รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561
บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (“บริษัทฯ”)
ประชุมวันจันทรที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 14.00น.
วัน เวลา และสถานที่ประชุม
ประชุมเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ หองประชุม ชั้น 7 อาคารมหาวิทยาลัยเนชั่น เลขที่
1854 ก.ม.4.5 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
กอนเริ่มการประชุม นางศุภวรรณ วราภรณ โตห และ นายอาชวินท สุกสี (“ผูดําเนินการประชุม”) ไดรับ
มอบหมายใหเปนผูดําเนินการประชุม แจงตอที่ประชุมวา ปจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 2,663,572,194.95 บาท
และทุนที่ชําระแลว 2,155,959,048.86 บาท แบงออกเปนหุนสามัญ 4,067,847,262 หุน มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ
0.53 บาท และในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 นี้ มีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเอง และโดยการมอบ
ฉันทะรวม 84 ราย นับรวมจํานวนหุนได 2,273,611,072 หุน หรือคิดเปนรอยละ 55.89 ของหุนที่จําหนายไดทั้งหมด
ของบริษัทฯ ครบเปนองคประชุม ตามขอบังคับของบริษัทฯ
กรรมการบริษัทที่เขารวมประชุม
1 นายมารุต อรรถไกวัลวที

ประธานกรรมการบริษัทซึ่งจะปฏิบัติหนาที่ประธานในที่ประชุมวันนี้

2 นายเทพชัย แซหยอง

รองประธานกรรมการ

3 นายอภิวุฒิ ทองคํา

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

3 นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมยขวัญ

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

4 นางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

6 นายสมชาย มีเสน

กรรมการและประธานเจาหนาที่บริหาร

7 นายสนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม

กรรมการ

8 นายสุพจน เพียรศิริ
รวมมีกรรมการประชุมทั้งหมด 8 ทาน

กรรมการและผูอํานวยการอาวุโสฝายบัญชี

กรรมการบริษัทที่ไมเขารวมประชุม
- ไมมี –
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ผูบริหารของบริษัทฯและกลุมบริษัทฯ
1. คุณประกิต ชมภูคํา
2. คุณสุภวัตน สงวนงาม
3. คุณวีระศักดิ์ พงษอักษร
4. คุณณัฐวรา แสงวารินทร
5. คุณวิจิตรา ศิริวรากุล
6. คุณอรพิน งามวงศวาน
7. คุณมัธยา โอสถานนท

ผูชวยประธานเจาหนาที่บริหาร
กรรมการผูจัดการสื่อสิ่งพิมพ
บรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ
ผูชวยกรรมการผูอํานวยการ
ผูอํานวยการอาวุโสฝายขาย
ผูอํานวยการอาวุโสฝายขาย
ผูอํานวยการอาวุโสฝายการเงินและเลขานุการบริษัทฯ

ปรึกษากฎหมาย
นายวิทยา แกวกังสดาล
ผูสอบบัญชีที่ลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯและบริษัทฯยอย
ผูสอบบัญชีจาก บริษัท เค พี เอ็ม จี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด
สําหรับการประชุมครั้ งนี้ กอนที่จะเริ่มการประชุมตามกําหนดระเบียบวาระ ผูดําเนิ นการประชุมไดชี้แจง
ระเบียบการประชุม และวิธีการปฎิบัติตางๆ ในการประชุมผูถือหุน ดังนี้
1. เปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขาดํารงตําแหนงกรรมการและเสนอวาระการประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 2561 โดยเสนอชื่อผานคณะกรรมการลวงหนากอนวันประชุมสามัญประจําปผูถือหุน ซึ่งผูถือหุน
สามารถดาวนโหลดแบบฟอรมไดที่ www.nationgroup.com และนําสงรายชื่อไดทางไปรษณียถึงประธาน
คณะกรรมการบริษัทฯ ตั้งแตวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 26 มกราคม 2561
ปรากฎวา ไมมีผูถือหุนเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท และไมมีผูถือหุนทานใดเสนอเพิ่ม
วาระประชุม
2. บริษัทฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุมได สามารถมอบฉันทะใหกรรมการอิสระเปน
ผูรับมอบฉันทะแทนผูถือหุนได กรรมการอิสระที่บริษัทฯ มอบหมายใหเปนผูรับมอบฉันทะของผูถือหุนในครั้ง
นี้ คือ คุณอภิวุฒิ ทองคํา ซึ่งประวัติโดยสังเขป ปรากฏตามเอกสารแนบในหนังสือเชิญประชุม
3. ระเบียบวิธีลงคะแนนเสียงในการประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ ใหเปนไปตามขอบังคับบริษัทฯ หมวดที่ 6 “
การประชุมผูถือหุน” ขอ 35 และขอ 36 ซึ่งไดแนบในหนังสือเชิญประชุมใหผูถือหุนทราบลวงหนาแลว ดังนี้
ขอ 35 “ประธานในที่ประชุมผูถือหุนมีหนาที่ควบคุมการประชุมใหเปนไปตามกฎหมาย และขอบังคับของ
บริษัทวาดวยการประชุมและใหการประชุมดําเนินไปตามลําดับวาระที่กําหนดไวในหนังสือนัดประชุม
2

เวนแตที่ประชุมจะมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชุมใหเปลี่ยน
ลําดับระเบียบวาระ”
ขอ 36 “การวินิจฉัยชี้ขาดหรือลงมติของที่ประชุมผูถือหุนใหถือเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน การออกเสียงลงคะแนนใหนับ 1 หุนเปน 1 เสียง ผูถือหุนคนใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษใน
เรื่องใดซึ่งที่ประชุมจะไดลงมติ ผูนั้นไมมีสิทธิจะออกเสียงลงคะแนนดวยในขอนั้น นอกจากออกเสียง
ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ ในการออกเสียงลงคะแนนถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมมี
คะแนนเสียงอีก 1 เสียงเปนเสียงชี้ขาด
4. ในการออกเสียงลงคะแนนแตละวาระ ถาไมมีผูถือหุนทานใดคัดคานหรือเห็นเปนอยางอื่น ใหถือวาที่ประชุมมี
มติเปนเอกฉันทอนุมัติตามที่ประธานเสนอ แตถาวาระใดมีผูถือหุนทานใดไมเห็นดวยหรืองดออกเสียง ขอใหยก
มือขึ้น ผูถือหุนที่ประสงคจะออกเสียงลงคะแนนไมเห็นดวยหรืองดออกเสียง จะใชวิธีลงคะแนนเสียงในบัตร
ลงคะแนนที่ไดแจกใหทานผูถือหุนตอนลงทะเบียนกอนเขาหองประชุม โดยการทําเครื่องหมายลงในบัตร
ลงคะแนนใหตรงตามวาระพรอมลงนามกํากับในบัตรลงคะแนนดวยทุกครั้ง จากนั้นเจาหนาที่จะเก็บบัตร
ลงคะแนนเสียงเพื่อนําไปตรวจนับและรวบรวมคะแนนตอไป ทั้งนี้ใหหมายรวมถึงผูถือหุนที่เขารวมประชุมดวย
ตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยผูดําเนินการประชุมจะประกาศใหทานผูถือหุนทราบในแตละวาระ โดยผูถือ
หุ น มี ค ะแนนเสี ย งเท า กั บ จํ า นวนหุ น ที่ ต นถื อ อยู คื อ หนึ่ ง หุ น เท า กั บ หนึ่ ง เสี ย ง ทั้ ง นี้ ในกรณี ที่
ผูถือหุนไมไดมอบบัตรลงคะแนนใหแกเจาหนาที่ บริษัทจะนับเปนสวนหนึ่งของคะแนนเสียงเห็นดวย
วิธีปฏิบัติดังกลาวใชสําหรับทุกวาระ ยกเวนวาระที่ 4 เรื่องการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตอง
ออกตามวาระ จะให ที่ ป ระชุ ม ใช วิ ธี ล งคะแนนเสี ย งเพื่ อ เลื อ กตั้ ง กรรมการเป น รายบุ ค คล โดยจะขอเก็ บ บั ต ร
ลงคะแนนทุกใบ เพื่อความโปรงใสและสอดคลองกับนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี
5.

การลงคะแนนในลักษณะดังตอไปนี้ จะถือวาการลงคะแนนดังกลาวเปนโมฆะ และจะถือเปนบัตรเสีย
1) บัตรลงคะแนนที่มีการทําเครื่องหมายเกินกวาหนึ่งชอง
2) บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน หรือไมไดแสดงเจตนาใด ๆ
3) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆาและไมมีการลงลายมือชื่อกํากับ
ในกรณีที่ผูถือหุนตองการแกไขการออกเสียง โปรดขีดฆาของเดิม และลงชื่อกํากับดวยทุกครั้งและเมื่อ
ประกาศผลการลงคะแนนเสียงในวาระใดแลว ถือวาการออกเสียงลงมติวาระนั้นเปนอันสิ้นสุด
เริ่มการประชุม
นายมารุต อรรถไกวัลวที ประธานกรรมการบริษัท ทําหนาที่ประธานในที่ประชุม กลาวเปดการประชุม
สามัญผูถือหุน ประจําป 2561
หลังจากนั้น ประธานฯ ไดขอใหผูดําเนินการประชุม เริ่มพิจารณาตามระเบียบวาระดังนี้

3

วาระที่ 1 รับทราบรายยงานผลการปฎิฎิบัติงานของบบริษัท และรายยงานคณะกรรมมการของบริษษัั ทสําหรับป 25560
ประธานฯ เชิญ คุณสมชาย มีเสน ประธ านเจาหนาที่บริ
บ หาร รายงานนผลการดําเนินินงานของบริษัทฯ และ
รายงานคคณะกรรมการขของบริษัทฯ สําหรับป 2560
คุณสมชาย มีเสน ประธานนเจาหนาที่บริหหาร แจงวา เนืนื่องจากบริษทยั
ัท งไมสามารถถออกงบการเงิงินป 2560
ได เพรา ะติดปญหาบางประการ ดังนั้นในวาระ นี้ จะขอรายงงานแผนธุร กิจของบริ
จ
ษัทในนป 2561 ตามมที่ไดเคย
นําเสนอ กับผูถือหุน เมืมื่อวันประชุมวิ
ม สามัญผูถือหหุนครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันนธ 2561 ที่ผานมา
า โดย
คณะกรรมการบริหารจจะพยายามทําให
ใ มีผลการดําเเนินงานถึงจุดคุคมทุนในป 2561 ตามโครงสสรางธุรกิจหลัักแบงเปน
4 กลุม ดังงนี้

โโครงสรางธุรกิจหลัก 4 กลุมประกอบด
ม
วย
1. กลุมสิ่งพิมพ ( Print) ประกอบดว ย สื่อหนังสือพิมพ เดอะเนชั่น หนังสือพิ มพ กรุงเทพธุธุรกิจ และ
หนังสือพิพมพคมชัดลึก
22. กลุมทีวี ( Broadcast) ประกอบด
ป
วย ททีวีดิจิทัล 2 ชชอง คือ Nation TV22 และชชอง NOW26 (สืบเนื่อง
จากมติทีท่ีประชุมวิสามัมัญผูถือหุน ครัรั้ งที่ 1/2561 เมมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 25661 ไมอนุมัติใหหจําหนาย
เงินลงทุนของบริ
น
ษัท แบงคอก
แ
บิสสิเนส บรอดแคสติ้ง จํากัด (BBB) จึงถือวาบบริษัทยังคงดําเนินธุรกิจ
ทีวีดิจิทัลช
ล อง NOW 26 อยู)
33. กลุมสื่อดิจิทัล ( Digitaal) ซึ่งบริษัทคคาดวาสามารถถสรางรายไดเพิ่มขึ้นจากชองงทางนิวมีเดียของคมชั
ข
ด
ลึก เนชันสุ
น่ ดสัปดาห ในนามบริ
ใ
ษัทคคมชัดลึก จํากัด และชองทางสื่อของเนชั่นที วีชอง 22
4. กลุมกิจกรรม
ก (Event) เปนการนํา CContent ของธุรกิ
ร จหลัก มาจัดทํ
ด ากิจกรรม ( Event) 5 ประะเภท ดังนี้
4.1) กิจกรรมกี
ก
ฬา (Spport) เชน ปนจักรยาน และ กีฬามาราธอน
4.2) กิจกรรม
ก EXPO เกี
เ ่ยวกับมหกรรรมเรื่องไอที หรื
ห อ เรื่องการเงิน
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4.3) กิจกรรมด
ก
านแจกกรางวัล เชน แแทนคุณแผนดิิน หรือ งานคมมชัดลึกอวอรด
4.4) กิจกรรมอบรมสั
ก
มมนา
ม ของสื่อ กรุงเทพธุรกิจ และ มหาวิทยาลั
ย ยเนชั่น
4.5) กิจกรรม
ก คมชัดลึึกฝกอาชีพ
ทั้งนี้ ในป 25661 บริษัทจะจัดกิ
ด จกรรมสัมมมนาของกรุงเททพธุรกิจประมาณ 11 งาน ซึ่งงเพิ่มขึ้นจากปปกอนที่จัด
สัมมนา 4 งาน นอกจากนั้น บริษัทยังสร
ง างรายไดเพพิ่มขึ้นโดยการรรับจัดงานสัมมนาใหหนวยยงานราชการแและเอกชน
อื่นๆ ดวย หากงานดังกล
ก าวไมตรงกับงานสั
บ มมนาหหลักของบริษทั
นอกจากนี้ จาากการสํารวจจธุรกิจสื่อในเ ครือของเนชั่น ที่อยูในรูปแบบโซเชี
แ
ยลมีมีเดีย (social media
platform)) พบวามีผูเขาชมทั
ช ้งหมด 188 ลานคน มาจาากชองทางตางๆได
ง แก Facebook, Twitterer, YouTube, Line และ
Instagram
m ดังนี้
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โดยใในแตละสื่อขอองธุรกิจกลุมบริ
บ ษัท สรุปดังนี้
1. NATION 222 ปจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด 10.83 ลานคนน แบงเปน Faccebook 6.48 ลานคน, Twiitter 3.86
ลานคน , Youu tube 0.30 ลานคน, LINEE 0.13 ลานคนน และ Instagraam 0.067 ลานนคน

2. คมชัดลึก มีสมาชิ
ม กรวม 4.055 ลานคน แบงงเปน Faceboook 2.4 ลานคนน, Twitter 1.6 ลานคน และ Instagram
0.047 ลานคนน
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3. เนชั่นสุดสัปดาห
ด ผูบริหารชชุดปจจุบันไดปปรับปรุงเว็บไซซตเนชั่นสุดสัปดาหกลับมาใใหม (หลังจากกบริษัทได
ปดเว็บไซตดังกล
ง าวเมื่อกลางป 2560) เนืนื่องจากพบวามีแฟนเพจจํานวน
น 1.89 ลาานคน ซึ่งนาจะสามารถ
สรางรายไดใหหเพิ่มขึ้นได โดดยมีผูเขาชมในน Facebook 1.8
1 ลานคน แลละ Twitter 0.009 ลานคน

4. กรุงเทพธุรกิจ เนื่องจากเปนขอมูลขาวสสารในกลุมธุรกิจมีแฟนเพจ จํจานวน 1 ลานนคน แบง เปน Twitter
0.73 ลานคน และ Faceboook 0.27 ลานคน
ในป 2560 กลลุมบริษัทมีรายยไดจากนิวมีเดี ยของกรุงเทพพธุรกิจ จํานวนน 23 ลานบาทท ในป 2561 จะพยายาม
จ
เพิ่มรายไดในสวนนี้เปน 30 ลานบาท
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5. THE NATIO
ON สื่อภาษาอัังกฤษ มีแฟนเเพจรวม 0.59 ลลานคน ผานชองทาง Twitteer 0.49 ลานคนน
และ Faceboook 0.096 ลานคน

คุณสมชาย มีเสน ประธานนเจาหนาที่บริ หาร ไดนําเสสนอรายงานรรายไดในดิจิททัั ลมีเดียในชวงวันที่ 15
มีนาคม 22561- 8 เมษายยน 2561 ของ เนชั่นทีวี พบวามีรายไดสูงสดในวั
สุ
นที่ 7 เมมษายน 2561 เเทากับ 32,214 บาท โดย
มีรายไดเฉฉลี่ยตอวันประะมาณ 12,792 บาท
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สําหรับรายไดดสื่อของคมชัดลึ
ด ก ในชวงวัันที่ 15 มีนาคม 2561- 8 เมษายน 2561 มี รายไดสูงสุดในวันที่ 5
เมษายน 22561 เทากับ 30,884
3
บาท เฉฉลี่ยตอวันประมาณ 13,507 บาท
บ

ทั้งนี้ การหารายไดผานชองทางดิ
ง จิทัล ขอองสื่อกลุมเนชชั่น ไมมีตนทุนเพิ
น ่มขึ้นเนื่องงจาก บริษัทนา
นํ Content
ัท บปรุง
ของสื่อในนเครือมาตอยอดเพื่อเพิ่มรายไดใหกับบริษษัท และคาดววาในไตรมาส 3 ป 2561 หหลังจากบริษทปรั
ระบบนิวมีเดีย คาดวาจะมีรายไดวันละ
ล 1 แสนบาท
สําหรับในวารระรายงานผลกการดําเนินงานนของบริษัทสําหรับป 2560 ที่บริษัทยังไมมสามารถรายงงานใหกับ
ผูถือหุนททราบในวันนีได
ไ้ สืบเนื่องจากกมีรายการรายยไดคางรับบางงรายการเปนรายไดที่คณะกรรรมการบริษทยั
ัท งไมเชื่อ
วาจะถูกตตองและไมสามารถรั
า
บรองงได ซึ่งอยูระหหวางการตรวจจสอบโดยทีปรึ
่ป กษากฎหมาาย วารายการดังกลาวมี
จํานวนเททาไร
ประธานฯ เปดโอกาสใหผถืูถอื หุนซักถามแและแสดงความคิดเห็น เนื่องจากเป
ง
นวาระะที่แจงเพื่อทราบจึงไมมี
การลงมติติ
คุณศิริวัฒน วรเวทวุ
ว
ฒิคุณ ผูถือหุนที่เขา ประชุมดวยตตนเอง สอบถาามวา จากขอมมูลที่ประธานเจาหนาที่
บริหาร นําเสนอขางตนที
น ่เกี่ยวกับการเพิ่มรายไดจ ากนิวมีเดียตอวั
อ นจากหลักพันบาท เปนห ลายหมื่นบาทนั้น มีการ
วัดขอมูลจากอะไร
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คุณสมชาย มีเสน ประธานเจาหนาที่บริหาร ชี้แจงวา จํานวนดังกลาว วัดจากจํานวนการเขาชมสื่อเปน
รายไดจาก Facebook และ Ad Network เชน NATION TV ถายอดผูเขาชม (View) อยูระดับ 4-5 แสนคนบริษัทมี
ไดรายไดประมาณ 1-2 หมื่นบาท หากยอดผูเขาชมเพิ่มขึ้นเปนประมาณ 6 แสนคน บริษัทจะมีรายไดประมาณ 3
หมื่นบาท ดังนั้นบริษัทจะตองปรับปรุง Content ใหเปนที่สนใจของผูอาน เพื่อเปนการกระตุนและเพิ่มจํานวน
ผูเขาชมใน Page View ใหมากขึ้น ซึ่งจะทําใหบริษัทมีไดรายไดเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติ
คุณศิริวัฒน วรเวทวุฒิคุณ ผูถือหุนที่เขารวมประชุมดวยตนเอง กลาวขอบคุณประธานเจาหนาที่บริหารที่
ชี้แจงวิธีวัดขอมูลจากรายไดจากนิวมีเดีย ดังนั้น กรณี คมชัดลึก ปจจุบันที่ผูเขาชมตอวันประมาณ 5 แสนคน จะมี
รายไดประมาณ 2.3 หมื่นบาท ถาจะใหไดรายได 1 แสนบาทตอวัน จะตองมีผูเขาชมประมาณ 2.5 ลานคน หรือ
ประมาณ 4-5 เทาของผูเขาชมของคมชัดลึก ณ ปจจุบันถูกตองหรือไม
สวนเนชั่นทีวี จากขอมูลที่นําเสนอ มียอดผูชม (Page views per Day) 6 แสนคน มีรายไดประมาณ 2.9
หมื่นบาท ถาจะเพิ่มรายไดตอวันเปน 1 แสนบาท ตองเพิ่มยอด Page views ประมาณ 3-4 เทา หรือ 5 ลานวิว
จึงขอสอบถามความมั่นใจที่จะสามารถทํารายไดถึงวันละ 1 แสนบาท ในเดือนกรกฎาคม 2561
คุณสมชาย มีเสน ประธานเจาหนาที่บริหาร ชี้แจงวา การสรางรายไดผานสื่อนิวมีเดียวันละ 1 แสนบาท
นั้น บริษัทตองกระตุนการเขาชมของผูบริโภคโดยการทํารูปแบบ ของ Content ใหดีขึ้น พรอมกับลงวีดิโอคลิปให
มากขึ้น เพื่อเปนการเพิ่มจํานวนผูเขาชม ซึ่งจะทําใหรายไดเพิ่มขึ้น จึงมีความมั่นใจวาสามารถทําไดตามที่คาดไว
คุณศิริวัฒน วรเวทวุฒิคุณ ผูถือหุนที่เขารวมประชุมดวยตนเอง สอบถามถึงเหตุผล ที่บริษัทไมมีวาระการ
รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2561
คุณมารุต อรรถไกวัลวที ประธานฯ ชี้แจงวา เปนไปตามที่บริษัทไดแจงไวในการประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 2559 วาบริษัทจะไมนําเสนอหรือรับรองการประชุมครั้งกอน แตไดเปดชองทางใหผูถือหุนสามารถแกไข
เพิ่มเติมรายงานการประชุมผานเว็บไซตของบริษัทฯ
คุณศิริวัฒน วรเวทวุฒิคุณ ผูถือหุนที่เขารวมประชุมดวยตนเอง เสนอแนะวา เพื่อความโปรงใสและเปนไป
ตามหลั ก การกํ า กั บดู แ ลกิ จ การที่ ดี ซึ่ ง จากจํ า นวนผู ถื อ หุ น ของบริ ษั ทมี ป ระมาณ 4,500-5000 ราย จึ ง เสนอให
ดําเนินการใหถูกตองครบถวน โดยเสนอใหผูถือหุนรับรองรายงานการประชุมของครั้งกอนดวย ดังนั้นจึงขอให
ประธาน รับไวพิจารณาดวย
คุณมารุต อรรถไกวัลวที รับคําเสนอแนะของผูถือหุนไปพิจารณา
คุณศิริวัฒน วรเวทวุฒิคุณ ผูถือหุนที่เขารวมประชุมดวยตนเอง ถามถึงเรื่องการจําหนายทรัพยสินที่บริษัท
ไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้ง 1/2561 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2561 วาเกือบทั้งหมดทุกรายการ
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ตามที่คณะกรรมการเสนอ ยกเวน การจําหนายเงินลงทุนของบริษัท แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสติ้ง จํากัด (BBB)
หรือชอง NOW 26 ที่ไมไดรับการอนุมัติ ขอใหชี้แจงความคืบหนาผลการขายทรัพยสินดังกลาว
คุณสมชาย มีเสน ประธานเจาหนาที่บริหาร ชี้แจงวา บริษัทไดเปดใหมีการประมูลจําหนายทรัพยสิน
จํานวน 2 ครั้ง หลังจากที่ประชุมผูถือหุนไดอนุมัติ เมื่อ 28 กุมภาพันธ 2561 โดยเปดใหประกวดราคาในวันที่ 26
มีนาคม 2561 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 ปรากฏวาไมมีผูสนใจเขายื่นซองประกวดราคาทรัพยสินที่
บริษัทเสนอ ซึ่งอาจเปนผลมาจากราคาที่ผูสนใจพิจารณาแลววามีราคาที่คอนขางสูง อาจเปนปญหาที่ทําใหไมมี
ผูสนใจเขารวมประมูลในการจําหนายทรัพยสินของบริษัทดังกลาว ซึ่งผูสนใจที่จะซื้อไดเจรจาตอรองราคา แต
บริษัทไมสามารถลดราคาลงมาได เนื่องจากเปนราคาขั้นต่ําที่บริษัทไดขออนุมัติจากผูถือหุนไวแลว ดังนั้นในวาระ
อื่นๆ คณะกรรมการจะขอหารือกับผูถือหุนวาบริษัท จะขอแนวทางการดําเนินงานในการจําหนายทรัพยสินที่ไมใช
ธุรกิจหลักของบริษัท เพื่อใหการขายทรัพยสินของบริษัทประสบความสําเร็จตอไป
คุณศิริวัฒน วรเวทวุฒิคุณ ผูถือหุนที่เขารวมประชุมดวยตนเอง ขอใหคณะกรรมการบริษัท แจงความจริง
วาบริษัทจะลมละลายหรือไม เนื่องจากผลการดําเนินงานของบริษัทติดลบเพิ่มขึ้นมาโดยตลอด จนกระทั่งมีการ
เปลี่ยนแปลงกรรมการ และปจจุบันหุนบริษัทติดเครื่องหมาย SP เนื่องจากบริษัทไมสามารถนําสงงบการเงิน
ประจําป 2560 ได หรืออาจเปนไปไดวาสัดสวนของผูถือหุนของบริษัทนาจะติดลบจึงเปนเหตุผลที่บริษัทไม
สามารถสงงบการเงินได และแมวาจากการที่ทานประธานเจาหนาที่บริหารไดนําเสนอแผนการหารายไดเพิ่มขึ้นจาก
ชองทางนิวมีเดียแลวก็ตาม แตผูถือหุนยังไมเห็นทิศทางที่บริษัทจะฟนกลับมาได เนื่องจากปจจุบัน บริษัทมีภาระ
หนี้สินประมาณ 1,500 ลานบาท ซึ่งเปนหนี้ตั๋ว BE ประมาณ 500 ลานบาท ดังนั้นหากบริษัทไมสามารถจําหนาย
ทรัพยสินไดจะทําใหบริษัทลมละลายหรือไม
คุณมารุต อรรถไกวัลวที ประธานฯ กลาววา ขอใหผูถือหุนเห็นถึงความตั้งใจของคณะกรรมการชุดใหมที่
เขามาบริหารที่จะเขามากอบกูสถานการณ ซึ่งทุกคนทราบอยูแลววามีความยากลําบาก แตถามองดวยใจเปนธรรม
จะเห็นวาวิธีการของคุณสมชาย มีเสน ประธานเจาหนาที่บริหาร ที่นําเสนอเรื่องการเพิ่มรายได นาจะมีอนาคตและ
มีทิศทางในการหารายไดใหเพิ่มขึ้นได ดังนั้นบริษัทจะดําเนินการพรอมกันใน 2 ทิศทาง คือ (1) ทิศทางการเพิ่ม
รายไดใหกับบริษัท (2) ทิศทางในการลดคาใชจายที่ไมจําเปนของบริษัท ซึ่งเปนประเด็นที่อยูระหวางการพิจารณา
และในฐานะประธานกรรมการ ที่ไดรับเชิญใหเขามาชวยดูแลบริหารจัดการและกอบกูกิจการของบริษัทจนถึง
ปจจุบัน และสิ่งที่คุณศิริวัฒน ไดใหคําเสนอแนะนั้น คณะกรรมการขอรับไปพิจารณาทั้งหมด นอกจากนี้ ในสิ่งที่
คณะกรรมการบริหารไดเริ่มดําเนินการไปแลวขอเรียนใหผูถือหุนทราบวา คุณสมชาย มีเสน รับตําแหนงประธาน
เจ าหน าที่ บ ริห ารไดป ระมาณ 2-3 เดื อ น ได บ ริห ารงานค อ นข างกระชั บ ดัง นั้ น ขอให ทานผู ถื อหุ น ให โ อกาส
กรรมการบริหารชุดใหมดวย สวนสิ่งที่ผานมาขออนุญาตไมกลาวถึง
คุณศิริวัฒน วรเวทวุฒิคุณ ผูถือหุนที่เขารวมประชุมดวยตนเอง กลาววา จากสถานการณของบริษัท ณ
ปจจุบัน หากพิจารณาตามผลการดําเนินงาน เปนตัวเลขที่วิกฤตสําหรับบริษัทมาก และตามที่คุณสมชาย มีเสน
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ประธานเจาหนาที่บริหาร ไดแสดงวิสัยทัศน ดังนั้นเชื่อวาตองการเขามาแกไขปญหาบริษัทจริงจึงขอเอาใจชวยดวย
ความจริงใจ เพราะราคาหุนลาสุดอยูที่หุนละ 0.38 บาท และปจจุบันยังติด SP ซึ่งตนเองเคยผานวิกฤตป 2540
มาแลวจึงมีความเขาใจและเห็นใจ ในเมื่อประธานและประธานเจาหนาที่บริหารขอโอกาสและมีความมั่นใจวา
สามารถจะพลิกสถานการณบริษัทขึ้นมาได อีกทั้งแจงวาจะทําใหบริษัทถึงจุดคุมทุน ( Break event) ไดในปนี้
คุณสมชาย มีเสนประธานเจาหนาที่บริหาร กลาวใหความเชื่อมั่นกับผูถือหุนวาคณะกรรมการบริหารทุก
คนจะทําหนาที่ใหดีที่สุด และจะพยายามทําใหผลการดําเนินงานบริษัทในป 2561 ถึงจุดคุมทุนใหได สําหรับเรื่อง
ภาระหนี้สินที่คางมาจากผลการดําเนินงานที่ผานมา เปนเรื่องที่คณะกรรมการบริหารชุดใหมยอมรับวาลําบากใจใน
การแกไขแตวาจะไมทอดทิ้งและจะรับผิดชอบตอเจาหนี้ของบริษัททุกราย โดยจะบริหารจัดการแกไขปญหาใหดี
ที่สุด ซึ่งวิธีที่แกไขไดดีที่สุดในตอนนี้ คือการจําหนายทรัพยสินที่ไมใชธุรกิจหลักของบริษัท เพื่อใหเจาหนี้เชื่อมั่น
วาบริษัทสามารถชําระหนี้ได
คุณศิริวัฒน วรเวทวุฒิคุณ ผูถือหุนที่เขารวมประชุมดวยตนเอง กลาววา สิ่งที่คณะกรรมการบริหารได
แสดงวิสัยทัศนมานี้ ขอใหทานประธานใหความเชื่อมั่นกับผูถือหุนอีกครั้ง วาจะทําทุกอยางเพื่อปกปองผูถือหุนทั้ง
4,500 ราย และทําให บริษัท เนชั่นมัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) ฟนจากวิกฤตขึ้นมาได
คุณมารุต อรรถไกวัลวที ประธานฯ กลาวขอบคุณ คุณศิริวัฒน วรเวทวุฒิคุณ ที่ไดใหคําแนะนําถือเปน
ประโยชนกับบริษัทอยางมาก และสิ่งที่คุณศิริวัฒน ไดฝากไวถือเปนหนาที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการ
บริ ห ารทุ ก คนที่ จ ะต อ งปฎิ บั ติ ห น า ที่ ใ ห ดี ที่ สุ ด เต็ ม ความสามารถที่ มี อ ยู เพื่ อ กอบกู แ ละพลิ ก ฟ น บริ ษั ท เนชั่ น
มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) ใหกลับมาใหมใหได
คุณภูวนารถ ณ สงขลา ผูถือหุนที่รับมอบฉันทะจาก สมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย สอบถาม 2 ประเด็น
ดังนี้
1. ขอทราบยุทธศาสตรในการหารายไดของธุรกิจหลัก นอกจากการหารายไดจากนิวมีเดียที่ไดเสนอใหผู
ถือหุนรับทราบแลว
2. เนื่องจากกลุมผูถือหุนจาก News เขามาเปนผูถือหุนใหญและกรรมการหลายทานมาจากกลุมของ
News ไมทราบวาจะบริหารจัดการบริษัท เนชั่นฯ ใหมีความแตกตางระหวางชองทีวี เพื่อสรางจุดขาย
ที่ชัดเจนอยางไร เนื่องจากมีกระแสขาวมาวา จะมีทีมของ News เขามาทํางานดวย เกรงวาการ
บริหารธุรกิจจะเหมือนกันและจะกระทบกับธุรกิจของบริษัทหรือไม และขอทราบความชัดเจน ใน
การบริหารชอง NATION TV22 และ ชอง NOW26 จะเหมือนกับชอง สปริงนิวส หรือมีความ
แตกตางกันอยางไร

12

คุณสมชาย มีเสน ประธานเจาหนาที่บริหาร ชี้แจง ดังนี้
1. เรื่องเปาหมายรายไดของกลุมธุรกิจหลัก
 กลุ ม สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ (Print)
ตามที่ ไ ด ป ระชุ ม ร ว มกั บ ฝ า ยขายของกลุ ม สื่ อ หนั ง สื อ พิ ม พ 3 ฉบั บ
(หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ , คมชัดลึก และ เดอะเนชั่น) ตั้งเปายอดขายไมต่ํากวา 470 ลานบาท และ
มีรายไดจากนิวมีเดียสําหรับกลุมสื่อสิ่งพิมพ 3 ฉบับๆละ 50 ลานบาท (รวมประมาณ 150-180 ลาน
บาท) ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาวะของสื่อสิ่งพิมพ ณ ปจจุบันดวย โดยรวมแลวสําหรับกลุมสื่อสิ่งพิมพตั้ง
เปารายไดป 2561 ประมาณ 700 ลานบาท
 กลุม ธุรกิจทีวี ประกอบดวย
1) ชองขาว NATION TV22 ตั้งเปารายไดประมาณ 600 ลานบาท แบงเปนรายไดจากการขาย
โฆษณาประมาณรอยละ 80 หรือประมาณ 480 ลานบาท และอีกรอยละ 20 รายไดจากนิวมีเดีย
และ การจัดกิจกรรม ทั้งนี้สําหรับทีวีดิจิทัล มีแนวโนมที่คาดวาจะไดรับความชวยเหลือจาก
ภาครัฐ ให กสทช. พักการชําระหนี้ใบอนุญาตทีวีดิจิทัล 3 ป และลดคาเชาสัญญาณโครงขายลง
50% ในระยะเวลา 2 ป (จากเดิมจายเดือนละประมาณ 5 ลานบาท เปนเดือนละประมาณ 2.5 ลาน
บาท)ดังนั้นหาก NATION TV ไดรับการชวยเหลือของภาครัฐภายในป 2561 NATION TV
นาจะคุมทุนและนาจะกําไรไดในปตอไป
2) ชอง NOW 26 เปนชองที่บริหารจัดการคอนขางยาก เนื่องจากขาดผูมีความชํานาญในการบริหาร
ชอง Variety หรือชองบันเทิง เพราะกลุมเนชั่นสวนใหญมีความชํานาญดานขาว อยางไรก็ตาม
เนื่องจาก NOW ไดซื้อลิขสิทธิ์สารคดีไว หลายรอยลานบาท เพื่อทําให ชอง NOW อยูในอันดับเร
ตติ้งที่ 12 จนถึงปจจุบันนี้ และจากนโยบายภาครัฐที่จะชวยเหลือขยายเวลาการพักชําระหนี้ และ
ลดคาเชาสัญญาณโครงขายทีวีดิจิทัล ดังกลาว หากชอง NOW 26 มีรายไดปละประมาณ 250 ลาน
บาท คิดวานาจะครอบคุมคาใชจายได เนื่องจากไมตองลงทุนเรื่องการผลิต อยางไรก็ตาม บริษัท
มีแผนในการจะเจรจาความรวมมือกับผูที่สนใจในการ Sharing content โดยไมมีคาใชจาย หรือมี
ค า ใช จายที่ ต่ํ า ที่ สุด เพื่ อ แบงรายได กันโดยไม ตองเพิ่ ม ต น ทุ น ทั้ ง นี้ จ ะต อ งรักษา
เรตติ้งของชองอยูในระดับตนๆ เชนเดิม ในขณะที่ยังสามารถควบคุมคาใชจายในการลงทุนได
2. เรื่องกลุม News ที่จะเขามาบริหารบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) ในฐานะผูถือหุนใหญ ขอชี้แจง
วาไมมีสวนเกี่ยวของในเรื่องการบริหารของชองสปริงนิวส กับ ชอง NATION และไมมีการโยกยายพนักงาน
มาเชนกัน นอกจากนี้ นับตั้งแตกรรมการบริหารชุดใหมไดเริ่มปฎิบัติงานมาระยะเวลา 2 เดือนที่ผานมาไมมี
การใหพนักงานลาออก ยกเวนพนักงานขอลาออกเอง ซึ่งใชวิธีการบริหารจัดการบุคคลากรใหเหมาะสมกับงาน
และปรับเปลี่ยนใหมาชวยงานในนิวมีเดียมากขึ้นและปรับปรุงวิธีการขายของฝายขาย เพื่อใหเกิดความชัดเจน
ขึ้น โดยแบงฝายขายตามประเภทธุรกิจหลักของบริษัท เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายของรายไดที่ได
แจงใหทราบขางตน
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ผูถือหุน ที่มาประชุมดวยตนเอง ไดเสนอแนะวา ปจจุบันกฎหมายวาดวยการฟนฟูกิจการของลูกหนี้ นาจะทําให
บริษัทไดประโยชนเนื่องจากกฎหมายฟนฟูกิจการ บริษัทอาจจะไดรับประโยชนในการพักชําระดอกเบี้ย สวนเรื่องการชําระ
เงินตนบริษัทตองขอเจรจากับเจาหนี้ตั๋ว BE , เจาหนี้เงินกูยืมสถาบันการเงิน ซึ่งเจาหนี้จะไดรับคืนแนนอนหลังจากที่บริษัท
จําหนายทรัพยสินไดแลว นอกจากนี้ในการจําหนายทรัพยสินของบริษัทควรใชสื่อเนชั่นกรุปที่มีอยูใหเปนประโยชน เชน ลง
ประกาศในหนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ ลงสื่อทีวีซึ่ง จะชวยในการประชาสัมพันธการขายทรัพยสินของบริษัทที่จะทําให
ผูสนใจทราบขาวสารไดทั่วถึงและอาจทําใหบริษัทจําหนายทรัพยสินไดเร็วขึ้น
ประธาน ขอบคุณผูถือหุนที่ไดใหการแนะนํา
ไมมีผูถือหุนทานใดสอบถามเพิ่มเติมอีก
ประธานฯ แถลงวา เนื่องจากวาระนี้เปนวาระรายงานเพื่อทราบ จึงไมมีการลงคะแนนเสียง
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติและรับรองงบการเงินประจําปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ผูดําเนินการประชุม ชี้แจงวา สืบเนื่องจากวาระที่ 1 ตามที่ประธานเจาหนาที่บริหาร ไดแจงใหที่ประชุม
รับทราบไปแลววา บริษัทฯ ยังไมสามารถออกงบการเงินเพื่อรับรองผลการดําเนินงานประจําปสิ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2560 ได ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความจําเปนตองงดการพิจารณาในวาระนี้ไปกอน และเมื่องบการเงิน
ประจําป 2560 ไดจัดทําเปนที่เรียบรอยแลว บริษัทฯ จะนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาตอไป
ประธานฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็น
คุณธนบดี สวัสดศรี ผูรับมอบฉันทะ สอบถามวา ตามที่ผูดําเนินการประชุมไดแจงวางดเวนการพิจารณา
รับรองงบการเงินประจําปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 นั้นขอทราบเหตุผล และไมทราบวาในงบการเงินมี
ประเด็นที่เปนสาระสําคัญใดถึงไมสามารถรับรองงบการเงินป 2560 ได
คุณสมชาย มีเสน ประธานเจาหนาที่บริหาร ชี้แจงวา บริษัทไดชี้แจงตอตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยแลว เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 ในการขอเลื่อนสงงบการเงินประจําป 2560 ออกไปอีกจนถึงวันที่ 30
เมษายน 2561วา เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทไดรับรายงานจากคณะกรรมการบริหารวาไดตรวจสอบพบขอมูลไม
ปกติในงบการเงินบางรายการ และเห็นวาเปนเรื่องที่มีนัยสําคัญตองบการเงิน ดังนั้น บริษัทจึงยังไมสามารถออกงบ
การเงินเพื่อรับรองผลการดําเนินงานได และทําใหผูสอบบัญชีไมสามารถสรุปผลการตรวจสอบได และขณะนี้อยู
ระหวางการตรวจสอบขอมูลที่ผิดปกติตั้งแตป 2558 จนถึงป 2560 โดยพบวามีความผิดปกติของรายการรายไดคาง
รับ โดย ณ สิ้นไตรมาส 2 ป 2560 มีรายไดคางรับประมาณ 790 ลานบาท ซึ่งไมทราบวาเปนรายไดที่เปนจริงหรือ
เท็จ ทั้งนี้ หลังจากที่เขามาเปนกรรมการเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560 และไดรับแตงตั้งเปนประธานเจาหนาที่บริหาร
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ 2561 ไดเสนอใหคณะกรรมการบริหารแตงตั้งคณะทํางานชุดพิเศษ ขึ้นในวันที่ 13 กุมภาพันธ
2561 เพื่อตรวจสอบขอเท็จจริงของรายไดคางรับที่มียอดสูงมากและพบวามีความไมปกติจริง ที่มียอดรายไดคางรับ
ที่ไมเปนจริงอยูเกือบ 60% และทําใหคณะทํางานชุดพิเศษพบขอเท็จจริงวารายไดที่มีจํานวนสูงมาก เปนผลมาจาก
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การตกแตงบัญชี จึงทําใหคณะกรรมการชุดใหมไมสามารถรับรองงบการเงินไดทันที และบริษัทจําเปนตองใหที่
ปรึกษากฎหมายพิจารณาเมื่อพบวามีรายไดคางรับที่ไมเปนความจริงถึง 60% บริษัทควรดําเนินการทางกฎหมาย
อยางไรไดบาง ซึ่งขณะนี้ ที่ปรึกษาฝายกฎหมายไดรายงานมาวา อยูระหวางการทําขอสรุปวาผิดกฎหมายขอใดบาง
และสามารถรองเรียนกับ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (กลต.) ไดอยางไร นี้คือ
สาเหตุหลักที่ทําใหบริษัทยังไมสามารถอนุมัติงบการเงินได และตองขอเรียนใหผูถือหุนทราบวา คณะกรรมการ
บริษัทชุดใหมทุกทานที่ไดรับแตงตั้งเขามาตองการทํางานอยางโปรงใส ตรงไปตรงมา หากพบอะไรที่ไมปกติ และ
อาจผิดตอขอกฎหมาย คณะกรรมการบริษัทจึงไมสามารถที่จะยอมรับได และตองตรวจสอบความจริงที่เกิดขึ้นกอน
เพื่อที่จะใหการบริหารงานของบริษัทเนชั่นกรุปเปนไปอยางโปรงใสที่สุด
คุณธนบดี สวัสดศรี ผูรับมอบฉันทะ สอบถามวา นอกจากรายไดคางรับแลวทราบมาวามีประเด็นเรื่อง
การกูยืมเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคอนขางสูง เปนความจริงหรือไม และจะดําเนินการอยางไร
คุ ณ สมชาย มี เ สน ประธานเจ า หน า ที่ บ ริ ห าร ตอบว า เรื่ อ งการกู ยื ม เงิ น ที่ อั ต ราดอกเบี้ ย ค อ นข า งสู ง
เนื่องจากเปนการกูยืมเงินที่มีความตองการใชเงินดวนตลอดเวลา และตามที่คุณศิริวัฒน แนะนําวาเปนหนาที่ของ
ประธานเจาหนาที่บริหาร ณ ปจจุบันที่ตองไปเจรจาตออายุเงินกู และขอผอนผันขยายระยะเวลาการชําระหนี้ออกไป
กอน โดยผูบริหารชุดใหมเริ่มเจรจากับผูใหกูแลว ทั้งที่ไมใชเปนผูที่เริ่มตนในการกูยืมเงิน
สวนดอกเบี้ยที่สูงนั้น บริษัทจะตองรับผิดชอบชําระหนี้ตอไป แตคงตองเจรจากับเจาหนี้ขอใหปรับลด
ดอกเบี้ยใหอยูในอัตราดอกเบี้ยปกติ
คุณศิริวัฒน วรเวทวุฒิคุณ ผูถือหุนที่เขารวมประชุมดวยตนเอง สอบถามถึง เรื่องรายไดคางรับที่ไมเปน
รายไดจริง เกือบ 60% นั้น เปนรายไดคางรับที่คางนานกี่ปแลว และจะสามารถเรียกรองใหคณะกรรมการชุดเดิม
รับผิดชอบไดหรือไม
คุณสมชาย มีเสน ประธานเจาหนาที่บริหาร ชี้แจงวา เปนรายไดคางรับที่คางมาตั้งแตป 2558 ถึง ป 2560
คุณศิริวัฒน วรเวทวุฒิคุณ กลาววา จากเหตุผลที่ประธานเจาหนาที่บริหารชี้แจงมาคงเปนที่มาของฐานะ
การเงินของบริษัทในวันนี้ และในฐานะผูถือหุนเชื่อวากรรมการแตละทานไมใชนอมินีของผูถือหุนกลุมใด ถึงจะมี
อดีตกรรมการของบริษัท นิวสเน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) มาเปนกรรมการของบริษัท แตไดลาออกจาก
การเปนกรรมการของบริษัท นิวสเน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) แลว ซึ่งถือวาเปนกรรมการของ NMG
อยางโปรงใสและเชื่อวาไมมีผลประโยชนทับซอนเพื่อใหผูถือหุนไววางใจได ดังนั้น ขอใหประธานชวยแถลงตอที่
ประชุมผูถือหุนดวยวา ทุกทานที่เขามาเปนกรรมการของบริษัทในที่นี้เปนเอกเทศไมไดรับอิทธิพลใดๆ จากกลุมผู
ถือหุนใหญ เพราะไมอยากใหมาเปนประเด็นตองมาฟองรองกันตอไปอีก
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คุณมารุต อรรถไกวัลวที ประธานฯ กลาววา กรรมการทุกทานที่ไดรับการแตงตั้งเขามาทั้งหมด มีความ
ตั้งใจใชความรูความสามารถอยางเต็มที่ เพื่อเขามาชวยพลิกฟน บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) ให
ผานพนวิกฤตใหไดจริงๆ จึงขอใหคุณศิริวัฒน และผูถือหุนวางใจไดในประเด็นดังกลาว
ไมมีผูถือหุนทานใดสอบถามเพิ่มเติม
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงดจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ผูดําเนินการประชุม ชี้แจงวา สําหรับวาระที่ 3 สืบเนื่องกับวาระที่ 1 และ 2 บริษัทฯ จึงของดการพิจารณา
ในวาระนี้ออกไปกอนเชนกัน
ประธานฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็น
ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอใหผูดําเนินรายการนําเสนอ
วาระ 4
สําหรับวาระนี้ ไดมีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิ่มเติมรวมทั้งสิ้นเปน 91 ราย นับรวมจํานวนหุนที่เขารวม
ประชุมในวันนี้ไดทั้งสิ้น 2,606,222,372 หุน คิดเปนรอยละ 71.18
วาระที่ 4 พิจารณาแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระและแกไขอํานาจกรรมการ
ผูดําเนินการประชุม รายงานวา ตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอที่ 15 กําหนดวาในการประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการ 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมดขณะนั้นพนจากตําแหนง ถาจํานวนกรรมการจะ
แบงออกใหเปนสามสวนไมไดก็ใหออกโดยจํานวนที่ใกลเคียงที่สุดกับสวน 1 ใน 3 ปจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการ
ทั้งสิ้น 8 ราย ทั้งนี้ในป 2561 มีกรรมการที่ออกตามวาระจํานวน 3 ราย ดังนี้
1) นายมารุต อรรถไกวัลวที ตําแหนง ประธานกรรมการ
2) นายสุพจน เพียรศิริ
ตําแหนง กรรมการ
3) นายสนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม ตําแหนง กรรมการ
ทั้งนี้ นายสุพจน เพียรศิริ ตําแหนงกรรมการ ไดแจงความประสงคไมขอรับเลือกเพื่อแตงตั้งใหกลับเขา
ดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง เนื่องดวยติดภารกิจอื่นที่อยูในความรับผิดชอบหลายประการ
ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสวนนอยสามารถเสนอชื่อบุคคลที่เห็นวามีคุณสมบัติเหมาะสม
เพื่อรับการคัดเลือกเปนกรรมการบริษัทฯ ตั้งแตวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 26 มกราคม 2561 ผานทาง
เว็บไซตของ บริษัทฯ ผลปรากฏวาไมมีผูถือหุนรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อดํารงตําแหนงกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทฯ จึงไดพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561
เพื่อพิจารณาแตงตั้ง นายมารุต อรรถไกวัลวที และนายสนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรมกลับเขาดํารงตําแหนงอีกวาระ
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หนึ่ง และ เสนอใหพิจารณาแตงตั้ง นายธัชพงศ ธรรมพุฒิพงศ เขาดํารงตําแหนงกรรมการ แทนนายสุพจน เพียรศิริ
ที่ครบวาระ ทั้งนี้ ประวัติของบุคคลที่ไดรับการเสนอแตละทานปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 4 ในเอกสารประกอบ
หนังสือนัดประชุมซึ่งไดจัดสงใหแกผูถือหุนทุกทานแลว สําหรับประวัติของนายธัชพงศ ธรรมพุฒิพงศ บริษัทได
แจงเพิ่มเติมวาในปจจุบัน นายธัชพงศ ยังคงดํารงตําแหนงกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบในบริษัท วิค
แอนด ฮุคลันด จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยอีกแหงหนึ่งดวย แตบริษัทดังกลาวมิได
ประกอบธุรกิจเดียวกันหรือเปนการแขงขันกับธุรกิจของบริษัทแตอยางไร
นอกจากนี้ เพื่ อ ให อํ า นาจลงนามผู ก พั น ของกรรมการบริ ษั ทฯ ได รั บ การแก ไ ขให ส อดคล อ งกั บการ
เปลี่ยนแปลงกรรมการของบริษัทฯ ในกรณีที่ประชุมมีมติอนุมัติแตงตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการที่ครบวาระทั้ง
3 ตําแหนงตามขอเสนอของคณะกรรมการ ใหถือวาที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 มีมติอนุมัติการแกไข
อํานาจลงนามผูกพันบริษัทของกรรมการใหสอดคลองกับการแตงตั้งกรรมการใหมขางตนดวย เปนดังนี้
“นายมารุต อรรถไกวัลวที นายเทพชัย แซหยอง นายสมชาย มีเสน นายสนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม นายธัชพงศ
ธรรมพุฒิพงศ กรรมการสองในหาคนนี้ลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท”
ประธานฯ แจงตอที่ประชุมวา เนื่องจากในวาระนี้ ประธานฯ และคุณสนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรมถือเปนผูมี
สวนไดเสีย จึงขออนุญาตออกจากหองประชุมชั่วคราวในระหวางการพิจารณาในวาระนี้เพื่อใหเกิดความโปรงใส
โดยขอมอบหมายให คุณอภิวุฒิ ทองคํา ประธานกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหนาที่ประธานในที่ประชุมในวาระนี้
แทน
นายอภิวุฒิ ทองคํา ประธานกรรมการตรวจสอบ ไดเปดโอกาสใหซักถามและแสดงความคิดเห็น
ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ประธานฯ ขอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการทีตองออกตามวาระ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ ดวยคะแนนเสียง
ขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
4.1 นายมารุต อรรถไกวัลวที ตําแหนงประธานกรรมการ ดวยคะแนนเสียง
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

2,553,705,870
13,987,102
38,529,400
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
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97.98
0.54
1.48
0.00

4.2 นายสนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม ตําแหนงกรรมการ ดวยคะแนนเสียง
เห็นดวย
2,532,695,870 เสียง คิดเปนรอยละ
ไมเห็นดวย
14,697,102 เสียง คิดเปนรอยละ
งดออกเสียง
58,829,400 เสียง คิดเปนรอยละ
บัตรเสีย
0 เสียง คิดเปนรอยละ

97.18
0.56
2.26
0.00

4.3 นายธัชพงศ ธรรมพุฒิพงศ ตําแหนงกรรมการ ดวยคะแนนเสียง
เห็นดวย
2,532,695,870 เสียง คิดเปนรอยละ
ไมเห็นดวย
13,697,102 เสียง คิดเปนรอยละ
งดออกเสียง
59,829,400 เสียง คิดเปนรอยละ
บัตรเสีย
0 เสียง คิดเปนรอยละ

97.17
0.53
2.30
0.00

ดังนั้น จึงถือวาที่ประชุมมีมติอนุมัติแตงตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการที่ครบวาระทั้ง 3 ตําแหนง รวมถึง
อนุมัติการแกไขอํานาจลงนามผูกพันบริษัทของกรรมการใหสอดคลองกับการแตงตั้งกรรมการใหมขางตนตามที่
เสนอ
คุณอภิวุฒิ ทองคํา ประธานกรรมการตรวจสอบ ที่ปฎิบัติหนาที่เปนประธานในที่ประชุมแทน ไดขอเชิญ
คุณมารุต อรรถไกวัลวที ประธานกรรมการ มาปฎิบัติหนาที่ประธานในที่ประชุมในวาระถัดไป
วาระที่ 5 พิจารณากําหนดคาตอบแทนของกรรมการ
ผูดําเนินการประชุม รายงานวา บริษัทฯ พิจารณาเสนอคาตอบแทนกรรมการประจําป 2560 และป 2561
โดยเสนอใหจายคาตอบแทนเฉพาะกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร โดยสําหรับ
กรรมการบริษัทที่เปนพนักงานของบริษัทฯ หรือบริษัทยอยจะไมไดรับคาตอบแทนกรรมการ โดยกําหนดการจาย
เปนรายไตรมาสและไมมีคาตอบแทนในรูปแบบอื่นดวย
สื บ เนื่ อ งจากที่ ป ระชุ ม สามั ญ ผู ถื อ หุ น ประจํ า ป 2560 เมื่ อ วั น ที่ 28 เมษายน 2560 มิ ไ ด มี ม ติ อ นุ มั ติ
คาตอบแทนกรรมการประจําป 2560 เนื่องจากไดรับคะแนนเสียงเห็นชอบนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทั้งหมด
ของผูถือหุนที่มาประชุม อยางไรก็ตาม กรรมการของบริษัทฯ ไดสละเวลามาปฏิบัติหนาที่ใหกับบริษัทฯ ในระหวาง
ป 2560 คณะกรรมการไดพิจารณาแลวจึงเห็นสมควรเสนอใหมีการพิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป
2560 อีกครั้ง โดยเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 พิจารณาอนุมัติตามวาระยอย ดังนี้
5.1
พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการประจําป 2560
5.2
พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการประจําป 2561
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รายละเอียดของคาตอบแทนกรรมการเปนไปตามที่ปรากฏในหนังสือนัดประชุมและตามที่แสดงอยูบนจอภาพใน
ขณะนี้ โดย บริษัทฯ เสนอคาตอบแทนกรรมการ ดังนี้
ตําแหนง

ขอเสนอคาตอบแทนป 2561

คาตอบแทนป 2560

(บาทตอทาน)

(บาทตอทาน)

ประธานกรรมการ

400,000

400,000

ประธานกรรมการตรวจสอบ

400,000

400,000

กรรมการตรวจสอบ

300,000

300,000

กรรมการอิสระ

200,000

200,000

กรรมการที่ไมใชผูบริหาร

200,000

200,000

ไมรับคาตอบแทน

ไมรับคาตอบแทน

กรรมการ (ที่ มี ฐ านะเป น พนั ก งาน
ของบริษัทและบริษัทยอย)

ประธานฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็น
คุ ณ ศิ ริ วั ฒ น วรเวทวุ ฒิ คุ ณ ผู ถื อ หุ น ที่ เ ข า ร ว มประชุ ม ด ว ยตนเอง แสดงข อ คิ ด เห็ น ว า ประเด็ น เรื่ อ ง
คาตอบแทนกรรมการสําหรับปนี้ไมขัดของตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอมา แตดวยบริษัทมีภาระคาใชจายสูงอยู
แลวและมีผลการดําเนินงานขาดทุนอยางมาก หวังวาในปถัดไปขอใหคณะกรรมการชวยพิจารณาถึงความเหมาะสม
กอนที่จะเสนอใหผูถือหุนอนุมัติ
ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ ขอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณา
อนุมัติคาตอบแทนกรรมการประจําป 2560 และป 2561 ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติ คะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3
ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม ดังนี้
5.1 อนุมัติคาตอบแทนกรรมการประจําป 2560
เห็นดวย
ไมเห็นดวย

2,546,418,970 เสียง
974,002 เสียง

คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
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97.70
0.04

งดออกเสียง
บัตรเสีย

58,829,400 เสียง
0 เสียง

คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ

2.26
0.00

คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ

97.73
0.01
2.26
0.00

5.2 อนุมัติคาตอบแทนกรรมการประจําป 2561
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

2,547,039,970
353,002
58,829,400
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

วาระที่ 6 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชีสําหรับป 2561
ผูดําเนินการประชุม รายงานวา คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการ
ตรวจสอบขอเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน เพื่ออนุมัติแตงตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เปนผูสอบบัญชี
ของบริษัทฯ ประจําป 2561 โดยมีรายนามผูสอบบัญชีรับอนุญาตที่จะเปนผูลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท
ดังนี้
1 ) นางศศิธร พงศอดิศักดิ์
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8802
เปนผูลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ในป 2561 เปนปที่ 1 หรือ
2 ) นางสาวมาริษา ธราธรบรรพกุล
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5752 หรือ
3 ) นายธนิต โอสถาเลิศ
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5155
โดยผูสอบบัญชีทั้ง 3 ทาน ไมมีความสัมพันธและไมมีสวนไดเสียกับบริษัทฯ บริษัทยอย ผูบริหาร ผูถือหุน
ใหญ หรือผูมีสวนเกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด จึงมีความเปนอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็น
ตองบการเงินของบริษัทฯ อีกทั้ง บุคคลทั้ง 3 มีคุณสมบัติไมขัดกับหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยฯ
สํ า หรั บ ค า ตอบแทนของผู ส อบบั ญ ชี คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติคาสอบบัญชีประจําป 2561 ของบริษัทฯและบริษัทยอย
เปนเงินรวม 5,050,000 บาท (เฉพาะบริษัท 2,700,000 บาท)
ประธานฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็น
คุณทรงพล พงศพัฒนกาญจน ผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเอง สอบถามวา สาเหตุที่คาตอบแทนผูสอบ
สําหรับบัญชีป 2561 มีจํานวน 5.05 ลานบาท เพิ่มขึ้น 2.07 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับป 2560 ที่เทากับ 3.56
ลานบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นเกิน 50% ในขณะที่ผลการดําเนินงานของบริษัทขาดทุนนั้น บริษัทจะสามารถจายไดอยางไร
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คุณสุพจน เพียรศิริ กรรมการและผูอํานวยการอาวุโสฝายบัญชี ชี้แจงวา ตามที่ผูสอบบัญชีไดชี้แจงกับ
บริษัทวาตามที่ไดเพิ่มคาตอบแทนผูสอบบัญชีสําหรับป 2561 เปน 5.05 ลานบาท เนื่องจากผูสอบบัญชีตองใชเวลา
ในการตรวจสอบเพิ่มขึ้นตามมาตรฐานบัญชีที่เพิ่มเติม ซึ่งไตรมาส 3 ที่บริษัทไดพิจารณาตั้งสํารองการดอยคาของ
ใบอนุญาตทีวีดิจิทัลนั้น ทําใหผูสอบบัญชีใชเวลาเพิ่มขึ้นจากเดิมมาก นอกจากนี้ คาตอบแทนผูสอบบัญชีไมไดปรับ
เพิ่มมาเปนระยะเวลา 3 ปแลว
คุณทรงพล พงศพัฒนกาญจน ผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเอง ไดยกตัวอยางวา บริษัทอื่นเวลาที่ขาดทุน
ผูสอบบัญชีจะไมขึ้นราคาคาสอบบัญชี ดังนั้น ขอใหตัวแทนบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ชวยชี้แจงที่
ประชุมดวย
ตั ว แทน บริ ษั ท เคพี เ อ็ ม จี ภู มิ ไ ชย สอบบั ญชี จํ า กั ด ชี้ แ จงว า เนื่ อ งจากกลุ ม บริ ษั ทมี ร ายการทางบั ญ ชี
คอนขางมาก และผูสอบบัญชีตองใชเวลาคอนขางนานในการตรวจสอบ และในปนี้ไดมีการปรับมาตรฐานทาง
บัญชีใหมๆ เขามา ซึ่งมีผลโดยตรงกับผูสอบบัญชีที่จะตองใชเวลาเพิ่มขึ้นกวาเดิมซึ่งเปนมาตรฐานที่มีความสําคัญ
มาก ดังนั้นเหตุผลทั้งหมดนี้ เปนผลทําให บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ขอเพิ่มคาสอบบัญชี จากเดิมที่
ไมไดขึ้นคาสอบบัญชีมาเปนระยะเวลา 3 ป และในปหนาก็จะทบทวนใหมวาจะมีการปรับขึ้นคาตอบแทนอีก
หรือไมเชนกัน ทั้งนี้จะพิจารณาจากปริมาณรายการของบัญชีวามีความซับซอน( Complex ) มากนอยเพียงใด โดยจะ
พิจารณาทบทวนเปนปตอป
คุ ณ ทรงพล พงศ พั ฒ นกาญจน ผู ถื อ หุ น ที่ เ ข า ร ว มประชุ ม ด ว ยตนเอง สอบถามว า บริ ษั ท ได มี ก าร
เปรียบเทียบราคากับผูสอบบัญชีรายอื่นหรือไม
คุณสุพจน เพียรศิริ กรรมการและผูอํานวยการอาวุโสฝายบัญชี ตอบวา บริษัทไดมีการเปรียบเทียบราคา
กับบริษัทสอบบัญชีอื่นพบวามีราคาใกลเคียงกัน
คุณภูวนารถ ณ สงขลา ผูถือหุนที่รับมอบฉันทะ จากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย สอบถามวา บริษัท
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ทําหนาที่สอบบัญชีของบริษัทมาแลว 3 ป ซึ่งอยูในชวงที่มีรายไดคางรับ 790
ลานบาท ในขณะที่คณะกรรมการบริษัทชุดใหมเขามาไมกี่เดือนก็สามารถตรวจพบได จึงขอสอบถามสาเหตุที่
ผูสอบบัญชีตรวจไมพบรายไดคางรับที่มีปญหาจนเปนเหตุทําใหไมสามารถสงงบการเงินประจําป 2560 ได และ
ขอให บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ใหขอเสนอแนะในการแกไขปญหาจากขอพิรุธที่ตรวจพบวา
สามารถแกไขใหเสร็จไดในระยะเวลาเทาไร
คุณสมชาย มีเสน ประธานเจาหนาที่บริหาร แจงวา บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด อธิบายให
คณะกรรมการบริหารชุดใหมทราบวาไดใชวิธีการ สุมตรวจสอบรายการรายไดคางรับแลวแตไมพบขอพิรุธ แตเมื่อ
คณะกรรมการชุดใหมเขามาตรวจพบขอพิรุธ ทางคณะกรรมการบริหารเมื่อสัปดาหที่ผานมาไดแจงใหกับผูสอบ
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บัญชีทราบแลววารายไดคางรับไมถูกตอง บริษัทจะตองตั้งสํารองเพราะเปนรายไดที่ไมมีอยูจริง อยางไรก็ตาม แมวา
ทางบัญชีจะตั้งสํารองเพื่อใหงบการเงินแสดงถูกตอง แตในทางกฎหมายบริษัทก็ตองดําเนินการในทางความผิดแก
ผูรับผิดชอบตอไป
คุณทรงพล พงศพัฒนกาญจน ผูถือหุนที่เขารวมประชุมดวยตนเอง สอบถามวา ผูสอบบัญชีชุดกอนตอง
รับผิดชอบดวยหรือไม
คุณสมชาย มีเสน ประธานเจาหนาที่บริหาร กลาววา บริษัทลงโทษผูตรวจสอบบัญชีไมได เปนหนาที่ของ
ก.ล.ต.ตองไปดําเนินการลงโทษตอไป เพราะบริษัททําไดแคแจงขอเท็จจริงที่เกิดขึ้น
คุณปราณี ศรีกําเหนิด ผูถือหุนรับมอบฉันทะ เสนอแนะวา ผูสอบบัญชีสามารถลดคาตอบแทนในการ
สอบบั ญ ชี ล งมาอี ก ได ห รื อ ไม เนื่ อ งจากบริ ษั ท จะจํ า หน า ยทรั พ ย สิ น ของบริ ษั ท ออกไปบางส ว นแล ว ดั ง นั้ น
คาตอบแทนของผูสอบบัญชีควรที่จะลดลงดวย เพราะบริษัทยอยที่จะตรวจสอบก็จะลดลง และรายการที่ทางผูสอบ
บัญชีแจงวามีความซับซอนของรายละเอียดก็จะลดลงเชนกัน นอกจากนี้ ขอทราบวามาตรฐานทางบัญชีที่มีการ
ปรับเพิ่มขึ้น เพิ่มอยางไรชวยยกตัวอยางใหผูถือหุนทราบดวย
คุณสมชาย มีเสน ประธานเจาหนาที่บริหาร ชี้แจงวา ผูสอบบัญชีไดกําหนดราคาคาตอบแทนกรณีที่กิจการ
บริษัทยังไมไดจําหนายทรัพยสินออกไปซึ่งยังไมทราบวาทรัพยสินจะสามารถจําหนายไดเมื่อใด ซึ่งผูสอบบัญชี
จะตองตรวจสอบและรับรองงบการเงินของไตรมาส 1-2 ในกิจการของบริษัทและบริษัทยอยทั้งหมดกอน และเมื่อ
บริษัทจําหนายทรัพยสินของบริษัทไดแลวถึงจะมาเจรจาลดคาตอบแทนลง สําหรับเรื่องมาตรฐานทางบัญชีที่
เพิ่มขึ้นอยางไรบางไมสามารถตอบได
คุ ณ กิ ต ติ สนิ ท วงศ ณ อยุ ธ ยา ผู ถื อ หุ น ที่ เ ข า ร ว มประชุ ม ด ว ยตนเอง ขอให ผู ส อบบั ญ ชี พิ จ ารณาขึ้ น
คาตอบแทนในปหนาป 2562 เนื่องจากปจจุบันบริษัทขาดทุน แตยังมีความมั่นใจวาบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป
จํากัด (มหาชน) มีคาความนิยม (Goodwill) และมีอนาคตที่มีแนวโนมที่จะเติบโตได ดังนั้นขอใหผูสอบบัญชี
พิจารณายังไมขึ้นคาสอบบัญชีในป 2561
คุณศิริวัฒน วรเวทวุฒิคุณ ผูถือหุนที่เขารวมประชุมดวยตนเอง กลาววา เห็นดวยกับผูถือหุนทุกทานที่
แสดงความคิดเห็น ที่เสนอกับผูสอบบัญชีขอใหทบทวนยังไมขึ้นคาตอบแทนผูสอบบัญชีในชวงนี้ เนื่องจากบริษัท
ยังไมทราบวาจะฟนตัวหรือไม การปรับคาตอบแทนเพิ่มขึ้นมาประมาณ 1.5 ลานบาท หรือประมาณ 50% นั้น จาก
การไดเขาประชุมมาผูถือหุนมาหลายบริษัทแลวยังไมเคยพบการขึ้นคาตรวจสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นถึง 50% ทั้งๆที่
บริษัทเหลานั้นมีกําไรและจายเงินปนผลได และตามที่มีผูถือหุนที่เปนสุภาพสตรี แจงวาบริษัทกําลังจะขายกิจการ
ดังนั้น ความยุงยากซับซอนในการตรวจสอบก็นาจะลดลง อีกทั้งเพื่อนผูถือหุนแจงวา บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบ
บัญชี จํากัด มีชื่อเสียงในระดับตนๆ ของผูสอบบัญชีที่ไดรับอนุญาตจาก กลต. ทําไมถึงตรวจไมพบรายไดคางรับที่
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ผิดปกติ 4-5 รอยลานบาท สวนใหญแลวผูตรวจสอบบัญชีเกือบทั้งหมดตองสุมตรวจรายการที่ผิดปกติยอดใหญๆ
กอนวาเปน รายการที่เกี่ยวโยงกันหรือไม ดังนั้นขอความกรุณาผูตรวจสอบบัญชี ทานที่เปนตัวแทนกลับไปเรียนผูมี
อํานาจตัดสินใจในบริษัทของทาน ถึงความรูสึกของผูที่หุนที่เขาประชุมในวันนี้วาไดแสดงความคิดเห็นเรื่อ ง
คาตอบแทนดังกลาวดวย เพราะไมอยางนั้น ในภาวะอยางนี้บริษัทอาจจะจําเปนที่ตองหาผูตรวจสอบบัญชีใหม ที่
ราคาสมเหตุสมผลที่อยูในรายชื่อที่ ก.ล.ต. กําหนด โดยราคาคาตอบแทนสูงมากแบบนี้ผูถือหุนไมสามารถรับได
ประธาน กลาวขอบคุณผูถือหุนที่ไดแสดงความเห็นในวาระนี้
ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ ขอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณา
แตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชีสําหรับป 2561
ที่ประชุมพิจารณาแล ว มีมติอ นุมัติดวยคะแนนเสียงขางมาก ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสีย ง
ลงคะแนน แตงตั้ง ผูสอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทประจําป
2561 ดังนี้
1) นางสาวศศิธร พงศอดิศักดิ์

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8802
เปนผูลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ในป 2561
เปนปที่ 1 หรือ
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5752 หรือ
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5155

2) นางสาวมาริษา ธราธรบรรพกุล
3) นายธนิต โอสถาเลิศ

และกําหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชีประจําป 2561 ของบริษัทฯ บริษัทยอย และบริษัทรวม รวม 10
บริษัท เปนจํานวนเงิน 5,050,000 บาท ดังนี้
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

2,513,589,031
33,733,941
58,899,400
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ

96.45
1.29
2.26
0.00

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ
ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนไดซักถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เกี่ยวกับบริษัท
คุณสมชาย มีเสน ประธานเจาหนาที่บริหาร ขอเชิญผูถือหุนเสนอเรื่องแนวทางการจําหนายทรัพยสินของ
บริษัท
คุณศิริวัฒน วรเวทวุฒิคุณ ผูถือหุนที่เขาประชุมดวยตนเอง แจงวา ตามที่คุณสมชาย ประธานเจาหนาที่
บริหาร ไดแจงในเบื้องตนเรื่องเปดการประมูลจําหนายทรัพยสินของบริษัท ที่ไดเปดใหผูสนใจเขารวมประมูล
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จําหนายทรัพยสินของบริษัทเปนจํานวน 2 ครั้งปรากฎวาไมมีนักผูลงทุนใดสนใจเขารวมประมูลการจําหนาย
ทรัพยสินดังกลาว ซึ่งในสภาวะอุตสาหกรรมเรื่องสื่อที่มีแนวโนมชะลอตัวทําใหยากที่บริษัทจะจําหนายไดตามราคา
ขั้นต่ําที่ไดขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนไวในครั้งกอน ดังนั้นขอถามทานประธานฯวา บริษัทมีแนวทางอยางไร
เชนลดราคาลงมาหรือไม เพื่อจะไดมี Cash Flow เขามาใชในการบริหารจัดการของบริษัท ทั้งนี้ มีความเห็นวาสิ่งที่
คณะกรรมการบริษัทจัดการเรื่องการจําหนายทรัพยสินที่ไมใชธุรกิจหลักของบริษัทออกไป และนําเงินที่ไดจากการ
จําหนายทรัพยสินมาชําระคืนหนี้สินที่บริษัทคางชําระอยูเปนวิธีการที่ถูกตองแลว และหากบริษัทจําหนายทรัพยสิน
ไดก็สามารถชําระคืนหนี้ไดบางสวน ทําใหบริษัทมีอํานาจในการตอรองเรื่องดอกเบี้ยใหลดลงได
ดังนั้น ขอทราบแนวทางของผูบริหาร เพื่อใหสามารถจําหนายทรัพยสินของบริษัทได หากตองมีการลด
ราคาขั้นต่ําที่กําหนดไววาควรจะลดลงกี่เปอรเซ็นตที่เห็นวาบริษัทสามารถจําหนายไดและเปนราคาที่ผูถือหุน
ยอมรับไดและไมทําใหเกิดความเสียหายหรือกระทบกับบริษัท
คุณมารุต อรรถไกวัลวที ประธานฯ กลาววา กรรมการบริหารจะตองประชุมเพื่อหาแนวทางที่บริษัทคิดวา
เหมาะสมที่สุด หากจําเปนจะตองมีการลดราคาของการจําหนายทรัพยสินลงมาจากราคาขั้นต่ําเดิมที่กําหนดไว คง
ตองดูความเหมาะสมเรื่องของราคาตลาด และตองจัดตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อชวยพิจารณาราคาที่
เหมาะสมและเปนไปได และหากบริษัทมีรายงานความชัดเจนในเรื่องความเหมาะสมของราคาของการจําหนาย
ทรัพยสินที่เหมาะสมแลว บริษัทจะขอรบกวนผูถือหุนอีกครั้งในการจัดประชุมวิสามัญผูถือหุนเพื่อนําเสนอ ให
พิจารณาราคาที่ขอลดลงพรอมกับเหตุผลความเหมาะสมของราคาที่กําหนดที่ทําใหบริษัทสามารถจําหนายได
คุณสมชาย มีเสน ประธานเจาหนาที่บริหาร กลาวเพิ่มเติมวา กรณีบริษัทตองกําหนดราคาใหม บริษัท
จะแจงสารสนเทศตอตลาดหลักทรัพยฯ เพื่อใหกับผูถือหุนรับทราบ
คุณศิริวัฒน วรเวทวุฒิคุณ ผูถือ หุนที่เขาประชุมดวยตนเอง เสนอแนะวา หากคณะกรรมการยังไมได
กําหนดราคาการจําหนายทรัพยสินที่จะเสนอลดลงใหม เห็นวาควรไปติดตอผูที่สนใจจะซื้อและเจรจาเรื่องราคาที่
สมเหตุสมผล ที่ไมทําใหบริษัทเสียหายมากโดยการคํานวณวา คาตอบแทนที่จะไดรับควรเปนอยางไร หากการ
เสนอขายในราคาที่กําหนดใหม สามารถนําเงินมาชําระคืนเจาหนี้ไดและทําใหสภาพคลองของบริษัทดีขึ้น จะทําให
เครดิตบริษัทดีขึ้นตามมาดวย และจะงายสําหรับการฟนตัวกลับมาของบริษัทไดเร็วขึ้น อยางไรก็ตามขอกรอบเวลา
ที่ชัดเจนวาควรจะดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายในเดือนใด
คุณสมชาย มีเสน ประธานเจาหนาที่บริหาร ตอบวา บริษัทจะดําเนินการภายในไตรมาส 2 ป 2561 โดย
ตามที่ทานประธานไดกลาวมาขางตนแลววา บริษัทจะตองมีมติคณะกรรมการบริษัทแตงตั้ง IFA เพื่อพิจารณาราคา
ตลาดที่เหมาะสม เพื่อนําเสนอผูถือหุนพิจารณายกเลิกราคาขั้นต่ําที่ผูถือหุนไดมีมติจากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน
ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2561ไวแลว ซึ่งตามมติเดิมมีระยะเวลาการจําหนายในราคาขั้นต่ํา 6 เดือน
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ดังนั้น หากจะยกเลิกราคาขั้นต่ําที่กําหนดไวกอน 6 เดือน จะตองขอที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนเพื่อขอยกเลิกราคาขั้น
ต่ําเดิม และเสนอกรอบราคาใหมที่เหมาะสมใหผูถือหุนพิจารณาอนุมัติใหมอีกครั้ง
คุณศิริวัฒน วรเวทวุฒิคุณ ผูถือหุนที่เขาประชุมดวยตนเอง รับทราบตามที่ทานประธานและประธาน
เจาหนาที่บริหาร ไดเสนอแนวทางมานั้น โดยมีกรอบระยะเวลาไมเกิน 30 มิถุนายน 2561 บริษัทจะเรียกประชุม
วิสามัญผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติเรื่องการจําหนายทรัพยสินที่จะเสนอราคาขายใหมตอไป แตหลังจากการขอ
อนุมัติราคาใหมแลวบริษัทยังจําหนายไมไดบริษัทจะแกไขสถานการณอยางไร
คุณสมชาย มีเสน ประธานเจาหนาที่บริหาร ตอบวา กรณีจําหนายทรัพยสินไมไดจริงๆ บริษัทจะตองทํา
ธุรกิจเองตอไป แตจะหาผูเชี่ยวชาญเฉพาะทางมาชวยบริหารกิจการ เชน ธุรกิจบริการขนสง หรือมหาวิทยาลัยเนชั่น
แตทั้งนี้ บริษัทเชื่อมั่นวานาจะจําหนายทรัพยสินได เชน ธุรกิจมหาวิทยาลัยเนชั่น มีผูสนใจติดตอมากอนแลว แตติด
ประเด็นเรื่องราคาที่สูงไป สําหรับธุรกิจโรงพิมพมีผูสนใจ แตติดประเด็นเรื่องราคาเชนกัน เนื่องจากประเมินราคา
เครื่องจักรไมตรงกันระหวางผูประเมินราคาของผูซื้อและผูขาย ซึ่งบริษัทประเมินไดตีราคาเครื่องจักรคอนขางสูง
สวนราคาที่ดินและอาคารทางผูซื้อยอมรับได
ทั้งนี้ตามที่ประธาน ไดเรียนใหผูถือหุนทราบแลววา คณะกรรมการบริษัทจะมีมติเรียกประชุมวิสามัญผู
ถือหุนอีกครั้ง เพื่อเสนอขายในราคาที่เหมาะสมโดยจะมีการเจรจาตกลงกับผูซื้อไดในระดับหนึ่งแลว
คุณปราณี ศรีกําเหนิด ผูรับมอบฉันทะ ถามวา ผูบริหารไดประเมินหรือไมวาจะสงงบการเงินประจําป
2560 และจะแกไขปญหาตางๆ ไดเมื่อไร
คุณสมชาย มีเสน ประธานเจาหนาที่บริหาร ตอบวา คาดวาบริษัทสามารถสงงบการเงินประจําป 2560 ได
ภายในเดือนเมษายน 2561
คุณศิริวัฒน วรเวทวุฒิคุณ ผูถือหุนที่เขารวมประชุมดวยตนเอง สอบถามวา ตามที่ประธานเจาหนาที่
บริหารแจงวาจะสงงบการเงินประจําป 2560 ไดภายในสิ้นเดือน เมษายน 2561 นั้น หุน NMG ก็จะถูกปลด
เครื่องหมาย SPออกใชหรือไม
คุณสมชาย มีเสน ประธานเจาหนาที่บริหาร ตอบวา เปนไปตามระเบียบของตลาดหลักทรัพยฯ
คุณอารีย นอยวงศ ผูถือหุนมาประชุมดวยตนเอง สอบถาม แนวโนมราคาหุนของ NMG จะขึ้นหรือลดลง
อีกหรือไม
คุณสมชาย มีเสน ประธานเจาหนาที่บริหาร ขอใหคุณสนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม ซึ่งเปนกรรมการและ
เปนผูถือหุนของบริษัท เปนผูตอบคําถามและใหความเชื่อมั่นตอผูถือหุน
25

