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9. การจัดการ
9.1. โครงสรางการจัดการของบริษัทฯ ณ ปจจุบัน มีดังนี้
คณะกรรมการตรวจสอบ
ฝายตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

กรรมการผูอํานวยการ
สํานักกรรมการผูอํานวยการ

สวนงานโทรทัศน
สายงานขาว

สวนงานโทรทัศน
สายงานรายการ

สวนงานวิทยุ

สวนงานผูประกาศขาว

สวนงานพัฒนาสื่อใหม

สวนงานขาย
และการตลาด

บัญชี
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9.2. โครงสรางคณะกรรมการบริษัท
โครงสรางการจัดการของบริษัทฯ ประกอบดวยคณะกรรมการทั้งหมด 4 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และผูบริหาร โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
9.2.1. คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 21 เมษายน 2552 คณะกรรมการบริษัทมีจํานวน 8 ทาน ซึ่งคณะกรรมการจํานวน 6 ทาน ไดผาน
หลักสูตรการอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยแลว ทั้งนี้ กรรมการบางทานมีกําหนดเขารับการอบรมภาย
ไตรมาส 3 ป 2552 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีรายชื่อดังตอไปนี้
คณะกรรมการบริษัท
รายชื่อ
1. นายธนะชัย สันติชัยกูล
2. ดร.สุพงษ ลิ้มธนากุล
3. นายเมธา สุนทรจิตร
4. นายศิวะพร ชมสุวรรณ
5. นายอดิศักดิ์ ลิมปรุงพัฒนกิจ
6. นางสาวเอี่ยมศรี บุญหชัยรัตน
7. นางลักขณา รัตนวงศสกุล
8. นางสาวนภาพร เอื้อเฟอ
โดยมี นางสาวจุไรรัตน ใหมพระเนตร เปนเลขานุการบริษัท

ตําแหนง
ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการและกรรมการผูอํานวยการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการผูมีอํานาจผูกพันตามหนังสือรับรองของบริษัทฯ
นายธนะชัย สันติชัยกูล หรือนางสาวนภาพร เอื้อเฟอ คนใดคนหนึ่งลงนามรวมกับนายอดิศักดิ์ ลิมปรุงพัฒนกิจ
หรือนางลักขณา รัตนวงศสกุล รวมเปนสองคน พรอมประทับตราบริษัทฯ
ขอบเขต อํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
1.) กรรมการตองปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติคณะกรรมการ
และมติที่ประชุมผูถือหุน ดวยความซื่อสัตย สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัทฯ
2.) ทําหนาที่พิจารณาใหความเห็นชอบในเรื่องที่สําคัญเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ เชน วิสัยทัศน พันธกิจ กลยุทธ
เปาหมายทางการเงิน ความเสี่ยง แผนงาน และงบประมาณ รวมทั้งกํากับควบคุมดูแล ใหฝายจัดการดําเนินงานตาม
นโยบายและแผนงานที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจสูงสุดใหแกกิจการและ
ความมั่งคั่งสูงสุดใหแกผูถือหุน
3.) จัดใหมีนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ เปนลายลักษณอักษร ใหความเห็นชอบนโยบายดังกลาว พรอ ม
ทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกลาวเปนประจํา
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4.) สงเสริมใหจัดทําจริยธรรมธุรกิจเปนลายลักษณอักษร เพื่อใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนเขาใจถึงมาตรฐาน
ดานจริยธรรมที่บริษัทฯ ใชในการดําเนินธุรกิจ พรอมทั้งติดตามใหมีการปฏิบัติตามจริยธรรมดังกลาวอยางจริงจัง
5.) พิจารณาเรื่องความขัดแยงของผลประโยชนอยางรอบคอบ พิจารณาการทํารายการที่อาจมีความขัดแยงของผลประโยชน
โดยมีแนวทางที่ชัดเจนและเปนไปเพื่อผลประโยชนของบริษัทฯ และผูถือหุนโดยรวมเปนสําคัญ สําหรับผูมีสวนไดเสียจะ
ไมมีสวนรวมในการตัดสินใจ พรอมทั้งกํากับดูแลใหมีการปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดําเนินการและการ
เปดเผยขอมูลของรายการที่อาจมีความขัดแยงของผลประโยชน อยางถูกตอง ครบถวน มีมาตรฐาน และโปรงใส
6.) จัดใหมีระบบการควบคุมดานการดําเนินงาน ดานรายงานทางการเงิน และดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบและนโยบาย
และจัดใหมีบุคคลหรือหนวยงานที่เปน อิสระในการปฏิบัติหนาที่เปนผูรับผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุม
ดังกลาว และมีการทบทวนระบบตางๆ อยางสม่ําเสมอ
7.) กําหนดนโยบายดานการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) ใหครอบคลุมทั้งองคกร โดยใหฝายจัดการเปนผู
ปฏิบัติตามนโยบายและรายงานใหคณะกรรมการทราบเปนประจํา จัดใหมีการทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิภาพ
ของการจัดการความเสี่ยงอยางสม่ําเสมอ และในทุกๆ ระยะเวลาที่พบวาระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลงภายใน
ทิศทางที่กําหนด ตลอดจนใหความสําคัญกับสัญญาณเตือนภัยลวงหนาและรายการผิดปกติตางๆ
8.) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือบุคคลใด เพื่อทําหนาที่ชวยดูแล ติดตาม และควบคุมการบริหารงานของบริษัทฯ ในเรื่องที่
เป น สาระสํ า คั ญ ภายใต ก ารควบคุ ม ของของคณะกรรมการบริ ษั ท รวมทั้ ง ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านและกํ า หนด
คาตอบแทนของคณะอนุกรรมการหรือบุคคลดังกลาว หรือมอบอํานาจเพื่อใหคณะอนุกรรมการหรือบุคคลดังกลาวมี
อํานาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก
เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแกไขอํานาจนั้นๆ ได
ทั้งนี้ การมอบอํานาจแกคณะอนุกรรมการหรือบุคคลใดดังกลาวขางตน จะไมรวมถึงการมอบอํานาจที่ทําให
คณะอนุกรรมการหรือบุคคลดังกลาว หรือผูรับมอบอํานาจจากคณะอนุกรรมการหรือบุคคลดังกลาว สามารถอนุมัติ
รายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใดที่จะ
ทําขึ้นกับบริษัทฯ หรือบริษัทยอย รวมทั้งกําหนดใหตองขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถือหุนในการทํารายการที่เกี่ยว
โยงกัน และการไดม าหรือ จํา หนายไปซึ่ง ทรัพ ยสินที่ สํา คัญ ของบริษัท ฯ เพื่อใหสอดคลองตามขอ กําหนดของตลาด
หลักทรัพยฯ คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรือ สํานักงาน ก.ล.ต. ในกรณีที่การดําเนินการเรื่องใดที่กรรมการทาน
ใดหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง (ตามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลัก
ทรัพยฯ) มีสวนไดเสียหรือมีความขัดแยงทางผลประโยชน กรรมการและบุคคลที่อาจมีความขัดแยงนั้นไมมีสิทธิออกเสียง
หรืออํานาจอนุมัติการดําเนินการในเรื่องดังกลาว
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณามอบอํานาจใหแกคณะอนุกรรมการหรือบุคคลใดดังกลาวขางตนใน
การทําธุรกรรมที่เกี่ยวกับการดําเนินงานและการลงทุนตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ โดยไดมีการกําหนดขอบเขตและ
วงเงินในแตละระดับอยางชัดเจน ทั้งนี้ ไมมีการมอบอํานาจในลักษณะไมจํากัดวงเงินแตอยางใด
ในกรณีที่คณะกรรมการมีการมอบหมายใหผูจัดการหรือบุคคลอื่นปฏิบัติการแทนคณะกรรมการในเรื่องใด การ
มอบหมายดังกลาวตองจัดทําเปนลายลักษณอักษรหรือบันทึกเปนมติคณะกรรมการในรายงานการประชุมคณะกรรมการ
อยางชัดเจน และมีการระบุขอบเขตอํานาจหนาที่ของผูรับมอบอํานาจไวอยางชัดเจน

สวนที่ 2 หนา 72

บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

9.) จัดทํารายงานคณะกรรมการประจําป และรับผิดชอบตอการจัดทําและการเปดเผยงบการเงินเพื่อแสดงถึงฐานะการเงิน
และผลการดําเนินงานในรอบปที่ผานมาเพื่อนําเสนอตอผูถือหุน
9.2.2. คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 21 เมษายน 2552 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยกรรมการที่เปนอิสระทั้งหมด 3 ทาน ดังนี้
คณะกรรมการตรวจสอบ
รายชื่อ
1. ดร.สุพงษ ลิ้มธนากุล
2. นายเมธา สุนทรจิตร
3. นายศิวะพร ชมสุวรรณ

ตําแหนง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ : นายศิวะพร ชมสุวรรณ เปนผูมีความรูและประสบการณในการสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ โดยมี นางสาวจุไรรัตน ใหมพระ
เนตร เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผูถือหุนเปนผูแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อชวยงานของคณะกรรมการ
บริษัทในการปฏิบัติหนาที่รับผิดชอบในการสอดสองดูแลคุณภาพและความนาเชื่อถือของระบบบัญชี ระบบตรวจสอบ ระบบ
ควบคุมภายใน ตลอดจนกระบวนการรายงานทางการเงินของบริษัทฯ โดยกรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติดังนี้
คุณสมบัติกรรมการตรวจสอบ
1.) กรรมการตรวจสอบทุกคนตองเปนกรรมการอิสระ
2.) กรรมการตรวจสอบตองไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการหรือผูถือหุน
3.) กรรมการตรวจสอบตองไมเปนกรรมการที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของ
บริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ
4.) ไมเปนกรรมการของบริษัทใหญ บริษัทยอย หรือบริษัทยอยลําดับเดียวกัน เฉพาะที่เปนบริษัทจดทะเบียน
5.) มีกรรมการตรวจสอบอยางนอย 1 คน ที่มีความรูความชํานาญทางการบัญชีหรือการจัดการดานการเงินที่เกี่ยวของตาม
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ และมีประสบการณเพียงพอที่จะทําหนาที่ในการสอบทานความนาเชื่อถือของงบการ
เงินได
องคประกอบและการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบตองประกอบดวยกรรมการอยางนอย 3 ทาน กรรมการแตละทานตองเปนกรรมการ
อิสระ สามารถใชดุลพินิจของตนอยางเปนอิสระ และสามารถอานและเขาใจพื้นฐานของงบการเงิน ซึ่งจําเปนตองมีในการทํา
หนาที่กรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบอยางนอย 1 ทาน ตองมีความรูความชํานาญทางการบัญชีหรือการจัดการดาน
การเงินที่เกี่ยวของตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ คณะกรรมการตรวจสอบสามารถติดตอสื่อสารโดยตรงกับผูสอบ
บัญชีภายนอก ผูตรวจสอบภายใน และฝายจัดการของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบแตงตั้งกรรมการคนหนึ่งเปน
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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คณะกรรมการตรวจสอบตองจัดใหมีการประชุมอยางนอยปละ 4 ครั้ง หรือมากกวาหากจําเปน โดยประธาน
กรรมการตรวจสอบมีหนาที่จัดการประชุม ทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุม ใหความเห็นชอบกับวาระการประชุม ตลอดจน
รายงานผลการประชุมใหคณะกรรมการบริษัททราบอยางสม่ําเสมอ
คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป โดยกรรมการตรวจสอบซึ่งพนจากตําแหนงตาม
วาระอาจไดรับการแตงตั้งอีกก็ได ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการตรวจสอบวางลงเพราะเหตุอื่น ที่นอกจากถึงคราวออกตามวาระ
ใหคณะกรรมการบริษัทแตงตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถวนเปนกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหคณะกรรมการตรวจสอบมีจํานวน
ครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด โดยบุคคลที่เขาเปนกรรมการตรวจสอบแทนสามารถอยูในตําแหนงไดเพียงเทาที่วาระ
ที่ยังเหลืออยูของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนทดแทน
ขอบเขต อํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1.) สอบทานใหบริษัทฯ มีรายงานทางการเงิน (รายไตรมาสและประจําป) ที่ถูกตอง โดยการประสานงานกับผูสอบบัญชีและ
ผูบริหารที่รับผิดชอบในการจัดทํารายงานทางการเงิน และเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของของบริษัทฯ อยางเพียงพอกอนเสนอ
ตอคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะใหผูสอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ
ที่เห็นวาจําเปนและเปนเรื่องสําคัญในระหวางการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ก็ได
2.) สอบทานใหบริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในและระบบตรวจสอบภายในที่เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
พิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความเห็นชอบในการพิจารณาแตงตั้ง โยกยาย เลิก
จาง หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน หรือหนวยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3.) สอบทานใหบริษัทฯ มีระบบการประเมินความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิภาพ
4.) สอบทานใหบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ
5.) พิจารณาคัดเลือกเพื่อเสนอแตงตั้งบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระเพื่อทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และพิจารณาเสนอ
คาตอบแทนของผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประสานงานกับผูสอบบัญชีเกี่ยวกับวัตถุประสงคในการดําเนินการตรวจสอบ
ขอบเขต แนวทาง แผนงาน และปญหาที่พบระหวางการตรวจสอบ และประเด็นที่ผูสอบบัญชีเห็นวาเปนสาระสําคัญ
รวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวยอยางนอยปละ 1 ครั้ง
6.) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหมีความถูกตองและครบถวน ให
เปนไปตามกฎหมายและขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ รวมทั้งเปดเผยขอมูลในการเขาทํารายการดังกลาวอยางถูกตอง
ครบถวน ทั้งนี้ เพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ
7.) จัดทํารายงานผลการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัทฯ ซึ่ง
รายงานดังกลาวตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตองประกอบดวยขอมูลอยางนอยดังตอไปนี้
• ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่เชื่อถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
• ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
• ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ
หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ
• ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี
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•
•
•
•

ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละทาน
ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตร
รายการอื่นที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท
8.) ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
ในการปฏิบัติหนาที่ดังกลาวขางตน คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบตอคณะกรรมการบริษัทโดยตรง
และคณะกรรมการของบริษัทฯ ยังคงมีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทฯ ตอบุคคลภายนอก
คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาที่สอดสองดูแล ฝายจัดการมีหนาที่รับผิดชอบตอการจัดเตรียมงบการเงินของ
บริษัทฯ และผูสอบบัญชีภายนอกมีหนาที่ตรวจสอบงบการเงินดังกลาว คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
บริษัทรับทราบรวมกันวา ฝายจัดการ ผูตรวจสอบภายในและผูสอบบัญชีภายนอกมีทรัพยากรและเวลา ตลอดจนขอมูล
ความรูเรื่องบัญชี การตรวจสอบ ระบบควบคุมภายใน และกระบวนการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทฯ มากกวา
คณะกรรมการตรวจสอบ ฉะนั้น บทบาทการสอดสองดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบไมไดใหประกันเปนพิเศษในงบ
การเงินและขอมูลการเงินที่บริษัทฯ นําเสนอใหกับผูถือหุนและบุคคลอื่นๆ
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจในการแกไข เปลี่ยนแปลงนิยามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ และ
คุณสมบัติ ขอบเขตอํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหสอดคลองกับกฎเกณฑของ
สํานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพยฯ คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรือ บทบัญญัติของกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ คือ กรรมการที่ไมไดบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ บริษัทยอย บริษัทรวม มีความเปนอิสระจาก
ผูถือหุนรายใหญและผูบริหารของบริษัทฯ ไมมีความสัมพันธอันอาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน
ทั้งนี้ คณะกรรมการอิสระตองประกอบดวยกรรมการอิสระอยางนอย 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมดของ
บริษัทฯ แตตองไมนอยกวา 3 คน และใหคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทฯ นั้น เปนไปตามขอกําหนดขั้นต่ําของ
สํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยฯ
1.) ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิ ออกเสียงทั้งของบริษัท ฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัท ที่
เกี่ยวของ ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ใหนับรวมหุนที่ถือโดยผูที่เกี่ยวของตามมาตรา 258
ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดวย
2.) ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง ที่ปรึกษาดานอื่นใดที่ไดรับผลตอบแทน
ประจํา หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ
หรือของผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป กอนวันที่ไดรับ
การแตงตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะตองหามดังกลาวไมรวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเปนขาราชการ หรือที่ปรึกษาของสวน
ราชการซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ
3.) กรรมการอิสระจะตองไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางการคา ทางธุรกิจ สวนไดเสียทางการเงินหรือผลประโยชนอื่นๆ ใน
การบริหารจัดการ ทั้งในทางตรงหรือทางออมกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมี
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อํานาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน หรือไมเปนหรือเคย
เปนผูถือหุนที่มีนัย หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม
ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป
กอนวันที่ไดรับการแตงตั้ง
4.) กรรมการอิสระจะตองไมมีความสัมพันธทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เปนบิดา มารดา
คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร กับผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่ไดรับการ
เสนอชื่อเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย
5.) กรรมการอิสระจะตองไมทําการเปนตัวแทนอยางเปดเผยหรืออยางไมเปดเผยของกรรมการบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผู
ถือหุนใดซึ่งเปนผูเกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญคนใดหรือกลุมผูถือหุนใดของบริษัทฯ
6.) กรรมการอิสระจะตองทําหนาที่และใชวิจารณญาณของตนโดยไมไดรับอิทธิพลจากกรรมการ ผูบริหาร หรือผูถือหุนราย
ใหญของบริษัทฯ รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวของหรือญาติ
7.) กรรมการอิสระจะตองไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ
หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนผูจัดการของนิติบุคคลที่เปน
สํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจ
ควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป กอนวันที่ไดรับการ
แตงตั้ง
8.) กรรมการอิสระจะตองไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมาย ที่
ปรึกษาทางการเงิน หรือผูประเมินราคาทรัพยสิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอป จากบริษัทฯ บริษัทใหญ
บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผูใหบริการทางวิชาชีพเปนนิติ
บุคคล ใหรวมถึงการเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนผูจัดการของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแต
จะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป กอนวันที่ไดรับการแตงตั้ง
9.) ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย หรือไมเปน
หุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจํา
หรือถือหุนเกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียว
กันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย
10.) กรรมการอิสระจะตองไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ
ทั้งนี้ กรรมการอิสระตองเปนผูที่ผานกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการบริษัท
9.2.3 คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 21 เมษายน 2552 คณะกรรมการบริหารประกอบดวยกรรมการทั้งหมด 5 ทาน ดังนี้
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คณะกรรมการบริหาร
รายชื่อ
1. นายธนะชัย สันติชัยกูล
2. นายอดิศักดิ์ ลิมปรุงพัฒนกิจ
3. นางสาวเอี่ยมศรี บุญหชัยรัตน
4. นางลักขณา รัตนวงศสกุล
5. นางสาวนภาพร เอื้อเฟอ

ตําแหนง
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมีอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการดําเนินงาน
ตามปกติธุระและงานบริหารของบริษัทฯ กําหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสรางการบริหารงาน และอํานาจการ
บริหารตางๆ ของบริษัทฯ หลักเกณฑในการดําเนินธุรกิจใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ และแนวนโยบายที่ไดรับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอใหที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณาและอนุมัติ และ/หรือ ใหความเห็นชอบ
รวมตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ตามนโยบายที่คณะกรรมการกําหนด
ขอบเขต อํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1.) ควบคุมดูแลกิจการ และกําหนดนโยบาย ทิศทางและกลยุทธทางธุรกิจเพื่อใหสามารถดําเนินการตามนโยบายและ
เปาหมายของคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งนําเสนอนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ ทิศทางในการดําเนินธุรกิจ และ
แผนงานเพื่อขออนุมัติตอคณะกรรมการบริษัท
2.) พิจารณาโครงสรางองคกร มีอํานาจกําหนดการบริหารจัดการโครงสรางเงินเดือนของบริษัทฯ รวมถึงการคัดเลือก การ
ฝกอบรม การแตงตั้ง การวาจาง การโยกยาย การกําหนดเงินคาจาง คาตอบแทน โบนัสพนักงานระดับผูบริหาร และการ
เลิกจางพนักงานของบริษัทฯ โดยอาจมอบหมายใหกรรมการผูอํานวยการของบริษัทฯ เปนผูมีอํานาจแทนบริษัทฯ ใน
การลงนามในสัญญาจางแรงงาน
3.) พิจารณาอนุมัติการดําเนินงานที่เปนธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ เชน การจัดซื้อสินคา การจัดซื้อลิขสิทธิ์ การ
ลงทุนในสินทรัพย การทําธุรกรรมทางการเงินกับธนาคาร/สถาบันการเงิน ในเรื่องการเปดบัญชี การใหกูยืมเงิน การกูยืม
เงิน การจัดหาวงเงินสินเชื่อ จํานํา จํานอง ค้ําประกัน และอื่นๆ รวมถึงการซื้อขายและจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินใดๆ เพื่อ
การดํ า เนิ น งานตามปกติ ธุ ร กิ จ โดยวงเงิ น สํ า หรั บ แต ล ะรายการเป น ไปตามระเบี ย บอํ า นาจอนุ มั ติ แ ละสั่ ง การที่
คณะกรรมการของบริษัทฯ อนุมัติแลว
4.) กํ า หนดแผนธุ ร กิ จ งบประมาณ และหลั ก ในการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ให ส อดคล อ งกั บ เป า หมายที่ ไ ด รั บ มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท และใหมีอํานาจควบคุมดูแลการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ใหเปนไปตามนโยบายธุรกิจ แผนธุรกิจ และ
กลยุทธทางธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทไดอนุมัติแลวซึ่งอยูภายใตกฎหมาย เงื่อนไข กฎระเบียบ และขอบังคับของ บริษัทฯ
5.) มีอํานาจดําเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัทที่เกี่ยวกับการดําเนินงานตามธุรกิจ ซึ่งอยูภายใตกฎหมาย
เงื่อนไข กฎ ระเบียบและขอบังคับของบริษัทฯ เวนแตรายการที่คณะกรรมการบริหารอาจมีความขัดแยงหรือมีสวนไดเสีย
หรือมีความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทฯ หรือบริษัทยอย ซึ่งจะกระทําไดตอเมื่อไดรับมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทที่มีกรรมการอิสระเขาประชุมดวยเทานั้น สวนรายการที่เกี่ยวโยงกันและการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยที่
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สําคัญของบริษัทฯ ใหเปนไปตามระเบียบวิธีปฏิบัติตามที่ตลาดหลักทรัพยฯ คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรือ
สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด
6.) พิจารณาผลกําไรขาดทุนของบริษัทฯ และการเสนอจายเงินปนผลระหวางกาล หรือเงินปนผลประจําป เพื่อนําเสนอตอ
คณะกรรมการบริษัท
7.) พิจารณาเรื่องอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ การไดรับมอบหมายอํานาจดังกลาวขางตน ตอง
ไมมีลักษณะเปนการมอบอํานาจหรือมอบอํานาจชวง ที่ทําใหคณะกรรมการบริหาร หรือผูรับมอบอํานาจจากคณะ
กรรมการบริหาร สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชนอื่นใดตามที่ทางสํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด กับบริษัทฯ หรือบริษัทยอย ยกเวนเปนการอนุมัติรายการที่
เปนไปตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว อยางไรก็ดี การอนุมัติรายการที่มีความขัดแยงทาง
ผลประโยชนดังกลาวจะตองดําเนินการตามประกาศของตลาดหลักทรัพยฯ คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรือ
สํานักงาน ก.ล.ต. เรื่องหลักเกณฑ วิธีการ และการเปดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ อาจไดรับการแตงตั้ง หรือถอดถอน โดยที่ประชุมคณะกรรมการ หรือที่
ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ
9.2.4 ผูบริหาร
ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2552 ผูบริหารประกอบดวยเจาหนาที่บริหารทั้งหมด 7 ทาน ดังนี้
ผูบริหาร
รายชื่อ
1. นายอดิศักดิ์ ลิมปรุงพัฒนกิจ
2. นายประณต วิเลปสุวรรณ
3. นางสาวขวัญเรือน ถาวรทวีวงษ
4. นางนงคนาถ หานวิไล
5. นายกนก รัตนวงศสกุล
6. นายอดิศักดิ์ ลิมปรุงพัฒนกิจ
7. นายอดิศักดิ์ ลิมปรุงพัฒนกิจ
8. นายอดิศักดิ์ ลิมปรุงพัฒนกิจ
9. นางสุวรรณี วัชรภาสกร
10 นายสุภวัฒน สงวนงาม

ตําแหนง
กรรมการผูอํานวยการ
ผูอํานวยการสวนงานโทรทัศน-สายงานขาว
ผูอํานวยการสวนงานโทรทัศน-สายงานรายการ
ผูอํานวยการสวนงานวิทยุ
ผูอํานวยการสวนงานผูประกาศขาว
รักษาการผูอํานวยการสวนงานสื่อรูปแบบใหม
รักษาการผูอํานวยการสวนงานขายและการตลาด
รักษาการผูอํานวยการสวนงานสนับสนุน
ผูจัดการฝายการเงิน
ผูจัดการอาวุโสฝายบัญชี

ขอบเขต อํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผูอํานวยการ
1.) ควบคุมดูแลการดําเนินกิจการ และ/หรือ บริหารงานประจําวันของบริษัทฯ
2.) ดําเนินการหรือบริหารงานใหเปนไปตามนโยบาย เปาหมาย แผนการดําเนินงาน และงบประมาณที่ไดรับอนุมัติจาก
คณะกรรมการ และ/หรือ คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ
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3.) เปนผูรับมอบอํานาจของบริษัทฯ ในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ใหเปนตามวัตถุประสงค ขอบังคับ นโยบาย ระเบียบ
ขอกําหนด คําสั่ง มติที่ประชุมผูถือหุน และ/หรือ มติที่ประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ทุก
ประการ
4.) มีอํานาจแตงตั้งและบริหารงานคณะทํางานชุดตางๆ เพื่อประโยชนและประสิทธิภาพการจัดการที่ดีและโปรงใส และใหมี
อํานาจในการมอบอํานาจชวง และ/หรือ มอบหมายใหบุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอยางแทนได โดยการมอบอํานาจชวง
และ/หรือ การมอบหมายดังกลาวใหอยูภายใตขอบเขตแหงการมอบอํานาจตามหนังสือมอบอํานาจ และ/หรือ ใหเปนไป
ตามระเบียบอํานาจอนุมัติและสั่งการที่คณะกรรมการของบริษัทฯ อนุมัติแลว
5.) กําหนดภารกิจ วัตถุประสงค แนวทาง นโยบายของบริษัทฯ รวมถึงการสั่งการและกํากับดูแลการดําเนินงานโดยรวม
เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดในการบริหารงาน
6.) ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของบริษัทฯ อยางสม่ําเสมอ และมีหนาที่รายงานผลการดําเนินงาน การบริหาร
จัดการ ความคืบหนาในการดําเนินงานตอคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท
7.) มีอํานาจพิจารณาอนุมัติการใชจายเงินในการดําเนินการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ โดยวงเงินสําหรับแตละรายการให
เปนไปตามที่ไดกําหนดไวในระเบียบอํานาจอนุมัติและสั่งการที่คณะกรรมการของบริษัทฯ อนุมัติแลว
8.) พิจารณาอนุมัติการเขาทําสัญญาเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยวงเงินสําหรับแตละรายการใหเปนไป
ตามที่ไดกําหนดไวในระเบียบอํานาจอนุมัติและสั่งการที่คณะกรรมการของบริษัทฯ อนุมัติแลว
9.) มีอํานาจพิจารณาวาจางพนักงาน และบรรจุแตงตั้ง ตลอดจนการโอน โยกยายขามสายงาน/ฝาย/แผนก หรือการพนจาก
การเปนพนักงาน กําหนดอัตราคาจาง คาตอบแทน เงินเดือนโบนัส รวมถึงสวัสดิการ เกี่ยวกับพนักงานของบริษัทฯ ตาม
กรอบนโยบายที่คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทกําหนด
10.) มีอํานาจออกคําสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามนโยบายและผลประโยชนของบริษัทฯ
และเพื่อรักษาระเบียบ วินัย การทํางานภายในองคกร
11.) ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือคณะกรรมการบริหารเปนคราว ๆ ไป
ทั้งนี้ การมอบหมายอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการผูอํานวยการนั้น จะไมมีลักษณะเปนการ
มอบอํานาจหรือมอบอํานาจชวงที่ทําใหกรรมการผูอํานวยการหรือผูรับมอบอํานาจจากกรรมการผูอํานวยการสามารถ
อนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง (ตามนิยามของหนวยงานที่เกี่ยวของกําหนด) มีสวนไดเสียหรืออาจมี
ความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทยอย เวนแตเปนการอนุมัติรายการที่เปนไปตามปกติธุรกิจที่มี
การกําหนดขอบเขตชัดเจน
กรรมการผูอํานวยการของบริษัทฯ อาจไดรับการแตงตั้งหรือถอดถอนโดยที่ประชุมคณะกรรมการหรือที่ประชุม
ผูถือหุนของบริษัทฯ
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อํานาจอนุมัติวงเงิน
ประเภทธุรกรรม
การกูยืมเงินจากสถาบันการเงิน
การทําสัญญารวมทุน / สัญญาเขารวมงานกับภาครัฐ
การอนุมัติดานการเงินและการบริหารตามงบประมาณ
การแกไขงบประมาณการลงทุนของแตละรายการในงบลงทุน

อํานาจอนุมัติ
คณะกรรมการบริหาร
กรรมการผูอํานวยการ
ไมเกิน 30 ลานบาท
ไมเกิน 10 ลานบาท
ไมเกิน 10 ลานบาท
ไมเกิน 5 ลานบาท
ไมเกิน 50 ลานบาท
ไมเกิน 10 ลานบาท

9.3

การสรรหากรรมการ
ปจจุบันบริษัทฯ ยังไมมีการแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee) เพื่อคัดเลือกบุคคลที่จะ
เขาดํารงตําแหนงเปนกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัทฯ จึงกําหนดใหคณะกรรมการบริษัทเปนผูทําหนาที่สรรหาและเสนอ
ชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการทําหนาที่กรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ จากนั้นประธานกรรมการบริษัทจะเสนอ
รายชื่อบุคคลดังกลาวตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาแตงตั้ง โดยกระบวนการสรรหานั้นจะพิจารณาจากปจจัยตางๆ อาทิ
ความรู ความสามารถ ประสบการณที่เกี่ยวของกับธุรกิจ และตองเปนผูที่มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และกฎหมาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ในการพิจารณาแตงตั้งกรรมการบริษัทจะกระทําโดยที่ประชุมผูถือหุน โดยใชเสียงขางมากตามหลักเกณฑและ
วิธีการดังตอไปนี้
(ก) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง
(ข) ผูถือหุนแตละคนตองใชคะแนนเสียงที่มีอยูเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล
(ค) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการ
ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวน
กรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด
ในการประชุมสามัญประจําปผูถือหุนทุกครั้ง ใหกรรมการจํานวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการบริษัททั้งหมด ต
องออกจากตําแหนง โดยใหกรรมการที่อยูในตําแหนงนานที่สุดเปนผูออกจากตําแหนงกอน อยางไรก็ตาม กรรมการที่ออกจาก
ตําแหนงแลวอาจไดรับเลือกเขาดํารงตําแหนงอีกก็ได
9.4

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
บริษัทฯ มีนโยบายจายคาตอบแทนใหแกกรรมการอิสระที่ทําหนาที่ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ
ที่ทําหนาที่กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการที่ไมไดเปนผูบริหารเปนรายป โดยไมมีคาตอบแทนในรูปแบบอื่น
ทั้งนี้ กรรมการบริษัทที่เปนผูบริหารจะไมไดรับคาตอบแทนในฐานะกรรมการ
ทั้งนี้ เนื่องจากที่ผานมาบริษัทฯ มีสถานะเปนบริษัทจํากัดและไมมีนโยบายในการจายคาตอบแทนกรรมการ
อยางไรก็ตาม บริษัทฯ จะเริ่มจายคาตอบแทนใหแกกรรมการตั้งแตป 2552 เปนตนไป
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คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน
ก) กรรมการ
รายชื่อกรรมการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

คาตอบแทน (หนวย : ลานบาท)
2551
2552
0.4
0.3
0.3

นายธนะชัย สันติชัยกูล
นายสุทธิชัย แซหยุน 1
นายอดิศักดิ์ ลิมปรุงพัฒนกิจ
นายนิสสัย เวชชาชีวะ 2
นายปกรณ บริมาสพร 1
นายประณต วิเลปสุวรรณ 1
นางสาวเอี่ยมศรี บุญหชัยรัตน 1
นางลักขณา รัตนวงศสกุล 1
นางสาวนภาพร เอื้อเฟอ 1
ดร.สุพงษ ลิ้มธนากุล 2
นายเมธา สุนทรจิตร 2
นายศิวะพร ชมสุวรรณ 3
1

หมายเหตุ :

นายสุทธิชัย แซหยุน นายปกรณ บริมาสพร และนายประณต วิเลปสุวรรณ ไดลาออกจากการเปนกรรมการบริษัทเมื่อวันที่
18 กุมภาพันธ 2552 โดยมีนางสาวเอี่ยมศรี บุญหชัยรัตน นางลักขณา รัตนวงศสกุล และนางสาวนภาพร เอื้อเฟอ เขาดํารง
ตําแหนงกรรมการในวันเดียวกัน
2
นายนิสสัย เวชชาชีวะ ไดพนจากการเปนกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2552 โดยมีดร.สุพงษ ลิ้มธนากุล และนาย
เมธา สุนทรจิตร เขาดํารงตําแหนงกรรมการในวันเดียวกัน
3
นายศิวะพร ชมสุวรรณ ไดรับการแตงตั้งเขาดํารงตําแหนงกรรมการในวันที่ 21 เมษายน 2552

ข) กรรมการบริหารและผูบริหาร
จํานวนคน
กรรมการบริหาร
ผูบริหาร
หมายเหตุ

1

2551
คาตอบแทน 3
(หนวย : ลานบาท)

4
5

8.522

ม.ค. – มิ.ย. 2552
คาตอบแทน 3
จํานวนคน

(หนวย : ลานบาท)

5
5

4.36

: 1 ป 2551 คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ประกอบดวย นายธนะชัย สันติชัยกูล นายสุทธิชัย แซหยุน นายอดิศักดิ์
ลิ ม ปรุ ง พั ฒ นกิ จ และนายประณต วิ เ ลปสุ ว รรณ และ ณ เดื อ นมิ ถุ น ายน 2552 คณะกรรมการบริ ห ารของบริ ษั ท ฯ
ประกอบดวย นายธนะชัย สันติชัยกูล นายอดิศักดิ์ ลิมปรุงพัฒนกิจ นางสาวเอี่ยมศรี บุญหชัยรัตน นางลักขณา รัตนวงศสกุล
และนางสาวนภาพร เอื้อเฟอ
2
ตามคํานิยามของสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยฯ ซึ่งรวมถึง นายอดิศักดิ์ ลิมปรุงพัฒนกิจ นายประณต วิเลป
สุวรรณ นางสาวขวัญเรือน ถาวรทวีวงษ นายกนก รัตนวงศสกุล และนางลักขณา รัตนวงศสกุล ในฐานะผูบริหาร ทั้งนี้ ไมรวม
นางนงคนาถ หานวิไล ซึ่งไดโอนยายมาเปนพนักงานของบริษัทฯ ในเดือนมิถุนายน 2552
3
คาตอบแทนในที่นี้ ประกอบดวยเงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
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คาตอบแทนอื่น
- ไมมี 9.5

การกํากับดูแลกิจการ
บริษัทฯ เชื่อมั่นเปนอยางยิ่งวาระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดี จะทําใหบริษัทฯ มีระบบการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได ชวยสรางความเชื่อมั่นและความมั่นใจตอผูถือหุน ผูลงทุน ผูมีสวนไดเสีย และผูที่เกี่ยวของ
ทุกฝาย ยกระดับการดําเนินงานอยางยั่งยืน และเปนหัวใจสําคัญที่นําไปสูความสําเร็จและบรรลุเปาหมายที่สําคัญของบริษัทฯ
ทั้งนี้ บริษัทฯ จึงไดจัดทํานโยบายการกํากับดูแลกิจการ โดยไดประมวลนโยบายและขอปฏิบัติหลักๆ ที่กรรมการ ผูบริหาร และ
พนักงานจะยึดถือในการปฏิบัติหนาที่ของตนตามความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายเพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนและปณิธานของ
บริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทจะดูแลใหมีการปฏิบัติตามนโยบายและขอปฏิบัติที่ระบุไวอยางเครงครัด และจะติดตาม
ปรับปรุงใหเหมาะสมกับเวลาและสถานการณ สอดคลองกับประโยชน และใหเปนที่เชื่อมั่นของผูถือหุนวาผลประโยชนของผูถือ
หุนจะไดรับการดูแลอยางดี
คณะกรรมการบริษัทไดมีมติเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2552 เพื่อกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการสําหรับใช
เปนแนวทางปฏิบัติ โดยมีสาระสําคัญแบงเปน 5 หมวด ดังนี้
9.5.1 สิทธิของผูถอื หุน
บริษัทฯ ใหความสําคัญกับสิทธิของผูถือหุนของบริษัทฯ มาโดยตลอด และมีนโยบายในการปฏิบัติตอผูถือหุน
ของบริษัทฯ ทุกรายอยางเทาเทียม เปนธรรม และเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมาย ผูถือหุนมีสิทธิในความเปนเจาของและ
ควบคุมบริษัทฯ ผานการแตงตั้งคณะกรรมการใหทําหนาที่แทนตน และมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่
สําคัญของบริษัทฯ สิทธิขั้นพื้นฐานของผูถือหุน ไดแก สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุน สิทธิในการมีสวนแบงในผลกําไรของ
กิจการ สิทธิในการไดรับขาวสารขอมูลของบริษัทฯ อยางเพียงพอ และสิทธิในการเขารวมประชุมเพื่อใชสิทธิออกเสียงลงมติใน
เรื่องที่มีผลกระทบสําคัญตอบริษัทฯ เปนตน
นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานตางๆ ขางตนแลว บริษัทฯ ยังมีนโยบายในการดําเนินการในเรื่องตางๆ อันเปนการ
สงเสริมและอํานวยความสะดวกในการใชสิทธิของผูถือหุน ดังนี้
• บริษัทฯ จะจัดใหมีหนวยงานผูลงทุนสัมพันธ (Investor Relation) ทําหนาที่ติดตอสื่อสารกับผูถือหุน ผูลงทุน
รับผิดชอบ ดูแล ใหขอมูล และตอบคําถามตางๆ รวมถึงจัดใหมีการเปดเผยขอมูลสารสนเทศของบริษัทฯ ผานทาง
เว็บไซต www.nbc.co.th เพื่อใหผูถือหุน ผูลงทุน นักวิเคราะหและผูสนใจอื่นๆ เขาไปดูรายละเอียดของบริษัทฯ ได
อยางรวดเร็ว
• บริษัทฯ จะจัดใหมีระบบการจัดการทะเบียนหุนที่มีมาตรฐาน เชื่อถือได โดยมอบหมายใหบริษัท ศูนยรับฝาก
หลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด ทําหนาที่เปนนายทะเบียนหุน
• บริษัทฯ จะเผยแพรขอมูลในเรื่องของ วัน เวลา สถานที่ วาระการประชุม ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการใน
แตละวาระ พรอมขอมูลที่เกี่ยวของกับเรื่องที่ตองตัดสินใจในที่ประชุม รวมถึงกฎเกณฑตางๆ ที่ใชในการประชุม
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และขั้นตอนการออกเสียงลงมติในวาระตางๆ ใหแกผูถือหุนของบริษัทฯ เปนการลวงหนาไมนอยกวา 20 วัน กอน
ถึงกําหนดวันประชุม
• บริษัทฯ จะจัดการประชุมผูถือหุนในวัน เวลา และสถานที่ ที่สะดวกตอผูถือหุน
• บริษัทฯ จะอํานวยความสะดวกและเปดโอกาสใหผูถือหุนไดใชสิทธิในการแสดงความคิดเห็นอยางเต็มที่ในระหวาง
การประชุม ในการนี้ บริษัทฯ จะดําเนินการใหคณะกรรมการบริษัททุกคน และประธานคณะกรรมการชุดยอยเขา
รวมประชุมผูถือหุนโดยพรอมเพรียงกัน เพื่อรับฟงความคิดเห็นและตอบคําถามของผูถือหุน
• บริษัทฯ จะจัดทํารายงานการประชุม โดยระบุรายละเอียดในเรื่องของรายชื่อกรรมการและผูบริหารที่เขารวม
ประชุม สรุปสาระสําคัญของเรื่องที่เสนอที่ประชุม รวมถึงขอซักถามของผูถือหุน คําชี้แจงที่เปนสาระสําคัญ และขอ
มูลอื่นๆ ที่เกี่ยวของ โดยจะจัดสงรายงานการประชุมใหตลาดหลักทรัพยฯ และเผยแพรใหผูถือหุนทราบผานทางเว็บ
ไซตของบริษัทฯ ภายใน 14 วัน
9.5.2 การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน
ผูถือหุนทุกรายของบริษัทฯ ทั้งผูถือหุนที่เปนผูบริหาร ผูถือหุนที่ไมไดเปนผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูถือหุนราย
ยอย รวมถึงผูถือหุนที่เปนชาวตางชาติ จะไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียมกันและเปนธรรม บริษัทฯ จะสื่อสารกับผูถือหุนและ
เผยแพรขอมูลของบริษัทฯ ผานชองทางการรายงานสารสนเทศของตลาดหลักทรัพยฯ และผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ
รวมถึงวิธีการอื่นใดที่เหมาะสม เพื่อใหผูถือหุนทุกรายไดรับขอมูลขาวสารอยางเทาเทียมกัน โดยมีแนวปฏิบัติในดานตางๆ
ดังตอไปนี้
การประชุมผูถือหุน
1.) บริษัทฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเอง สามารถใชสิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะใหผูอื่นมา
ประชุมและออกเสียงลงมติแทนได นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถลงคะแนนเสียงโดยการมอบ
ฉันทะตามรูปแบบหนังสือมอบฉันทะที่สงใหผูถือหุนหรือที่เผยแพรทางเว็บไซตของบริษัทฯ นอกจากนี้ ผูถือหุนสามารถ
มอบฉันทะใหกรรมการอิสระคนใดคนหนึ่ง ออกเสียงลงมติแทนได
2.) ผูถือหุนสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมไดลวงหนากอนวันประชุมผูถือหุน โดยตองเสนอหลักการและเหตุผลตาม
ระเบียบที่บริษัทฯ กําหนด ซึ่งบริษัทฯ จะแจงใหผูถือหุนทราบขอมูลผานทางระบบการเปดเผยสารสนเทศของตลาด
หลักทรัพยฯ และทางเว็บไซตของบริษัทฯ โดยวาระการประชุมที่เสนอตองไมมีลักษณะดังนี้
• เรื่องที่อยูนอกเหนืออํานาจของบริษัทฯ จะดําเนินการได
• เรื่องที่ขัดตอกฎหมาย ประกาศ ขอบังคับ และระเบียบตางๆ ของหนวยราชการหรือหนวยงานที่กํากับดูแล บริษัท
ฯ หรือไมเปนไปตามวัตถุประสงค ขอบังคับ หรือมติที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ
• เรื่องที่อาจกอใหเกิดความเสียหายอยางมีนัยสําคัญตอผูถือหุนโดยรวม
• เรื่องที่บริษัทฯ ไดดําเนินการแลว
• เรื่องที่เปนไปเพื่อผลประโยชนของบุคคลหรือกลุมบุคคลโดยเฉพาะ
• เรื่องที่เกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจปกติและขอกลาวอางของผูเสนอเพิ่มวาระการประชุมที่ไมไดแสดงใหเห็นถึงเหตุ
อันควรสงสัยเกี่ยวกับความไมปกติของเรื่องดังกลาว
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•

เรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวาไมมีความจําเปนที่จะตองบรรจุเปนวาระ ซึ่งคณะกรรมการตองมีเหตุผล
สมควรและสามารถอธิบายใหผูถือหุนเขาใจได
3.) บริษัทฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขาดํารงตําแหนงกรรมการได โดยเสนอชื่อผานคณะกรรมการบริษัท
ลวงหนา 3 เดือน กอนวันประชุมใหญสามัญประจําปผูถือหุน พรอมขอมูลประกอบการพิจารณาดานคุณสมบัติและ
หนังสือใหความยินยอมของผูไดรับการเสนอชื่อตามระเบียบที่บริษัทฯ กําหนด
4.) ผูถือหุนสามารถสงคําถามลวงหนากอนวันประชุมได ตามระเบียบและวิธีการที่บริษัทฯ กําหนด
5.) บริษัทฯ จะไมเพิ่มวาระการประชุมโดยไมแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนา เพื่อใหผูถือหุนไดใชเวลาศึกษาขอมูลกอนการ
ตัดสินใจ
การปองกันไมใหกรรมการและผูบริหารใชตําแหนงหนาที่เพื่อประโยชนแกตนในทางที่มิชอบ
1.) บริษัทฯ กําหนดใหกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยตอสํานักงาน
ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม)
2.) บริษัทฯ หามไมใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวของกับขอมูลภายใน นําขอมูลดังกลาวไป
เปดเผยตอบุคคลภายนอก หรือบุคคลที่ไมมีหนาที่เกี่ยวของ
3.) บริษัทฯ หามกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวของกับการจัดทํารายงานทางการเงิน หรือขอมูลที่
เกี่ ย วข อ งอื่ น ๆ ซื้อ ขายหลั ก ทรั พ ยข องบริ ษั ท ฯ ในช ว ง 1 เดื อ น กอ นการเป ด เผยข อ มู ล งบการเงิน ของบริ ษั ท ฯ ต อ
สาธารณชน
นโยบายความขัดแยงทางผลประโยชน
บริษัทฯ ถือเปนนโยบายสําคัญที่จะไมใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ แสวงหาผลประโยชน
สวนตน จึงหามไมใหกรรมการประกอบธุรกิจที่แขงขันกับบริษัทฯ หลีกเลี่ยงการทํารายการที่เกี่ยวโยงกับตนเองที่อาจกอใหเกิด
ความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทฯ หรือในกรณีที่จําเปนตองทํารายการเชนนั้น คณะกรรมการบริษัทจะดูแลใหการทํา
รายการนั้นมีความโปรงใส เที่ยงธรรม เสมือนกับการทํารายการกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ กรรมการ ผูบริหาร หรือพนักงานที่มี
สวนไดสวนเสียในรายการนั้นจะตองไมมีสวนในการพิจารณาอนุมัติ
ในกรณีที่เขาขายรายการที่เกี่ยวโยงกันภายใตประกาศของสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยฯ คณะ
กรรมการจะดูแลใหมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และการเปดเผยขอมูลรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน
อยางเครงครัด
นโยบายรายการระหวางกันของบริษัทฯ กับบริษัทยอย บริษัทรวม และบริษัทยอยในระดับเดียวกัน ประกอบ
ดวย 2 สวน คือ
1.) มาตรการและขั้นตอนในการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน
บริษัทฯ ไดกําหนดมาตรการควบคุมการทํารายการระหวางกันของบริษัทฯ บริษัทยอย บริษัทรวม และ
บริษัทยอยในระดับเดียวกัน กับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน มีสวนไดสวนเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชนในอนาคตตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยฯ
โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับความจําเปนในการเขาทํารายการและความ
เหมาะสมทางดานราคาของรายการ โดยพิจารณาจากเงื่อนไขตางๆ ใหเปนไปตามลักษณะการดําเนินการคาปกติในตลาด
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และมีการเปรียบเทียบราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ในกรณีที่ไมสามารถเปรียบเทียบราคากับบุคคลภายนอกได ทั้ง 2 ฝาย
จะรวมกันพิจารณา เพื่อกําหนดอัตราคาสินคาและบริการที่เหมาะสมตอไป
ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไมมีความชํานาญในการพิจารณารายการระหวางกันที่เกิดขึ้น บริษัทฯ
จะจัดใหมีผูเชี่ยวชาญอิสระหรือผูสอบบัญชีของบริษัทฯ เปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับรายการระหวางกันดังกลาว เพื่อนําไป
ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ ผูถือหุน ตามแตกรณี ซึ่งผูที่อาจมี
ความขัดแยงทางผลประโยชนหรือมีสวนไดสวนเสียในการทํารายการระหวางกันจะไมมีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติการทํา
รายการระหวางกันดังกลาว
นอกจากนั้น บริษัทฯ จะดําเนินการเปดเผยขอมูลในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการไดมาหรือจําหนาย
ไปของสินทรัพยที่สําคัญของบริษัทฯ และบริษัทยอย ตามขอกําหนดของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยฯ ตลอดจน
รวมถึงมาตรฐานบัญชีที่กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีอนุญาตแหงประเทศไทย
2.) นโยบายหรือแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต
บริษัทฯ บริษัทยอย บริษัทรวม และบริษัทยอยในระดับเดียวกัน อาจมีการเขาทํารายการระหวางกันกับ
บุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในอนาคต
หากเปนรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่งมีเงื่อนไขทางการคาโดยทั่วไปกับบุคคลที่อาจ
มีความขัดแยงทางผลประโยชน โดยเฉพาะในกลุม NMG เชน การจางพิมพ การจางสงสินคา การซื้อกระดาษ การซื้อโฆษณา
ในสื่อตางๆ และการเรียกเก็บคาบริการระหวางกัน เปนตน บริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายในการทํารายการระหวางกันใหมี
เงื่อนไขตางๆ เปนไปตามลักษณะการดําเนินการคาปกติในราคาตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบไดกับราคาที่เกิดขึ้นกับ
บุคคลภายนอก ซึ่งเปนไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติไวแลวตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย และใหปฏิบัติตามสัญญาที่ตกลงรวมกันอยางเครงครัดพรอมทั้งกําหนดราคาและเงื่อนไขรายการตางๆ ให
ชัดเจน เปนธรรม และไมกอใหเกิดการถายเทผลประโยชน
ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการเขาทํารายการใหม หรือมีการเปลี่ยนแปลงของราคาและเงื่อนไขที่แตกตางจากเดิม ฝาย
ตรวจสอบภายในจะทําหนาที่ตรวจสอบขอมูลและจัดทํารายงานเพื่อใหคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและใหความเห็นถึง
ความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทํารายการดังกลาวทุกๆ ไตรมาส
ในกรณีรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ซึ่งไมเปนเงื่อนไขทางการคาโดยทั่วไป และ
รายการระหวางกันอื่นๆ บริษัทฯ จะดําเนินการตามมาตรการและขั้นตอนในการอนุมัติการทํารายการระหวางกันที่ระบุไว
ขางตน กอนการทํารายการ
9.5.3 บทบาทตอผูมีสวนไดสวนเสีย
ผูมีสวนไดเสียจะไดรับการดูแลจากบริษัทฯ ตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวของ โดยคณะกรรมการบริษัทจะ
พิจารณาใหมีกระบวนการสงเสริมใหเกิดความรวมมือ ระหวางบริษัทฯ กับผูมีสวนไดเสีย เพื่อความยั่งยืนของกิจการ
ในระบบการกํากับดูแลกิจการ ผูมีสวนไดเสียที่สําคัญมีหลายกลุม ประกอบดวย พนักงาน ลูกคา ผูถือหุน ผู
ลงทุน คูคา เจาหนี้ คูแขงทางการคา สังคม ภาครัฐ ชุมชนที่บริษัทฯ ตั้งอยู และผูสอบบัญชีอิสระ เปนตน คณะกรรมการมี
นโยบายใหมีการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียแตละกลุม โดยคํานึงถึงสิทธิของผูมีสวนไดเสียตามกฎหมายหรือตามขอตกลงที่มีกับ
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บริษัทฯ สงเสริมการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสียในการเสริมสรางผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และเปดเผยขอมูลสําคัญที่
เกี่ยวของใหผูมีสวนไดเสียไดรับทราบขอมูลอยางเพียงพอ โดยกําหนดเปนจริยธรรมขององคกรในดานตางๆ ดังนี้
1.)

จริยธรรมวาดวยความรับผิดชอบในวิชาชีพสื่อสารมวลชน
ตลอดระยะเวลากวา 16 ป ที่ผานมาบริษัทฯ ไดยึดหลักจริยธรรมแหงวิชาชีพของสื่อมวลชนเปนประเพณีปฏิบัติอยาง
เครงครัด ซึ่งเปนเหตุผลสําคัญที่ทําใหสื่อและผูปฏิบัติงานของสื่อตางๆ ไดรับความเชื่อถือและศรัทธาจากสังคมมาอยาง
ตอเนื่อง
หลักปฏิบัติกองบรรณาธิการ (Nation Way) ถูกรางขึ้นมาเพื่อกําหนดหลักจริยธรรมแหงวิชาชีพใหเปนแนวปฏิบัติที่เปน
รูปธรรมรวมกันสําหรับพนักงานทุกระดับของกองบรรณาธิการของทุกสื่อ โดยมีเนื้อหาครอบคลุมทั้งจรรยาบรรณเบื้องตนใน
การปฏิบัติหนาที่ของ ‘คนทําขาว’ ในทุกระดับ ตลอดจนการวางตัวในสังคมและความประพฤติทั้งระหวางปฏิบัติหนาที่และนอก
เวลางาน ซึ่งประกอบดวยหลักปฏิบัติในหมวดตางๆ ดังนี้
1. ขอบังคับวาดวยจริยธรรมของผูประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชน
2. จริยธรรมของสื่อในเครือ NMG
3. ความรับผิดชอบตอผูอาน ผูฟง และผูชม
4. ภาระผูกพันที่มีตอวิชาชีพสื่อมวลชนและองคกร
5. หลักการทําขาวและการปฏิบัติตนตอแหลงขาว
6. สิทธิพิเศษและผลประโยชนทับซอน
7. แนวทางปฏิบตั ิในเรื่องการมีสวนรวมทางการเมืองและกิจกรรมชุมชน
8. การปฏิบัติตอ ฝายโฆษณา ฝายการตลาดและฝายขาย
9. แนวทางปฏิบัติเรื่องลิขสิทธิ์ในชิ้นงาน และการรับงานนอก
10. แนวปฏิบัติสําหรับผูสื่อขาวดานตางๆ
บริษัทฯ จะสนับสนุนใหพนักงานฝายขาวของทุกสื่อยึดหลักจริยธรรมวาดวยความรับผิดชอบในวิชาชีพสื่อสารมวลชน
อยางเครงครัดโดยไมมีขอยกเวน เพื่อที่จะธํารงไวซึ่งความนาเชื่อถือและศรัทธาที่สังคมมีตอสื่อของบริษัทฯ
2.)

จริยธรรมวาดวยความรับผิดชอบตอผูถือหุน
บริษัทฯ มุงมั่นที่จะรับผิดชอบ และสรางความพึงพอใจสูงสุดใหกับผูถือหุนโดยคํานึงถึงการเจริญเติบโตขององคกร
อยางยั่งยืนและใหผลตอบแทนที่เหมาะสมอยางตอเนื่อง รวมทั้งจะดําเนินการอยางโปรงใส ยึดมั่นในคุณธรรม และอยูใน
กรอบของกฎหมาย กรอบนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ และการปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน มีระบบบัญชี
ที่เชื่อถือได และเพื่อใหเปนไปตามหลักการดังกลาว บริษัทฯ จึงยึดถือแนวปฏิบัตินี้อยางเครงครัด
3.)

จริยธรรมวาดวยความสัมพันธกับลูกคา
บริษัทฯ มีความมุงมั่นในการสรางความพึงพอใจและความมั่นใจใหกับลูกคาและประชาชน ที่จะไดรับผลิตภัณฑและ
บริการที่ดี มีคุณภาพ ในระดับราคาที่เหมาะสม รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืน บริษัทฯ จะปฏิบัติตามเงื่อนไขตางๆ ที่
มีตอลูกคาและประชาชนอยางเครงครัด ในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติได บริษัทฯ จะแจงใหลูกคาและประชาชนทราบเปนการ
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ลวงหนา นอกจากนี้ บริษัทฯ จะรักษาความลับของลูกคาอยางจริงจังและสม่ําเสมอ ไมนําขอมูลมาใชประโยชนเพื่อประโยชน
ของตนเองและผูที่เกี่ยวของโดยมิชอบ
4.)

จริยธรรมวาดวยความรับผิดชอบตอพนักงาน
บริษัทฯ ตระหนักดีวาทรัพยากรมนุษยเปนสิ่งที่มีคุณคาที่สุดและเปนปจจัยสําคัญที่นําองคกรไปสูความสําเร็จ จึง
มุงมั่นสงเสริมใหพนักงานพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง เสริมสรางวัฒนธรรม และบรรยากาศการทํางานที่ดี สงเสริมการทํางาน
เปนทีม มีนโยบายใหผลตอบแทนที่เหมาะสมและเปนธรรมแกพนักงาน จัดสรรสวัสดิการตางๆ ที่เพียงพอและสอดคลองกับ
สถานการณเพื่อสรางความมั่นใจใหพนักงาน
5.)

จริยธรรมวาดวยความสัมพันธกับคูคา
บริษัทฯ คํานึงถึงความเสมอภาค เปนธรรม และความซื่อสัตยในการดําเนินธุรกิจ โดยตั้งอยูบนพื้นฐานของการไดรับ
ผลประโยชนรวมกันกับคูคา มีจรรยาบรรณที่ดีในการดําเนินธุรกิจ โดยบริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมาย กติกา และเงื่อนไขทาง
ธุรกิจตางๆ ที่มีตอคูคาอยางเครงครัด รวมถึงสนับสนุนและใหความรวมมือกับคูคาในการผลิตสินคาและบริการที่มีคุณภาพ ได
มาตรฐาน นอกจากนั้น บริษัทฯ หามกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน รับ เรียกรอง หรือเสนอผลประโยชนใดๆ ที่ไมสุจริต
ในทางการคากับคูคา รวมถึงจะรักษาความลับของคูคา ไมนําขอมูลของคูคามาใชเพื่อประโยชนของบริษัทฯ และผูที่เกี่ยวของ
โดยมิชอบ
6.)

จริยธรรมวาดวยความสัมพันธกับคูแขงทางการคา
บริษัทฯ จะยึดถือกติกาของการแขงขันที่ดี ปฏิบัติตามกรอบกติกาของการแขงขันในธุรกิจอันเปนที่ยอมรับโดยทั่วกัน
ไมทําลายชื่อเสียงของคูแขงทางการคาดวยการกลาวใหรายโดยปราศจากความจริง รวมถึงไมแสวงหาขอมูลที่เปนความลับของ
คูแขงทางการคาดวยวิธีการที่ไมสุจริต หรือไมเหมาะสม

7.)

จริยธรรมวาดวยความสัมพันธกับเจาหนี้
บริษัทฯ คํานึงถึงความเสมอภาค เปนธรรม และความซื่อสัตยตอเจาหนี้ทางการคา โดยจะปฏิบัติตามพันธะสัญญา
และเงื่อนไขที่มีตอเจาหนี้อยางเครงครัด ทั้งในแงการชําระคาสินคาและบริการแกเจาหนี้การคา การชําระคืนเงินกูยืมเงินจาก
สถาบันการเงิน รวมถึงการรายงานฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ที่เปนจริงแกเจาหนี้
8.)

จริยธรรมวาดวยความรับผิดชอบตอประชาชน สังคม และสิ่งแวดลอม
บริษัทฯ ในฐานะของผูผลิตสื่อ มีความหวงใยถึงคุณภาพชีวิตและการบริโภคขาวสารของคนไทย จึงใหความสําคัญ
อยางยิ่งในเรื่องของการเสนอขาวสารที่มีคุณภาพและมีประโยชนตอสังคมและสวนรวม รวมถึงการมีสวนรวมในการพัฒนา
สังคมไทยเพื่อความเปนอยูที่ดีขึ้น บริษัทฯ ไดปลูกฝงจิตสํานึกของการเปนผูเสนอขาวที่มีความรับผิดชอบตอสังคมโดยนําเสนอ
ทุกขาวดวยมุมมองที่สรางสรรค เสนอขาวที่เปนประโยชน สงเสริมการรูอยางเทาทันถึงปจจัยและผลกระทบตางๆ ที่มีตอคนใน
สังคม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเปนสื่อกลางในการรณรงคใหประชาชน ไดใหความสําคัญตอการอนุรักษศิลป- วัฒนธรรม
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ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีทองถิ่นเพื่อสืบสานใหแกเยาวชนในรุนหลัง สนับสนุนการใชชีวิตอยางมีคุณภาพ เพื่อให
สังคมพรอมรับมือกับทุกปญหาและสถานการณ
9.5.4 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
คณะกรรมการจะดูแลใหบริษัทฯ เปดเผยขอมูลสําคัญที่เกี่ยวของกับบริษัทฯ ทั้งขอมูลทางการเงินและขอมูลที่
มิใชขอมูลทางการเงินอยางถูกตอง ครบถวน ทันเวลา โปรงใส ผานชองทางที่เขาถึงขอมูลไดงาย มีความเทาเทียม และเชื่อถือได
9.5.5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการมีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแลกิจการเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ คณะกรรมการมีความ
รับผิดชอบตอผลการปฏิบัติหนาที่ตอผูถือหุนและเปนอิสระจากฝายจัดการ
โครงสรางคณะกรรมการ
1.) คณะกรรมการของบริษัทฯ มีจํานวนไมนอยกวา 5 คน ประกอบดวยกรรมการอิสระ (Independent Director) จํานวนไม
นอยกวาหนึ่งในสามของคณะกรรมการทั้งคณะและไมนอยกวา 3 คน และตองมีกรรมการตรวจสอบอยางนอย 3 คน
จํานวนที่เหลือเปนกรรมการที่เปนผูบริหาร (Executive Director) และกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร (Non-Executive
Director)
2.) คณะกรรมการจะพิ จ ารณาคั ด สรรคุ ณ สมบั ติ ข องผู ที่ จ ะดํ า รงตํ า แหน ง กรรมการของบริ ษั ท ฯ ตามเกณฑ ทั ก ษะ
ประสบการณ ความสามารถเฉพาะดานที่หลากหลาย เปนประโยชนกับบริษัทฯ มีความซื่อสัตย สุจริต มีจริยธรรมในการ
ดําเนินธุรกิจ สนใจในกิจการของบริษัทฯ อยางแทจริง และมีความตั้งใจที่จะดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง รวมทั้งสามารถ
อุทิศเวลา และความพยายามในการปฏิบัติหนาที่
3.) คณะกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ อาจไดรับการแตงตั้งกลับเขาดํารงตําแหนงใหมได
4.) กรรมการผูอํานวยการและกรรมการบริหาร สามารถเปนกรรมการบริษัทจดทะเบียน ไดไมเกิน 5 บริษัท โดยการดํารง
ตําแหนงกรรมการดังกลาว ตองแจงใหคณะกรรมการรับทราบและเห็นชอบ
5.) กรรมการของบริษัทฯ จะไมเปนกรรมการในบริษัทที่เปนคูแขงของบริษัทฯ และบริษัทฯ ไดเปดเผยรายชื่อบริษัทประเภท
ของธุรกิจ และตําแหนงที่กรรมการของบริษัทฯ ไปดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่นไวในทะเบียนประวัติกรรมการแลว
คาตอบแทนของกรรมการและผูบริหาร
หลักเกณฑและรูปแบบในการจายคาตอบแทนกรรมการบริษัทไดกําหนดไวในระดับเดียวกับในอุตสาหกรรม
และมีความเหมาะสมตามประสบการณ ภาระหนาที่ ขอบเขตของบทบาทความรับผิดชอบ รวมถึงประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
จากกรรมการแตละคน
คาตอบแทนของผูบริหารระดับสูง เปนไปตามนโยบายที่คณะกรรมการกําหนด ระดับคาตอบแทนเปนเงินเดือน
สวัสดิการ และผลตอบแทนจูงใจในระยะยาว บริษัทฯ จะพิจารณาใหสอดคลองกับผลงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงาน
ของผูบริหารแตละคน
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คณะกรรมการบริษัทจะเปนผูประเมินผลการดําเนินงานของกรรมการผูอํานวยการเปนประจําทุกป เพื่อนําไปใช
ในการพิ จ ารณากํ า หนดค า ตอบแทนของกรรมการผู อํ า นวยการ โดยใช บ รรทั ด ฐานที่ ไ ด ต กลงกั น ล ว งหน า กั บ กรรมการ
ผูอํานวยการ ตามเกณฑที่เปนรูปธรรม ซึ่งรวมถึงผลการปฏิบัติงานทางการเงิน ผลการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ
ในระยะยาวและการพัฒนาผูบริหาร
การประชุมคณะกรรมการ
1.) บริษัทฯ กําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอยางนอยปละ 4 ครั้ง โดยแจงกําหนดการประชุมตลอดทั้งปเปน
การลวงหนาแกกรรมการทุกทานเพื่อสามารถจัดเวลาเขารวมประชุมได
2.) ประธานกรรมการและกรรมการผูอํานวยการจะรวมกันพิจารณาเลือกเรื่องเขาบรรจุเปนวาระการประชุมคณะกรรมการ
3.) บริษัทฯ เปดโอกาสใหกรรมการแตละคนสามารถเสนอเรื่องเขาสูวาระการประชุมของคณะกรรมการได โดยเสนอผาน
ประธานกรรมการ
4.) บริษัทฯ จะสงหนังสือเชิญประชุมพรอมแจงวาระการประชุม ใหแกกรรมการกอนวันประชุมไมนอยกวา 7 วัน เพื่อให
คณะกรรมการไดศึกษาขอมูลอยางเพียงพอกอนเขารวมประชุม ยกเวนกรณีเรงดวน หรือฉุกเฉิน
5.) บริษัทฯ จะจัดสงเอกสารประกอบการประชุมใหแกกรรมการเปนการลวงหนา เพื่อประกอบการพิจารณา หากกรรมการ
ทานใดตองการขอมูลเพิ่มเติมสามารถขอไดที่เลขานุการบริษัท
6.) บริษัทฯ มีนโยบายใหกรรมการที่ไมไดเปนผูบริหารมีโอกาสที่จะประชุมกันเองเพื่ออภิปรายปญหาเกี่ยวกับการจัดการที่
อยูในความสนใจ โดยไมมีฝายจัดการรวมอยูดวย
ในป 2551 และเดือนมกราคม - มิถุนายน 2552 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมจํานวน 3 ครั้งและ 6 ครั้ง
ตามลําดับ โดยกรรมการแตละทานไดเขารวมประชุม มีรายละเอียดดังตอไปนี้
รายชื่อคณะกรรมการบริษัทและจํานวนครั้งที่เขาประชุม
รายชื่อกรรมการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

นายธนะชัย สันติชัยกูล
นายสุทธิชัย แซหยุน 1
นายอดิศักดิ์ ลิมปรุงพัฒนกิจ
นายนิสสัย เวชชาชีวะ 2
นายปกรณ บริมาสพร 1
นายประณต วิเลปสุวรรณ 1
นางสาวเอี่ยมศรี บุญหชัยรัตน 1
นางสาวนภาพร เอื้อเฟอ 1
นางลักขณา รัตนวงศสกุล 1
ดร.สุพงษ ลิ้มธนากุล 2

ตําแหนง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระและประธาน
กรรมการตรวจสอบ
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จํานวนครั้งที่เขาประชุม / จํานวนครั้งทั้งหมด
2551
ม.ค. – มิ.ย. 2552
3/3
6/6
3/3
1/3
3/3
6/6
3/3
1/3
3/3
1/3
3/3
1/3
5/6
5/6
5/6
4/6
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รายชื่อกรรมการ
11. นายเมธา สุนทรจิตร 2
12. นายศิวะพร ชมสุวรรณ 3
หมายเหตุ :

1

ตําแหนง
กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ

จํานวนครั้งที่เขาประชุม / จํานวนครั้งทั้งหมด
2551
ม.ค. – มิ.ย. 2552
4/6
-

3/6

นายสุทธิชัย แซหยุน นายปกรณ บริมาสพร และนายประณต วิเลปสุวรรณ ไดลาออกจากการเปนกรรมการบริษัทเมื่อวันที่
18 กุมภาพันธ 2552 โดยมีนางสาวเอี่ยมศรี บุญหชัยรัตน นางสาวนภาพร เอื้อเฟอ และนางลักขณา รัตนวงศสกุล เขาดํารง
ตําแหนงกรรมการในวันเดียวกัน
2
นายนิสสัย เวชชาชีวะ ไดพนจากการเปนกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2552 โดยมีดร.สุพงษ ลิ้มธนากุล และ นาย
เมธา สุนทรจิตร เขาดํารงตําแหนงกรรมการในวันเดียวกัน
3
นายศิวะพร ชมสุวรรณ ไดรับการแตงตั้งเขาดํารงตําแหนงกรรมการในวันที่ 21 เมษายน 2552

ในป 2551 ไมมีการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ เนื่องจากคณะกรรมการตรวจสอบ อันไดแก ดร.สุพงษ
ลิ้มธนากุล นายเมธา สุนทรจิตร และนายศิวะพร ชมสุวรรณ ไดรับการแตงเขาดํารงตําแหนงกรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัทฯ ในวันที่ 21 เมษายน 2552 สําหรับเดือนมกราคมถึงมิถุนายน 2552 คณะกรรมการตรวจสอบมีการ
ประชุมทั้งสิ้น 2 ครั้ง โดยมีกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ทาน เขารวมประชุมครบทุกครั้ง
การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
คณะกรรมการจะทําการประเมินผลการปฏิบัติงานดวยตนเองโดยรวม และ/หรือ เฉพาะเรื่องเปนประจํา เพื่อ
รวมกันพิจารณาผลงานและปญหา เพื่อการปรับปรุงแกไขตอไป โดยกําหนดบรรทัดฐานที่จะใชเปรียบเทียบกับผลการปฏิบัติ
งานอยางมีหลักเกณฑ
การพัฒนากรรมการและผูบริหาร
ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการและผูบริหารระดับสูง ฝายจัดการจะจัดใหมีเอกสารและขอมูลที่เปน
ประโยชนตอการปฏิบัติงาน การแนะนําลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ใหแกกรรมการและผูบริหาร
ระดับสูงคนใหมทราบ
คณะกรรมการจะสงเสริมและอํานวยความสะดวกใหมีการฝกอบรมและการใหความรูแกกรรมการ กรรมการ
ตรวจสอบ ผูบริหาร เลขานุการบริษัท ในระบบการกํากับดูแลกิจการ และการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ เพื่อใหมีการ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง
นอกจากนี้ คณะกรรมการจะสงเสริมใหมีการจัดทําแผนการพัฒนาผูบริหารและแผนการสืบทอดงาน และให
กรรมการผูอํานวยการรายงานตอคณะกรรมการเปนประจํา
9.6

การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน
บริษัทฯ ไดกําหนดมาตรการการปองกันการนําขอมูลภายในของบริษัทฯ ที่ยังไมเปดเผยตอสาธารณชน ไปใช
เพื่อแสวงหาผลประโยชนสวนตนจากการทํารายการซื้อขายหลักทรัพยหรือการกระทําอื่นๆ ดังนี้
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1.) กรรมการ ผูบริหาร เจาหนาที่ และพนักงานของบริษัทฯ จะรักษาขอมูลที่เปนความลับ และ/หรือ ขอมูลภายในบริษัทฯ
รวมถึงไมนําขอมูลไปเปดเผยหรือแสวงหาประโยชนแกตนเองหรือผูอื่น ไมวาทางตรงหรือทางออม เวนแตการเปดเผย
ขอมูลนั้นเปนไปเพื่อผลประโยชนในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ
2.) บริษัทฯ หามกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวของกับการจัดทํารายงานทางการเงิน หรือขอมูลที่
เกี่ ย วข อ งอื่ น ๆ ซื้อ ขายหลั ก ทรั พ ย ข องบริ ษั ท ฯ ในช ว ง 1 เดื อ น กอ นการเป ด เผยข อ มู ล งบการเงิ น ของบริ ษั ท ฯ ต อ
สาธารณชน
3.) ภายหลังเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กรรมการ ผูบริหาร ผูจัดการ ผูสอบบัญชี เจาหนาที่ หรือ
พนักงานของบริษัทฯ ที่กระทําการดวยตนเองหรือเชื้อเชิญใหบุคคลอื่นซื้อหรือขาย เสนอซื้อหรือเสนอขายหลักทรัพยของ
บริษัทฯ ในลักษณะที่เปนการหาประโยชนจากบุคคลอื่น โดยการใชขอมูลภายในของบริษัทฯ ซึ่งยังไมไดเปดเผยตอ
สาธารณะ และเปนขอมูลที่ไดมาจากการใชตําแหนงหนาที่ในการทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในราคาหุนของบริษัทฯ
ไมวาการกระทําดังกลาวจะทําไปเพื่อประโยชนของบุคคลนั้นเองหรือบุคคลอื่นก็ตาม หรือการเปดเผยขอมูลดังกลาวจะ
ทําใหบุคคลผูนั้นไดรับการพิจารณาจากบุคคลผูซึ่งเกี่ยวของกับการกระทําดังกลาว บุคคลผูนั้นมีความผิดตามกฎหมายที่
เกี่ยวของกับการใชขอมูลภายในอันเนื่องมาจากการละเมิดดังกลาว
4.) กรรมการและผู บ ริ ห ารมี ห น า ที่ ต อ งรายงานการถื อ ครองหลั ก ทรั พ ย ต อ สํ า นั ก งาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 เรื่องหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการจัดทําและ
เปดเผยรายงานการถือหลักทรัพย ภายในวันทําการถัดจากวันที่เกิดรายการเปลี่ยนแปลงและจัดสงสําเนารายงานนี้ใหแก
บริษัทฯ ในวันเดียวกับวันที่สงรายงานตอสํานักงาน ก.ล.ต.
9.7

บุคลากร
จํานวนพนักงานและคาตอบแทนของพนักงานของบริษัทฯ (ไมนับรวมกรรมการและผูบริหารตามรายละเอียด
ขอ 9.4 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร) ณ สิ้นป 2551 และ 30 มิถุนายน 2552 มีรายละเอียดดังนี้
จํานวนบุคลากรและคาตอบแทนของบุคลากรของบริษัทฯ
จํานวนพนักงาน (คน)
ฝายธุรกิจโทรทัศน
ฝายธุรกิจวิทยุ
ฝายธุรกิจสื่อใหม
ฝายขายและการตลาด
ฝายบัญชีและการเงิน
ผายสนับสนุน
หนวยงานตรวจสอบภายใน
รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
147
13
23
10
0
11
0
204
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ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552
177
13
30
28
5
16
2
271

บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

คาตอบแทนพนักงาน (ลานบาท)
เงินเดือนและคาแรง
อื่นๆ 1
รวม

2551
52.4
16.1
68.5

ม.ค. – มิ.ย. 2552
30.44
6.78
37.22

หมายเหตุ : คาตอบแทนอื่นๆ ไดแก เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ, เงินสมทบกองทุนประกันสังคม, คาเบี้ยเลี้ยง, คาเดินทาง และสวัสดิการอื่นๆ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไมมีขอพิพาทดานแรงงานที่สําคัญในระยะ 3 ป ที่ผานมา
นโยบายในการบริหารทรัพยากรบุคคล
บริษัทฯ ตระหนักอยูเสมอวา ความสําเร็จและการเติบโตของบริษัทฯ ตองอาศัยปจจัยดานทรัพยากรบุคคล
เปนแรงผลักดัน ดังนั้น บริษัทฯ จึงใหความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถ และทักษะในการประกอบ
ธุรกิจอยางตอเนื่อง โดยมีแนวทางการพัฒนาที่หลากหลาย เชน การจัดอบรมสัมมนาโดยวิทยากรผูมีความรูและประสบการณ
จากภายนอกองคกร การฝกอบรมและการสอนงานจากหัวหนางาน การเรียนรูจากการปฏิบัติงานจริง
ทั้งนี้ บริษัทฯ จัดใหมีการประเมินผลวัดความสําเร็จ (Key Performance Index: KPI) เพื่อนํามาวัดผลความ
สัมฤทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรแตละหนวยงาน เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาตนเองและเพิ่มศักยภาพของพนักงาน
เพื่อรองรับการขยายธุรกิจและการเติบโตในอนาคต
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