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PwC ประเทศไทย ได้รับเกยีรติเป็นผู้ตรวจสอบผลคะแนนงานประกาศรางวลั “นาฏราช” �¦ Ế��̧É�5 ประจําปี 
2556

บริษทั PwC ประเทศไทย (ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส) นาํโดย หุน้ส่วนสายงานตรวจสอบบญัชี และ Technology,

Information, Communications and Entertainment (TICE) Leader นาง ณฐพร พนัธ์ุอุดม ไดรั้บเกียรติใหเ้ป็น
�¼o�¦ ª � °��ª µ¤�¼��o°��µ¦ �¦ ³ �µ«�̈�µ��̧É�nµ�Á�oµ¦ °��́� ·� งานประกาศผลรางวลัวทิยโุทรทศัน์ “นาฏราช” ประจาํปี 2556

�·��n° �́�Á�È��̧�̧É5
สมาพนัธ์สมาคมวชิาชีพวทิยุกระจายเสียงและวทิยุโทรทศัน์ (Radio-Television Broadcasting Professional

Federation: RTBPF) ไดจ้ดังานประกาศผลรางวลันาฏราชเป็นประจาํทุกปี Ã�¥�́��¹Ê��¦ Ế�Â¦ �Ä��̧ พ.ศ. 2553 Á¡ ºÉ° Á�È�
การสร้างมาตรฐาน และยกระดบัการตดัสินรางวลัดา้นวทิยโุทรทศัน์ Á¡ ºÉ° Á�¥Â¡ ¦ n°��r�ª µ¤ ¦ ¼oÄ��µ¦ �¦ ³ �°�ª ·�µ�̧¡ ª ·�¥»Â̈ ³
โทรทศัน์สู่สงัคม ควบคู่ความบนัเทิง ตลอดจนสร้างกาํลงัใจใหก้บัคนทาํงานในวชิาชีพ โดยการตดัสินผลรางวลัจะมาจากการร่วม
ลงคะแนนเสียงของคนในวชิาชีพวทิยแุละโทรทศันใ์หก้บัผลงานดีเด่นในดา้นต่างๆ �¹É��º° Á�È��ª µ¤£µ�£¼¤·Ä� ¼� »��́��¼o�̧ÉÅ�o¦ �́
¦ µ�ª ´̈ �̧Ê
“ในนามของ PwC �µ�Á¦ µ¦ ¼o ¹�Á�È�Á�̧¥¦ �·° ¥nµ�¥·É��̧ÉÅ�o¦ �́�ª µ¤Åª oª µ�Ä�Ä��µ¦ Á�È� nª �®�¹É�Ä��µ�³��³�Îµ�µ�° �̧�¦ Ế�Ä��̧�̧Ê
�¹É�¦ µ�ª ´̈�µ�¦ µ��º° Á�È�¦ µ�ª ´̈ Â®n��ª µ¤  ÎµÁ¦ È��̧É¤°�Ä®o�́���Ä�ª��µ¦ �́�Á�·��¹É��º° Å�oª nµÁ�È�Á�̧¥¦ �· ¼� »��n°�¼o�̧ÉÅ�o¦ �́¦ ª ¤�́Ê�
ยงัเป็นกาํลงัใจใหแ้ก่ ศิลปิน นกัแสดง ผูผ้ลิตรายการวทิยโุทรทศัน์ ¦ ª ¤�́Ê��»��̈Á�ºÊ°�®�oµ Â̈ ³ Á�ºÊ°�®¨ �́Á¡ ºÉ° �̧É�³ �̈·��̈�µ�
คุณภาพและอยูคู่่กบัสงัคมไทยต่อไป” นาง ณฐพร กล่าว
�́Ê��̧Ê�̈°��́Ê��°��µ¦ �ÎµÁ�·��µ¦ Á�È�¦ ª �¦ ª ¤�³ Â���µ��¼o¤ ̧ ·��·̈ ��³ Â���́Ê��³�ÎµÁ�·��µ¦ Ã�¥ บริษทั จีเอฟเค มาร์เก็ตไวส์้
จาํกดั �¹É�Á�È��¦ ·¬�́ª ·�́¥�µ¦ �̈µ��́Ê��Îµ และไดรั้บการตรวจสอบจาก PwC ประเทศไทย �¹É�Á�È��¦ ·¬�́�̧É¤�̧¦ ³  ��µ¦ �rÄ��µ�
�¦ ³ �µ«�̈¦ µ�ª ´̈ ¦ ³ �́��µ�µ�µ�·�̧É¦ ¼o�́��́��̧ อาทิ รางวลั Academy Awards (The Oscars) โดยผลการลงคะแนนจะถูก
เก็บรักษาเป็นความลบัสูงสุด Â̈ ³ ¦ µ¥�ºÉ° �̈�µ��̧É�nµ�Á�oµ¦ °��́� ·� รางวลั นาฏราช �¦ Ế��̧É5 ประจาํปี 2556 �̧Êมาจากการร่วม
ลงคะแนนของผูมี้สิทธิลงคะแนนในรอบคดัเลือก �¹É�Å�o�ÎµÁ�·��µ¦ Á�È�¦ ª �¦ ª ¤�³ Â��¦ ³ ®ª nµ�ª �́�̧É10 – 27 มีนาคม 2557 �̧É
ผา่นมา
 Îµ®¦ �́�́Ê��°��n° Å��¹É�Á�È��µ¦ ¨ ��³ Â��Ä�¦ °��́� ·��́Ê� �¼o¤ ̧ ·��·̈ ��³ Â���³�ÎµÁ�·��µ¦ ¨ ��³ Â��¦ ³ ®ª nµ�ª �́�̧É 17

เมษายน – 21 พฤษภาคม 2557 โดยทาง PwC �¦ ³ Á�«Å�¥�³ Á�È��¼oÁ�·��́�¦ ¨ ��³ Â��¦ °��́� ·�¡ ¦ o° ¤�́�Ä�ª �́�̧É23

พฤษภาคม 2553 Á¡ ºÉ°  ¦ »��̈�µ��̧ÉÅ�o¦ �́¦ µ�ª ´̈ �́Ê�®¤�
Ã�¥Ä��̧�̧Ê ทางสมาพนัธ์สมาคมวิชาชีพวทิยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทศันจ์ะจดังานประกาศผลรางวลันาฏราช �¦ Ế��̧É5 ประจาํปี 
2556 Ä�ª �́° µ�·�¥r�̧É25 พฤษภาคม  เวลา 15.45 – 17.45 น. ณ ห้องเจ้าพระยา �́Ê�2 ° µ�µ¦ �»¤ ¡ ¦ Á��° »�¤«�́�·Í
หอประชุมกองทพัเรือ ถ่ายทอดสดทางสถานีวทิยุโทรทศัน์ไทยทวีสีีช่อง 3


	Slide Number  1

