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(ร่ าง)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจําปี 2559
ของ
บริษทั เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
วัน เวลา และสถานทีป่ ระชุ ม
ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรู ม ชั้น 5 โรงแรม เอส 31 เลขที่ 545 ซอย
สุ ขมุ วิท 31 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพมหานค 10110
คณะกรรมการบริษทั ฯ ทีเ่ ข้ าร่ วมประชุ ม
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นายวัชรา
นางสาวดวงกมล
นายปกรณ์
นางสาวเขมกร
นายอดิศกั ดิ์
นายพนา

ตันตริ ยานนท์
โชตะนา
บริ มาสพร
วชิรวราการ
ลิมปรุ่ งพัฒนกิจ
จันทรวิโรจน์

ประธานกรรมการบริ ษทั
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการ

รวมมีกรรมการเข้าร่ วมประชุมจํานวน 6 คน
กรรมการบริษัทฯ ทีม่ ิได้ เข้ าร่ วมประชุ ม
1. นายเสริ มสิ น
สมะลาภา
2. นายสุ ทธิชยั
แซ่หยุน่
3. นายเชวง
จริ ยะพิสุทธิ์

รองประธานและประธานคณะกรรมการบริ หาร
กรรมการและที่ปรึ กษาคณะกรรมการบริ หาร และ กองบรรณาธิการ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ผู้บริหารของบริษทั และกลุ่มบริษทั ทีเ่ ข้ าร่ วมประชุ ม
1. นายเทพชัย
หย่อง
2. นายณัฐวรา
แสงวาริ นทร์
3. นายสมสกุล
เผ่าจินดามุข
4. นางสาวเฉลา
กาญจนา
5. นางสาวจินตนา
ปัญญาอาวุธ
6. นายบรรยง
อินทนา
7. นายบัณฑิต
จันทศรี คาํ
8. นางสาววิจิตรา
ศิริวรากุล
9. ผศ. ดร.พงษ์อินทร์
รักอริ ยะธรรม

บรรณาธิการอํานวยการเครื อเนชัน่
ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ าํ นวยการ ฝ่ ายการตลาดและประชาสัมพันธ์
ผูอ้ าํ นวยการสถานี NOW Channel
บรรณาธิการบริ หาร หนังสื อพิมพ์กรุ งเทพธุรกิจ
บรรณาธิการบริ หาร หนังสื อพิมพ์ The Nation
บรรณาธิการบริ หาร หนังสื อพิมพ์คมชัดลึก
บรรณาธิการบริ หาร สํานักข่าว เนชัน่ / NOW 26
ผูอ้ าํ นวยการอาวุโส ฝ่ ายการตลาด และประชาสัมพันธ์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเนชัน่
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10. นายสุ พจน์
11. นางสาวมัธยา

เพียรศิริ
โอสถานนท์

ผูอ้ าํ นวยการอาวุโส ฝ่ ายบัญชี
ผูอ้ าํ นวยการอาวุโส ฝ่ ายการเงิน และเลขานุการบริ ษทั ฯ

ผู้สอบบัญชีทเี่ ข้ าร่ วมประชุ ม จาก บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด
1. นางสาวปัทมวรรณ วัฒนกุล
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9832
2. นายวินิจ
ศิลามงคล
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3378
ทีป่ รึกษากฎหมายของบริษทั ทีเ่ ข้ าร่ วมการประชุ ม
1.นายปรี ชญา
อิบราฮิม

บริ ษทั แอลเอส ฮอไรซัน จํากัด

เริ่มการประชุ ม
นายวัชรา ตันตริ ยานนท์ ประธานกรรมการ ทําหน้าที่ประธานในที่ประชุม กล่าวเปิ ดการประชุม และแถลงต่อที่
ประชุมว่า จํานวนหุน้ ที่จาํ หน่ายแล้วทั้งหมดของบริ ษทั มีจาํ นวนทั้งสิ้ น 4,067,639,262 หุน้ มีผถู ้ ือหุน้ มาเข้าร่ วมประชุม
ดังนี้
ผูถ้ ือหุน้ ที่มาร่ วมประชุมด้วยตนเอง 119 ราย
นับจํานวนหุน้ ได้ 167,492,919 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 4.12 ของหุน้ ทั้งหมด
ผูถ้ ือหุน้ ที่มาร่ วมประชุมโดยการมอบฉันทะ 460 ราย
นับจํานวนหุน้ ได้ 2,610,658,838 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 64.18 ของหุน้ ทั้งหมด
รวมผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่ วมประชุมทั้งสิ้ น 579 ราย
นับจํานวนหุน้ ได้ 2,778,151,757 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 68.30 ของหุน้ ทั้งหมด
ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริ ษทั
สําหรั บการประชุ มครั้ งนี้ ก่ อนที่จะเริ่ มการประชุ มตามกําหนดวาระ ผูด้ าํ เนิ นการประชุ มได้ช้ ี แจงระเบียบการ
ประชุม และวิธีปฏิบตั ิต่างๆ ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ดังนี้
1. การออกเสี ยงลงคะแนนและการนับคะแนนเสี ยง
(1)
ระเบียบวิธีลงคะแนนเสี ยงในการประชุมผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ฯ ให้เป็ นไปตามข้อบังคับบริ ษทั ฯ หมวดที่ 6
“การประชุมผูถ้ ือหุน้ ” ข้อ 35 และข้อ 36 ซึ่งได้แนบในหนังสื อเชิญประชุมให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบล่วงหน้าแล้ว ดังนี้
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ข้อ 35 “ประธานในที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อบังคับ
ของบริ ษทั ว่าด้วยการประชุ มและให้การประชุ มดําเนิ นไปตามลําดับวาระที่ กาํ หนดไว้ในหนังสื อนัดประชุ ม เว้นแต่ ที่
ประชุมจะมีมติดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมให้เปลี่ยนลําดับระเบียบวาระ”
ข้อ 36 “การวินิจฉัยชี้ขาดหรื อลงมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นให้ถือเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นที่มาประชุม
และออกเสี ยงลงคะแนน การออกเสี ยงลงคะแนนให้นบั 1 หุ ้นเป็น 1 เสี ยง ผูถ้ ือหุ ้นคนใดมีส่วนได้เสี ยเป็ นพิเศษในเรื่ องใด
ซึ่งที่ประชุมจะได้ลงมติ ผูน้ ้ นั ไม่มีสิทธิ จะออกเสี ยงลงคะแนนด้วยในข้อนั้น นอกจากออกเสี ยงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
ในการออกเสี ยงลงคะแนนถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมีคะแนนเสี ยงอีก 1 เสี ยงเป็ นเสี ยงชี้ขาด”
สําหรับการประชุมสามัญประจําปี ผูถ้ ือหุน้ ในวันนี้ ในการออกเสี ยงลงคะแนนแต่ละวาระ ถ้าไม่มีผถู ้ ือหุ น้
ท่านใดคัดค้านหรื อเห็นเป็ นอย่างอื่น ก็ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิรับรองตามที่ประธานเสนอ แต่ถา้ วาระใดมี
ผูถ้ ือหุ ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรื องดออกเสี ยง ก็ขอให้ผถู ้ ือหุ ้นที่ไม่เห็นด้วยหรื องดออกเสี ยงยกมือขึ้น ผูถ้ ือหุ ้นที่ประสงค์จะ
ออกเสี ยงลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรื องดออกเสี ยง จะใช้วิธีลงคะแนนเสี ยงในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ท่านผูถ้ ือหุ ้นตอน
ลงทะเบียนก่อนเข้าห้องประชุม โดยการทําเครื่ องหมายลงในบัตรลงคะแนนให้ตรงตามวาระพร้อมลงนามกํากับในบัตร
ลงคะแนนด้วยทุกครั้ง จากนั้นเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนเสี ยงเพื่อนําไปตรวจนับและรวบรวมคะแนนต่อไป ทั้งนี้ ให้
หมายรวมถึงผูถ้ ือหุ ้นที่เข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยประธานจะประกาศให้ท่านผูถ้ ือหุ ้นทราบใน
แต่ละวาระ โดยผูถ้ ือหุน้ มีคะแนนเสี ยงเท่ากับจํานวนหุน้ ที่ตนถืออยู่ คือหนึ่งหุน้ เท่ากับหนึ่งเสี ยง
วิธีปฏิบตั ิดงั กล่าวใช้สาํ หรับทุกวาระ ยกเว้นวาระที่ 4 เรื่ องการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตอ้ งออก
ตามวาระ จะให้ที่ประชุ มใช้วิธีลงคะแนนเสี ยงเพื่อเลื อกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล โดยบริ ษทั จะดําเนิ นการเก็บบัตร
ลงคะแนนทุกใบ เพื่อความโปร่ งใสและสอดคล้องกับนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี
(2)
การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ จะถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็ นโมฆะ และจะถือเป็ นบัตรเสี ย
และบริ ษทั จะนับคะแนนเป็ นการงดออกเสี ยง
1)
2)
3)

บัตรลงคะแนนที่มีการทําเครื่ องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสี ยงโดยแสดงเจตนาขัดกัน หรื อไม่ได้แสดงเจตนาใด ๆ
บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีการลงลายมือชื่อกํากับ

ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุน้ ต้องการแก้ไขการออกเสี ยง โปรดขีดฆ่าของเดิม และลงชื่อกํากับด้วยทุกครั้ง
เว้นแต่ประธานฯ หรื อผูด้ าํ เนินการประชุมจะแจ้งให้ทราบเป็ นประการอื่นสําหรับการดําเนินการในวาระ
ใดเป็ นการเฉพาะ ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุน้ ไม่ได้มอบบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ บริ ษทั จะนับเป็ นส่ วนหนึ่งของคะแนนเสี ยง
เห็นด้วย และเมื่อประกาศผลการลงคะแนนเสี ยงในวาระใดแล้ว ถือว่าการออกเสี ยงลงมติวาระนั้นเป็ นอันสิ้ นสุ ด
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2.

การซักถามและแสดงความคิดเห็นของผูถ้ ือหุน้

เพื่อให้การประชุมเป็ นไปโดยรวดเร็ วและเป็ นที่เรี ยบร้อยโดยที่การประชุมจะไม่รบกวนเวลาของท่านผูถ้ ือหุ น้ มาก
เกินสมควรขอให้ทุกท่านถือปฏิบตั ิดงั นี้
(1)
ขอให้ท่านผูถ้ ือหุ น้ และผูร้ ับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความเห็นเมื่อประธานในที่ประชุมเปิ ดโอกาส
ให้ผูเ้ ข้าร่ วมประชุ มซักถามในประเด็นที่เกี่ ยวข้องกับวาระนั้นๆ โดยกรุ ณาแจ้งชื่ อและนามสกุลให้ที่ประชุ มทราบก่ อน
รวมถึงแจ้งว่าเป็ นผูถ้ ือหุน้ มาด้วยตนเองหรื อผูร้ ับมอบฉันทะของผูถ้ ือหุน้ ก่อนที่จะเริ่ มซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นด้วยทุก
ครั้ง
(2)
ท่านผูถ้ ือหุ น้ ที่ประสงค์จะซักถามหรื อแสดงความเห็นขอให้ยกมือขึ้น เพื่อให้ประธานในที่ประชุมหรื อผู ้
ที่ ดาํ เนิ นการประชุ มในระหว่า งนั้นอนุ ญาต ซึ่ งหากมี ผูแ้ สดงความประสงค์จะซักถามหรื อแสดงความเห็ นหลายท่ า น
ประธานในที่ประชุมหรื อผูท้ ี่ดาํ เนิ นการประชุมในระหว่างนั้นจะเป็ นผูพ้ ิจารณาและแจ้งว่าผูใ้ ดจะเป็ นผูซ้ กั ถามหรื อแสดง
ความเห็นโดยในการนี้ จะคํานึงถึงท่านผูถ้ ือหุน้ ที่ยงั มิได้มีโอกาสซักถามหรื อแสดงความเห็นก่อน
(3)
เมื่อได้รับอนุญาตแล้วขอให้ทาํ การซักถามหรื อแสดงความเห็นที่ Microphone ตามหมายเลขที่กาํ กับไว้
โดยการซักถามหรื อแสดงความเห็ นจะต้องเป็ นการกล่าวกับประธานในที่ประชุ มหรื อผูท้ ี่ดาํ เนิ นการประชุ มแทนอยู่ใน
ระหว่างนั้นเท่านั้น จะไม่มีการกล่าวหรื อโต้แย้งกับผูถ้ ือหุ ้นหรื อบุคคลอื่น หรื อออกชื่อบุคคลใดโดยไม่จาํ เป็ นและจะใช้
เวลาอย่างกระชับเหมาะสม แต่ละครั้งไม่ควรเกินครั้งละ 5 นาที
(4)
ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุน้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะมีคาํ ถามหรื อความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กาํ ลังพิจารณาอยู่ ขอ
ความกรุ ณานําไปสอบถาม หรื อให้ความเห็นในวาระอื่นๆ หรื อช่วงท้ายของการประชุม
(5)
บริ ษทั ขอความกรุ ณาผูถ้ ื อหุ ้นโปรดให้ความร่ วมมื อเพื่อให้การประชุ มเป็ นไปด้วยดี และเพื่อเป็ นการ
บริ หารการประชุมให้อยูใ่ นเวลาที่กาํ หนด และประธานในที่ประชุมอาจจะต้องพิจารณาดําเนินการตามที่จาํ เป็ นและสมควร
หากมีการไม่ปฏิบตั ิตามรายละเอียดตามที่ได้ช้ ีแจงให้ทุกท่านทราบไปแล้วข้างต้น
หลังจากนั้น ที่ประชุมจึงเริ่ มพิจารณาระเบียบวาระที่ 1 ดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษทั ฯ และรายงานคณะกรรมการของบริษทั ฯ สํ าหรับปี 2558
ประธานฯ ขอให้นางสาวดวงกมล โชตะนา ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร เป็ นผูช้ ้ ีแจงรายละเอียดต่อที่ประชุม
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ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร แถลงต่อที่ประชุ มว่า บริ ษทั ฯ ได้จดั ทํารายงานผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ และ
รายงานคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ สําหรับผลการดําเนิ นงานสําหรับปี 2558 โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจําปี
2558 ที่บริ ษทั ฯ ได้จดั ส่ งให้แก่ท่านพร้อมหนังสื อเชิญประชุม และได้สรุ ปผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ ในปี 2558 ให้ผถู ้ ือ
หุน้ รับทราบดังนี้
ตามงบการเงินรวมของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ฯ มีรายได้จากการ
ขายและการให้บริ การ 3,015 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้น 187 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 7 จากปี ก่อนจํานวน 2,828 ล้านบาท
และมีกาํ ไรขั้นต้น 805 ล้านบาท ลดลง 58 ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ 7 จากปี ก่อนจํานวน 863 ล้านบาท และมีกาํ ไรสุ ทธิ
36 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 125 จากปี ก่อนจํานวน 16 ล้านบาท
สําหรับฐานะทางการเงินตามงบการเงินรวม บริ ษทั มีสินทรัพย์ 8,237 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 31 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 0.4 จากปี ก่อนจํานวน 8,206 ล้านบาท ในขณะมีหนี้สินรวมเท่ากับ 3,883 ล้านบาท ลดลง 561 ล้านบาท หรื อลดลง
ร้อยละ 13 จากปี ก่อนจํานวน 4,444 ล้านบาท และมีส่วนของผูถ้ ือหุน้ เท่ากับ 4,354 ล้านบาท เพิม่ ขึ้น 592 ล้านบาท หรื อ
เพิม่ ขึ้นร้อยละ 16 จากปี ก่อนจํานวน 3,762 ล้านบาท
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามและแสดงความเห็น
นายชาลี ดิษฐลักษณ ผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะ สอบถามดังนี้
1.
โดยปกติ วาระแรกของการประชุ มจะต้องเป็ นวาระพิจารณารับรองรายงานการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้น
ประจําปี 2558 ซึ่ งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 แต่ครั้งนี้ บริ ษทั ฯได้นาํ วาระรับทราบรายงานผลการดําเนิ นงานของ
บริ ษทั ฯ และรายงานคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ สําหรับปี 2558 มาแทน และตามรายงานประจําปี 2558 บริ ษทั ได้บนั ทึกใน
รายงานประจําปี 2558ว่าการไม่อนุญาตให้ผถู ้ ือหุน้ บางส่ วนเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการกระทําที่ถูกต้องตามกฎหมาย จึง
ขอสอบถามว่าเหตุใดบริ ษทั ฯจึงไม่บรรจุวาระรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2558 ให้ที่ประชุมสามัญผู ้
ถือหุ ้นประจําปี 2559 รับรอง ซึ่ งโดยปกติหนังสื อเชิญประชุมผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯที่ผ่านมาจะมีการพิจารณารายงานการ
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี ทุกปี
2.
ทราบมาว่าขณะนี้ มี คดี ความที่ มีการฟ้ องเพิกถอนการประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจําปี 2558 เนื่ องจาก
บริ ษทั ได้หา้ มไม่ให้ผถู ้ ือหุน้ บางส่ วนเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งศาลจะมีคาํ สัง่ พิพากษากลางเดือน พฤษภาคม 2559 ในกรณี
นี้ หากศาลได้มีคาํ สัง่ ให้เพิกถอนการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2558 ดังกล่าว คณะกรรมการบริ ษทั จะเป็ นผูร้ ับผิดชอบ
หรื อผลักภาระให้กบั บริ ษทั รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้น
ประธานฯ ขอให้ที่ปรึ กษากฎหมายช่วยชี้แจงข้อสอบถามดังกล่าว
นายปรี ชญา อิบราฮิม ที่ปรึ กษากฎหมาย ได้ช้ ีแจงผูถ้ ือหุน้ ดังนี้

5

รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2559

ตอบคําถามข้อที่ 1 ตามที่ผูถ้ ือหุ ้นได้ต้ งั ข้อสังเกตว่าในการประชุ มผูถ้ ือหุ ้นครั้ งนี้ บริ ษทั ฯ ไม่ได้มีการบรรจุ วาระ
รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี เนื่องจากในทางกฎหมายไม่ได้มีกฎระเบียบข้อบังคับกําหนดให้ที่ประชุม
ผูถ้ ือหุน้ ต้องพิจารณารับรองรายงานการประชุม อย่างไรก็ดี หากท่านผูถ้ ือหุ น้ มีความประสงค์จะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
รายงานการประชุมครั้งที่ผา่ นมาก็สามารถนําเสนอให้มีการพิจารณาในวาระอื่นๆได้ นอกจากนี้ รายงานการประชุมสามัญผู ้
ถือหุ ้นประจําปี 2558 ของบริ ษทั ฯ ก็ได้จดั ส่ งให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นและได้มีการเผยแพร่ ในเว็บไซต์ของบริ ษทั แล้ว ซึ่ งผูถ้ ือหุ ้น
สามารถตรวจสอบ แสดงความคิดเห็น และแจ้งให้กบั ทางบริ ษทั ทราบตามช่องทางที่บริ ษทั เปิ ดให้แสดงความคิดเห็นอยูแ่ ล้ว
ตอบคําถามข้อที่ 2 ในเรื่ องการร้องขอให้ศากเพิกถอนรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นปี 2558 นั้นเห็นว่าในทาง
กฎหมายผลของคดี เป็ นเรื่ องของกระบวนการทางศาลผลที่จะตามมาภายหลังมีคาํ สั่งหรื อคําพิพากษา ดังนั้น เมื่อยังไม่มี
ความชัดเจน บริ ษทั ฯ จึงไม่ควรที่จะเปิ ดเผยรายละเอียดในเรื่ องดังกล่าว
นายชาลี ดิษฐลักษณ ผูถ้ ือหุ น้ ที่เข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะ ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า การห้ามไม่ให้ผู ้
ถื อ หุ ้นบางส่ วนเข้าร่ วมประชุ มสามัญผูถ้ ื อ หุ ้นประจําปี 2558 นั้นถื อเป็ นความรั บผิดชอบของกรรมการทุ กท่ าน จึ งขอ
สอบถามกรรมการว่า หากศาลมีคาํ สัง่ เพิกถอนการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2558 แล้ว คณะกรรมการบริ ษทั ในขณะนี้
จะแสดงความรับผิดชอบอย่างไร
ประธานฯ ได้ช้ ี แจงว่ า ประเด็ น ที่ ท่ า นผูถ้ ื อ หุ ้ น ได้ส อบถามนี้ ไม่ ไ ด้เ กี่ ย วข้อ งกับ การพิ จ ารณาในวาระที่ 1
ซึ่ งเป็ นวาระพิจารณารับทราบผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ และรายงานคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ สําหรับปี 2558 และ
เรื่ องที่ท่านผูถ้ ือหุ ้นตั้งประเด็นคําถาม ก็เป็ นเรื่ องที่อยู่ระหว่างการพิจารณาในชั้นศาล ซึ่ งคณะกรรมการต้องพิจารณาและ
ประเมินแนวทางแก้ไขอีกครั้ง ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ จะรายงานให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ทราบถึงข้อสรุ ปในแนวทางแก้ไขของบริ ษทั ฯ ต่อไป
นายวิฑูรย์ นาล้วน ผูถ้ ือหุ ้นที่เข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ตามที่ทีวีช่อง NOW ของบริ ษทั ฯ ได้มีการ
ปรับผังรายการ แต่เหตุใดโฆษณาจึงไม่เพิ่มขึ้น
นางสาวดวงกมล โชตะนา ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ชี้แจงว่า ในรอบ 6 เดือนที่ผา่ นมา ช่อง NOW มีอตั ราโฆษณา
และรายได้ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง และมีเรทติ้งอยูใ่ นอันดับเกือบ Top Ten ซึ่งเป็ นไปตามเป้ าหมายที่วางไว้ โดยมีรายได้จาก
ค่าโฆษณาปี ที่ผา่ นมาประมาณ 500 ล้านบาท
ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้เป็ นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสี ยง ดังนั้น จึงขอ
เข้าสู่ วาระที่ 2 ต่อไป
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัตแิ ละรับรองงบการเงินประจําปี สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ประธานฯ ได้ขอให้นางสาวดวงกมล โชตะนา ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร เป็ นผูช้ ้ ีแจงรายละเอียดต่อที่ประชุม
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ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร แถลงต่อที่ประชุมว่า บริ ษทั ฯ ได้จดั ทํางบการเงินของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้ผา่ นการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่า
ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป ดังมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจําปี 2558 ที่บริ ษทั ฯ
ได้จดั ส่ งให้แก่ท่านพร้อมหนังสื อเชิญประชุม
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามและแสดงความเห็น
นายชาลี ดิษฐลักษณ ผูถ้ ือหุ ้นที่เข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะ ได้สอบถามเกี่ยวกับงบการเงินของ
บริ ษทั ฯ ว่า เนื่องจากบริ ษทั ฯ ถูกผูถ้ ือหุน้ ฟ้ องร้องหลายคดี และถูกเรี ยกร้องให้ชาํ ระค่าเสี ยหายทางแพ่งจํานวนหลักร้อยล้าน
หรื อหลักพันล้านบาท จึ งขอสอบถามว่าบริ ษทั ฯ ได้มีการบันทึกรายการค่าเสี ยหายเกี่ยวกับคดี ดงั กล่าวในงบการเงินของ
บริ ษทั ฯ หรื อไม่
นางสาวดวงกมล โชตะนา ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ชี้แจงว่า เนื่องจากคดีดงั กล่าวอยูร่ ะหว่างการพิจารณาของศาล
ซึ่งยังไม่มีคาํ พิพากษา บริ ษทั ฯ จึงยังไม่จาํ เป็ นต้องบันทึกรายการดังกล่าวในงบการเงิน
เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดซักถามหรื อแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิ
งบการเงินประจําปี สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิและรับรองงบการเงินประจําปี สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ด้วยคะแนน
เสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง

จํานวน
จํานวน
จํานวน

2,563,784,609
215,510,500
143,156

เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

92.24
7.75
0.01

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกําไรและจ่ ายเงินปั นผลสํ าหรั บผลการดําเนินงานประจําปี 2558 สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2558
ประธานฯ ขอนางสาวดวงกมล โชตะนา ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร เป็ นผูช้ ้ ีแจงรายละเอียดต่อที่ประชุม
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับข้อที่ 42 กําหนดไว้วา่ ห้ามบริ ษทั จ่ายเงินปั นผลจาก
เงินประเภทอื่น นอกจากเงินกําไร เงินกําไรส่ วนที่เหลือจากการจ่ายเงินปั นผล ให้จดั สรรเป็ นเงินสํารองต่าง ๆ ได้ตามแต่
คณะกรรมการจะเห็นสมควร ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผล ไม่เกินร้อยละ 65 ของกําไรสุ ทธิ ของงบการเงิน
เฉพาะบริ ษทั ฯ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักสํารองตามกฎหมาย และเงินสํารองอื่นๆ ทั้งนี้ ขึ้นอยูก่ บั แผนการ
ลงทุน ความจําเป็ น ความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต
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ทั้งนี้ จากผลการสําหรับดําเนินงานในปี 2558 บริ ษทั ฯ มีกาํ ไรสุ ทธิ จาํ นวน 259.11 ล้านบาท ดังนั้น คณะกรรมการ
บริ ษทั จึงเห็นควรเสนอให้ผถู ้ ือหุ น้ พิจารณาการจ่ายเงินปั นผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558 ในอัตราหุ ้นละ 0.03 บาท จํานวน 4,067.64 ล้านหุ ้น รวมเป็ นเงินปั นผลจ่ายทั้งสิ้ น 122.03 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ
49.58 ของกําไรสุ ทธิ ของงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ หลังหักสํารองตามกฎหมายของงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ บริ ษทั ฯ ได้
กําหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ เพื่อสิ ทธิรับเงินปันผลในที่ 10 พฤษภาคม 2559 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225
ของพระราชบัญ ญัติห ลักทรั พย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ พ.ศ. 2535 โดยวิ ธีปิดสมุ ด ทะเบี ย นพักการโอนหุ ้น ในวันที่ 11
พฤษภาคม 2559 และกําหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2559
ในวาระนี้ ไม่มีผถู ้ ือหุ ้นซักถามหรื อแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุ มตั ิการ
จัดสรรเงินกําไรและการจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลสําหรับผลการดําเนิ นงานประจําปี สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558 ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง

จํานวน
จํานวน
จํานวน

2,662,059,185
117,262,000
127,180

เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

95.78
4.22
0.00

วาระที่ 4 พิจารณาแต่ งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต่ ้ องออกตามวาระ
ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุ มว่า ตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อที่ 15 กําหนดว่าในการประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้น
ประจําปี ทุกครั้ง ให้กรรมการ 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการขณะนั้นพ้นจากตําแหน่ง ถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็ น
สามส่ วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจํานวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับส่ วน 1 ใน 3 ปั จจุบนั บริ ษทั ฯ มีกรรมการทั้งสิ้ นจํานวน 9 คน ซึ่ ง
กรรมการที่อยูใ่ นตําแหน่งนานที่สุดของบริ ษทั 3 ท่าน ได้แก่
1) นายเชวง จริ ยะพิสุทธิ์
2) นางสาวเขมกร วชิรวราการ
3) นายอดิศกั ดิ์ ลิมปรุ่ งพัฒนกิจ

ตําแหน่ง กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
ตําแหน่ง กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
ตําแหน่ง กรรมการ

ทั้งนี้ นายเชวง จริ ยะพิสุทธิ์ ซึ่งดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ได้แจ้งความประสงค์ขอไม่
รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งให้กลับเข้าดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากมีภารกิจในเรื่ องอื่น
คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมของกรรมการซึ่งประกอบด้วย ประสบการณ์ ความ
เชี่ยวชาญ รวมถึงผลการปฏิบตั ิงานของกรรมการทั้ง 2 ท่านที่ผา่ นมา คือ
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1) นางสาวเขมกร วชิรวราการ
2) นายอดิศกั ดิ์ ลิมปรุ่ งพัฒนกิจ
โดยกรรมการทั้ง 2 ท่านได้ทุ่มเทปฏิบตั ิหน้าที่ตามขอบเขตอํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบและเป็ นไปตามกรอบการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี อันสร้างคุณประโยชน์แก่การดําเนินกิจการของบริ ษทั ฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือ
หุน้ ประจําปี 2559 พิจารณาอนุมตั ิแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระ 2 ท่านในคราวนี้กลับเข้ามาดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ทั้งนี้ ในการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทน นายเชวง จริ ยะพิสุทธิ์ ที่ครบวาระและไม่ประสงค์จะรั บการเสนอ
ชื่อเพื่อแต่งตั้งให้กลับเข้าดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึ่ งนั้น คณะกรรมการบริ ษทั จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี
2559 พิจารณาแต่งตั้งนางพิจิตรา มหาพล เข้าดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการใหม่แทนนายเชวง จริ ยะพิสุทธิ์ ที่ ครบวาระ
ซึ่งนางพิจิตรา มหาพล มีคุณสมบัติที่จะดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั อีกด้วย
โดยข้อมูลรายละเอียดของกรรมการที่เสนอแต่งตั้งปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 6 ในหนังสื อนัดประชุมซึ่ งได้จดั ส่ ง
ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ทุกท่าน
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามและแสดงความเห็น
นายชาลี ดิ ษฐลักษณ ผูถ้ ือหุ ้นที่เข้าร่ วมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะ ได้สอบถามว่า ตามรายงานประจําปี 2558
ของบริ ษทั หน้า 82-85 ระบุว่าการมิให้ผถู ้ ือหุ น้ กลุ่มหนึ่งเข้าร่ วมประชุมการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2558 จึงทําให้ที่
ประชุมผูถ้ ือหุ ้นไม่ได้มีการพิจารณาวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระของปี 2558 เนื่ องจากกลุ่มผู ้
ถือหุ น้ ที่ถูกห้ามเข้าร่ วมประชุมมีเจตนาเข้าครอบงํากิจการ โดยไม่ปฏิบตั ิให้ถูกต้องตามกฎหมาย แต่การประชุมครั้งนี้ทราบ
มาว่ากลุ่มผูถ้ ือหุ น้ ที่เคยถูกห้ามไม่ให้เข้าประชุมครั้งที่แล้วได้เข้าร่ วมประชุม บริ ษทั ฯ จึงมีการบรรจุวาระการพิจารณาวาระ
เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระในการประชุมครั้งนี้ จึงสอบถามว่า เนื่องจากบริ ษทั ฯ รู ้วา่ เสี ยงของกลุ่ม
ผูถ้ ือหุน้ ที่เคยถูกห้ามไม่ให้เข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้ มีจาํ นวนน้อยกว่ากลุ่มผูถ้ ือหุน้ ของผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ใช่หรื อไม่
ประธานฯ ชี้ แ จงตนเองนั้น เพิ่ ง เข้า ดํา รงตํา แหน่ ง ประธานกรรมการของบริ ษ ทั เมื่ อ ไม่ น านมานี้ จึ ง ไม่ ท ราบ
รายละเอียดในการประชุมคราวก่อน แต่ในการประชุมผูถ้ ือหุ น้ ครั้งนี้ บริ ษทั ฯได้บรรจุวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทน
กรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระเข้ามาตามระเบียบวาระการประชุม ดังนั้น จึ งขอให้ที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาตามระเบียบ
วาระก่อน ส่ วนในเรื่ องความเห็นที่ขดั แย้งกัน ก็ขอให้เป็ นไปตามกระบวนการตามกฎหมายต่อไป
เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุ น้ ท่านใดซักถามหรื อแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ พิจารณาแต่งตั้ง
กรรมการแทนกรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระ
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ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุ มตั ิแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระ ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมาก
ของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
4.1) นางสาวเขมกร วิชรวราการ กลับเข้าดํารงตําแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
เห็นด้วย
จํานวน
2,157,051,186 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 77.61
ไม่เห็นด้วย
จํานวน
620,508,000 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 22.32
งดออกเสี ยง
จํานวน
1,901,380 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
0.07
4.2) นายอดิศกั ดิ์ ลิมปรุ่ งพัฒนกิจ กลับเข้าดํารงตําแหน่ง
เห็นด้วย
จํานวน
2,127,177,186
ไม่เห็นด้วย
จํานวน
650,406,400
งดออกเสี ยง
จํานวน
1,890,980

กรรมการ
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ

76.53
23.40
0.07

4.3) นางพิจิตรา มหาพล เข้าดํารงตําแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
เห็นด้วย
จํานวน
2,532,101,686 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
ไม่เห็นด้วย
จํานวน
245,409,000 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
งดออกเสี ยง
จํานวน
1,963,880 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ

91.10
8.83
0.07

วาระที่ 5 พิจารณากําหนดค่ าตอบแทนของกรรมการบริษทั ฯ ประจําปี 2559
ประธานฯ ขอให้นางสาวดวงกมล โชตะนา ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารเป็ นผูช้ ้ ีแจงรายละเอียดต่อที่ประชุม
นางสาวดวงกมล โชตะนา ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร แถลงว่า บริ ษทั ฯ มีนโยบายกําหนดให้คณะกรรมการของ
บริ ษทั ฯ เป็ นผูท้ าํ หน้าที่พิจารณากลัน่ กรองการสรรหากรรมการและการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่ งคณะกรรมการได้
พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยเปรี ยบเทียบจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และค่าตอบแทนถัวเฉลี่ยตามขนาดธุรกิจ
ที่ ใ กล้เ คี ย งกัน รวมถึ ง พิ จ ารณาจากการขยายตัว ทางธุ ร กิ จ และการเติ บ โตทางผลกํา ไรของบริ ษ ทั ฯ ซึ่ งรายละเอี ย ด
ค่าตอบแทนกรรมการปี 2559 มีรายละเอียดปรากฏในหนังสื อเชิญประชุมที่บริ ษทั ฯ ได้จดั ส่ งให้ท่าน
ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั ประจําปี 2559 มีอตั ราเดี ยวกับปี 2558 ซึ่ งมีกาํ หนดจ่ายเป็ นรายไตรมาส โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
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ตําแหน่ ง

อัตราค่ าตอบแทน
ต่ อท่ าน
ปี 2558

อัตราค่ าตอบแทน
ต่ อท่ าน
ปี 2559 (ปี ทีเ่ สนอ)

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

400,000
400,000
300,000

400,000
400,000
300,000

กรรมการที่ไม่ใช่ผบู ้ ริ หาร
กรรมการบริ หาร

200,000
200,000

200,000
200,000

ในวาระนี้ ไม่มีผถู ้ ือหุ ้นสอบถามหรื อแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณากําหนด
ค่าตอบแทนของกรรมการบริ ษทั ประจําปี 2559
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิกาํ หนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2559 ตามรายละเอียดข้างต้น ด้วย
คะแนนเสี ยงข้างมากไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุม ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง

จํานวน
จํานวน
จํานวน

2,662,009,210
117,282,100
193,256

เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

95.77
4.22
0.01

วาระที่ 6 พิจารณาแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี และกําหนดค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจําปี 2559
ประธานฯ ขอให้นางสาวดวงกมล โชตะนา ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร เป็ นผูช้ ้ ีแจงรายละเอียดต่อที่ประชุม
นางสาวดวงกมล โชตะนา ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริ ษทั โดยการพิจารณา
และเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิแต่งตั้ง บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย
สอบบัญชี จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ ดังมีรายนามดังต่อไปนี้
1. นางสาวปั ทมวรรณ วัฒนกุล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9832 (เป็ นผูล้ งลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษทั ฯ
ในปี 2559 เป็ นปี ที่ 2) หรื อ
2. นายวินิจ ศิลามงคล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378 หรื อ
3. นายวีระชัย รัตนจรัสกุล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4323 หรื อ
4. นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4098
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โดยผูส้ อบบัญชี ท้ งั 4 ท่านข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสี ยกับบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย กิ จการที่ควบคุม
ร่ วมกัน ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ ้นใหญ่ หรื อผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและ
แสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ และมีผลการปฏิบตั ิงานที่ดีเป็ นที่น่าพอใจ อีกทั้ง บุคคลทั้ง 4 มีคุณสมบัติไม่ขดั
กับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
สําหรับค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี คณะกรรมการบริ ษทั ฯ โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควร
เสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิค่าสอบบัญชีประจําปี 2559 ของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ร่ วม รวม 10 บริ ษทั
เป็ นเงิน 3,560,000 บาท
ในวาระนี้ ไม่มีผถู ้ ือหุ ้นสอบถามหรื อแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาแต่งตั้ง
ผูส้ อบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีประจําปี 2559
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิแต่งตั้งนางสาวปัทมวรรณ วัฒนกุล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9832 หรื อนาย
วินิจ ศิลามงคล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378 หรื อ นายวีระชัย รัตนจรัสกุล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4323 หรื อ
นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4098 แห่งบริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เป็ น
ผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ ประจําปี 2559 โดยกําหนดค่าสอบบัญชีของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ร่ วม รวม 10 บริ ษทั
เป็ นจํานวนเงิน 3,560,000บาท ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง

จํานวน
จํานวน
จํานวน

2,662,027,910
117,286,500
170,656

เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

95.77
4.22
0.01

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ได้ซกั ถามข้อซักถาม และแสดงความคิดเห็นในเรื่ องอื่นๆ เกี่ยวกับบริ ษทั ฯ
นายภูวนารถ ณ สงขลา อาสาพิทกั ษ์สิทธิผถู ้ ือหุน้ สมาคมส่ งเสริ มผูล้ งทุนไทย ได้สอบถาม 2 ประเด็น
ประเด็นที่ 1 ขอให้บริ ษทั ชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ของบริ ษทั ว่าปัจจุบนั ได้ดาํ เนินการ
ถึงระดับใด
นางสาวดวงกมล โชตะนา ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ชี้ แจงว่า บริ ษทั ฯ ได้ให้ความสําคัญในการดําเนิ นนโยบาย
ต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน โดยได้ลงนามใน คําประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็ นแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านการทุจริ ต แล้ว (บริ ษทั ดําเนิ นการช่วงเดือนพฤษภาคม 2557 และในส่ วนของ NBC และ NINE ในช่วงเดือน
กันยายน 2556) และได้เผยแพร่ คาํ ประกาศเจตนารมณ์ไว้ในเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังได้กาํ หนดเรื่ องการ
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ต่อต้านทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ไว้เป็ นส่ วนหนึ่ งใน “นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี” และ “คู่มือจริ ยธรรมของคณะกรรมการ
ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน” และได้ประกาศให้พนักงานรับทราบและถือไปปฏิบตั ิแล้ว โดยอยูใ่ นเว็บไซต์ ของ Nation House
ที่พนักงานทุกคนเข้าไปอ่านได้ตลอดเวลา
ความคืบหน้าในการดําเนิ นการปี 2559 : บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดแผนงานเข้าเป็ นสมาชิ กแนวร่ วมปฎิ บตั ิ ของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริ ต (CAC) โดยขณะนี้ อยูร่ ะหว่างปรับปรุ งข้อมูลบางส่ วนที่ยงั ไม่สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์
ซึ่งคงเหลือไม่มาก โดยจะยืน่ เอกสารขอรับรองต่อคณะกรรมการแนวร่ วมฯ ภายในไตรมาสที่ 2-3 และคาดว่าจะได้รับการ
อนุ มตั ิรับรองเข้าเป็ นสมาชิ กตามกําหนดภายในปี นี้ นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดหลักสู ตรอบรมเกี่ยวกับจริ ยธรรม ไว้
เป็ นหลักสู ตรหนึ่ งในแผนฝึ กอบรมประจําปี เพื่อให้ความรู ้ และสร้างความตระหนักในการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน
อย่างต่อเนื่ อง และปี 2559 นี้ บริ ษทั ฯ ได้มีการทบทวนและปรับปรุ ง “นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี” และ “คู่มือจริ ยธรรมฯ”
เพื่อให้สอดคล้องตามเกณฑ์การกํากับดูแลกิจการที่ดีใหม่ของสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) และตามเกณฑ์
ของ CAC และจะดําเนิ นการจัดพิมพ์คู่มือจริ ยธรรมฯ แจกจ่ ายให้กบั พนักงานทุ กคน เพื่อสามารถศึ กษารายละเอี ยดต่างๆ ได้
ตลอดเวลา

ประเด็นที่ 2 ตามที่สมาคมส่ งเสริ มผูล้ งทุนไทย ได้เข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ กับบริ ษทั คู่กรณี ของบริ ษทั ฯ และ
ได้มีผถู ้ ือหุน้ สอบถามถึงคดีความกับบริ ษทั ฯ เป็ นอย่างไร โดยบริ ษทั คู่กรณี ได้ตอบคําถามผูถ้ ือหุ น้ ดังกล่าวว่าอยูร่ ะหว่างการ
เจรจาไกล่เกลี่ยกัน จึงขอให้บริ ษทั ชี้แจงความคืบหน้าของคดีความ และการไกล่เกลี่ย ให้ที่ประชุมทราบด้วย
นางสาวดวงกมล โชตะนา ประธานเจ้าหน้า ที่ บริ ห าร ชี้ แ จงว่า ณ ขณะนี้ เรื่ อ งคดี ค วามดัง กล่ า วอยู่ร ะหว่า ง
กระบวนการทางศาล บริ ษทั ฯ จึงไม่สามารถเปิ ดเผยรายละเอียดในส่ วนนี้ได้
นายชาลี ดิษฐลักษณ ผูถ้ ือหุ ้นที่เข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะ ได้สอบถามว่า ทราบมาว่าตอนนี้
คณะกรรมการบริ ษทั ถูกผูถ้ ือหุ น้ ฟ้ องเป็ นคดีแพ่งและคดีอาญาหลายคดี จึงสอบถามว่าเป็ นคดีอะไรบ้าง และในส่ วนของคดี
แพ่งนั้นบริ ษทั ถูกเรี ยกร้องค่าเสี ยหายเป็ นจํานวนเท่าไร และส่ งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริ ษทั ฯ หรื อไม่ ซึ่ งผูถ้ ือ
หุ ้นของบริ ษทั ฯ มีสิทธิ ที่จะรับรู ้เพื่อสามารถตัดสิ นใจในการลงทุนหรื อเลือกที่จะเชื่อมัน่ คณะกรรมการว่าปฏิบตั ิตามหลัก
ธรรมาภิบาลที่ดีของตลาดหลักทรัพย์หรื อไม่
นางสาวดวงกมล โชตะนา ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ชี้แจงว่า เนื่องจากคดีความดังกล่าวอยูร่ ะหว่างการต่อสู ้คดีใน
ชั้นศาล หากผูถ้ ือหุ ้นท่านใดต้องการทราบรายละเอียด สามารถติดต่อสอบถามเพื่อขอรับทราบข้อมูลจากบริ ษทั ได้โดยตรง
ซึ่ ง บริ ษทั จะเปิ ดเผยข้อ มู ล เท่ า ที่ ส ามารถเปิ ดเผยได้ใ ห้กับผูถ้ ื อหุ ้น แต่ ข อ้ มู ล บางอย่า ง บริ ษ ทั ไม่ ย งั สามารถเปิ ดเผยได้
เนื่องจากอาจมีผลกระทบต่อรู ปคดี
นายปรี ชญา อิบราฮิม ที่ปรึ กษากฎหมาย ในฐานะที่ปรึ กษากฎหมายของบริ ษทั ซึ่ ง เป็ นทนายผูร้ ับรับผิดชอบในคดี
ความตามที่ ผูถ้ ื อ หุ ้ น ได้ส อบถาม ได้ช้ ี แจงเพิ่ ม เติ ม ว่ า บริ ษ ัท มี ค ดี แ พ่ ง และคดี อ าญาหลายคดี นอกจากคดี ที่ น ายศิ รั ช
โรจนพฤกษ ฟ้ องร้ องแล้ว ยังมีอีก 1 คดี ที่ผูถ้ ือหุ ้นฟ้ องให้กรรมการชําระค่าเสี ยหายให้กบั บริ ษทั ฯ ซึ่ งผลของคดี ความ
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ดังกล่ าวจะไม่ มีผลกระทบต่ องบการเงิ นของบริ ษทั แต่ อย่างใด นอกจากคดี ดังกล่ าวแล้ว บริ ษทั ม่ มีคดี แพ่งที่ เรี ยกร้ อ ง
ค่าเสี ยหายที่มีผลกระทบต่อฐานะทางการเงินของบริ ษทั ที่มีนบั สําคัญต่อผูถ้ ือหุน้ ในการพิจารณาลงทุนแต่อย่างใด
นายประวิทย์ ไตรรัตน์วรกุล ผูถ้ ือหุ ้นรายย่อย ได้เสนอแนะว่า บริ ษทั ฯ และคู่กรณี ควรเจรจาและประนี ประนอม
ยอมความกันโดยเร็ ว เพื่อเป็ นผลดีในทางธุ รกิจของบริ ษทั ฯ รวมถึงพนักงาน และผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ซึ่ งเห็นว่าธุ รกิจกลุ่ม
อุตสาหกรรมนี้ น่าจะมีโอกาสเติบโตได้อย่างต่อเนื่ อง และบริ ษทั ถือเป็น Big Player รายหนึ่ ง และขอตั้งประเด็นคําถาม
ดังต่อไปนี้
ประเด็นที่ 1 อนาคตกลุ่มธุ รกิจของบริ ษทั ฯ จะเป็ นอย่างไร และเนื่ องจากบริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนิ นธุ รกิจสื่ อทุกช่องทาง
แต่เหตุใดบริ ษทั ฯ ถึงไม่ค่อยให้ความสนใจกับธุรกิจสื่ อวิทยุเท่าที่ควร
นางสาวดวงกมล โชตะนา ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ได้ช้ ี แจงว่า ภาพรวมในการประกอบธุ รกิ จของบริ ษทั
ประกอบด้วย ทีวี 2 ช่อง ,หนังสื อพิมพ์ 3 ฉบับ คือ กรุ งเทพธุรกิจ คมชัดลึก และ เดอะเนชัน่ , เว็บไซต์ประมาณ 10 เว็บไซต์ ,
วิทยุ , อินเตอร์เน็ต , สื่ อสิ่ งพิมพ์ที่เป็ นพ็อคเก็ตบุค๊ ส์ , บริ การด้านการขนส่ ง , บริ การด้านการพิมพ์ และมหาวิทยาลัย เป็ นต้น
หากวิเคราะห์ถึงอนาคตของสื่ อสิ่ งพิมพ์ พบว่าภาพรวมของทั้งอุตสาหกรรมทัว่ โลกมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจาก
สื่ อสิ่ งพิมพ์กาํ ลังเข้าสู่ ภาวะชะลอตัว หากสื่ อสิ่ งพิมพ์รายใดมีสถานะการแข่งขันในทางตลาดที่ดี และเป็นหนังสื อพิมพ์ที่มี
ความแข็งแกร่ ง ก็จะสามารถยืนอยูใ่ นตลาดของการแข่งขันได้ อย่างเช่น หนังสื อพิมพ์กรุ งเทพธุ รกิจ ก็ยงั เป็ นหนังสื อพิมพ์
หลักของในเครื อ ที่สามารถทําได้รายได้ดีและต่อเนื่ อง สําหรับหนังสื อพิมพ์ คมชัดลึก และ หนังสื อเดอะเนชัน่ ก็จะมีการ
แข่งขันในส่ วนของกลุ่ม Mass
นางสาวดวงกมล โชตะนา ชี้แจงต่อไปว่า ปั จจุบนั นี้ ไม่เพียงแต่จะมีการแข่งกันในกลุ่ม Mass เพียงอย่างเดียวแต่มี
การแข่งกันข้ามประเภทกัน อย่างเช่ นหนังสื อพิมพ์ภาษาอังกฤษยังต้องแข่งขันกับเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ โซเชี ยลมี เดี ย
ภาษาอังกฤษ ด้วยกัน ปั จจุบนั เราสามารถรับรู ้ ข่าวสารได้หลายช่องทาง สื่ อ Mass จะแข่งขันกับโซเชี ยลมีเดี ย ทีวี และ
เฟสบุ๊คส์ ซึ่ งทําให้สื่อสิ่ งพิมพ์ได้รับผลกระทบค่อนข้างมาก และเป็ นแนวโน้มที่เกิ ดขึ้นทัว่ โลก ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้เตรี ยม
วางแผนธุรกิจตลอดเกือบ 10 ปี ที่ผา่ นมา ทําให้บริ ษทั ฯ เข้าไปสู่ ธุรกิจออนไลน์ และธุรกิจที่เป็ นสื่ อทีวีที่บริ ษทั ฯ ได้ประมูล
ทีวีดิจิตอลและได้รับใบอนุญาตจํานวน 2 ช่อง เมื่อ 2 ปี ที่แล้ว ซึ่งกลยุทธ์ของสื่ อสิ่ งพิมพ์ของบริ ษทั มีดงั นี้
1. หนังสื อพิมพ์กรุ งเทพธุรกิจ ยังคงรักษาจุดแข็งได้และเป็ นผูน้ าํ หมายเลข 1 ของหนังสื อพิมพ์ธุรกิจและยังคงสร้าง
รายได้และความสามารถในการแข่งขันได้อย่างต่อเนื่อง
2. สําหรับหนังสื อพิมพ์กลุ่ม Mass บริ ษทั ใช้กลยุทธ์ มัลติมีเดีย มาประกอบกันเพื่อสร้างความได้เปรี ยบของบริ ษทั
เช่น หนังสื อพิมพ์คมชัดลึก ผสมผสานกับทีวีและวิทยุ จึงเป็นเหตุผลประการหนึ่ งที่บริ ษทั ได้เข้าร่ วมประมูลใบอนุญาตทีวี
ดิจิตอล 2 คลื่น เมื่อ 2 ปี ที่ผา่ นมา คือช่อง Nation TV ที่เน้นข่าวสารและสาระ, ช่อง NOW26 ซึ่ งเป็ นช่องวาไรตี้และเสนอ
ข่าวทางธุรกิจ ถือเป็ นกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริ ษทั ที่อยูใ่ นเครื อเนชัน่
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นายอดิ ศกั ดิ์ ลิ มปรุ่ งพัฒนกิ จ ประธานเจ้าหน้าที่ บริ หาร บมจ.เนชั่น บรอดแคสติ้ ง คอร์ ปอเรชั่น ได้กล่ าวถึ ง
ภาพรวมของธุ ร กิ จ ที วี และได้แ จ้ง ต่ อ ที่ ป ระชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้น ทราบว่ า ปั จ จุ บ ัน กลุ่ ม บริ ษ ทั โดย บมจ.เนชั่น บรอดแคสติ้ ง
คอร์ปอเรชัน่ (NBC) ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อยได้ทาํ วิทยุ 2 คลื่น คือ FM 90.5 และ FM 102 ซึ่งจะแตกต่างจาก อสมท. ที่เป็ นเจ้าของ
คลื่ น เอง แต่ ก รณี ข องบริ ษ ัท เป็ นการทํา สั ญ ญาเช่ า เวลาเป็ นผูร้ ่ ว มลงทุ น กับ คู่ สั ญ ญา ได้แ ก่ กรมพลัง งานทหารและ
กระทรวงกลาโหม จึ ง ทํา ให้มี ข ้อ จํา กัด ในการดํา เนิ น ธุ ร กิ จ วิ ท ยุ พอสมควร แต่ ท้ งั นี้ มิ ไ ด้ห มายความว่ า บริ ษ ทั ไม่ ใ ห้
ความสําคัญกับการดําเนินธุรกิจวิทยุ
สําหรับภาพรวมในการดําเนิ นธุ รกิจทีวี ช่วงนี้ อุสาหกรรมธุ รกิจทีวีอยู่ในช่วงกําลังปรับตัว คือการเปลี่ยนผ่าน ซึ่ ง
ถือว่าเป็ นการเปลี่ยนผ่านที่สาํ คัญที่สุดในรอบ 50 ปี ของประเทศไทยที่จะมีการยกเลิกระบบอัลนาล็อกในปี 2561 หลังจาก
นั้นการแข่งขันก็จะเท่าเทียมกัน ซึ่ งในระยะยาวสําหรับธุ รกิจทีวีท้ งั 2 ช่องของเนชัน่ ที่เป็ นช่องข่าว และช่องวาไรตี้ น่ าจะ
เป็ นธุรกิจที่มีอนาคตค่อนข้างดีมาก เนื่องจากการที่บริ ษทั มีขอ้ ได้เปรี ยบ เช่น ช่วง 4-5 เดือนที่ผา่ นมา NOW26 ในส่ วนของ
สารคดีสามารถทําเรทติ้งเพิ่มขึ้นสู ง ในส่ วนของช่อง Nation TV ก็ถือเป็ นจุดแข็งด้านการเสนอข่าวมาเป็ นระยะเวลานานจึง
มีฐานคนดูที่แข็งแกร่ งที่สุด และมีเรทติ้งสู งที่สุดในเขตกรุ งเทพมหานคร และหัวเมือง แต่ก็ยงั คงมีจุดอ่อนในแถบชนบท ซึ่ ง
กําลังอยู่ระหว่างการพัฒนารายการที่จะตอบสนองคนดูที่อยู่ในเขตเทศบาล และคาดว่าใน 2-3 ปี ทาง กสทช.จะยกเลิก
ระบบอัลนาล็อก ทุกช่องที่มีกว่า 20 ช่องก็จะเกิดการแข่งขันที่เท่าเทียมกัน และเชื่อว่าจุดแข็งที่กลุ่มบริ ษทั มี และการที่ธุกิจ
ของบริ ษทั ปรากฏในสื่ อโซเชี ยลมีเดี ย และออนไลน์ค่อนข้างมากจะทําให้สถานการณ์แข่งขันบริ ษทั ได้เปรี ยบคู่แข่งเป็ น
อย่างมาก
ประเด็นที่ 2 ข้อมูลที่อยูใ่ นรายงานประจําปี เรื่ องสรุ ปข้อมูลทางการเงินในส่ วนของอัตราทางการเงิน หน้า 6-7
ตัวเลขดังต่อไปนี้ ในรายงานประจําปี ดังกล่าวถูกต้องหรื อไม่
- อัตรากําไรสุ ทธิต่อรายได้รวม เท่ากับ 0.85%
- อัตราค่าตอบแทนต่อส่ วนของผูถ้ ือหุน้ เท่ากับ 0.63%
- อัตราค่าตอบแทนต่อสิ นทรัพย์รวม เท่ากับ 0.32%
นางสาวดวงกมล โชตะนา ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ได้ช้ ีแจงว่า เป็ นข้อมูลที่ถูกต้องแล้ว
นายวิฑูรย์ นาล้วน ผูถ้ ือหุน้ ได้สอบถามว่าการที่บริ ษทั ฯ ได้แลกเปลี่ยน (Barter) ห้องชุดเป็ นจํานวนมากเพื่อทําการ
ส่ งเสริ มการขายของกิจกรรมใด
นางสาวดวงกมล โชตะนา ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ชี้แจงว่า การ Barter ห้องชุดเป็ นการทําธุ รกิจปกติ เพราะ
บริ ษทั ฯได้จดั กิจกรรมส่ งเสริ มการขายอยูต่ ลอด
นายวิ ฑู ร ย์ นาล้ว น ผู ้ถื อ หุ ้ น ได้ส อบถามว่ า ในช่ ว งระยะเวลา 2-3 ปี ที่ ผ่ า นมา บริษัท ฯ มี ธ รรมาภิ บ าลกับ
พนักงานอย่างไรบ้าง
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นางสาวดวงกมล โชตะนา ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ชี้แจงว่า บริ ษทั ฯ ได้ประกอบธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ที่ดีและปฏิบตั ิตามกฎหมายอยูแ่ ล้ว
ประธานฯ ขอให้ที่ปรึ กษาชี้แจงเรื่ องการรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2558 ตามที่ผถู ้ ือหุ น้ ได้
สอบถาม
นายปรี ชญา อิบราฮิม ที่ปรึ กษากฎหมาย ได้ช้ ีแจงว่า ตามที่มีการชี้แจงไปแล้วเบื้องต้น ตามกฎหมาย บริ ษทั ฯ ไม่มี
ความจําเป็ นที่จะต้องรับรองรายงานการประชุม และไม่มีขอ้ กฎหมายใดที่กาํ หนดให้บริ ษทั ฯต้องรับรองรายงานการประชุม
แต่ ผูถ้ ือหุ น้ สามารถแสดงข้อคิดเห็นใดๆ ในรายงานการประชุมที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาได้ ทั้งนี้ ที่ปรึ กษากฎหมายได้
ชี้แจงเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความเข้าใจว่า ฝ่ ายจัดการของบริ ษทั ได้เสนอแนวทางดําเนิ นการในภายหน้า ซึ่ งภายหลังจากเสร็ จ
สิ้ นการประชุมผูถ้ ือหุ ้นในวันนี้แล้ว บริ ษทั จะจัดทํารายงานการประชุมและเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของบริ ษทั ภายในระยะเวลา
14 วัน นับจากวันประชุม เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นได้แสดงความคิดเห็นหรื อข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรายงานการประชุม
ดังกล่าว และสามารถแจ้งข้อคิดเห็นกลับมาตามช่ องทางที่บริ ษทั ฯ กําหนดภายในระยะเวลา 30 วัน และหากเป็ นไปใน
แนวทางนี้ แล้ว ในปี ต่อไปบริ ษทั ฯ จะไม่นาํ เสนอเรื่ องการรับรองรายงานการประชุมเข้าสู่ การพิจารณาในการประชุมผูถ้ ือ
หุน้ อีก
นอกจากนี้ ที่ปรึ กษากฎหมายชี้ แจงต่อที่ประชุม เพื่อให้เกิดความชัดเจน เกี่ยวกับเรื่ องที่สืบเนื่ องมาจากเหตุการณ์
การประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นปี ที่ ผ่านมา ซึ่ งเป็ นเหตุการณ์ ที่ประธานในที่ ประชุ มท่ านก่ อนได้มีขอ้ สงสัยอันสมควรจึ งไม่
อนุญาตให้ผถู ้ ือหุ ้นบางกลุ่มเข้าร่ วมประชุมในครั้งนั้น ซึ่ งส่ วนนี้ เองคณะกรรมการบริ ษทั ไม่ได้ทราบเรื่ องในวันประชุมใน
วันนั้น แต่ เมื่ อ หลังจากเสร็ จสิ้ น การประชุ มแล้ว พบว่า มี คาํ ถามและประเด็นในทางกฎหมายหลายประการ จึ งเห็ นว่า
สถานการณ์ในช่วงนั้นยังไม่มีความชัดเจนเพียงพอ คณะกรรมการบริ ษทั จึงเห็นชอบที่จะงดการดําเนิ นการใดๆที่อาจส่ งผล
กระทบกับกลุ่มที่มีส่วนได้เสี ยและผูท้ ี่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้มีการชี้แจ้งข้อมูลหลังจากเสร็ จสิ้ นการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ในวัน
ดังกล่าว แต่มาถึ ง ณ ปั จจุ บนั นี้ ข้อเท็จจริ งต่างๆ ก็เริ่ มปรากฎชัดเจนขึ้นคณะกรรมการบริ ษทั จึ งจะทําการบริ หารจัดการ
กิจการของบริ ษทั ไปตามปกติดงั เดิมที่เคยเป็ นมา
นายชาลี ดิษฐลักษณ ผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะ ได้มีประเด็นสอบถาม ดังนี้
ประเด็นที่ 1. หากศาลมีคาํ สั่งให้เพิกถอนการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2558 บริ ษทั ฯ มีนโยบายการจัดการ
เกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าวอย่างไร
นายปรี ชญา อิบราฮิม ที่ปรึ กษากฎหมาย ได้ช้ ี แจงว่า เนื่ องจาดคดีความดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล
ดังนั้น ที่ปรึ กษากฎหมายจึงได้ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการ และต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ว่าไม่ควรที่จะเปิ ดเผยรายละเอียดใน
ส่ วนของคดี ซึ่งเป็ นแนวทางที่ถือปฏิบตั ิในวงการกฎหมายทัว่ ไป
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ประเด็นที่ 2. ตามที่สาํ นักงาน กลต. ได้กล่าวโทษผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ว่า ประพฤติไม่ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่จากที่ได้มี
การห้ามผูถ้ ือหุ น้ บางส่ วนไม่ให้เข้าร่ วมประชุม และได้มีการกล่าวโทษโดยตํารวจกองปราบปรามคดีอาญาทางเศรษฐกิจ จึง
ขอสอบถามว่าในเรื่ องดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อภาพลักษณ์และชื่อเสี ยงบริ ษทั อย่างไร
นายปรี ชญา อิบราฮิม ที่ปรึ กษากฎหมาย ได้ช้ ีแจงว่า กรณี ดงั กล่าวเป็ นการกล่าวโทษต่อกรรมการบางท่าน และเป็ น
ประเด็นที่ไม่เกี่ ยวข้องกับบริ ษทั ฯ โดยตรง กล่าวคือ เป็ นการกล่าวโทษประธานกรรมการในการประชุมครั้งที่แล้ว และ
ประธานในที่ประชุมครั้งที่แล้วได้กล่าวไว้ในที่ประชุมคราวก่อนโดยชัดเจนว่า หากมีผลกระทบใดจากการดําเนิ นการไป
ของตนเอง ประธานจะเป็ นผูร้ ับผิดชอบ ซึ่ งในการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นในครั้งนั้น ประธานในที่ประชุมก็ได้ช้ ี แจงต่อที่
ประชุมโดยชัดเจนว่ากรรมการท่านอื่นไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง แต่เป็ นการตัดสิ นใจของประธานแต่เพียงผูเ้ ดียว ดังนี้ในส่ วนของ
การกล่าวโทษโดยสํานักงาน กลต. ที่ปรึ กษากฎหมายจึงเห็นว่าไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อภาพลักษณ์ของบริ ษทั
นายศิริวฒั น์ วรเวทวุฒิกุล ผูถ้ ือหุ ้น ได้เสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั ฟ้ องร้องผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ 3 ราย ตามที่
สํานักงาน กลต. กล่าวโทษ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559 ว่าผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ดงั กล่าวดําเนินการเข้าข่ายการเข้าครอบงํากิจการ
โดยไม่ทาํ คําเสนอซื้ อหลักทรัพย์ของกิจการทั้งหมด (Tender Offer) ซึ่ งเป็ นการฝ่ าฝื นพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งทําให้กลุ่มของผูถ้ ือหุน้ รายย่อยได้รับความเสี ยหายจากการไม่ทาํ คําเสนอซื้ อหลักทรัพย์ของกิจการ
ทั้งหมด (Tender Offer) โดยราคาหุน้ ในขณะนั้นมีราคา 2.02 บาทต่อหุน้ ปัจจุบนั ราคาหุน้ อยูท่ ี่ 1.43 บาทต่อหุน้
นอกจากนี้ นายศิริวฒั น์ วรเวทวุฒิกุล ได้เรี ยกร้องให้คณะกรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ดําเนิ นการฟ้ องร้อง
เรี ยกค่าเสี ยหายที่กรรมการและผูบ้ ริ หารต้องเสี ยเวลาเดิ นทางไปขึ้นศาล ซึ่ งกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้าที่และการบริ หาร
กิจการของบริ ษทั หากไม่มีคดีความดังกล่าว เชื่อได้ว่าผลการดําเนินงานของบริ ษทั จะดีกว่านี้ และผูถ้ ือหุ น้ ก็จะได้รับเงินปั น
ผลที่มากกว่านี้ รวมถึงราคาหุน้ บริ ษทั คงไม่ลดลงดังเช่นทุกวันนี้
นายศิริวฒั น์ วรเวทวุฒิกุล จึงขอให้กรรมการและผูบ้ ริ หารดําเนิ นการให้ผถู ้ ือหุ ้นร่ วมลงชื่อเพื่อให้คณะกรรมการ
และผูบ้ ริ หารดําเนินคดีและเรี ยกร้องค่าเสี ยหายจากค่าเสี ยเวลาที่ผบู ้ ริ หารที่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่บริ หารกิจการได้ แต่ตอ้ ง
ใช้เวลาไปกับคดีความที่เกิดขึ้น และผลกระทบจากราคาหุ น้ ที่ต่าํ ลง กับทั้งผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ท้ งั 3 ราย ที่ สํานักงาน กลต. ได้
กล่าวโทษ คือ
1. บริ ษทั นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
2. บริ ษทั โพลาลิส แคปปิ ตัล จํากัด (มหาชน)
3. นายศิร์วสิ ษฏ์ สายนํ้าผึ้ง
ทั้งนี้ หากผูบ้ ริ หารไม่ดาํ เนินการ อาจจะถือได้วา่ กรรมการและผูบ้ ริ หารได้ละเว้นการปฏิบตั ิหน้าที่
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หลังจากไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานที่ประชุมจึงกล่าวขอบคุณท่านผูถ้ ือหุน้ และกรรมการที่ได้
สละเวลาเข้าร่ วมประชุม และขอกล่าวปิ ดประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2559

ปิ ดการประชุมเวลา 17.10 น.

ลงชื่อ…………………………………… ประธานในที่ประชุม
(นายวัชรา ตันตริ ยานนท์)

18

