้อื่น

53.92

5.91

35.76

7.26

43.53

10.28

911.53

100.00

492.82

100.00

423.53

100.00

รวมรายได้
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รายงาน
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
ต่อรายงานทางการเงิน ประจ�ำปี 2563
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน ส�ำหรับปี 2563

บริษัท เนชั่น  บรอดแคสติ้ง  คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษทั ฯ ตระหนักถึงหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบในฐานะกรรมการของบริษทั จดทะเบียนฯ ในการก�ำกับดูแลให้รายงาน
ทางการเงินของบริษัทฯ ที่จัดท�ำขึ้นมีข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส�ำคัญ โปร่งใส เปิดเผยอย่าง เพียงพอที่จะด�ำรงรักษาไว้ซึ่ง
ทรัพย์สินของบริษัทฯ ป้องกันการทุจริตและการด�ำเนินการที่ผิดปกติ รายการที่เกี่ยวโยงกันซึ่งอาจท�ำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
เป็นรายการทางการค้าอันเป็นธุรกิจปกติทั่วไป รวมทั้งได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป ใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม
และถือปฏิบตั โิ ดยสม�ำ่ เสมอ ตลอดจนมีการพิจารณาถึงความสมเหตุสมผล ประโยชน์สงู สุด การปฏิบตั ติ ามกฎหมายและกฎเกณฑ์ทเี่ กีย่ วข้อง
ความรอบคอบระมัดระวังในการจัดท�ำงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงข้อมูลสารสนเทศ
ทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ�ำปีของบริษัทฯ
ดังนั้น เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียเกิดความเชื่อมั่นต่อรายงานทางการเงินของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการอิสระผู้ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ตามประกาศ
ของคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน ท�ำหน้าที่สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงิน และการด�ำเนินงานอย่างถูกต้องเพียงพอ มีการ
เปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความโปร่งใส ถูกต้องและครบถ้วน รวมทั้งให้มี
ความเพียงพอของระบบบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการก�ำกับดูแลของบริษัทฯ ที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิผล ตลอดจนมีความครบถ้วนเพียงพอ และเหมาะสมของกระบวนการติดตามการปฏิบัตติ ามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย
ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง และข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและประกาศของคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน คณะกรรมการตรวจ
สอบได้รายงานความเห็นเรื่องนี้ ต่อคณะกรรมการบริษัทแล้วในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจ�ำปี (56-1) และรายงานประจ�ำปีของบริษัท
คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯโดยรวม อยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจ สามารถให้ความมั่นใจ
อย่างมีเหตุผลต่อความน่าเชื่อถือได้ของงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อย สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2563 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทได้แสดงความเห็นว่างบการเงิน ได้แสดงฐานะการเงิน ผลการด�ำเนินงาน และกระแสเงินสด ถูกต้อง ครบ
ถ้วน เชื่อถือได้ สมเหตุสมผล ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีการใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่าง
สม�่ำเสมอ เปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส เพียงพอ และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

..........................................................
นายฉาย บุนนาค
ประธานกรรมการบริษัท
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สรุปผลการด�ำเนินงานรวมปี 2563
งบการเงินรวมของบริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
แสดงผลก�ำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จ�ำนวน 43.07 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562 ซึ่งมีผลก�ำไรจ�ำนวน 405.25
ล้านบาท คิดเป็นการเปลี่ยนแปลงก�ำไรลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 89 บริษัทขอชี้แจงผลการด�ำเนินงานของกลุ่มบริษัทที่เปลี่ยนแปลงอย่าง
มีสาระส�ำคัญ สรุปได้ดังนี้
1.
		
		
		
		

รายได้จากการขายและการให้บริการส�ำหรับปี 2563 จ�ำนวน 857.61 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 88 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของ
ปี 2562 สาเหตุหลักมาจาก รายได้จากการจัดจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์และรายได้จากการให้บริการน�ำเทีย่ ว เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 100 เนือ่ งจาก
รายได้จากการจัดจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางสื่อโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลและสื่อออนไลน์ และธุรกิจให้บริการน�ำเที่ยวของ
บริษัทย่อยทางอ้อมที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้
รายได้ค่าโฆษณาลดลงร้อยละ 5

2. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายส�ำหรับปี 2563 เพิ่มขึ้นร้อยละ 71 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562 ส่วนใหญ่เกิดจากต้นทุนขายและ
		 บริการของบริษัทย่อยทางอ้อมที่เพิ่มขึ้น
3. ในปี 2563 กลุ่มบริษัทมีการกลับรายการด้อยค่าของลูกหนี้ จ�ำนวน 45.47 ล้านบาท และในปี 2562 กลุ่มบริษัทมีการกลับรายการ
		 ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ จ�ำนวน 457.07 ล้านบาท ส่วนใหญ่เนื่องจากการกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า
		 ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์

กล่าวโดยสรุป ผลการด�ำเนินงานรวมส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ของกลุ่มบริษัทมีผลก�ำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
จ�ำนวน 43.07 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562 ซึ่งมีผลก�ำไรจ�ำนวน 405.25 ล้านบาท
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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.
		

นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565 หรือ
นางศศิธร พงศ์อดิศักดิ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8802 หรือ
นางสาวมาริษา ธราธรบรรพกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5752

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
1.
		
		
2.

182

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)
บริษัทและบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี
ใน ปี 2563 เป็นจ�ำนวนเงินรวม 2,850,000 บาท
ค่าตอบแทนอื่น (non-audit fee) -ไม่มี

รายงาน
ประจ�ำปี 2563

ที่ปรึกษากฎหมาย

บริษัท ฮันตัน แอนดรูส์ เคิร์ท (ไทยแลนด์) จ�ำกัด
เลขที่ 1 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้น 34 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : (66) 2645-8800
Website : https://www.huntonak.com

แผนกนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
1854 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ : (66) 2338-3333
Email : investor@nbc.co.th
Website : http://www.nbc.co.th

บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 1854 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท (66) 2338-3333
www.nbc.co.th

