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วันที่  6 กันยายน 2562  

เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ส าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 

2. สารสนเทศการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ตามบัญชี 2 ของบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด 
(มหาชน) 

3.     ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกับรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

4. ข้อบังคับของบริษัท หมวดท่ี 6 การจัดประชุมผู้ถือหุ้น 

5. เงื่อนไข หลักเกณฑ ์และ วิธีปฏิบัต ิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 

6. ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และนิยามกรรมการอิสระ 

7. แบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และรายงานประจ าปี 2561 ในรูปแบบ QR Code 

8. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก) (แบบ ข) และ (แบบ ค) 

9. แผนที่แสดงสถานที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีมติให้เรียก
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ในวันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น.ณ ห้องประชุม ชั้น 9 (ห้อง B) 
อาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 เพื่อพิจารณาเรื่อง
ต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปน้ี 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ได้จัดขึ้นในวันที่ 26 เมษายน 
2562 ทั้งน้ีบริษัทฯ ได้จัดส่งส าเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นอกจากน้ี บริษัทฯได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

Nation Multimedia Group Public Co., Ltd. 
1858/121-122, 1858/125-128  28th, 30th, 31st Floor, Debaratna Road,  
Bangna-Tai Sub-District, Bangna District, Bangkok 10260 
Tel: 0-2-338-3333 Call Center: 0-2338-3000 Fax: 0-2338-3334 
www.nationgroup.com 
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ที่ www.nationgroup.com เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานการประชุมฯ และสามารถ
ตรวจสอบความถูกต้องได้ภายในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไขแต่
อย่างใด โดยมีส าเนารายงานการประชุมดังกล่าวปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 1 

ความเห็นคณะกรรมการ  : คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า รายงานการ
ประชุมดังกล่าวได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริงครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที ่1/2562 พิจารณาอนุมัติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 

หมายเหตุ: มติในวาระน้ีจะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติให้บริษัทย่อยของบริษัทฯ (บริษัท สปริง 26 จ ากัด) คืนใบอนุญาตให้ใช้คลื่น
ความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ชื่อช่องรายการ SPRING 26 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เน่ืองจากการตัดสินใจเชิงนโยบายของอดีตผู้บริหารของบริษัทฯ เม่ือปี 
2557 ในการให้บริษัท สปริง 26 จ ากัด (เดิมชื่อบริษัท แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสติ้ง (จ ากัด) 
(“สปริง 26”) เข้าประมูลโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลน าเสนอรายการสารคดี ซีรีย์ภาพยนตร์
ต่างประเทศ รายการกีฬา และรายการประเภทวาไรต้ี ทั้งที่บริษัทฯ ไม่มีความช านาญในการ
จัดการด้านเน้ือหาประเภทดังกล่าว โดยสปริง26 มีผลประกอบการขาดทุนมาโดยตลอดนับตั้งแต่
ชนะประมูลคลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล คือตั้งแต่ปี 2557 ถึง 2561 รวม
ขาดทุนทั้งสิ้นประมาณ 2,474.99 ล้านบาทตามงบการเงินรวมของบริษัท สปริง 26 สิ้นสุด ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ของบริษัทฯ และสปริง 26 ยังมีภาระการจ่ายค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ ณ 
วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 เป็นจ านวนสูงถึง 215.07 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ตามประกาศ 
กสทช. เรื่องการคืนใบอนุญาตฯ ซึ่งส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ ประสบกับภาวะขาดทุนมาโดย
ตลอดจนมีภาระหน้ีสินจ านวนมาก โดยบริษัทฯ มีแผนที่จะจ าหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนในสปริง26 
มาตั้งแต่ต้นปี 2561 เพื่อลดภาระด้านเงินทุนและรายจ่ายของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
และมีความพร้อมส าหรับการด าเนินธุรกิจหลักที่มีความแข็งแกร่งเพื่อสร้างฐานการเติบโตต่อไป
ในอนาคต 

ดังน้ัน  สปริง 26 ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นสามัญอยู่จ านวน 149,900,002 หุ้น มูลค่าหุ้น
ที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.9333 และบริษัท กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จ ากัด (ซึ่งเป็น
บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้น ถือหุ้นสามัญร้อยละ 99.99) ถือหุ้นสามัญ บริษัท สปริง 26 จ ากัด 
จ านวน  99,997 หุ้น  คิดเป็นร้อยละ 0.0666 ของหุ้นสามัญที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด และเป็นผู้
ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ประเภท
บริการทางธุรกิจระดับชาติ หมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดปกติ ชื่อช่องรายการ SPRING 26 
(เดิมชื่อช่องรายการ NOW26) มีผลตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2557 ถึงวันที่ 24 เมษายน 2572 (“ใบ
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อนุญาตฯ”) จึงได้แจ้งความประสงค์เป็นหนังสือต่อส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) เพื่อขอคืนใบอนุญาตฯ เม่ือวันที่ 
10 พฤษภาคม 2562 (“รายการคืนใบอนุญาตฯ ของสปริง”) และกสทช. ได้มีหนังสือเร่ืองแจ้งผล
การพิจารณาการขอคืนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบ
ดิจิตอล ฉบับลงวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ให้ความเห็นชอบในการคืนใบอนุญาตฯ และเห็นชอบให้
ยกเลิกใบอนุญาตฯ โดยก าหนดวันยุติการออกอากาศในวันที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 00.01 น. 
เป็นต้นไป อีกทั้ง กสทช. ยังได้ให้ความเห็นชอบก าหนดมาตรการเยียวยา  โดยให้สปริง26 
ประชาสัมพันธ์มาตรการเยียวยาผู้ใช้บริการตามที่สปริง 26 เสนอเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 45 วัน
ก่อนยุติการออกอากาศ นอกจากน้ี กสทช. ได้ก าหนดค่าชดเชยจากการคืนใบอนุญาตฯ  ให้แก่
สปริง 26 เป็นจ านวน 890.83 ล้านบาท ทั้งน้ี ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขการ
จ่ายค่าชดเชยอันเน่ืองมาจากการคืนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบ
ดิจิตอล ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 (“ประกาศ กสทช. เรื่องการคืนใบอนุญาตฯ”) 
ประกอบกับค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 4/2562 เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาการ
ประกอบกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม สั่ง ณ วันที่ 11 เมษายน 2562 (รวมเรียกว่า 
“กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการคืนใบอนุญาต”) 

การเข้าท ารายการคืนใบอนุญาตฯ ของสปริง 26 เข้าข่ายเป็นรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่  ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการท ารายการที่มี
นัยส าคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้ง
ที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  เรื่อง การ
เปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์  
พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("ประกาศได้มาหรือจ าหน่าย
ไปฯ") โดยมีขนาดรายการสูงสุดร้อยละ 27.23 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็น
วิธีการค านวณที่ได้ขนาดรายการสูงสุด โดยค านวณจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานระหว่างกาล
ส าหรับ 9 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ของบริษัทฯ และเม่ือรวมกับรายการจ าหน่าย
ไปซึ่งทรัพย์สินในรอบระยะเวลา 6 เดือนที่เกิดขึ้นก่อนวันที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติเป็น
เอกฉันท์อนุมัติในหลักการให้สปริง 26 แจ้งความประสงค์เป็นหนังสือต่อ กสทช. เพื่อขอคืน
ใบอนุญาตฯ เม่ือวันที ่10 พฤษภาคม 2562 มีจ านวน 3 รายการ กล่าวคือ 

(1) รายการจ าหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดในบริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จ ากัด ซึ่งมีขนาด
รายการสูงสุดคิดเป็นร้อยละ  13.99 ตามเกณฑ์มูลค่าส่ิงตอบแทน โดยค านวณจากงบ
การเงินรวมฉบับสอบทานระหว่างกาลส าหรับ 6 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 
ของบริษัทฯ 
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(2) รายการจ าหน่ายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างในจังหวัดขอนแก่น ซ่ึงมีขนาดรายการสูงสุดร้อย
ละ 0 .37 ตามเกณฑ์มูลค่าส่ิงตอบแทน  โดยค านวณจากงบการเงินรวมฉบับสอบทาน
ระหว่างกาลส าหรับ 9 เดือน สิ้นสุด ณ วันที ่30 กันยายน 2561 ของบริษัทฯ และ 

(3) รายการจ าหน่ายที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ถนนเทพรัตน จังหวัดสมุทรปราการ รวมจ านวน 
2 แปลง และที่ดินแขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 1 แปลง  ซ่ึงมีขนาดรายการ
สูงสุดร้อยละ 10 .13 ตามเกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทน โดยค านวณจากงบการเงินรวมฉบับ
สอบทานระหว่างกาลส าหรับ 9 เดือน สิ้นสุด ณ วันที ่30 กันยายน 2561 ของบริษัทฯ 

ดังน้ัน การเข้าท ารายการคืนใบอนุญาตฯ ของสปริง 26 เม่ือรวมกับรายการจ าหน่ายไปซึ่ง
ทรัพย์สินในรอบระยะเวลา 6 เดือนที่เกิดขึ้นวันที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติเป็นเอกฉันท์
อนุมัติในหลักการให้สปริง 26 แจ้งความประสงค์เป็นหนังสือต่อ กสทช. เพื่อขอคืนใบอนุญาตฯ 
เม่ือวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 จะมีขนาดรายการรวมสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 51.72 ตามเกณฑ์มูลค่า
สิ่งตอบแทน ซึ่งเข้าข่ายรายการประเภท 1 ของประกาศได้มาหรือจ าหน่ายไปฯ โดยมีมูลค่าของ
รายการเท่ากับร้อยละ 50 หรือสูงกว่า แต่ต่ ากว่าร้อยละ 100 

ดังน้ัน บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องจัดท ารายงานและเปิดเผยสารสนเทศส าหรับการเข้าท ารายการ
ดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และจัดให้มีการประชุมผู้ถือ
หุ้นเพื่อขออนุมัติการตกลงเข้าท ารายการดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ ากว่า 3 ใน 4 ของจ านวน
เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  โดยไม่นับส่วนของผู้ถือ
หุ้นที่มีส่วนได้เสีย โดยบริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและมีสารสนเทศอย่างน้อย
ตามท่ีประกาศเรื่องการได้มาหรือจ าหน่ายไปฯ ก าหนดพร้อมความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
(“ส านักงาน ก.ล.ต.”) ให้แก่ผู้ถือหุ้น เป็นระยะเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้
ถือหุ้น 

ทั้งน้ี สารสนเทศการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ตามบัญชี 2 ของบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด 
)มหาชน(  มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 

ความเห็นคณะกรรมการ  : ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่  9/2562 เม่ือวันที่ 8 
กรกฎาคม 2562 ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า กฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องกับการคืนใบอนุญาตเปิดช่องทางให้
สปริง 26 สามารถคืนใบอนุญาตฯ พร้อมกับได้รับค่าชดเชยอันเป็นการบรรเทาความเสียหายที่
เกิดขึ้นจากนโยบายที่ผิดพลาดของอดีตผู้บริหารของบริษัทฯ (ซ่ึงคณะกรรมการและผู้บริหารชุด
ปัจจุบันได้ด าเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษ อดีตผู้บริหารต่อส านักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งได้ใช้สิทธิ
ทางกฎหมายฟ้องร้องเป็นคดีต่ออดีตผู้บริหารดังกล่าวด้วย) และการได้รับคืนค่าชดเชยจะช่วยลด
ภาระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ ปรับปรุงการด ารงอัตราส่วนทางการเงินของบริษัทฯ  และเป็น
ส่วนส าคัญเพื่อน าไปแก้ไขปัญหาทางการเงินในการลดภาระหน้ีสินของบริษัทฯ ซึ่งจะท าให้ภาวะ
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เงินทุนหมุนเวียนภายในกลุ่มบริษัทฯ มีสภาพดีขึ้นตามล าดับ รวมทั้งสอดรับกับนโยบายของ
บริษัทฯ ที่จะมุ่งเน้นด าเนินการในธุรกิจหลักที่กลุ่มบริษัทฯ มีความรู้และความเชี่ยวชาญอย่าง
แท้จริง กล่าวคือ สื่อสิ่งพิมพ์ การจัดกิจกรรมที่เก่ียวข้อง ธุรกิจสื่อโทรทัศน์ ด้านหมวดหมู่ข่าวสาร
และสาระที่มีความช านาญ  และการผลิตเน้ือหารายการ (contents) รวมไปถึงธุรกิจที่เก่ียวข้องที่มี
ศักยภาพในการเติบโตและเสริมกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ เพื่อให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถด าเนิน
ธุรกิจต่อไปได้ นอกจากน้ี การขอคืนใบอนุญาตฯ จะท าให้กลุ่มบริษัทฯ คงเหลือสถานีโทรทัศน์
ดิจิตอลเพียงช่องเดียวคือ Nation TV (ช่อง 22) ที่น าเสนอรายการประเภทหมวดหมู่ข่าวสารและ
สาระ (SD) ท าให้บริษัทฯ สามารถระดมก าลังทรัพยากรภายในกลุ่มบริษัทฯ ในด้านต่าง ๆ ให้กับ
รายการข่าวสารที่มีอยู่ได้อย่างเต็มที่สอดคล้องกับนโยบายการด าเนินธุรกิจหลักของบริษัทฯ 

ทั้งน้ี คณะกรรมการตรวจสอบ  มีความเห็นไม่ต่างจากคณะกรรมการของบริษัทฯ และ
คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้แต่งต้ัง บริษัท แคปปิตอล ลิ้งค์ แอ๊ดไวเซอรี่ จ ากัด เป็นที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระเพื่อจัดท าความเห็นเก่ียวกับการเข้าท ารายการคืนใบอนุญาตฯ ตามประกาศ
ได้มาหรือจ าหน่ายไปฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

คณะกรรมการของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 
พิจารณาอนุมัติให้สปริง 26 คืนใบอนุญาตฯ ให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบ
ดิจิตอล ชื่อช่องรายการ SPRING 26 

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวน
เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือ
หุ้นที่มีส่วนได้เสีย 

ทั้งน้ี ณ วันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 (Record 
Date) วันที่ 2 กันยายน  2562 ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้แต่อย่างใด  

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 
2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล  :  เพื่อรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ และรายงาน
คณะกรรมการของบริษัทฯ ส าหรับรอบปีบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561 
ให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 พิจารณารับทราบ 

 ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอรายงานสรุปผล
การด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561   

หมายเหตุ: วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 
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วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2561 และรายงานของผู้สอบบัญชี  
ข้อเท็จจริงและเหตุผล :  งบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่า
ถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ดังปรากฎในรายงาน
ประจ าปี 2561 ให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 พิจารณาอนุมัติ 

 ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และรายงานของผู้สอบบัญชี  

หมายเหตุ : มติในวาระน้ีจะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 
บริษัทฯ ได้ก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 (Record 

Date) ในวันที ่2 กันยายน  2562 

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น รายละเอียด
แผนที่ของสถานที่ประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 9 โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเพื่อเข้า
ร่วมประชุมได้ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป และเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ และผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกรณีไม่
สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง หากท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองและประสงค์จะ
แต่งตั้งบุคคลอ่ืนหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตน โปรดกรอกข้อความและลง
ลาย มือชื่ อ ในหนังสื อมอบฉันทะตามสิ่ งที่ ส่ งมาด้ ว ย ล า ดับที่  8  หรื อสามารถดาว น์โหลดได้ จ าก 
www.nationgroup.com พร้อมแนบหลักฐานตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 5 และเพื่อให้การลงทะเบียน
เข้าร่วมประชุมเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น โปรดส่งกลับมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 25 กันยายน 2562 

อน่ึง บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บน
เว็บไซต์ของบริษัทฯ www.nationgroup.com  ด้วยแล้ว 

ขอแสดงความนับถือ 
บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

 
 
 

นายมารุต   อรรถไกวัลวที 
ประธานกรรมการ 
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 
บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด (“บริษัทฯ”) 

ประชุมวันศุกร์ที่  26 เมษายน 2562 เวลา 14.00น. 

วัน เวลา และสถานที่ประชุม  
 ประชุมเม่ือวันที่ 26 เมษายน  2562 เวลา 14.00 น. ณ  ห้องประชุม ชั้น 9 ห้อง B อาคารอินเตอร์ลิงค์ (อาคาร
เนชั่นทาวเวอร์เดิม)  ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 
 

ก่อนเริ่มการประชุม นายอาชวินท์ สุกสี   และ นางสาวรมย์รัมภา เริ่มรู้  (“ผู้ด าเนินการประชุม”) ได้รับ
มอบหมายจากประธานกรรมการให้เป็นผู้ดําเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 
2,663,572,194.95 บาท และทุนที่ชําระแล้ว 2,156,024,291.86 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 4,067,970,362 หุ้น 
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.53 บาท และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 น้ี มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วย
ตนเอง และโดยการมอบฉันทะรวม 52  ราย นับรวมจํานวนหุ้นได้ 2,603,285,095 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 63.99 
ของหุ้นที่จําหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทฯ 

กรรมการบริษัทที่เข้าประชุม  

1  นายมารุต อรรถไกวัลวที                 ประธานกรรมการบริษัทซึ่งจะปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุมวันน้ี 
2 นายฉาย บุนนาค กรรมการและรองประธานกรรมการ คนท่ี 1 
3 นายสนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม กรรมการและรองประธานกรรมการ คนท่ี 2 

 และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
4 นายอภิวุฒิ ทองคํา กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
5 นายชัยสิทธ์ิ ภูวภิรมย์ขวัญ                     กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
6 นายธนะชัย สันติชัยกูล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
7 นายสมชาย มีเสน กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
8 นางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ                       กรรมการ 
9 นางสาลินี วังตาล กรรมการอิสระ 
8   Mr. Ka Ming Jacky Lam            กรรมการและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
 

รวมมีกรรมการประชุมท้ังหมด 10 ท่าน  คิดเป็นสัดส่วน 100%  

กรรมการบริษัทที่ไม่เข้าประชุม 

- ไม่มี - 
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ผู้บริหารของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ 
ท่านแรก คุณสุภวัฒน์ สงวนงาม  กรรมการผู้จัดการ-กลุ่มธุรกิจสิ่งพิมพ์ 
ท่านที ่2 คุณประกิต ชมภูคํา  ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
ท่านที ่3 คุณณัฐวรา แสงวารินทร์  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ-กลุ่มธุรกิจสิ่งพิมพ์ 
ท่านที่ 4 คุณวีระศักดิ์ พงศ์อักษร  บรรณาธิการบริหาร-เครือเนชั่น 
ท่านที ่5 คุณฉัตรชัย ตะวันธรงค์  กรรมการผู้จัดการ- ช่อง สปริง 26 
ท่านที่ 6       คุณพีระวัฒน์ โชติธรรมโม        รองกรรมการผู้จัดการ-ช่อง สปริง 26 
ท่านที่ 7 คุณขนิษฐา น่ิมพิศาล   รองกรรมการผู้จัดการ-ช่อง สปริง 26 
ท่านที่ 8 คุณสมเกียรติ บุญศิริ  ผู้อํานวยการสถานี-ช่อง สปริง 26
ท่านที่ 9 คุณอารีย์พร วิริยะวิรวรรณ        ผู้อํานวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารงานบุคคล
ท่านที ่10    คุณอรวรรณ ชโนวิทย์                ผู้อํานวยการ ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ
ท่านที่ 11    คุณมัธยา โอสถานนท์                ผู้อํานวยการอาวุโส ฝ่ายการเงนิ และเลขานุการบริษัทฯ
ท่านที่ 12    คุณเนตรนภา ภูษิตตานนท์         ผู้ช่วยผู้อํานวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชี
 
ผู้สอบบัญชีที่ลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯและบริษัทฯย่อย    

 บริษัท เค พี เอ็ม จี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด 

ปรึกษากฎหมาย 
บริษัท ฮันตัน แอนดรูส์ เคิร์ท (ประเทศไทย) จํากัด 

 

ก่อนเริ่มการประชุมตามกําหนดระเบียบวาระ ผู้ดําเนินการประชุมชี้แจงระเบียบการประชุม และวิธีการ
ปฎิบัติต่างๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น ดังน้ี 

 
1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการและเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจําปี 2562  โดยเสนอชื่อผ่านคณะกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญประจําปีผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้น
สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ท่ี www.nationgroup.com และนําส่งทางไปรษณีย์ถึงประธานกรรมการบริษัท 
ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 26 มกราคม 2562  

ปรากฎว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเพิ่ม
วาระประชุม 

หน้า 10



3
 

2. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคําถามล่วงหน้าสําหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 ผ่านทางเว็บไซต์ 
www.nationgroup.com หรือทางโทรสาร 0-2338 3904 ต้ังแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 9 เมษายน 2562 
เพื่อให้คณะกรรมการและฝ่ายบริหารรวบรวมเตรียมชี้แจงในวันประชุมผู้ถือหุ้น 
ปรากฎว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอคําถามล่วงหน้ามาแต่อย่างใด 

3. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับ
มอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นได้ กรรมการอิสระที่บริษัทฯ มอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นในครั้งน้ี 
คือ คุณอภิวุฒิ ทองคํา ซึ่งประวัติโดยสังเขป ปรากฏตามเอกสารแนบ 8 หน้าที่ 49 ในหนังสือเชิญประชุม 

4. ระเบียบวิธีลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ หมวดที่ 6  “การ
ประชุมผู้ถือหุ้น” ข้อ 35 และข้อ 36 ซึ่งได้แนบในหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าแล้ว ดังน้ี 

 
 ข้อ 35 “ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท

ว่าด้วยการประชุมและให้การประชุมดําเนินไปตามลําดับวาระที่กําหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่
ประชุมจะมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมให้เปลี่ยนลําดับระเบียบ
วาระ” 

       
ข้อ 36 “การวินิจฉัยชี้ขาดหรือลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน การออกเสียงลงคะแนนให้นับ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด
ซึ่งที่ประชุมจะได้ลงมติ ผู้น้ันไม่มีสิทธิจะออกเสียงลงคะแนนด้วยในข้อน้ัน นอกจากออกเสียงลงคะแนน
เลือกตั้งกรรมการ ในการออกเสียงลงคะแนนถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมีคะแนนเสียงอีก 
1 เสียงเป็นเสียงชี้ขาด 

5. ในการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรือเห็นเ ป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่
ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่ประธานเสนอ แต่ถ้าวาระใดมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออก
เสียง ขอให้ยกมือขึ้น ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง จะใช้วิธี
ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ท่านผู้ถือหุ้นตอนลงทะเบียนก่อนเข้าห้องประชุม โดยการทํา
เครื่องหมายลงในบัตรลงคะแนนให้ตรงตามวาระพร้อมลงนามกํากับในบัตรลงคะแนนด้วยทุกครั้ง จากน้ัน
เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงเพื่อนําไปตรวจนับและรวบรวมคะแนนต่อไป ทั้งน้ีให้หมายรวมถึงผู้ถือ
หุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยผู้ดําเนินการประชุมจะประกาศให้ท่านผู้ถือหุ้น
ทราบในแต่ละวาระ โดยผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุ้นที่ตนถืออยู่ คือหน่ึงหุ้นเท่ากับหน่ึงเสียง 
ทั้งน้ี  ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้มอบบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ บริษัทจะนับเป็นส่วนหน่ึงของคะแนน
เสียงเห็นด้วย   
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    วิธีปฏิบัติดังกล่าวใช้สําหรับทุกวาระ ยกเว้นวาระที่ 4 เรื่องการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออก
ตามวาระ จะให้ที่ประชุมใช้วิธีลงคะแนนเสียงเพื่อเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยจะขอเก็บบัตร
ลงคะแนนทุกใบ เพื่อความโปร่งใสและสอดคล้องกับนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

5. การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปน้ี จะถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็นโมฆะ และจะถือเป็นบัตรเสีย 
 1)  บัตรลงคะแนนที่มีการทําเครื่องหมายเกินกว่าหน่ึงช่อง  
 2)  บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน หรือไม่ได้แสดงเจตนาใด ๆ  
 3)  บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีการลงลายมือชื่อกํากับ  
    ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียง โปรดขีดฆ่าของเดิม และลงชื่อกํากับด้วยทุกครั้ง 
 และเมื่อประกาศผลการลงคะแนนเสียงในวาระใดแล้ว ถือว่าการออกเสียงลงมติวาระน้ันเป็นอันสิ้นสุด 

 

เริ่มการประชุม 

นายมารุต อรรถไกวัลวที ประธานกรรมการบริษัท ทําหน้าที่ประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ในช่วงปี 2561 ที่ผ่านมา  คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร
ได้พยายามปรับโครงสร้างการบริหารให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยมุ่งเน้นการดําเนินงานในธุรกิจหลักของบริษัท 
(Core Business) ส่วนธุรกิจท่ีไม่ใช่ธุรกิจหลักของบริษัทฯ ได้จําหน่ายออกไปแล้ว ทําให้บริษัทมีสภาพคล่องดีขึ้น 
นอกจากน้ีจากประกาศราชกิจจานุเบกษา โดยคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) สคช.ที ่ 4/2562 
เรื่องมาตรการแก้ไขปัญหาการประกอบกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม ลงวันที่ 11 เมษายน 2562  ที่
ช่วยเหลืออุตสาหกรรมทีวีดิจิทัลทุกช่อง ส่งผลดีทําให้บริษัทสามารถลดภาระหน้ีและมีสถานะทางการเงินดีขึ้น ซึ่ง 
คุณสมชาย มีเสน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะเรียนรายละเอียดให้ทุกท่านทราบต่อไป 

  
ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดําเนินการประชุม ดําเนินการประชุม ตามระเบียบวาระดังต่อไปน้ี  
 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561  

ผู้ดําเนินการประชุม  แจ้งว่า เลขานุการบริษัทได้จัดทํารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2561 
ที่ประชุมเม่ือวันที่ 31 ตุลาคม 2561  และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงตามมติของที่
ประชุมผู้ถือหุ้น จึงขอนําเสนอต่อที่ประชุม เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2561 ซึ่ง
ประชุมเม่ือวันที่ 31 ตุลาคม 2561  ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ในหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทได้
จัดสง่ให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น 

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม 
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ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2561      
ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 31 ตุลาคม 2561   

 
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2561 ซึ่ง

ประชุมเม่ือวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี  
มติ จํานวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย     2,603,285,095 100.00 
ไม่เห็นด้วย - - 
รวมออกเสียง 2,603,285,095 100.00 
งดออกเสียง   -  
บัตรเสีย   -  
รวมเสียงผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม 2,603,285,095  
 

วาระที่ 2 รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับปี 2561  
 

ประธานฯ เชิญคุณสมชาย มีเสน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับ
ปี 2561  

 
คุณสมชาย มีเสน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานว่า จากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  และ การประชุม

วิสามัญผู้ถือหุ้นในช่วงปี 2561 ที่ผ่านมา ฝ่ายบริหารได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบมาตลอดว่าบริษัทได้ปรับ
โครงสร้างธุรกิจออกเป็น 4 ธุรกิจหลัก ส่วนที่ไม่ใช่ธุรกิจหลักได้จําหน่ายออกไป เพื่อแก้ปัญหาเรื่องสภาพคล่องทาง
การเงินและสร้างความแข็งแกร่งในการดําเนินธุรกิจของบริษัท   

 
สําหรับความคืบหน้าของการดําเนินงานของ 4 กลุ่มธุรกิจหลัก  ดังน้ี  
1. กลุ่มธุรกิจส่ือส่ิงพิมพ์ (Print) ประกอบด้วย หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ หนังสือพิมพ์คมชัดลึก และ

หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น ปัจจุบัน บริษัทได้เชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารในแพลตฟอร์ม “ออนไลน์” เพิ่มขึ้น 
รวมถึงในเว็บไซต์และในเพจต่างๆ รวมทั้งการกระจายข่าวใน LINE หรือ LINE News  ถือเป็นการ
เพิ่มช่องทางในการหารายได้ของธุรกิจกลุ่มสิ่งพิมพ์  สรุปดังน้ี 
 
 หนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ   มีจํานวนผู้ชมในเว็บไซต์ไม่ซ้ํากัน จํานวน 4.29 ล้านราย ต่อเดือน 

และมียอดเพจวิวรวม 10.21 ล้านรายต่อเดือน ส่วนใน LINE หรือ Line News ได้เปิดให้บริการ
เม่ือเดือน ตุลาคม 2561 ปัจจุบันมีจํานวนสมาชิก 14,841 ราย  
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 หนังสือพิมพ์ คมชัดลึก   มีจํานวนผู้ชมในเว็บไซต์ไม่ซ้ํากัน จํานวน 10.62 ล้านรายต่อเดือน และ
มีจํานวนผู้ชมเพจวิว  21.10 ล้านรายต่อเดือน ส่วนใน LINE หรือ Line News  ได้เปิดให้บริการ
เม่ือเดือน พฤศจิกายน  2561 ปัจจุบันมีจํานวนสมาชิก 9,126 ราย  
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 THE NATION มีจํานวนผู้ชมที่เข้าเว็บไซต์ไม่ซ้ํากัน จํานวน 0.54 ล้านรายต่อเดือน และมี

จํานวนผู้ชมเพจวิว 1.93 ล้านรายต่อเดือน และบริษัทอยู่ระหว่างการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์
ทีจ่ะให้ผู้ชมทั้งในประเทศและต่างประเทศสามารถเข้าถึงและติดตามได้สะดวกขึ้น  

 
 
 

2. กลุ่มธุรกิจกระจายภาพและเสียง  (ทีวีดิจิทัล 2 ช่อง) 
 

 Nation 22   จากข้อมูลของ นีลเส็น (ประเทศไทย) พบว่าช่อง Nation TV22 มีเรตติ้งผู้ชมใน
เดือนกรกฎาคม 2561 มากที่สุดถึง  163.8 พันคนต่อนาที จากกรณีนําเสนอข่าวเด็กติดถ้ํา
หลวงขุนนํ้านางนอน ที่จังหวัดเชียงราย  และในเดือน มีนาคม 2562  จากการนําเสนอข่าว
เรื่องเลือกต้ังของประเทศไทย   มีผู้เข้าชมถึง 158.5 พันคนต่อนาที  ส่งผลให้ช่อง Nation 22 
มีการพัฒนาลําดับเรตติ้งดีขึ้นตามลําดับ จากมกราคม 2561  อยู่ลําดับที่ 16 และในเดือน
มีนาคม 2562 อยู่ในลําดับท่ี 10  ส่งผลให้ช่องสามารถหารายได้ได้เพิ่มขึ้น  
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 ช่อง Spring 26 จากข้อมูลของ นีลเส็น (ประเทศไทย)  มีเรตติ้งผู้ชม ในเดือนมกราคม 2561 จํานวน 
108.6 พันคนต่อนาที  ปัจจุบัน มีนาคม 2562 มีผู้เข้าชม 154.6 พันคนต่อนาที  เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม 
2561 ประมาณ 50%  ส่วนลําดับเรตติ้งจากเดือนมกราคม 2561 อยู่ในลําดับที่ 12 ปัจจุบันปรับลําดับดี
ขึ้นเล็กน้อย  ณ เดือนมีนาคม 2562 อยู่ลําดับท่ี 11   
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3. ธุรกิจ New Media   

จากการสํารวจธุรกิจสื่อในเครือของเนชั่น ที่อยู่ในรูปแบบโซเชียลมีเดีย (social media platform) จาก
ช่องทางต่าง ได้แก่  Facebook,  Twitter,  YouTube,  Line และ Instagram  พบว่า ในเดือนมกราคม 
2561 มีผู้เข้าชมรวม  18 ล้านราย  ในขณะที่เดือนธันวาคม 2561 มีผู้เข้าชมเพิ่มขึ้นเป็น 22 ล้านราย 

 

 
 

สําหรับเว็บไซต์ในเครือเนชั่น มีจํานวนผู้ชมที่เข้าถึงเว็บไซต์ไม่ซ้ํากัน ในเดือนมกราคม 2561  จํานวน
รวม  18 ล้านราย ในขณะที่เดือนธันวาคม 2561 มีผู้เข้าถึงเว็บไซต์เพิ่มขึ้นเป็น 21 ล้านราย มีจํานวนเพจวิวในเดือน
มกราคม 2561 จํานวน 31.4 ล้านเพจวิว และเดือนธันวาคม 2561 มีจํานวนเพจวิวเพิ่มขึ้นเป็น 38.9 ล้านเพจวิว จะ
เห็นได้ว่ากลุ่มธรุกิจเครือเนชั่น ในช่องทางโซเชียลมีเดียมีทิศทางท่ีเติบโตขึ้น ดังน้ันฝ่ายบริหารจะเน้นการหารายได้
ผ่านทางช่องทางสื่อออนไลน์และสื่อดิจิทัลมากขึ้น เพื่อให้พร้อมสู่การเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่ปี 2020 ที่คาดจะ
มีการเปลี่ยนแปลงของสื่อออนไลน์อย่างมาก 
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4. กลุ่มธุรกิจกิจกรรม (Event)     

    ในปี 2561 เครือเนชั่น มีการจัดกิจกรรม (Event) อย่างต่อเน่ืองหลายรูปแบบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ตอกย้ําถึงความเข้มแข็งขององค์กร และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายทั้งผู้ชมและผู้อ่าน ทั้งใน
กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด รวมทั้งเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับบริษัท ในปี 2561 ที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทมีการจัดงาน
ทั้งหมด 24 กิจกรรม แบ่งเป็นงานสัมมนา 11 กิจกรรม   งานกีฬา 12 กิจกรรม และงานกิจกรรมพิเศษ 1 กิจกรรม 
ดังน้ี  

 
 กิจกรรมของหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ทีจ่ัดกิจกรรมงานสัมมนาอย่างต่อเน่ือง ได้แก่ 

- งานสัมมนาอสังหาริมทรัพย์ Bangkok New Center  
- งานสัมมนาสถานีกลางบางสื่อ  : พลิกโฉมมหานครกรุงเทพ 
- งานสัมมนาหุ้นทีเ่ชิญนักวิเคราะห์หุ้นชั้นนํา และกูรูผู้มีประสบการณ์  จํานวน 5 ครั้ง สัญจรทั่ว

ภูมิภาค ได้แก่ ที ่ หาดใหญ่ อุดรธานี เชียงใหม่ และกรุงเทพฯ   
- งานสัมมนา “คนไทยได้อะไร 4 จังหวัดเอาใจนักลงทุน” เพื่อรองรับนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจ

ภาคตะวันออก  จัดท่ี ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา และกรุงเทพฯ  
- งาน Dinner Talk Thailand Economic Outlook 2019 อนาคตเศรษฐกิจไทย 
- งานกิจกรรม Bangkok  Run in the city 2018 (วิ่งใจกลางเมือง)  

 กิจกรรมของหนังสือพิมพ์คมชัดลึก ในปี 2561 ดังน้ี  
- จัดทําหนังสือ 100 บอลโลกที่ต้องรู้ กิจกรรม คมชัดลึก World Cup 2018 
- กิจกรรมคมชัดลึกวิ่งลอยฟ้ามินิมาราธอน 2018 ทีส่ะพานภูมิพล 2 ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 4  

 Nation TV22 จัดกิจกรรมด้านกีฬาที่มุ่งเน้นสร้างประโยชน์เพื่อสังคม  ดังน้ี 
-  กิจกรรม Run for the Animals and Family Fun Day 2018 ที่สวนป่าพุทธมณฑลเพื่อหาทุน

สมทบมูลนิธิสืบนาคะเสถียร  
- กิจกรรมปั่น Slow Life ใส่ใจสิ่งแวดล้อม “เมืองต้องห้ามพลาด” ปีที่ 3 ทั้งหมด 6 สนาม ที่เชียง

คาน น่าน ตรัง ตราด บุรีรัมย์ ราชบุรี ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างคึกคัก 
 - กิจกรรม Nation Bike Thailand เป็นกิจกรรมปั่นจักรยานที่ได้รับความนิยมและมีผู้เข้าร่วม

จํานวนมาก ใน 3 จังหวัด ทีน่ครราชสีมา มหาสารคาม และสงขลา  
- โครงการแทนคุณแผ่นดิน ที่จัดงานมอบรางวัลให้กับผู้ที่ทําความดี 77 จังหวัดที่จัดต่อเน่ืองเป็นปี

ที่ 12  
 

กิจกรรมทั้งหมดเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากการสร้างสรรค์ของเครือเนชั่นและได้รับการตอบรับอย่างดีจาก
ทุกฝ่าย ทั้งน้ี กลุ่มบริษัทยังคงพัฒนาในทุกกิจกรรมต่อไป ตามที่เครือเนชั่นได้รับโอกาส และจะมุ่งม่ันผลิตผลงาน
ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 
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จะเห็นได้ว่าปี 2561  ที่ผ่านมาคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานได้ทุ่มเททํางานอย่างหนัก เพื่อแก้ไข

ปัญหา เช่น การจัดทํา Corporate Index ที่จะแก้ไขเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลและการบริหารที่โปร่งใสมากขึ้น 
นอกจากน้ีฝ่ายบริหารชุดปัจจุบันได้สร้างระบบตรวจสอบภายในทีเ่ข้มแข็งขึ้น นอกจากน้ีก่อนที่ผู้บริหารชุดปัจจุบัน
จะเข้ามาบริหาร บริษัทมีภาระหน้ีสินกับสถาบันการเงินจํานวนมาก ซึ่งคณะกรรมการและผู้บริหารได้แก้ไขปัญหา
อย่างต่อเน่ือง สรุปดังน้ี 

 
1.  การแก้ไขงบการเงินที่ไม่ถูกต้อง  ตามท่ีได้เรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบมาโดยตลอด คือการบันทึกรายการ

บัญชีรายได้ค้างรับที่ไม่เป็นจริงในปี 2558-2560 รวมจํานวน 690 ล้านบาท ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบความถูกต้อง
และบริษัทส่งงบการเงินประจําปี 2560 ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว ในเดือนสิงหาคม 2561 นอกจากน้ี เม่ือวันที่ 10 
ตุลาคม 2561 บริษัทได้ส่งหนังสือใหค้ณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงเรื่องดังกล่าวกับอดีตผู้บริหารที่เก่ียวข้องกับการสร้างรายได้ค้างรับที่เป็นเท็จ และได้ติดตามทวงถาม
ความคืบหน้ากับ ก.ล.ต. เม่ือวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 และล่าสุดเม่ือวันที่ 4 เมษายน 2562 ก.ล.ต. ได้เชิญประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารไปให้ปากคําเพิ่มเติม 
 

 นอกจากน้ี  บริษัทได้ฟ้องร้องดําเนินคดีทางแพ่งกับอดีตผู้บริหารที่ทําให้บริษัทเสียหาย โดยฟ้องศาลแพ่ง
เม่ือวันที่ 4 เดือนกุมภาพันธ์ 2562  จึงขอรายงานให้กับผู้ถือหุ้นทราบว่าคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานไม่ได้
น่ิงนอนใจกับความไม่ถูกต้องดังกล่าวที่เกิดขึ้น  

 
2. ปัญหาหนี้สินของบริษัท   จาก ณ สิ้นปี 2560 บริษัทมีหน้ีสินทั้งสิ้น 1,570 ล้านบาท  และเม่ือผู้บริหาร

ชุดปัจจุบันเข้ามาบริหารได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นและพนักงานทราบมาโดยตลอดว่า บริษัทมีหน้ีสินอยู่จํานวนมาก และจะ
พยายามแก้ไขปัญหาหน้ีสินดังกล่าว โดยการขายทรัพย์สินที่ไม่ใช่ธุรกิจหลักออกไป ล่าสุดบริษัทได้ขายที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้างที่ไม่ได้ใช้งานออกไป ทําให้ ณ วันที่ 26 เมษายน 2562 บริษัทมีหน้ีสินกับสถาบันการเงินคงเหลือ  910 
ล้านบาท ลดลงจากเดิม 660 ล้านบาท 

 
3.  ลดภาระดอกเบี้ย จากการที่คณะกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน ได้ชําระคืนหน้ีบางส่วนและเจรจากับ

สถาบันการเงินและผู้ออกตั๋วบีอี  ทําให้ภาระดอกเบี้ยในปี 2560 จากที่บริษัทต้องจ่ายปีละ 128.36 ล้านบาท ลดลง
เหลือปีละ 88.36 ล้านบาท ในปี 2561 โดยลดลงประมาณ 40 ล้านบาท  

 

4. ลดภาระหน้ีและผลขาดทุนในอนาคต  จากการที่กลุ่มบริษัท มีทีวีดิจิทัล 2 ช่อง เป็นผลทําให้ฐานะ
ทางการเงินของบริษัทค่อนข้างขาดสภาพคล่อง และมีภาระหน้ีสินในอนาคต คือ ค่าใบอนุญาต และค่าเช่าโครงข่าย 
(ค่า MUX) โดยหลังจากที่รัฐบาลใช้คําสั่ง คสช. ที่ 4/2562  ในการแก้ไขปัญหาการประกอบกิจการโทรทัศน์และ
กิจการโทรคมนาคม เม่ือวันที่ 11 เมษายน 2562  น้ัน บริษัทฯ คาดว่าจะได้รับผลประโยชน์ดังน้ี  
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(1) ไม่ต้องจ่ายค่าใบอนุญาต 2 งวดที่เหลือ  ของ ช่อง Spring 26 จํานวน 766 ล้านบาท  และช่อง Nation 22 
จํานวน 469.2 ล้านบาท รวมทั้ง 2 ช่องที่บริษัทไม่ต้องจ่ายค่าใบอนุญาตจากมาตรการดังกล่าว เป็นเงิน
รวม 1,235.2 ล้านบาท  

(2) ไม่ต้องจ่ายค่าโครงข่าย (MUX)  ตั้งแตเ่ดือนมิถุนายน 2563  เป็นต้นไป ของช่อง  Spring 26 รวมจํานวน 
503.8 ล้านบาท และช่อง Nation 22  รวมจํานวน 503.8 ล้านบาท รวม 2 ช่องที่บริษัทไม่ต้องจ่ายค่า 
MUX เป็นเงิน 1,007.6 ล้านบาท  

 
สรุปได้ว่าบริษัทฯ จะได้รับประโยชน์จากมาตรการที่รัฐบาลช่วยเหลือรวม 2 ช่อง  2,242.8 ล้านบาท  
 
สําหรับแนวทางในการดําเนินงานของกลุ่มบริษัทในปี 2562  เพื่อนําพาองค์กรก้าวสู่ Digital Media ที่

สมบูรณ์ ดังน้ี  
1. มุ่งเน้นความเข้มแข็งของเน้ือหาและแบรนด์ใน 4 ธุรกิจหลัก โดยการเชื่อมโยงและพัฒนารูปแบบ 

(Platform ) จาก Offline-Online-On ground เพื่อให้เน้ือหา (Content) สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้มาก
และง่ายขึ้น เป็นการเพิ่มรายได้ให้บริษัท 

2. พัฒนาบุคลากรเพื่อให้สอดรับและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสื่อยุคใหม่ โดยการสร้างรูปแบบการ
นําเสนอท้ังเน้ือหาและการตลาด  

3. การปรับปรุงแผนการตลาด  เพื่อให้สอดคล้องกับเทคโนโลยียุคใหม่ 
4. การแก้ไขปัญหาหน้ีสิน หากลดลงได้มากขึ้น จะทําให้บริษัทมีดอกเบี้ยจ่ายลดลง หรือไม่มี  ส่งผลให้

บริษัทจะมีกําไรเพิ่มขึ้น และสามารถคืนกําไรให้กับผู้ถือหุ้นและพนักงานของบริษัทได้ 
 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น 

คุณฉวีวรรณ ศิริจันทร์สว่าง ผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะ กล่าวว่า รู้สึกชื่นชมที่บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงไปใน
ทิศทางท่ีดีขึ้น โดยขอสอบถามเพิ่มเติม ดังน้ี  

1. ภาระหน้ีสินที่ลดลง 660 ล้านบาท จากปลายปี 2560 ถึงวันที่ 26 เมษายน 2562 เน่ืองจากการจําหน่าย
ทรัพย์สิน ทั้งน้ีบริษัทจะมแีผนลดหน้ีเงินต้น  (Hair cut) กับสถาบันการเงินหรือไม่ 
 

2.  ตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  แจ้งว่าบริษัทจะลดภาระผลขาดทุนในอนาคต จากมาตรา 44 ที่ 
ช่วยเหลือกลุ่มทีวีดิจิทัลโดยได้รับการยกเว้นการจ่ายค่าใบอนุญาต 2 งวด และค่า MUX ในอนาคต
ของทั้ง 2 ช่อง รวมทั้งสิ้นประมาณ 2,200   ล้านบาทน้ัน จะมีผลเม่ือใด 

 
คุณฉาย บุนนาค ประธานกรรมการบริหาร ช้ีแจงว่า ภาระหน้ีสินของบริษัทที่ลดลง มาจากการจําหน่าย

ทรัพย์สินที่ไม่ใช่ธุรกิจหลักของบริษัท และนําเงินไปชําระหน้ีกับสถาบันการเงินบางส่วน  แต่เน่ืองจากหน้ีสินที่
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เกิดขึ้นเกิดจากผู้บริหารชุดเดิมที่ทําไว้ แต่ผู้บริหารชุดปัจจุบันเข้ามาแก้ไขปัญหา โดยเจรจาขอความช่วยเหลือกับ
สถาบันการเงินมาโดยตลอด และไม่มีความประสงค์ที่จะ Hair cut เงินต้นใดๆทั้งสิ้น เพื่อรักษาสิทธ์ิของเจ้าหน้ี 
อย่างไรก็ตาม บริษัทได้เจรจาขอความเป็นธรรมกับเจ้าหน้ีในการให้เวลากับบริษัทในการผ่อนชําระหน้ี เน่ืองจาก
บริษัทต้องใช้เวลาในการขายทรัพย์สิน  ซึ่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีความตั้งใจและความพยายามที่จะบริหาร
บริษัทให้มีผลกําไร  ดังน้ัน ฝ่ายบริหารยังคงนโยบาย ที่ไม่มีความต้องการที่จะ Hair cut เงินต้น  เพราะบริษัท
ต้องการทําธุรกิจต่อไปในระยะยาว  ส่วนดอกเบี้ยเป็นส่วนหน่ึงที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ต้องการจะลดค่าใช้จ่าย 
เน่ืองจากก่อนที่กรรมการบริหารชุดปัจจุบันจะเข้ามา อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของบริษัทสูงถึง 12-13%   และผู้บริหารชุด
ปัจจุบันได้เจรจาต่อรองขอลดอัตราดอกเบี้ยกับสถาบันการเงิน เพื่อจะทําให้บริษัทมีผลประกอบการทีด่ีขึ้น  

 
คุณสมชาย มีเสน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า มาตรา 44 ที่ให้ความช่วยเหลือ เรื่องค่าใบอนุญาต 2 

งวด คือ งวดท่ี 5 และงวดท่ี 6 ที่เดิมต้องจ่ายในปี 2565-2568 ส่วนค่าโครงข่าย (MUX) จะยกเว้นตั้งแต่เดือนมิถุนายน 
2563 เป็นต้นไป 

 
คุณวารุณี ทิพย์พญาชัย ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง  สอบถามถึง รายได้ค้างรับที่เป็นเท็จจํานวน 690 

ล้านบาท  ว่า ระหว่างรอการพิจารณาของศาลน้ัน  บริษัทสามารถอายัดทรัพย์สินของผู้บริหารที่เก่ียวข้องที่ทําให้เกิด
รายได้ค้างรับที่เป็นเท็จได้หรือไม่  

 
คุณมารุต อรรถไกวัลวที ประธานฯ ชี้แจงว่า บริษัทได้ฟ้องร้องทางคดีแล้ว และปัจจุบันอยู่ในขั้นตอน

ระหว่างการพิจารณาของศาล จึงขอให้เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายต่อไป 
 
คุณฉาย บุนนาค ประธานกรรมการบริหาร กล่าวเพิ่มเติมว่า ในทางปฏิบัติผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องร้องอดีต

ผู้บริหารได้เองตามสิทธ์ิในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท 
  
คุณปราณี ศรีกําเหนิด ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะ กล่าวว่า เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่

บริษัทสามารถลดภาระหน้ีสินลงได้จํานวนมาก จากการจําหน่ายทรัพย์สินของบริษัท รวมถึงผลดีจากมาตรการ
ช่วยเหลือของภาครัฐ ซึ่งถือว่าเป็นรายการพิเศษ  อย่างไรก็ตาม ขอทราบถึง ผลการดําเนินงานของบริษัทโดยตรงว่า
เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทตั้งไวห้รือไม่   ในธุรกิจใดบ้าง  นอกจากน้ี ตามท่ีฝ่ายบริหารได้แถลงว่า ช่องทางในการ
หารายได้จะเน้นทีด่ิจิทัลให้เพิ่มขึ้นน้ัน เป็นไปตามเป้าหมายตามที่เคยแจ้งต่อท่ีประชุมผู้ถือหุน้ที่ผ่านมาหรือไม่  

 
คุณสมชาย มีเสน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  ช้ีแจงว่า ผลประกอบการประจําปี 2561 ยังไม่สามารถนํามา

แสดงให้กับผู้ถือหุ้นรับทราบได้  เน่ืองจากงบการเงินประจําปี 2561 ยังไม่แล้วเสร็จ   อย่างไรก็ตาม รายได้ดิจิทัลที่
บริษัทที่ตั้งเป้าไว้ ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ เน่ืองจากนโยบายของเจ้าของแพลตฟอร์ม มีการเปลี่ยนแปลงไปจาก
เดิมค่อนข้างมาก เช่น Facebook  และ YouTube ได้เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของการเข้าถึงข้อมูล  จึงทําให้กระทบกับ
สมมุติฐานที่บริษัทตั้งไว ้อย่างไรก็ดี บริษัทยังคงต้องมุ่งเน้นแนวทางการหารายได้ช่องทางสื่อดิจิทัลต่อไป เน่ืองจาก
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ปัจจุบันยอดขายตามแผงหนังสือลดลง เพราะผู้บริโภคเปลี่ยนวิธีการบริโภคข่าวสารไปอ่านโซเชียลมีเดียแทน  
ดังน้ัน ฝ่ายบริหารได้พิจารณาร่วมกันแล้วเห็นว่าบริษัทต้องปรับตัวไปสู่ ดิจิทัล เพื่อให้ก้าวทันเทคโนโลยีที่
เปล่ียนแปลง และพร้อมที่จะตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน   

 
 คุณฉาย บุนนาค ประธานกรรมการบริหาร เพิ่มเติมว่า ผลประกอบการของบริษัท  คาดว่าจะเป็นไปใน
ทิศทางที่ดีขึ้น  และคาดว่านโยบายที่ฝ่ายบริหารชุดปัจจุบัน ได้กําหนดไว้ เป็นทิศทางที่ถูกต้อง ดูได้จากตัวเลขทาง
สถิติต่างๆ ทีเ่ป็นไปในทิศทางท่ีดีขึ้น  เช่น Rating ของช่องทีวีดิจิทัลที่อยู่ในอันดับที่ดีขึ้น ส่งผลให้เห็นถึงรายได้ที่ดี
ขึ้นด้วย 

 
คุณปราณี ศรีกําเหนิด ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะ สอบถามถึง แผนการเพิ่มทุนของ

บริษัท เน่ืองจากผู้บริหารได้มีกลา่วถึงในการประชุม Public Presentation ที่ผ่านมา 
 
คุณมารุต อรรถไกวัลวที ประธานฯ  กล่าวว่า การพิจารณาเรื่องการเพิ่มทุนจะต้องวิเคราะห์ภาพรวมหลาย

องค์ประกอบเพ่ือพิจารณาถึงความเหมาะสม ว่ามีความจําเป็นและเป็นประโยชน์กับบริษัทและผู้ถือหุ้นมากน้อย
เพียงใด    

 
คุณสมชาย มีเสน   ประธานกรรมการบริหาร  เพิ่มเติมว่า ต้องยอมรับว่าหน้ีสินที่อดีตผู้บริหารชุดเดิมได้

สร้างไว้มีจํานวนมาก  ทั้งหน้ีที่กู้จากสถาบันการเงินและหน้ีทางการค้า  ในขณะที่คณะกรรมการและผู้บริหารชุด
ปัจจุบัน  รวมถึงพนักงานของบริษัทต้องทํางานชดใช้ภาระหน้ีสินแทน  สําหรับผลการดําเนินงานของบริษัทที่ดีขึ้น
ยังไม่สามารถนําไปชําระหน้ีสินที่อดีตผู้บริหารเดิมทําไว้ได้หมดในทันที  ดังน้ันฝ่ายบริหารต้องพยายามหาแนวทาง
อื่น ๆ ที่จะไม่ให้กระทบ หรือพยายามรบกวนผู้ถือหุ้นให้น้อยทีสุ่ด  

 
คุณวิฑูรย์ นาล้วน ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง  กล่าวว่าจากที่เคยแสดงความเป็นห่วงว่าบริษัทจะต้อง

เข้ากองทุนฟื้นฟูกิจการหรือไม่น้ัน ขอให้คํานึงถึงชื่อเสียงหรือความน่าเชื่อถือ (เครดิต) ของบริษัทด้วย ดังน้ันขอให้
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบ  

 
คุณฉาย บุนนาค ประธานกรรมการบริหาร  กล่าวเพิ่มเติมว่า  บริษัทได้พิจารณาเรื่องน้ีเช่นกัน โดยหากเข้า

กองทุนฟื้นฟูจะทําให้ขั้นตอน ทุกอย่างเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟู และบริษัทสามารถต่อรองกับเจ้าหน้ีได้ แต่เน่ืองจาก
บริษัทเป็นองค์กรที่เป็นสถาบันสื่อ ดังน้ันการเข้าแผนฟื้นฟูกิจการจะพิจารณาเป็นทางเลือกสุดท้าย นอกจากน้ี ใน
ฐานะบริษัทเป็นนิติบุคคล เม่ือมีหน้ีสินแล้วจะต้องชําระคืน แม้ว่าคณะกรรมการชุดปัจจุบันไม่ได้สร้างหน้ีสินไว้ก็
ตาม โดยบริษัทจะพยายามอย่างดีที่สุดที่จะบริหารให้ผลประกอบการมีกําไร และขายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่ธุรกิจหลัก
เพื่อให้สามารถชําระหน้ีได้ตามแผนที่วางไว้  รวมถึงการเจรจาขอลดดอกเบี้ยกับสถาบันการเงินซึ่งได้ดําเนินการ
แล้ว  สําหรับการพิจารณาเรื่องการเพิ่มทุน  หรือการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ (Warrant)  จะพิจารณาอย่างรอบคอบ
ต่อไป  
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คุณวิฑูรย์  นาล้วน  ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามประธานฯ ว่าบริษัทมีแผนที่จะเพิ่มทุน

หรือไม่  
 
 คุณมารุต อรรถไกวัลวที ประธานฯ  ตอบว่า หากผู้บริหารสามารถปรับผลการดําเนินงานให้มีกําไรเพียง

พอที่จะสามารถครอบคลุมค่าใช้จ่าย และภาระหน้ีสินได้บริษัทก็ไม่จําเป็นต้องเพิ่มทุน ดังน้ันจึงต้องพิจารณา
ทางเลือกที่เหมาะสม และกระทบผู้ถือหุ้นให้น้อยที่สุด อย่างไรก็ตามต้องทําให้องค์กรเติบโตด้วย โดยพิจารณา
ภาพรวมทุกอย่างให้รอบด้านและต้องมีความเหมาะสม  คณะกรรมการบริษัทรวมถึงคณะกรรมการบริหารยังคง
รักษาสถานะของบริษัทให้ดีที่สุด ที่จะไม่ต้องการเข้าสู่ขั้นตอนการฟื้นฟูกิจการ ตามที่คุณสมชาย มีเสน ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร ได้รายงานผลการดําเนินการในปี 2561 และแนวทางการดําเนินงานของปี 2562  ให้ที่ประชุมทราบ
แล้ว  

 
 อย่างไรก็ตาม  ขอให้รอพิจารณาผลประกอบการประจําปี 2561ของบริษัทอีกครั้ง ที่คาดว่าจะสามารถออก

งบการเงินได้ภายในเดือนพฤษภาคม 2562  
 
 คุณปราณี ศรีกําเหนิด ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะ สอบถามถึงการพิจารณาคืนช่อง

ทีวีดิจิทัล  เน่ืองจาก กสทช. ได้เปิดช่องทางให้สามารถคืนช่องได้แล้ว 
 
คุณมารุต อรรถไกวัลวที ประธานฯ ตอบว่า กสทช กําหนดให้ผุ้ประกอบการสามารถยื่นแสดงเจตจํานงใน

การคืนช่องได้ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562  ซึ่งบริษัทอยู่ระหว่างการรอเง่ือนไขของการคืนช่องจาก กสทช. ที่
บริษัทจะพิจารณารายละเอียดและผลกระทบต่อไป  

 
คุณสมชาย มีเสน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงเพิ่มเติมว่า  ขณะน้ีสถานการณ์ของทีวีดิจิทัลเปลี่ยนแปลง

ไป และเป็นสิ่งที่บริษัทต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ  หากบริษัทพิจารณาไม่คืนช่อง แต่จะดําเนินธุรกิจต่อไปน้ัน  จะ
ไม่มีภาระค่าใช้จ่ายใบอนุญาตของ 2 งวดที่เหลือรวมถึงไม่มีค่าโครงข่าย (ค่า MUX) ตั้งแต่เดือนมิถุนายนปี 2563 
อย่างไรก็ตาม  จะต้องพิจารณาความคุ้มค่าของการหารายได้ ที่จะชดเชยการขาดทุนในอดีตประกอบด้วย  รวมถึง
จะต้องพิจารณารายละเอียดหลักเกณฑ์ จํานวนเงินที่จะได้รับคืนเช่นกัน 

 
คุณปราณี  ศรีกําเหนิด  ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะ  แสดงความเห็นเพิ่มเติม ว่า 

ปัจจุบันผู้ถือหุ้นอาจจะไม่ได้รับความชัดเจนว่าบริษัทจะเลือกแนวทางใด  เน่ืองจากผู้ประกอบการทีวีดิจทัลส่วน
ใหญ่ขาดทุนรวมถึงบริษัทด้วย  อีกทั้งช่องทางการหารายได้เพิ่มในช่องทางดิจิทัลในแพลตฟอร์มต่างๆ ยังขึ้นกับ
เจ้าของแพลตฟอร์ม  ที่บริษัทไม่สามารถควบคุมได้ ในขณะที่สื่อสิ่งพิมพ์มีแนวโน้มลดลงตามสภาวะของ
อุตสาหกรรม ดังน้ัน จึงทําให้ไม่สบายใจในทิศทางของบริษัท อีกทั้งยังไม่มีผลประกอบการปี 2561    
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ประธานฯ  รับทราบและเข้าใจประเด็นที่ผู้ถือหุ้นกังวล แต่หากงบการเงินประจําปี 2561 เรียบร้อยแล้วจะ
ทําให้เห็นภาพชัดเจนขึ้น ส่วนอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการดําเนินงานบริษัทยังสามารถควบคุมได้ โดยทยอย
แก้ปัญหา  สําหรับเป้าหมายที่ตั้งไว้แล้วอาจจะไม่เป็นไปตามที่วางไว้น้ัน  บริษัทจะพยายามแก้ไขปรับปรุงให้ดีที่สุด   

 
 ผู้ดําเนินการประชุม สรุปความคืบหน้า สําหรับการดําเนินการของบริษัท เกี่ยวกับโครงการแนวร่วมปฏิบัติ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)  ว่า บริษัทให้ความสําคัญเก่ียวกับการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น โดยกําหนดเป็นนโยบายให้พนักงานทุกคนได้ถือปฏิบัติ  อีกทั้งได้ยื่นเอกสารแสดงเจตนารมณ์เข้าร่วม
ในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ตั้งแต่ปี 2553 และในปี 2560 บริษัท
ได้รับการรับรองให้เป็นสมาชิกของ CAC ในระยะเวลา 3 ปี สิ้นสุดปี 2563  

สําหรับ การดําเนินการปี 2562 เพื่อเตรียมการต่ออายุใบรับรอง CAC  บริษัทมีแผนในการส่งพนักงานที่
เก่ียวข้องเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรต่างๆ ของโครงการแนวร่วม CAC และ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD) เพื่อนําความรู้มาใช้เป็นแนวทางในการจัดทําเอกสารที่ต้องใช้ยื่นประกอบการขอต่ออายุใบรับรองการ
เป็นสมาชิก CAC  ต่อไป 

 
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม 
 
ประธานฯ แถลงว่า เน่ืองจากวาระนี้เป็นวาระรายงานเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 
 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติและรับรองงบการเงินประจ าปีส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

  ผู้ดําเนินการประชุม ชี้แจงว่า สืบเน่ืองจากวาระที่ 2 ตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้แจ้งให้ที่ประชุม
รับทราบไปแล้วว่า บริษัทฯ ยังไม่สามารถออกงบการเงินเพื่อรับรองผลการดําเนินงานประจําปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2561 ได้ ดังน้ัน บริษัทฯ จึงมีความจําเป็นต้องงดการพิจารณาในวาระน้ีไปก่อน  และเม่ืองบการเงิน
ประจําปี 2561 ได้จัดทําเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะนําเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาต่อไป  
 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น  

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม 
 

วาระที่ 4   พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี  ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

ผู้ดําเนินการประชุม นําเสนอว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 42 กําหนดไว้ว่า “บริษัทห้ามจ่ายเงินปัน
ผลจากเงิน ประเภทอ่ืน นอกจากเงินกําไร เงินกําไรส่วนที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผล ให้จัดสรรเป็นเงินสํารองต่าง 
ๆ ได้ตามแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้ง
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คราว เม่ือเห็นว่าบริษัทมีกําไรสมควรพอที่จะทําเช่นน้ัน และเม่ือได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป การจ่ายเงินปันผลให้กระทําภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือ
คณะกรรมการลงมติ โดยให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคําบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลใน
หนังสือพิมพ์ด้วย”  

สําหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ คือจ่ายไม่เกินร้อยละ 65 ของกําไรสุทธิของบริษัทฯ ทั้งน้ี
ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต ภายใต้เง่ือนไขที่การดําเนินการดังกล่าว
จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น 

 อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากผลการดําเนินงานตามงบการเงินงวด 9 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ที่สอบทาน
โดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และนําส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว มีผลขาดทุนสะสมจากงบ
การเงินรวมจํานวนมาก ซึ่งตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทที่ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลจากการดําเนินงาน
ประจําปี 2561 ได้ 

 
 ดั้งน้ัน จึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจําปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561  

 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น  

 ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 

 ที่ประชุมฯได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์งดจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 

มติ จํานวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย     2,603,285,195 100.00 
ไม่เห็นด้วย - - 
รวมออกเสียง 2,603,285,195 100.00 
งดออกเสียง   -  
บัตรเสีย   -  
รวมเสียงผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม 2,603,285,195  
หมายเหตุ  
1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 
2) ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจํานวน 1 ราย มีจํานวนหุ้นเพิ่มขึ้น 

100 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ท้ังสิ้นจํานวน 53 ราย รวมจํานวน
หุ้นได้ 2,603,285,195 หุ้น 

 

หน้า 26



19 
 

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 
ผู้ดําเนินการประชุม รายงานว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 15 กําหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจําปีทุกครั้ง ให้กรรมการ 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมดขณะนั้นพ้นจากตําแหน่ง  ถ้าจํานวนกรรมการจะ
แบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจํานวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการ
ทั้งสิ้น 10 ราย ทั้งน้ีในปี  2562 มีกรรมการที่ออกตามวาระจํานวน  4 ราย ดังน้ี 

1)    นายสมชาย  มีเสน        ตําแหน่ง     กรรมการ  
2)    นางวรางคณา  กัลยาณประดิษฐ                ตําแหน่ง     กรรมการ 
3)    นางสาลินี  วังตาล       ตําแหน่ง     กรรมการอิสระ  
4)    นายชัยสิทธ์ิ  ภูวภริมย์ขวัญ  ตําแหน่ง     กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 

ในเรื่องน้ี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลท่ีเห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม 
เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 23 มกราคม 2562 ผ่านทาง
เว็บไซต์ของ บริษัทฯ ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อดํารงตําแหน่งกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทฯ  โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท ที่ได้
พิจารณาถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมของกรรมการทั้ง 4  ที่พ้นจากตําแหน่งตามวาระข้างต้น เป็นผู้มีประสบการณ์ 
ความรู้ และความเช่ียวชาญ นอกจากน้ีกรรมการที่ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระที่ครบวาระ ยังคงมีอายุการดํารง
ตําแหน่งนับต่อเน่ืองไม่เกิน 9 ปี ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี  โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฎในประวัติ ของ
กรรมการทั้ง 4 ท่าน ที่เสนอกลับเข้าดํารงตําแหน่งอีกวาระหน่ึง ตามเอกสารแนบ 4 ในหนังสือเชิญประชุม  
 

 ดังน้ัน จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 พิจารณาแต่งตั้ง นายสมชาย มีเสน                
นางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ นางสาลินี  วังตาล และ นายชัยสิทธ์ิ ภูวภิรมย์ขวัญ กลับเข้าดํารงตําแหน่งอีกวาระ
หน่ึง   
 
 

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ขอเชิญกรรมการที่มีส่วนได้เสียทั้ง 4 ท่าน ขอ
อนุญาตออกจากห้องประชุมชั่วคราวในระหว่างการพิจารณาในวาระนี้  

 ประธานฯ  ได้เปิดโอกาสให้ซักถามและแสดงความคิดเห็น 

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ  
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ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายสมชาย มีเสน นางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ นางสาลินี วัง
ตาล และนายชัยสิทธ์ิ ภูวภิรมย์ขวัญ กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่ออีกวาระหน่ึง โดยที่ประชุมมีมติ
อนุมัต ิด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี  

5.1 นายสมชาย มีเสน  เป็น  กรรมการ ด้วยคะแนนเสียงดังน้ี 
มติ จํานวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย     2,602,584,995 99.97 
ไม่เห็นด้วย 700,100 0.03 
รวมออกเสียง 2,603,285,095 100.00 
งดออกเสียง   100  
บัตรเสีย   -  
รวมเสียงผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม 2,603,285,195  

 
5.2  นางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ  เป็น กรรมการ ด้วยคะแนนเสียงดังน้ี 

มติ จํานวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย     2,601,584,995 99.93 
ไม่เห็นด้วย 1,700,100 0.07 
รวมออกเสียง 2,603,285,095 100.00 
งดออกเสียง   100  
บัตรเสีย   -  
รวมเสียงผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม 2,603,285,195  

 
5.3  นางสาลินี วังตาล  เป็น กรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียงดังน้ี 

มติ จํานวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย     2,602,584,995 99.97 
ไม่เห็นด้วย 700,100 0.03 
รวมออกเสียง 2,603,285,095 100.00 
งดออกเสียง   100  
บัตรเสีย   -  
รวมเสียงผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม 2,603,285,195  

 
5.4  นายชัยสิทธ์ิ ภูวภิรมย์ขวัญ  เป็น กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียงดังน้ี 

มติ จํานวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย     2,602,584,995 99.97 
ไม่เห็นด้วย 700,100 0.03 
รวมออกเสียง 2,603,285,095 100.00 
งดออกเสียง   100  
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บัตรเสีย   -  
รวมเสียงผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม 2,603,285,195  
หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน 
ประธานฯ  ได้ขอเชิญกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้ามายังห้องประชุม 

วาระที่ 6 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจ าปี 2562   

ผู้ดําเนินการประชุม รายงานว่า คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าการสรรหากรรมการและการพิจารณา
ค่าตอบแทนกรรมการสําหรับกิจการส่ือเป็นเรื่องสําคัญ บริษัทฯ มีนโยบายกําหนดให้คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน (“คณะกรรมการสรรหา”) ของบริษัทฯ เป็นผู้ทําหน้าที่พิจารณากลั่นกรองการสรรหา
กรรมการและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการโดยมี
เกณฑ์การพิจารณากลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ โดยเปรียบเทียบจากอุตสาหกรรม
ประเภทเดียวกัน และค่าตอบแทนถัวเฉลี่ยตามขนาดธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ 
และการเติบโตทางผลกําไรของบริษัทฯ ประกอบการพิจารณา  

 
ดังน้ัน คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการ และกรรมการ
ชุดย่อยของบริษัทฯ  ประจําปี 2562  ดังน้ี 
 

ต าแหน่ง จ านวนค่าตอบแทน 
ประธานกรรมการ    400,000      บาท/ป ี
ประธานกรรมการตรวจสอบ    400,000      บาท/ป ี
กรรมการตรวจสอบ    300,000      บาท/ท่าน/ปี 
กรรมการอิสระ    200,000      บาท/ท่าน/ปี 
กรรมการบริหาร    200,000      บาท/ท่าน/ปี 
กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร    200,000      บาท/ท่าน/ปี 
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน*      20,000      บาท/ครั้ง 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน*      10,000      บาท/ครั้ง 

 หมายเหตุ :  1) ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบจ่ายเป็นรายไตรมาส  
     2) *ค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกําหนดจ่ายแบบเบี้ยประชุม 
ต่อครั้ง 

 
 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น  
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คุณปราณี ศรีกําเหนิด ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและ รับมอบฉันทะ เสนอแนะว่า เดิมกรรมการที่เป็น
ผู้บริหารถือว่าได้รับเงินเดือนจากบริษัทจะไม่รับค่าตอบแทน ดังน้ันบริษัทยังไม่มีกําไร น่าจะใช้นโยบายเดิม ส่วน
สําหรับกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารอาจจะพิจารณาจ่ายได้เพียงแต่ขอให้จ่ายค่าตอบแทนเท่ากับอัตราปีท่ีแล้ว  

 
คุณฉวีวรรณ  ศิริจันทร์สว่าง ผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะ สอบถามถึงจํานวนเงินของค่าตอบแทนกรรมการ

ประจําปี 2562  
 
ประธานฯ ชี้แจงว่า ค่าตอบแทนกรรมการสําหรับ 2562 จํานวน 10 ท่าน มีค่าตอบแทนรวม 2,600,000 บาท  
 
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2562  
 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 

2 ใน 3 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังน้ี 
 

มติ จํานวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย     2,602,584,995 99.97 
ไม่เห็นด้วย 700,100 0.03 
งดออกเสียง - - 
รวมออกเสียง 2,603,285,095 100.00 
บัตรเสีย   100 - 
รวมเสียงผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม 2,603,285,195 100.00 
 

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีส าหรับปี 2562   
ผู้ดําเนินการประชุม รายงานว่า คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการ

ตรวจสอบขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติแต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เป็นผู้สอบบัญชี
ของบริษัทฯ โดยมีรายนามผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทีจ่ะเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทดังน้ี  

1. นางศศิธร  พงศ์อดิศักดิ์   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่   8802    หรือ 
2. นางสาวมาริษา  ธราธรบรรพกุล  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  5752 หรือ  
3. นายธนิต  โอสถาเลิศ    ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  5155 

 
โดยนางศศิธร พงศ์อดิศักดิ์ จะเป็นผู้สอบบัญชีที่ลงนามรับรองในงบการเงินของบริษัทเป็นปีที่ 2  นอกจากน้ี 

ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้มี
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ส่วนเก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงิน
ของบริษัทฯ มีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ อีกทั้ง บุคคลทั้ง 3 มีคุณสมบัติไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของตลาด
หลักทรัพย์ฯ  

 สําหรับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีประจําปี 2562 ของบริษัทฯและบริษัทย่อย 
เป็นเงินรวม 4,480,000 บาท (เฉพาะบริษัท 2,700,000 บาท)  ทั้งน้ี ในปี 2561 บริษัทมีค่าบริการที่จ่ายเพิ่มเติม
จํานวน 1,600,000 บาท ให้กับผู้สอบบัญชี  ในการตรวจสอบรายการรายได้ค้างรับที่มีนัยสําคัญที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 
2558-2560  เพิ่มเติม   

 
 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น  

 

คุณปราณี ศรีกําเหนิด ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและ รับมอบฉันทะ  สอบถามว่าค่าตอบแทนผู้สอบ
บัญชีลดลงจากปก่ีอนหรือไม่ เน่ืองจากบริษัทได้จําหน่ายกิจการของบริษัทย่อยออกไปหลายแห่งแล้ว   

คุณเนตรนภา ภูษิตตานนท์ ผู้ช่วยผู้อํานวยการอาวุโสฝ่ายบัญชี ชี้แจงว่า  ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2562 ของ
บริษัทและบริษัทย่อยของ บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)   หรือ NMG ไม่รวม NBC  เท่ากับ
4,480,000 บาท  ลดลงจากปี  2561 ที่มีค่าตอบแทนเท่ากับ 5,050,000 บาท   โดยเป็นค่าตอบแทนเฉพาะของบริษัท
จํานวน 2,700,000 บาท  เท่ากับปีก่อน  สําหรับค่าสอบบัญชีปี 2561 ที่เพิ่มขึ้น 1,600,000 บาท เป็นการตรวจสอบ
รายได้ค้างรับของปี 2558-2560 ทีผู่้สอบบัญชีตรวจสอบเพิ่มเติม 

คุณฉวีวรรณ ศิริจันทร์สว่าง  ผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะ  สอบถามถึงค่าสอบบัญชีปี 2561 ที่บริษัทต้อง จ่าย
เพิ่ม 1,600,000 บาทน้ัน  มีความเห็นว่าเป็นการตรวจสอบรายได้ค้างรับย้อนหลังของปี 2558-2560  โดย บริษัท 
พีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี ที่เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิม ซึ่งบริษัทได้ออกและรับรองงบการเงินไปแล้ว แต่เกิดความ
ผิดพลาดตามที่ทราบ  ทําให้ผู้ใช้งบการเงินได้รับความเสียหายจากผู้สอบบัญชีดังกล่าว ดังน้ันจึงควรจะรับผิดชอบ
ในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทให้ถูกต้อง  โดยไม่ควรเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอีก 

 
คุณฉาย บุนนาค ประธานกรรมการบริหาร ช้ีแจงว่า  ในการตรวจสอบข้อมูลรายได้ค้างรับของปี 2558 -

2560 เป็นการทํางานของบริษัทร่วมกับผู้สอบบัญชีในการหาตัวเลขรายได้ค้างรับที่เกิดขึ้นจนได้ข้อมูลที่ถูกต้อง  ซึ่ง
ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบ ตามมาตรฐานบัญชี  แต่เน่ืองจากข้อมูลที่ผู้สอบบัญชีได้รับมีจํานวนมากและมีความ
สลับซับซ้อน  สําหรับค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายเพิ่มให้ผู้สอบบัญชีอีก 1.6 ล้านบาท ขอให้ฝ่ายบัญชีชี้แจงผู้ถือหุ้น  
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คุณเนตรนภา ภูษิตตานนท์  ผู้ช่วยผู้อํานวยการอาวุโสฝ่ายบัญชี ชี้แจงว่า  ปกติในการตรวจสอบงบการเงิน

ของผู้สอบบัญชีจะตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี  ซึ่งใช้การสุ่มตรวจสอบบางรายการ แต่สําหรับการ
ตรวจสอบรายการรายได้ค้างรับปี 2558-2560  ที่มีนัยสําคัญน้ัน  ผู้บริหารได้มอบหมายให้ตรวจสอบอย่างละเอียดทุก
รายการเพื่อความถูกต้องของงบการเงิน  จึงทําให้ผู้สอบบัญชีใช้เวลาในการตรวจสอบค่อนข้างมากและขอเรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ่มเติม  

 
คุณฉวีวรรณ ศิริจันทร์สว่าง  ผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะ   กล่าวว่าเน่ืองจากเป็นการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง

ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้วและเกิดความผิดพลาด  โดยเป็นการตรวจเพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง  ดังน้ันจึงมีความเห็น
ว่าผู้สอบบัญชีไม่ควรเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่ม 

  
คุณฉาย บุนนาค ประธานกรรมการบริหาร กล่าวว่า ผู้บริหารได้ชี้ แจงต่อผู้ถือหุ้นเรื่องค่าใช้จ่ายที่ผู้สอบ

บัญชีเรียกเก็บเพิ่มเติมจํานวน 1.6 ล้านบาทแล้ว  ดังน้ันขอให้ตัวแทนของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด  
ที่มาร่วมประชุมในวันน้ี  นําไปหารือผู้บริหาร เพื่อพิจารณาลดค่าตอบแทนสําหรับการตรวจสอบงบการเงินในปี 
2563 ต่อไปด้วย   

   
คุณสมชาย มีเสน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพิ่มเติมว่าสําหรับการตรวจสอบรายได้ค้างรับดังกล่าวของ

ผู้สอบบัญชีครั้งแรกและไม่พบข้อผิดพลาดนั้น เน่ืองจากผู้สอบบัญชีได้รับข้อมูลที่ใช้ในการตรวจสอบจากอดีตฝ่าย
บริหารทั้งหมด ทําให้โอกาสที่จะเข้าถึงข้อมูลโดยตรงทําได้ยาก และเม่ือผู้บริหารชุดปัจจุบันได้เข้ามาตรวจสอบ 
และพบความผิดปกตขิองข้อมูล จึงขอให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบรายการรายได้คา้งรับใหม่ทั้งหมดทุกรายการ 100%  
ย้อนหลัง 3 ปี ตั้งแต่ปี 2558-2560 ดังน้ันฝ่ายบริหารได้พิจารณาแล้วเห็นว่า  ค่าตรวจสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีเรียกเก็บ
เพิ่มจํานวน 1.6 ล้านบาทน้ัน เป็นราคาที่ต่อรองแล้วและเหมาะสม อย่างไรกต็าม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสบายใจ ขอให้
บริษัท เคพีเอ็มจ ี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด  พิจารณาลดคา่สอบบัญชีในปี 2563 ให้ด้วย  

 
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม  
 
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบ

บัญชี จํากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจําปี 2562 ดังน้ี 
 

1) นางศศิธร  พงศ์อดิศักดิ์  ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 8802  
เป็นผู้สอบบัญชีที่ลงนามรับรองในงบการเงินของบริษัทฯ เป็นปีท่ี 2 

2) นางสาวมาริษา  ธราธรบรรพกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  5752 หรือ 
3) นายธนิต   โอสถาเลิศ  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5155   
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และกําหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจําปี 2562 ของบริษัทฯ และ บริษัทย่อย รวม 5 บริษัท เป็น

จํานวนเงิน   4,480 ,000 บาท   ทั้งน้ี ในปี 2561 บริษัทมีค่าบริการที่จ่ายเพิ่มให้กับผู้สอบบัญชี ในการตรวจสอบ
เพิ่มเติมสําหรับรายได้ค้างรับที่มีนัยสําคัญที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2558-2560 ที่เป็นผลกระทบต่องบการเงินประจําปี 2560 
เป็นเงินจํานวน 1,600,000 บาท 

 
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ดังน้ี 
 

มติ จํานวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย     2,331,552,995 89.56 
ไม่เห็นด้วย 271,732,100 10.44 
รวมออกเสียง 2,603,285,095 100.00 
งดออกเสียง   100  
บัตรเสีย   -  
รวมเสียงผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม 2,603,285,195  

 
วาระที่ 8 พิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2558 

ผู้ดําเนินการประชุม รายงานว่า เน่ืองจากมีการอ่านคําพิพากษาของศาลฎีกา คดีเลขที่ 6991/2561  เม่ือวันที่ 
12 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีคําพิพากษายืนตามศาลอุทธรณ์ ให้เพิกถอนมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558    ที่
ประชุมเม่ือวันที่ 29 เมษายน 2558 มีผลทําให้วาระการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบ
บัญชี ประจําปี 2558 ถูกเพิกถอนไปด้วย โดยในทางปฏิบัติหลังจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 ได้มีมติ
อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจําปี 2558 แล้ว ผู้สอบบัญชีได้สอบทานงบ
การเงินรายไตรมาส และตรวจสอบงบการเงินประจําปี 2558 จนแล้วเสร็จ และคณะกรรมการบริษัทในขณะนั้น ได้
มีมติรับรองและอนุมัติงบการเงินเพื่อนําส่งให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามประกาศของสํานักงาน
กํากับตลาดทุนและสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเปิดเผยข้อมูลและ
ผลการดําเนินงานของบริษัทเป็นที่เรียบร้อย และได้นําเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 พิจารณา
อนุมัติแล้ว   
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ดังน้ัน คณะกรรมการของบริษัทฯ (โดยคณะกรรมการชุดปัจจุบัน) ได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า การสอบ
ทานและตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีที่ได้ดําเนินการไปแล้วเม่ือปี 2558 ถือเป็นการปฎิบัติหน้าที่โดยสุจริต  
รวมถึงบริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนประจําปี 2558 ของบริษัทและบริษัทย่อย รวม 10 บริษัท เป็นเงิน 3,560,000 บาท 
ให้กับบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เรียบร้อยแล้ว ดังน้ันจึงเห็นควรนําเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี 2562 พิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจําปี 2558   

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น 

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอความเห็นเพิ่มเติม 

 
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนของผู้สอบ

บัญชีสําหรับปี 2558 
 
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติให้ความเห็นชอบแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบ

บัญชี จํากัด เป็นผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจําปี 2558 ของบริษัทและบริษัทย่อย รวม 10\ 
บริษัท เป็นเงิน 3,560,000 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ดังน้ี  

 
มติ จํานวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย     2,602,584,995 99.97 
ไม่เห็นด้วย 700,100 0.03 
รวมออกเสียง 2,603,285,095 100.00 
งดออกเสียง   100  
บัตรเสีย   -  
รวมเสียงผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม 2,603,285,195  
หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน 

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ  

 ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเก่ียวกับบริษัท 

 คุณวิฑูรย์ นาล้วน ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามถึงนโยบายของบริษัท ที่เก่ียวกับผู้บริหาร
ครอบครัวของผู้บริหาร หรือผู้ที่เก่ียวข้องกับผู้บริหาร ที่เป็นนักการเมือง  เน่ืองจากกลุ่มเนชั่น เป็นองค์กรสื่อที่ก่อตั้ง
มาเกือบ 50 ปี  และที่ผ่านมามีนโยบายชัดเจนในความเป็นกลางทางการเมืองที่จะพร้อมตรวจสอบหรือทําข่าว
นักการเมืองทุกราย 
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คุณสมชาย มีเสน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สอบถามเรื่องน้ี  และชี้แจงว่าในฐานะ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ขอชี้แจงว่าฝ่ายบริหารยังคงให้ความอิสระในการนําเสนอข่าวของฝ่ายบรรณาธิการ หรือ 
กอง บก.  โดยเฉพาะเรื่องเน้ือหาข่าว หรือ Contents  โดยคุณฉาย บุนนาค  ในฐานะประธานกรรมการบริหาร ไม่ได้
ดูแลเรื่อง Content  แต่เข้ามาบริหารเรื่องการดําเนินงานโดยเฉพาะเร่ืองการเจรจาภาระหน้ีสิน สภาพคล่อง เพื่อให้
บริษัทเดินหน้าต่อได้อย่างแข็งแกร่ง  ส่วนเรื่อง  Contents เป็นเรื่องทีฝ่่ายบรรณาธิการในเครือเนชั่นในแต่สื่อ  ทั้งสื่อ
สิ่งพิมพ์ สื่อทีวี เป็นผู้ดูแลเรื่อง Contents และมีความอิสระเต็มที่ในการตรวจสอบเรื่องต่าง ๆ รวมถึงเรื่องการเมือง ที่
จะใหเ้กิดความเท่าเทียมและเป็นกลาง ดังน้ันผู้ถือหุ้นไม่ต้องกังวลเรื่องความเป็นอิสระของกองบรรณาธิการ    

 
คุณสนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม รองประธานกรรมการ คนที่ 2  ชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่าในฐานะ

กรรมการบริษัท  ขอเรียนว่าพนักงานในกองบรรณาธิการของบริษัทส่วนใหญ่เป็นพนักงานที่ทํางานกับกลุ่มเนชั่นอ
ยู่แล้วเกือบทั้งหมด มีพนักงานใหม่น้อยมาก  ดังน้ัน กองบรรณาธิการ ยังคงมีความเป็นอิสระเช่นเดิม อย่างไรก็ตาม
การนําเสนอข่าวสารของบริษัท จะสามารถดําเนินกิจการต่อไปได้หรือไม่น้ัน ขึ้นกับการยอมรับของประชาชน  เช่น 
สื่อทีวี  สามารถวัดได้จากเรตติ้งหากมี ประชาชน เข้าชมรายการจํานวนมาก จะมีผลต่อรายได้โฆษณา  เช่นเดียวกับ
สื่อออนไลน์ สามารถวัดความนิยมได้จากจํานวนเพจวิว  ดังน้ันหากบริษัท นําเสนอเรื่องที่ไม่ถูกต้องชอบธรรม จะ
ได้รับผลกระทบในที่สุด โดยเฉพาะยุคปัจจุบันที่สามารถตรวจสอบจากสื่อสังคมออนไลน์โดยละเอียด   

 
คุณปราณี ศรีกําเหนิด ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะ สอบถามผู้สอบบัญชี จากบริษัท 

เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชีว่า  เน่ืองจากบริษัทออกงบการเงินประจําปี 2561 ล่าช้า  จึงขอทราบอุปสรรคที่เกิดขึ้นที่
ไม่สามารถตรวจสอบงบการเงินประจําปีได้ตามกําหนด  หรือเกิดจากรายได้ค้างรับที่ยังตรวจสอบไม่เสร็จสิ้น จึงขอ
ทราบความเป็นไปได้ว่าจะสามารถออกงบการเงินปี 2561 ได้ภายในเดือนพฤษภาคม 2562 หรือไม่  

 
ประธานฯ  ชี้แจงว่า การตรวจสอบรายการรายได้ค้างรับปี 2558-2560 ได้ตรวจสอบเสร็จสิ้นแล้ว ตั้งแต่การ

ออกงบการเงินปี 2560 แต่ปัจจุบันที่ยังไม่สามารถออกงบการเงินได้ เน่ืองจากบริษัทย่อย คือ บริษัท  เนชั่น บรอด 
แคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (NBC) ยังไม่สามารถออกงบการเงินได้ แต่คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือน
พฤษภาคม 2562   

 

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอความเห็นเพิ่มเติม 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 2  

สารสนเทศการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ตามบัญชี 2 ของ 
บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 

ตามท่ี บริษัท สปริง 26 จํากัด (เดิมชื่อบริษัท แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสติ้ง จํากัด) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่
บริษัทฯ ถือหุ้นสามัญอยู่จํานวน 149,900,002 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.9333 และหุ้น
ที่บริษัทย่อย (ท่ีบริษัทถือหุ้นสามัญร้อยละ 99.99) คือ บริษัท กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จํากัด ถือหุ้นอยู่จํานวน 99,997 หุ้น 
คิดเป็นร้อยละ 0.0666 ของหุ้นสามัญที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมด (“สปริง 26 ”) และเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่น
ความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ หมวดหมู่ทั่วไปแบบ
ความคมชัดปกติ ชื่อช่องรายการ SPRING 26 (เดิมชื่อช่องรายการ NOW26) มีผลตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2557 ถึง
วันที่ 24 เมษายน 2572 (“ใบอนุญาตฯ”) ได้แจ้งความประสงค์เป็นหนังสือต่อสํานักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) เพื่อขอคืนใบอนุญาตฯ เม่ือวันที่ 10 
พฤษภาคม 2562 (“รายการคืนใบอนุญาตฯ ของสปริง 26 ”) และกสทช. ได้มีหนังสือเร่ืองแจ้งผลการพิจารณาการ
ขอคืนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ฉบับลงวันที่ 27 มิถุนายน 
2562 ให้ความเห็นชอบในการคืนใบอนุญาตฯ และเห็นชอบให้ยกเลิกใบอนุญาตฯ โดยกําหนดวันยุติการออกอากาศ
ในวันที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 00.01 น. เป็นต้นไป อีกทั้ง กสทช. ยังได้ให้ความเห็นชอบกําหนดมาตรการเยียวยา 
โดยให้สปริง 26 ประชาสัมพันธ์มาตรการเยียวยาผู้ใช้บริการตามที่สปริง 26 เสนอเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 45 วัน
ก่อนยุติการออกอากาศ นอกจากน้ี กสทช. ได้กําหนดค่าชดเชยจากการคืนใบอนุญาตฯ ให้แก่สปริง  26 เป็นจํานวน 
890.83 ล้านบาท ทั้งน้ี ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายค่าชดเชยอันเน่ืองมาจากการคืนใบอนุญาตให้ใช้
คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 (“ประกาศ กสทช. เรื่อง
การคืนใบอนุญาตฯ”) ประกอบกับคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 4/2562 เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหา
การประกอบกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม สั่ง ณ วันที่ 11 เมษายน 2562 (รวมเรียกว่า “กฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้องกับการคืนใบอนุญาต”) 

การเข้าทํารายการคืนใบอนุญาตฯ ของสปริง 26 เข้าข่ายเป็นรายการจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทํารายการที่มีนัยสําคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มา
หรือจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือ
จําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("ประกาศได้มาหรือ
จ าหน่ายไปฯ") โดยมีขนาดรายการสูงสุดร้อยละ 27.23 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นวิธีการคํานวณ
ที่ได้ขนาดรายการสูงสุด โดยคํานวณจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานระหว่างกาลสําหรับ 9 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 
30 กันยายน 2561 ของบริษัทฯ และเม่ือรวมกับรายการจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินในรอบระยะเวลา 6 เดือนที่เกิดขึ้น
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ก่อนวันที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติในหลักการให้สปริง  26 แจ้งความประสงค์เป็น
หนังสือต่อ กสทช. เพื่อขอคืนใบอนุญาตฯ เม่ือวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 มีจํานวน 3 รายการ กล่าวคือ 

(1) รายการจําหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดในบริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งมีขนาด
รายการสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 13.99 ตามเกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทน โดยคํานวณจากงบการเงินรวมฉบับสอบทาน
ระหว่างกาลสําหรับ 6 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 ของบริษัทฯ 

(2) รายการจําหน่ายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างในจังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีขนาดรายการสูงสุดร้อยละ 0 .37 
ตามเกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทน โดยคํานวณจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานระหว่างกาลสําหรับ 9 เดือน สิ้นสุด ณ 
วันที่ 30 กันยายน 2561 ของบริษัทฯ และ 

(3) รายการจําหน่ายที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ถนนเทพรัตน จังหวัดสมุทรปราการ รวมจํานวน 2 
แปลง และที่ดินแขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 1 แปลง ซึ่งมีขนาดรายการสูงสุดร้อยละ 10 .13 ตาม
เกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทน โดยคํานวณจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานระหว่างกาลสําหรับ 9 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 
30 กันยายน 2561 ของบริษัทฯ 

ดังน้ัน การเข้าทํารายการคืนใบอนุญาตฯ ของสปริง26 เม่ือรวมกับรายการจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินในรอบ
ระยะเวลา 6 เดือนที่เกิดขึ้นวันที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติในหลักการให้สปริง 26 แจ้ง
ความประสงค์เป็นหนังสือต่อ กสทช. เพื่อขอคืนใบอนุญาตฯ เม่ือวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 จะมีขนาดรายการรวม
สูงสุดคิดเป็นร้อยละ 51.72 ตามเกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทน ซึ่งเข้าข่ายรายการประเภท 1 ของประกาศได้มาหรือ
จําหน่ายไปฯ โดยมีมูลค่าของรายการเท่ากับร้อยละ 50 หรือสูงกว่า แต่ตํ่ากว่าร้อยละ 100 

ดังน้ัน บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องจัดทํารายงานและเปิดเผยสารสนเทศสําหรับการเข้าทํารายการดังกล่าวต่อ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการตกลงเข้า
ทํารายการดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ํากว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย โดยบริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
และมีสารสนเทศอย่างน้อยตามที่ประกาศเร่ืองการได้มาหรือจําหน่ายไปฯ กําหนดพร้อมความเห็นของที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(“ส านักงาน ก.ล.ต.”) ให้แก่ผู้ถือหุ้น เป็นระยะเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากน้ี 
คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้แต่งตั้ง บริษัท แคปปิตอล ลิ๊งค์ แอ๊ดไวเซอรี่ จํากัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อ
จัดทําความเห็นเก่ียวกับการเข้าทํารายการคืนใบอนุญาตฯ ดังกล่าว 

บริษัทฯ ขอแจ้งรายละเอียดการเข้าทํารายการดังกล่าว ดังต่อไปน้ี 
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1 สารสนเทศตามบัญชี 1 

(1) วัน เดือน ปี ท่ีเกิดรายการ 

สปริง 26 ได้ยื่นหนังสือแจ้งความประสงค์คืนใบอนุญาตฯ ต่อ กสทช. ในวันที่ 10 พฤษภาคม 
2562 และ กสทช. ได้มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาการขอคืนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์
ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ฉบับลงวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ให้ความเห็นชอบในการคืนใบอนุญาตฯ การยกเลิก
ใบอนุญาตฯ การกําหนดวันยุติการออกอากาศ ในวันที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 00.01 น. เป็นต้นไป และกําหนด
มาตรการเยียวยาผู้ใช้บริการ นอกจากน้ี กสทช. ได้กําหนดค่าชดเชยจากการคืนใบอนุญาตฯ ให้แก่สปริง26 เป็น
จํานวน 890.83 ล้านบาท โดยสปริง 26 จะได้รับค่าชดเชยจากการคืนใบอนุญาตฯ ภายใน 60 วัน นับแต่วันยุติการ
ออกอากาศ 

(2) คู่กรณีที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน 

ผู้ให้ความเห็นชอบในการคืนใบอนุญาตฯ : กสทช. 

ผู้คืนใบอนุญาตฯ : สปริง 26 ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ 

ความสัมพันธ์ระหว่างกัน : ไม่มี 

(3) ลักษณะโดยทั่วไปของรายการและขนาดของรายการ และรายละเอียดของรายการจ าหน่ายไปซึ่ง
สินทรัพย ์

ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ (3.1)

ตามที่ กสทช. ได้ออกประกาศ กสทช. เรื่องการคืนใบอนุญาตฯ ตามคําสั่งหัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติที่  4/2562 เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาการประกอบกิจการโทรทัศน์และกิจการ
โทรคมนาคม สั่ง ณ วันที่ 11 เมษายน 2562 และได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการคืนใบอนุญาตฯ การยกเลิก
ใบอนุญาตฯ การกําหนดวันยุติการออกอากาศ ในวันที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 00.01 น. เป็นต้นไป และกําหนด
มาตรการเยียวยาผู้ใช้บริการของแก่สปริง 26  ตามหนังสือแจ้งผลการพิจารณาการขอคืนใบอนุญาตให้ใช้คลื่น
ความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ฉบับลงวันที่ 27 มิถุนายน 2562 น้ัน 

สปริง 26 ยังคงมีหน้าที่ให้บริการโทรทัศน์ตามที่ได้รับอนุญาต โดยออกอากาศช่อง
รายการ SPRING 26 จนถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 00.01 น. ซึ่งเป็นวันยุติการให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดิน
ในระบบดิจิตอลตามใบอนุญาตฯ อีกทั้ง ต้องปฏิบัติเ ง่ือนไขการเยียวยาผู้ใช้บริการตามที่เสนอ ด้วยวิธีการ
ประชาสัมพันธ์แจ้งกําหนดวันยุติการออกอากาศช่องรายการ SPRING 26 เพื่อให้ผู้ใช้บริการ ผู้บริโภค ผู้รับชม และ
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ประชาชนท่ัวไปรับทราบผ่านสถานีโทรทัศน์ช่องรายการ SPRING 26  และส่ือต่าง ๆ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 45 
วันก่อนวันยุติการออกอากาศ 

ในการน้ี สปริง 26 จะได้รับค่าชดเชยอันเน่ืองมาจากการคืนใบอนุญาตฯ เป็นจํานวน 
890.83 ล้านบาท ภายใน 60 วัน นับแต่วันยุติการออกอากาศ อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากสปริง26 ยัง มิได้ชําระ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตงวดที่ 4 ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการประมูลคลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์
ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ พ.ศ. 2556 (“ประกาศ กสทช. เรื่องการประมูลคลื่นความถี่”) 
จํานวน 215.07 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) จนครบถ้วน ดังน้ัน ค่าชดเชยอันเน่ืองมาจากการคืนใบอนุญาตฯ 
ที่ได้รับจะถูกหักค่าส่วนที่ยังคงค้างชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ และคงเหลือค่าชดเชยหลังหักค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตฯ เท่ากับ  675.76 ล้านบาท 

การค านวณขนาดรายการ (3.2)

เม่ือคํานวณขนาดรายการตามประกาศได้มาหรือจําหน่ายไปฯ โดยอ้างอิงจากงบการเงิน
รวมฉบับสอบทานระหว่างกาลสําหรับ 9 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ที่ผ่านการสอบทานแล้ว โดย
ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มีรายละเอียดการคํานวณดังน้ี 

ลําดับ หลักเกณฑ์ สูตรการคํานวณ ขนาดรายการ 

1 เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NAT) ไม่สามารถคํานวณได้เนื่องจากทรัพย์สินที่
จําหน่ายไปไม่ได้เป็นหลักทรัพย์ 

N/A 

2 เกณฑ์กําไรสุทธิ ไม่สามารถคํานวณได้เนื่องจากทรัพย์สินที่
จําหน่ายไปไม่ได้เป็นหลักทรัพย์ 

N/A 

3 เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน x 100/มูลค่า
สิ น ท รั พ ย์ ร ว ม ข อ ง บ ริ ษั ท ฯ 
(890x100/3,271.13) 

ร้อยละ 27.23 

4 เกณฑ์มูลค่าของหลักทรัพย์ ไม่ได้ออกหลักทรัพย์ใหม่ N/A 

จากการคํานวณขนาดรายการในข้างต้น จะได้ขนาดรายการสูงสุดร้อยละ 27.23 ตาม
เกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทน และเม่ือรวมกับรายการจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินในรอบระยะเวลา 6 เดือนที่เกิดขึ้นก่อน
วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติในหลักการให้สปริง 26 แจ้งความประสงค์เป็นหนังสือต่อ กสทช. เพื่อขอ
คืนใบอนุญาตฯ เม่ือวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ในครั้งน้ี จํานวน 3 รายการ คือ  

(1) รายการจําหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดในบริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จํากัด 
ซึ่งมีขนาดรายการสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 13.99 ตามเกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทน โดยคํานวณจากงบการเงินรวมฉบับ
สอบทานระหว่างกาลสําหรับ 6 เดือน สิ้นสุด ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2561 ของบริษัทฯ 
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(2) รายการจําหน่ายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างในจังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีขนาด
รายการสูงสุดร้อยละ 0 .37 ตามเกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทน โดยคํานวณจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานระหว่างกาล
สําหรับ 9 เดือน สิ้นสุด ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561 ของบริษัทฯ และ 

(3) รายการจําหน่ายที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ถนนเทพรัตน จังหวัดสมุทรปราการ 
รวมจํานวน 2 แปลง และที่ดินแขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 1 แปลง ซ่ึงมีขนาดรายการสูงสุดร้อยละ 
10 .13 ตามเกณฑ์มูลค่าส่ิงตอบแทน โดยคํานวณจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานระหว่างกาลสําหรับ 9 เดือน 
สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ของบริษัทฯ 

ดังน้ัน การเข้าทํารายการคืนใบอนุญาตฯ ของสปริง26 ในครั้งน้ีเม่ือรวมกับรายการ
จําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินในรอบระยะเวลา 6 เดือนที่เกิดขึ้นก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ
ในหลักการให้สปริง26 แจ้งความประสงค์เป็นหนังสือต่อ กสทช. เพื่อขอคืนใบอนุญาตฯ เม่ือวันที่ 10 พฤษภาคม 
2562  จะมีขนาดรายการรวมสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 51 .72 ตามเกณฑ์มูลค่าส่ิงตอบแทน ซ่ึงเข้าข่ายรายการประเภท 1 
ตามท่ีกําหนดในประกาศเรื่องการได้มาหรือจําหน่ายไปฯ ถือเป็นรายการที่มีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 50 หรือสูงกว่า แต่
ต่ํากว่าร้อยละ 100 

บริษัทฯ จึงมีหน้าที่แต่งตั้งที่ปรึกษาการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเก่ียวกับรายการคืน
ใบอนุญาตฯ ของสปริง 26 ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พร้อมเปิดเผยสารสนเทศสําหรับการเข้าทํารายการของบริษัทฯ 
ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติในการตกลงเข้าทํารายการดังกล่าวด้วยคะ แนน
เสียงไม่ต่ํากว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับ
ส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ซึ่งบริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นโดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามที่
ประกาศเรื่องการได้มาหรือจําหน่ายไปฯ กําหนด พร้อมความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่ได้รับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. ให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นระยะเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 
ทั้งน้ี ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งจะจัดให้มีขึ้น
ในวันที่ 27 กันยายน 2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทํารายการดังกล่าว 

เหตุผลและที่มาของการเข้าท ารายการ (3.3)

เน่ืองจากการตัดสินใจเชิงนโยบายของอดีตผู้บริหารของบริษัทฯ เม่ือปี 2557 ในการให้
สปริง26 เข้าประมูลโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลนําเสนอรายการสารคดี ซีรีย์ภาพยนตร์ต่างประเทศ รายการกีฬา และ
รายการประเภทวาไรตี้ ทั้งที่บริษัทฯ ไม่มีความชํานาญในการจัดการด้านเน้ือหาประเภทดังกล่าว โดยสปริง 26 มีผล
ประกอบการขาดทุนมาโดยตลอดนับตั้งแต่ชนะประมูลคลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล คือ
ตั้งแต่ปี 2557 ถึง 2561 รวมขาดทุนทั้งสิ้นประมาณ 2,488.76 ล้านบาทตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ของบริษัทฯ และสปริง26 ยังมีภาระการจ่ายค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 
2562 เป็นจํานวนสูงถึง 215.07 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ตามประกาศ กสทช. เรื่องการคืนใบอนุญาตฯ ซึ่ง
ส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ ประสบกับภาวะขาดทุนมาโดยตลอดจนมีภาระหน้ีสินจํานวนมาก โดยบริษัทฯ มีแผนที่จะ
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จําหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนในสปริง26 มาตั้งแต่ต้นปี 2561 เพื่อลดภาระด้านเงินทุนและรายจ่ายของบริษัทฯ ให้อยู่ใน
ระดับที่เหมาะสมและมีความพร้อมสําหรับการดําเนินธุรกิจหลักที่มีความแข็งแกร่งเพื่อสร้างฐานการเติบโตต่อไป
ในอนาคต 

(4) รายละเอียดของสินทรัพย์ท่ีจะจ าหน่ายไป 

รายละเอียดของใบอนุญาตฯ มีดังน้ี 

ข้อมูลทั่วไป (4.1)

ผู้ขอคืนใบอนุญาตฯ สปริง26  

ประเภทการให้บริการ ให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ประเภท
บริการทางธุรกิจระดับชาติ หมวดหมู่ทั่วไปแบบความ
คมชัดปกต ิ

ช่องรายการ SPRING 26 

ประเภทรายการ นําเสนอสารคดีระดับโลกมุ่งนําเสนอข้อมูลข่าวสารท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการดําเนินชีวิต การสร้างแรงบันดาลใจสู่
ความสําเร็จ และรูปแบบการดําเนินชีวิต (Lifestyle) เช่น 
วัฒนธรรม กีฬา สิ่งแวดล้อม ครอบครัว และอื่น ๆ เพื่อ
ตอบสนองรูปแบบการดําเนินชีวิตของคนเมือง 

ค่าธรรมเนียมรวม 2,200 ล้านบาทถ้วน 

วันที่ได้รับใบอนุญาตฯ 25 เมษายน 2557 

วันที่ใบอนุญาตฯ หมดอายุ 24 เมษายน 2572 

หมาย เลขช่ อ งความถี่ ข อ ง
มัลติเพล็กซ์ 

มัลติเพล็กซ์ที่ 5 

ผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ กองทัพบก 

(5) มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน 

ตามประกาศ กสทช. เรื่องการคืนใบอนุญาตฯ สปริง 26 จะได้รับค่าชดเชยอันเน่ืองมาจากการคืน
ใบอนุญาต จํานวน 890.83 ล้านบาท โดยจะได้รับค่าชดเชยดังกล่าวภายใน 60 วันนับแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2562 ซึ่ง
เป็นวันยุติการออกอากาศ อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากสปริง 26 ยังมิได้ชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตงวดที่ 4 ตาม
ประกาศ กสทช. เรื่องการประมูลคลื่นความถี่ จํานวน 215.07 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) และภาระ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี 2560 และปี 2562 จํานวน 4.16 ล้านบาท จนครบถ้วน ดังน้ัน ค่าชดเชยอันเน่ืองมาจาก
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การคืนใบอนุญาตฯ ที่ได้รับจะถูกหักค่าส่วนที่ยังคงค้างชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ งวดที่ 4  และภาระ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี คงเหลือค่าชดเชย เท่ากับ 671.61 ล้านบาท 

(6) เกณฑ์ที่ใช้ในการก าหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน 

สปริง 26 ได้รับใบอนุญาตฯ เม่ือวันที่ 25 เมษายน 2557 และใบอนุญาตฯ หมดอายุ วันที่ 24 
เมษายน 2572 เป็นระยะเวลาใบอนุญาตฯ ทั้งหมด 15 ปี ด้วยค่าธรรมเนียมรวม 2,200 ล้านบาท ค่าธรรมเนียมงวด ที่ 
1 ถึง 4 รวม จํานวน 1,472 ล้านบาท งวดที่ 5 และ 6 รวมจํานวน 728 ล้านบาท 

มูลค่าสิ่งตอบแทนเป็นมูลค่าที่ได้จากวิธีการคํานวณตามประกาศ กสทช. เรื่องการคืนใบอนุญาตฯ 
และตามหนังสือแจ้งผลการพิจารณาการขอคืนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินใน
ระบบดิจิตอล ฉบับลงวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ที่ได้ให้ความเห็นชอบการคืนใบอนุญาตฯ การยกเลิกใบอนุญาตฯ 
การกําหนดวันยุติการออกอากาศในวันที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 00 .01 น . เป็นต้นไป และกําหนดมาตรการเยียวยา
ผู้ใช้บริการให้แก่สปริง 26  รวมทั้งการแจ้งค่าชดเชยอันเน่ืองมาจากการคืนใบอนุญาตฯ เป็นจํานวน 890.83 ล้าน
บาท ดังน้ี  

(1) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ ที่ผู้รับใบอนุญาตฯ ได้ชําระแล้วถึงงวดท่ี 4 จากทั้งหมด 6 
งวด ในช่วงอายุใบอนุญาตฯ ที่ไม่ได้ใช้งานคํานวณดังน้ี 

= ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตที่ชําระแล้ว x อายุใบอนุญาตในส่วนที่ไม่ได้ใช้งานคลื่นความถี่ (วัน) 

 อายุใบอนุญาต (วัน) 

= 1,472 ล้านบาท x 3,540 วัน / 5,479 วัน 

  

= 951.06 ล้านบาท 

ทั้งน้ี สปริง 26 ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ ที่ต้องชําระงวดท่ี 5 และ 6 

(2) หักผลประโยชน์ที่ผู้รับใบอนุญาตฯ ได้รับในระหว่างการประกอบกิจการได้แก่  

(2.1) เงินที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเช่าใช้โครงข่ายโทรทัศน์ประเภทท่ี
ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล (“MUX”) ตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 9/2561 เรื่อง
มาตรการบรรเทาผลกระทบต่อผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เท่ากับค่า MUX จํานวน 1.75 ล้านบาท ต่อเดือน ซึ่งเป็นสิทธิ
ประโยชน์รายเดือนที่ได้รับนับตั้งแต่มกราคม 2561 ถึง สิงหาคม 2562 รวมทั้งสิ้น 26.25 ล้านบาท 

(2.2) เงินที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการส่งสัญญาณโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็น
การทั่วไปผ่านดาวเทียม (“ค่า Must Carry”) ตามคําสั่งคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ ที่ 76/2559 เรื่อง มาตรการ
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ส่งเสริมการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะลง
วันที่ 20 ธันวาคม 2559 ตลอดระยะเวลาที่ได้รับสนับสนุนจนถึงวันยุติการออกอากาศในวันที่ 16 สิงหาคม 2562 
เท่ากับค่า Must Carry จํานวน 33.98 ล้านบาท ซึ่งเป็นสิทธิประโยชน์ที่ได้รับนับตั้งแต่ธันวาคม 2559 ถึง สิงหาคม 
2562  

(3) หักผลประกอบกิจการของผู้รับใบอนุญาตฯ ที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการตาม
ใบอนุญาตในแต่ละปี ตลอดระยะเวลาที่ได้มีการประกอบกิจการจนถึงวันที่ 11 เมษายน 2562 โดยให้คํานวณเฉพาะ
ผลประกอบการที่มีกําไรสุทธิ 

 ผลประกอบการที่ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 
(หน่วย: ล้านบาท) 

2557 (118.37) 
2558 (213.78) 
2559 (480.29) 
2560 (1,213.46) 
2561 (178.55) 

1 มกราคม 2562 ถึง 11 เมษายน 2562 (43.65) 

สปริง 26 มีผลประกอบการขาดทุนตั้งแต่ปี 2557 ถึง 11 เมษายน 2562 ดังน้ัน จึงไม่ต้อง
หักผลกําไรจากการประกอบกิจการ 

สรุปรวมค่าชดเชยที่ค านวณเป็นมูลค่าส่ิงตอบแทน ดังน้ี 

รายการ จ านวนเงิน 
(ล้านบาท) 

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ ที่ผู้รับใบอนุญาตฯ ได้ชําระแล้วถึงงวดที่ 
4 จากทั้งหมด 6 งวด ในช่วงอายุใบอนุญาตฯ ถึงงวดที่ 4 จากทั้งหมด 
6 งวด ในช่วงอายุใบอนุญาตฯ ที่ไม่ได้ใช้งาน ตามข้อ (1) ข้างต้น 

951.06 

หักผลประโยชน์ที่ได้รับในระหว่างการประกอบกิจการได้แก่เงิน
สนับสนุนค่า Mux  และ Must Carry ตามข้อ (2.1) - (2.2) ข้างต้น 

60.23 

หักผลประโยชน์ที่ได้รับจากกําไรสุทธิจากการดําเนินงาน ตามข้อ (3) 
ข้างต้น 

ไม่มี 

คงเหลือค่าชดเชยก่อนหักค่างวดที่ 4 ที่ยังไม่ชําระและภาระ
ค่าธรรมเนียมในอนุญาตรายปีของปี 2560 และ ปี 2562 

890.83 
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อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากสปริง 26 ยังมิได้ชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯงวดที่ 4 ตามประกาศ 
กสทช. เรื่องการประมูลคลื่นความถี่ จํานวน 215.07 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) และภาระค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตรายปีของปี 2560 และปี 2562 จํานวน 4.16 ล้านบาท จนครบถ้วน (ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีของปี 
2561 ชําระครบถ้วนแล้ว)  ดังน้ัน ค่าชดเชยอันเน่ืองมาจากการคืนใบอนุญาตฯ ที่ได้รับจะถูกหักค่าส่วนที่ยังคงค้าง
ชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ งวดท่ี 4 และภาระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ คงเหลือค่าชดเชย เท่ากับ 671.61 ล้าน
บาท   

(7) ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับบริษัทฯ จากการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ 

ในการเข้าทํารายการคืนใบอนุญาตฯ ของสปริง26  บริษัทฯ คาดว่าจะได้รับผลประโยชน์ ดังน้ี 

ค่าชดเชยจากการขอคืนใบอนุญาตฯ ในครั้งน้ีจะช่วยลดภาระหน้ีสินของบริษัทฯ ทําให้(7.1)
บริษัทฯ สามารถชําระคืนหน้ีให้แก่เจ้าหน้ีได้ และสามารถดําเนินธุรกิจได้อย่างต่อเน่ือง  โดยปัจจุบัน บริษัทฯ มี
หน้ีสินที่มีดอกเบี้ยกับสถาบันการเงินและเงินกู้ยืมระยะสั้นประมาณ 918 ล้านบาท ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 โดย
บริษัทฯ จะนําค่าชดเชยไปชําระเจ้าหน้ีค่าโครงข่ายค้างจ่าย เจ้าหน้ีการค้า หน้ีสินระยะสั้นและหน้ีสินระยะยาวที่มี
หลักประกันกับสถาบันการเงิน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการต่อไป 

การขอคืนใบอนุญาตฯ ยังช่วยลดความเสี่ยงจากการบริหารโครงสร้างทุน ทําให้มี(7.2)
กระแสเงินสดเข้ามาในบริษัทฯ สามารถรองรับความต้องการใช้กระแสเงินสดของบริษัทฯ ได้ทันท่วงที โดยไม่ต้อง
แบกรับภาะค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานในแต่ละเดือนที่ค่อนข้างสูง  

การขอคืนใบอนุญาตฯ ดังกล่าวยังช่วยลดค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยที่สูง เน่ืองจากบริษัทฯ (7.3)
สามารถนําค่าชดเชยไปชําระหน้ีสินได้ 

กลุ่มบริษัทฯ จะสามารถมุ่งเน้นการดําเนินการในธุรกิจหลักที่กลุ่มบริษัทฯ มีความรู้และ(7.4)
ความเชี่ยวชาญอย่างแท้จริง กล่าวคือ สื่อสิ่งพิมพ์ การจัดกิจกรรมที่เ ก่ียวข้อง ธุรกิจสื่อโทรทัศน์ที่มีความเชี่ยวชาญ 
ซึ่งคือ ช่องรายการ Nation TV 22  และการผลิตเน้ือหารายการ (contents) รวมถึงธุรกิจดิจิตอล เพื่อมุ่งเน้นความ
เข้มแข็งของเน้ือหาและแบรนด์ใน 4 ธุรกิจหลัก โดยการเชื่อมโยงและพัฒนารูปแบบ (Platform) จาก Offline-
Online-On ground เพื่อให้เน้ือหา (Contents) สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้มากและง่ายขึ้น 

การขอคืนใบอนุญาตฯ จะทําให้บริษัทฯ สามารถเลิกธุรกิจที่ประสบปัญหาขาดทุนมา(7.5)
โดยตลอดซึ่งยังไม่สามารถคาดการณ์การทํากําไรได้ และการขอคืนใบอนุญาตฯ ไม่ส่งผลกระทบต่อการดําเนิน
ธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทฯ นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังคงมีบริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 
(“NBC”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ทําหน้าที่บริหารงานสถานีโทรทัศน์อย่างครบวงจรทั้งการดําเนินการผลิต 
การจัดหารายการ และการขายเวลาในด้านสายงานข่าวสาร สาระบันเทิง New Media และมีบริษัท เอ็นบีซี เน็กซ์ 
วิชั่นจํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ NBC เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกอบกิจการโทรทัศน์ในระบบ
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ดิจิตอล นําเสนอรายการประเภทหมวดหมู่ข่าวสารและสาระ (SD) ที่มีความชํานาญ ภายใต้ชื่อช่องรายการ Nation 
TV (ช่อง 22) 

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้คาดการณ์ผลกระทบที่ได้รับจากการขอคืนใบอนุญาตฯ  ซึ่งทําให้สปริง
26 ต้องเลิกจ้างพนักงานบางส่วน โดยบริษัทฯ ได้จัดเตรียมแผนการเยียวยาพนักงานดังกล่าว โดยจะจ่ายค่าชดเชย
จากการเลิกจ้างให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายแรงงานทุกประการ นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังได้ดําเนินการ
เยียวยาผู้ใช้บริการตามที่เสนอ  ต่อ กสทช. ด้วยวิธีการประชาสัมพันธ์แจ้งกําหนดวันยุติการออกอากาศช่องรายการ 
SPRING 26 เพื่อให้ผู้ใช้บริการ ผู้บริโภค ผู้รับชม และประชาชนทั่วไปรับทราบผ่านสถานีโทรทัศน์ช่องรายการ  
SPRING 26  และสื่อต่าง ๆ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 45 วันก่อนวันยุติการออกอากาศ สําหรับการแผนดําเนิน
ธุรกิจของสปริง 26 ภายหลังการคืนใบอนุญาตฯ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการศึกษาและหาความเป็นไปได้ในการดําเนิน
ธุรกิจใหม่ทดแทน 

(8) แผนการใช้เงินที่ได้รับจากการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์   

สปริง 26 จะได้รับเงินชดเชยหลังหักค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ งวดที่ 4 ที่ยังไม่ชําระ และภาระ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีของปี 2560 และปี 2562 จํานวน 671.61 ล้านบาท โดยจะมีภาระค่าใช้จ่าย ต่าง ๆ ใน
เดือนสิงหาคม 2562  ดังน้ี  

ลําดับ รายการ 
จํานวน 

(หน่วย :ล้านบาท) 
1 ค่าชดเชยสุทธิ 671.61 
2 ภาษีหัก ณ ที่จ่ายของเงินชดเชย  (ร้อยละ 1 ของค่าชดเชยก่อนหัก ภาษี

ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ค้างชําระ (890.83 ล้านบาท) 
8.91 

3 เงินสดค่าชดเชย (1-2) 662.70 
4 ชําระเจ้าหน้ีค่าโครงข่ายทีวีดิจิตอล MUX 70.87 
5 ชําระเจ้าหน้ีค่าผลิตรายการ 41.25 
6 ชําระเจ้าหน้ีอื่นๆ  33.96 
7 ชําระเงินชดเชยการเลิกจ้าง 30.00 
8 เงินสดคงเหลือจ่ายคืนเงินค้างจ่ายกับบริษัทฯ (3-4-5-6-7)  486.62 

ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2562 สปริง 26 จะเหลือเงินไว้จ่ายคืนเงินค้างจ่ายกับบริษัทฯ จํานวน 486.62 
ล้านบาท เงินที่บริษัทฯ ได้จากสปริง 26 จะนําไปชําระคืนหน้ีสินของบริษัทฯ โดยเบื้องต้นบริษัทฯ จะนําเงินไป
ชําระหน้ีสถาบันการเงิน จํานวน 250.64 ล้านบาท เพื่อให้บริษัทฯ สามารถชําระหน้ีได้ตามกําหนด และสามารถลด
ภาระดอกเบี้ยที่สูงอันเกิดจากภาระหน้ีสินดังกล่าว นอกจากน้ี บริษัทฯ อาจนําเงินส่วนที่เหลือไปใช้เป็นเงินทุน
หมุนเวียนเพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินในธุรกิจหลักที่บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญ และสอดคล้องกับนโยบายของ
บริษัทฯ กล่าวคือ สื่อสิ่งพิมพ์ การจัดกิจกรรมที่เก่ียวข้อง ธุรกิจสื่อโทรทัศน์ และการผลิตเน้ือหารายการ (Contents) 
ในทุกช่องทางที่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้มากขึ้นและเร็วขึ้น ตามท่ีได้กล่าวมาแล้วข้างต้น 
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(9) เงื่อนไขการเข้าท ารายการ 

เน่ืองจากการเข้าทํารายการคืนใบอนุญาตฯ ของสปริง 26 น้ี ถือเป็นการจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
ของบริษัทจดทะเบียนโดยบริษัทย่อยประเภทที่ 1 ตามประกาศได้มาหรือจําหน่ายไปฯ ดังน้ัน บริษัทฯ จึงมีหน้าที่
ต้องจัดทํารายงานและเปิดเผยสารสนเทศสําหรับการเข้าทํารายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และจัดให้มีการ
ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการตกลงเข้าทํารายการดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ํากว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย  

ทั้งน้ี ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ของบริษัทฯ ที่จะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 27 กันยายน 
2562 จะต้องมีมติอนุมัติการเข้าทํารายการคืนใบอนุญาตฯ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุน้พิจารณาอนุมัติ เงื่อนไขการอนุมัติ 

พิจารณาอนุมัติให้บริษัทย่อยของบริษัทฯ (บริษัท 
สปริง  26 จํากัด) คืนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ชื่อช่อง
รายการ SPRING 26 

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวน
เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่นับรวมผู้ถือหุ้นที่
มีส่วนได้เสีย  

(10) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการตกลงเข้าท ารายการ 

คณะกรรมการของบริษัทฯ จึงพิจารณาแล้วเห็นว่า กฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้องกับการคืนใบอนุญาตเปิด
ช่องทางให้สปริง26 สามารถคืนใบอนุญาตฯ พร้อมกับได้รับค่าชดเชยอันเป็นการบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก
นโยบายที่ผิดพลาดของอดีตผู้บริหารของบริษัทฯ (ซึ่งคณะกรรมการและผู้บริหารชุดปัจจุบันได้ดําเนินการร้องทุกข์
กล่าวโทษ อดีตผู้บริหารต่อสํานักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งได้ใช้สิทธิทางกฎหมายฟ้องร้องเป็นคดีต่ออดีตผู้บริหาร
ดังกล่าวด้วย) และการได้รับคืนค่าชดเชยจะช่วยลดภาระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ ปรับปรุงการดํารงอัตราส่วนทาง
การเงินของ บริษัทฯ และเป็นส่วนสําคัญเพื่อนําไปแก้ไขปัญหาทางการเงินในการลดภาระหน้ีสินของบริษัทฯ ซึ่งจะ
ทําให้ภาวะเงินทุนหมุนเวียนภายในกลุ่มบริษัทฯ มีสภาพดีขึ้นตามลําดับ รวมทั้งสอดรับกับนโยบายของบริษัทฯ ที่
จะมุ่งเน้นดําเนินการในธุรกิจหลักที่กลุ่มบริษัทฯ มีความรู้และความเชี่ยวชาญอย่างแท้จริง กล่าวคือ สื่อสิ่งพิมพ์ การ
จัดกิจกรรมที่เก่ียวข้อง ธุรกิจสื่อโทรทัศน์ ด้านหมวดหมู่ข่าวสารและสาระที่มีความชํานาญ  และการผลิตเน้ือหา
รายการ (contents) รวมไปถึงธุรกิจที่เก่ียวข้องที่มีศักยภาพในการเติบโตและเสริมกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ เพื่อให้
กลุ่มบริษัทฯ สามารถดําเนินธุรกิจต่อไปได้  

นอกจากน้ี การขอคืนใบอนุญาตฯ จะทําให้กลุ่มบริษัทฯ คงเหลือสถานีโทรทัศน์ดิจิตอลเพียงช่อง
เดียวคือ Nation TV (ช่อง 22) ที่นําเสนอรายการประเภทหมวดหมู่ข่าวสารและสาระ  (SD) ทําให้บริษัทฯ สามารถ
ระดมกําลังทรัพยากรภายในกลุ่มบริษัทฯ ในด้านต่าง ๆ ให้กับรายการข่าวสารที่มีอยู่ได้อย่างเต็มที่สอดคล้องกับ
นโยบายการดําเนินธุรกิจหลักของบริษัทฯ 
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(11) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัทฯ ที่แตกต่างจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัทฯ ตามข้อ 9 

คณะกรรมการตรวจสอบ ทุกท่านมีความเห็นสอดคล้องกับมติคณะกรรมการบริษัทฯ ข้างต้น 
(เป็นเอกฉันท์) และไม่มีกรรมการตรวจสอบท่านใดมีความเห็นแตกต่างจากมติคณะกรรมการบริษัทฯ ดังกล่าว 
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ข้อมูลในสารสนเทศตามบัญชี (2) ของประกาศได้มาหรือจ าหน่ายไปฯ 

1. ความรับผิดชอบของกรรมการที่มีต่อสารสนเทศ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ขอรับรองว่า ข้อมูลในสารสนเทศฉบับน้ีถูกต้อง ครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ และไม่ทําให้
บุคคลอ่ืนสําคัญผิดหรือไม่ขาดข้อมูลท่ีควรแจ้งในสาระสําคัญ 

1. สารสนเทศข้อมูลบริษัทฯ และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง 

1. ข้อมูลบริษัทฯ โดยสรุป 

ชื่อ     :    บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 

ที่อยู่สํานักงานใหญ่ :    1858/121-122, 1858/125-128 ชั้น 28,   30 ,31  ถนนเทพรัตน  
แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260  

ขึ้นทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ : วันที่ 9 มิถุนายน 2531 

จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชน : วันที่ 14 ธันวาคม 2536 (บมจ. เลขที่ 0107536001524 ) 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ  ประกอบด้วย 4 สายธุรกิจได้แก่ 

1. ธุรกิจสิ่งพิมพ์ ประกอบด้วย 

1.1 สายธุรกิจด้านข่าวธุรกิจภาษาไทย  

1.2 สายธุรกิจด้านข่าวท่ัวไปภาษาไทย  

1.3 สายธุรกิจด้านข่าวภาษาอังกฤษ  

2. ธุรกิจด้านสื่อกระจายภาพและเสียง 

3. กลุ่มงานอีเวนต์ (Event Marketing) 

4. กลุ่มสื่อใหม่ (New Media Platform) 

ทุนจดทะเบียนบริษัท :  เท่ากับ 2,663,572,194.95 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ จํานวน
5,025,607,915  หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.53 บาท 

ทุนช าระแล้ว:    ณ  31 กรกฎาคม 2562  ทุนชําระแล้วของบริษัทเท่า กับ  
2,156,024,291.86 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ จํานวน 4,067,970,362 
หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.53 บาท 
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

บริษัทฯ และบริษัทย่อยดําเนินธุรกิจหลัก 4 สายธุรกิจได้แก่ 

1. ธุรกิจส่ิงพิมพ์ 

 สายธุรกิจด้านข่าวธุรกิจภาษาไทย  

เป็นผู้ผลิตหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ  ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย 
รวมทั้งดําเนินธุรกิจเก่ียวเน่ืองกับหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ   เช่น  เว็บไซต์ข่าว
งานอบรมสัมนา   กิจกรรมพิเศษ บริการ และข้อความข่าวสั้น ทั้งสาระความรู้ 
โดยแอพพลิเคชั่น   I -Newspaper และเว็บไซต์ www.bangkokbiznews.com 
ผ่านโซเชียลมีเดีย ดําเนินงานโดยบริษัท กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จํากัด (KTM)  

 สายธุรกิจด้านข่าวทั่วไปภาษาไทย  

ผลิตหนังสือพิมพ์ คมชัดลึก ดําเนินงานโดยบริษัท คมชัดลึก มีเดีย จํากัด 
(KMM) และขยายแพลตฟอร์ม  “คมชัดลึก  สู่สนามข่าวดิจิทัลและโซเชียล
มีเดีย  ”และเว็บไซต ์www.komchadluek.net 

 สายธุรกิจด้านข่าวภาษาอังกฤษ  

ผลิตหนังสือพิมพ์ เดอะเนชั่น ดําเนินงานโดยบริษัท เนชั่น นิวส์ เน็ตเวิร์ค จํากัด 
(NNN) และเว็บไซต์ www.nationmultimedia.com รวมถึงการรายงานข่าวบน 
Facebook และ Twitter 

2. ธุรกิจด้านส่ือกระจายภาพและเสียง 

 บริษัท แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสติ้ง จํากัด ( BBB)  ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น
บริษัท สปริง26 จํากัด เป็นบริษัทย่อยของ  NMG เป็นผู้ถือใบอนุญาตฯ  ช่อง
ทีวีดิจิตอลประเภท หมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดปกติภายใต้ช่ือ Spring 26 
(NOW26)  ประเภทวาไรตี้ มุ่งนําเสนอข้อมูลข่าวสาร สาระ และความบันเทิงที่
มีคุณภาพหลายรูปแบบ มุ่งเน้นสาระ สนุกสนาน สร้างสรรค์ ให้ประสบการณ์
และการเรียนรู้ผ่านเน้ือหารายการที่แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ข่าวสาร  
สารคดี กีฬา และวาไรตี้ (ได้รับการอนุมัติให้คืนใบอนุญาตฯ และยุติการ
ออกอากาศเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562) 

 บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (NBC) เป็นผู้ก่อตั้ง
และบริหารงานสถานีโทรทัศน์อย่างครบวงจร ทั้งการดําเนินการผลิต การ
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จัดหารายการ และการขายเวลา ในด้านสายงานข่าวสาร   สาระบันเทิง  ,ผลิต
รายการวิทยุ   New Media  ,และ มีบริษัท เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชั่น จํากัด บริษัทย่อย
ของ NBC  เป็นเจ้าของใบอนุญาตฯทีวีช่องทีวีดิจิตอล ประเภทหมวดหมู่
ข่าวสารและสาระ (SD) ภายใต้ชื่อ Nation TV ช่อง 22   

3. กลุ่มงานอีเวนต์ (Event Marketing) 

การจัดงานอีเวนต์ ของกลุ่มธุรกิจเนชั่นกรุ๊ป ที่ต่อยอดจากศักยภาพด้านข่าวสารของทุก
สื่อในเครือเนชั่น โดยการเผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์มต่างๆของเครือเนชั่นกรุ๊ป 

4. กลุ่มส่ือใหม่ (New Media Platform) 

เป็นการนําทุกสื่อในเครือเนชั่นกรุ๊ป เข้าสู่ทุกแพลตฟอร์มของออนไลน์และโซเชียล
มีเดีย ประกอบด้วย Website, Facebook, Youtube, Line, Twitter และ Instagram 
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โครงสร้างการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท  
 

บริษัท เนชั่น มัลตมิีเดยี กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45.00% 

99.99% 

99.93% 

71.45% 

99.99% 

99.99% 

99.99% 
ส่ือส่ิงพมิพ์ 

สายธุรกจิด้าน 
ข่าวธุรกจิภาษาไทย 

บจก.กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย (KTM) 
ทุนช าระแล้ว 25 ลบ.  

 หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ 
 

สายธุรกจิด้าน 
ข่าวทัว่ไปภาษาไทย 

บจก.คมชัดลึก มีเดีย (KMM) 
 

ทุนช าระแล้ว 25 ลบ. 
 หนังสือพิมพ์คมชัดลึก 

 
สายธุรกจิด้าน 
ข่าวภาษาองักฤษ 

บจก.เนชั่น นิวส์ เน็ตเวิร์ค (NNN) 
ทุนช าระแล้ว 50 ลบ. 

 หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น 

ส่ือกระจายภาพและเสียง 

บมจ.เนช่ัน บรอดแคสติง้  
คอร์ปอเรช่ัน (NBC) 

ทุนช าระแล้ว 535.44 ลบ. 
 ผู้ด าเนินสถานีโทรทัศน์ระบบดิทัล 
ช่อง Nation TV 22 มุ่งผลิตรายการ
ประเภทข่าวสารและให้บริการ
โฆษณาผ่าน ส่ือโทรทัศน์และ 
ส่ือรูปแบบใหม่ 

บจก.สปริง 26 (Spring26) 
[เดมิ บจก.แบงคอก บิสสิเนส  
บรอดแคสติง้ (NOW26)] 
ทุนช าระแล้ว 1,500 ลบ. 

 ถือใบอนุญาตทีวีระบบดิจิทัลช่อง 
Spring 26 ผลิตรายการสารคดี  
ข่าวสาร รายการกีฬา และรายการ
ประเภทวาไรตี้ 

บจก.เอน็บีซี เน็กซ์ วช่ัิน 
(NNV) 

ทุนเรียกช าระ 800 ลบ. 
 ถือใบอนุญาตทีวีดิจิทัล 
ช่อง Nation TV 22 

Facebook 

Youtube 

Instagram 

Line 

Website 

Twitter 

บจก.โยมอูิริ-เนช่ัน 
อนิฟอร์มเมช่ัน เซอร์วสิ  

(YNIS) 
ทุนช าระแล้ว 4 ลบ. 

 

Event Marketing 

Special Event 
Marketing 

Event New Media 
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2. รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2562  ซึ่งเป็นวันที่ปิดสมุดทะเบียนล่าสุด  
มีจํานวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 10 ราย 

กลุ่มผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้นที่ถือ ร้อยละ (%) 

1. บริษัท ยูซิตี้ จ ากัด (มหาชน) 406,390,000 9.99 

2. บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 404,985,000 9.95 

3. CGS-CIMB SECURITIES (SINGAPORE) PTE. LTD. 391,972,000 9.64 

4. นายสมบัติ พานิชชีวะ 290,000,000 7.13 

5. นายสุทธิชัย แซ่หยุ่น 212,878,542 5.23 

6. นางสาวกัญจนารัศม์ วงศ์พันธุ ์ 206,641,200 5.08 

7. นายภควันต์ วงษ์โอภาสี 185,000,000 4.55 

8. KIM ENG SECURITIES (HONGKONG) LIMITED 172,104,000 4.23 

9. กองทุน ประกันวินาศภัย 141,400,000 3.48 

10. DOW JONE & COMPANY.INC.,NEW YORK 120,000,000 2.95 

อ่ืนๆ 1,536,599,620 37.77 

รวม 4,067,970,362 100.00 

3. รายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหาร 

คณะกรรมการบริษัทฯ จํานวน 10 ท่าน ประกอบด้วย 

1. นายมารุต อรรถไกวัลวที ประธานกรรมการ 

2. นายฉาย บุนนาค รองประธานกรรมการ คนท่ี 1 

3. นายสนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม รองประธานกรรมการ คนท่ี 2 

4. นายสมชาย มีเสน กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

5. นายอภิวุฒิ ทองคํา กรรมการอิสระและประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

6. นายชัยสิทธ์ิ ภูวภิรมย์ขวัญ กรรมการอิสระและกรรมการตราจสอบ 

7. นายธนะชัย สันติชัยกูล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
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8. นางสาลินี วังตาล กรรมการอิสระ 

9. นางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ กรรมการ 

10. Mr. Ka Ming Jacky Lam   กรรมการ 

 

กรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ   นายมารุต อรรถไกวัลวที นายสมชาย มีเสน     
นางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ นายฉาย บุนนาค กรรมการสองในสี่คนน้ีลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตรา
สําคัญของบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย จํานวน 3 ท่าน ประกอบด้วย 

1. นายอภิวุฒิ ทองคํา ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นายชัยสิทธ์ิ ภูวภิรมย์ขวัญ กรรมการตรวจสอบ 

3. นายธนะชัย สันติชัยกูล กรรมการตรวจสอบ 

ผู้บริหาร 4 รายแรก ตามคํานิยาม สํานักงาน ก.ล.ต.ประกอบด้วย 

1. นายสมชาย  มีเสน  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

2. นางวรางคณา  กัลยาณประดิษฐ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

3. นายสุภวัฒน์  สงวนงาม กรรมการผู้จัดการ – สายธุรกิจสิงพิ่มพ์ 

4. นายประกิต  ชมภูคํา  ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

5. นายพรประยูร อิศรศักดิ์ ณ อยุธยา ผู้ช่ วยประธานเจ้ าหน้าที่บริหาร  – 
สื่อสารองค์กร  

6. นางสาวมัธยา โอสถานนท์  ผู้อํานวยการอาวุโสฝ่ายการเงิน 

7. นางสาวเนตรนภา ภูษิตตานนท์ ผู้อํานวยการอาวุโสฝ่ายบัญชี 
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2. สรุปฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานรวม 

1. ตารางสรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงานรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย  

หน่วย : พันบาท 
 

งบแสดงฐานะทางการเงินรวม 
 
 
 
 
 

31 ธันวาคม 
2559 

(ปรับปรุงใหม่) 
% 

 
31 ธันวาคม 

2560 
% 

 
31 ธันวาคม 

2561 
 
 
 

% 

สินทรัพย ์       
สินทรัพย์หมุนเวียน       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 233,694 4% 186,399 5% 168,895 5% 
เงินลงทุนชั่วคราว 422,376 6% 125,421 3% 230 - 
ลูกหนี้การค้า  398,049 6% 274,768 7% 205,429 6% 
รายได้ค้างรับ 99,469 2% 77,070 2% 87,317 2% 
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น 89,842 2% 59,605 1% 68,134 2% 
สินค้าคงเหลือ  136,926 2% 68,116 1% 2,961 - 
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  321,559 5% 285,793 7% 203,251 5% 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,701,915  27% 1,077,172 26% 736,217 20% 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน       
เงินฝากที่มีข้อจํากัดในการใช้ 861 - 479 - 1,150 - 
เงินลงทุนในบริษัทร่วม 23,156 - 23,226 1% 188,468 5% 
เงินลงทุนระยะยาว 7,416 - 4,019 - 2,263 - 
อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 75,447 1% 70,655 2% 81,083 2% 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  1,488,481  23% 1,462,585 36% 407,103 11% 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  171,182 3% 66,984 2% 17,350 - 
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบ 
กิจการโทรทัศน์  2,574,171 40% 1,049,289 26% 2,086,896 56% 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 112,053 2% 77,317 2% - - 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 230,748  4% 238,204 6% 234,957 6% 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 4,683,515 73% 2,992,758 74% 3,019,270 80% 

รวมสินทรัพย์ 6,385,430  100% 4,069,930 100% 3,755,487 100% 
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หน่วย : พันบาท 

งบแสดงฐานะทางการเงินรวม 
31 ธันวาคม 

2559 
(ปรับปรุงใหม่) 

% 31 ธันวาคม 
2560 % 31 ธันวาคม 

2561 % 

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น       
หนี้สินหมุนเวียน       
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 549,431 9% 864,674 21% 620,047 17% 
เจ้าหนี้การค้า 99,264 1% 105,023 3% 212,604 6% 
เจ้าหนี้หมุนเวียนอ่ืน 146,136 2% 162,913 4% 130,599 3% 
ส่วนของค่าใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการ
โทรทัศน์ค้างจ่ายที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี 584,069 9% 297,964 7% - - 
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและหนี้สินภายใต้
สัญญาเช่าการเงินที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี 121,066 2% 156,000 4% 187,167 5% 
เงินกู้ยืมระยะสั้น 550,000 9% 553,500 14% 323,528 9% 
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 8  - - - - - 
หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 436,014  7% 360,592 9% 288,870 7% 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 2,485,988  39% 2,500,666 62% 1,762,815 47% 
หนี้สินไม่หมุนเวียน       
ค่าใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ค้าง
จ่าย 1,130,070 18% 1,131,218 28% 1,448,808 39% 
เงินกู้ยืมระยะยาว และหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน  158,833 2% 47,000 1% - - 
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 20,909 - 31,230 1% 8,051 - 
ประมาณการหนี้สินสําหรับผลประโยชน์พนักงาน 167,253 3% 137,981 3% 103,501 3% 
หนี้สินไม่หมุนเวียนอ่ืน 105,061 2% 87,315 2% 48,226 1% 
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 1,582,126  25% 1,434,744 35% 1,608,586 43% 
รวมหนี้สิน 4,068,114 64% 3,935,410 97% 3,371,401 90% 
ส่วนของผู้ถือหุ้น       
ทุนที่ออกและชําระแล้ว 2,155,959 34% 2,155,959 53% 2,156,024 57% 
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 1,169,694 18% 1,169,694 29% 1,169,752 31% 
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญของบริษัทย่อย 96,605 2% 96,939 2% 80,722 2% 
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ 30,013 - 35,345 1% - - 
สํารองการซื้อใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (91,013) -1% (91,013) -2% - - 
กําไร )ขาดทุน (สะสม       
  จัดสรรแล้ว – สํารองตามกฎหมาย 32,700 - 32,700 - 32,700 1% 
  ยังไม่ได้จัดสรร )ขาดทุนสะสม( (1,399,685) -22% (3,556,270) -87% (3,235,332) -86% 
องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น  (4,232) - 167,161 4% 32,201 1% 
รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 1,990,041 31% 10,515 - 236,067 6% 
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม 327,275  5% 124,005 3% 148,019 4% 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,317,316  36% 134,520 3% 384,086 10% 
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 6,385,430  100% 4,069,930 100% 3,755,487 100% 
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         หน่วย : พันบาท 
 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 2559 

)ปรับปรุงใหม(่ 
 

% 2560 % 2561 % 

รายได้       
รายได้จากการขายและบริการ  2,021,669  95% 1,650,658 96% 1,374,387 92% 
รายได้อื่น 84,670  5% 60,191 4% 114,057 8% 
รวมรายได้ 2,106,339  100% 1,710,849 100% 1,488,444 100% 
ค่าใช้จ่าย       
ต้นทุนขายและบริการ 2,000,460  95% 1,482,608 87% 1,029,946 69% 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 1,111,494  53% 807,437 47% 853,979 57% 
กลับรายการ (ขาดทุน)จากการด้อยค่าของสินทรัพย์ 2,950 - 1,479,091 86% (1,127,054) -76% 
ขาดทุนจากค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ) - - (7,033) - (57,477) -4% 
ต้นทุนทางการเงิน 152,358 7% 169,153 10% 153,475 10% 
รวมค่าใช้จ่าย 3,267,262  148% 3,931,256 230% 852,869 57% 
ส่วนแบ่งกําไร)ขาดทุน(จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 1,080 - 70 - (3,889) - 

ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้ (1,159,843)  -48% (2,220,337) -130% 631,686 43% 

รายได้ )ค่าใช้จ่าย (ภาษีเงินได้ (157,819)  -7% (21,566) -1% (71,941) -5% 
ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงานต่อเนื่องสุทธิ (1,317,662)  -63% (2,241,903) -131% 559,745 38% 
ขาดทุนจากการดําเนินงานที่ยกเลิก - - )136,449) -8% (269,247) -18% 
ก าไร)ขาดทุน(สุทธิ (1,317,662)  -63% (2,378,352) -126% 290,498 20% 
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม 138,189  7% 221,867 13% 75,297 5% 
ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ ส่วนของบริษัทใหญ่ (1,179,473)  -56% (2,156,485) -126% 215,201 15% 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น       
รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน 
กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง 19  4,228  -  
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน 
กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง (9,575)  184,940  12,512  
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม (1,327,218)  (2,189,184)  303,010  
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม (141,030)  (203,992)  78,570  
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม ส่วนของบริษัทใหญ่ (1,186,188)  (1,985,192)  224,440  
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การวิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)  

งบการเงินรวมของบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2561 แสดงผลกําไรจากการดําเนินงานต่อเน่ือง จํานวน 559.74 ล้านบาท เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 
2560 ซึ่งมีผลขาดทุนจํานวน 2,241.90 ล้านบาท คิดเป็นการเปลี่ยนแปลงกําไรเพิ่มขึ้นร้อยละ 125 และหากรวมผล
ขาดทุนจากการดําเนินงานที่ยกเลิกของปี 2561 จํานวน 269.24 ล้านบาท กลุ่มบริษัทมีกําไรสุทธิจํานวน 290.50 ล้าน
บาท เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2560 ซึ่งมีผลขาดทุนจํานวน 2,378.35 ล้านบาท คิดเป็นการเปลี่ยนแปลงกําไร
เพิ่มขึ้นร้อยละ 112  หากไม่รวมการกลับรายการด้อยค่าของสินทรัพย์และค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญจํานวน 1,184.53 
ล้านบาท กลุ่มบริษัทมีขาดทุนสุทธิจํานวน 894.03 ล้านบาท  ดังน้ันบริษัทขอชี้แจงผลการดําเนินงานของกลุ่มบริษัท
ที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสําคัญ สรุปได้ดังน้ี 

1. รายได้จากการขายและการให้บริการสําหรับปี  2561 ลดลงร้อยละ 17 เม่ือเทียบกับช่วงเวลา
เดียวกันของปี 2560 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจและส่งผลกระทบทําให้รายได้จากการขาย
โฆษณาลดลง   ร้อยละ 15 และรายได้จากการจําหน่ายสื่อสิ่งพิมพ์ลดลงร้อยละ 26 

2. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายสําหรับปี  2561 ลดลงร้อยละ 81 เม่ือเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของ ปี 2560 
เหตุผลหลักมาจาก 

 ต้นทุนขายและบริการลดลงร้อยละ 31  ซึ่งสอดคล้องกับรายได้จากการขายและบริการที่
ลดลง 

 ต้นทุนในการจัดจําหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 เน่ืองจาก ขาดทุน
จากการจําหน่ายและตัดจําหน่ายสินทรัพย์ จํานวน 161 ล้านบาท 

 เม่ือวันที่ 11 เมษายน 2562 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (“คสช.”) ออกคําสั่งที่ 4/2562 
เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาการประกอบกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม และเม่ือ
วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 สํานักงาน กสทช. ได้ออกประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขการจ่ายค่าชดเชยอันเน่ืองมาจากการคืนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการ
โทรทัศน์ในระบบดิจิตอล โดยผู้รับใบอนุญาตที่ประสงค์จะขอคืนใบอนุญาต ให้แจ้งความ
ประสงค์ดังกล่าวเป็นหนังสือยื่นต่อสํานักงาน กสทช. ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 
โดยการขอคืนใบอนุญาตดังกล่าวถือเป็นการขอยกเลิกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการ
โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลด้วย 

 บริษัท แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสติ้ง จํากัด (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท สปริง 26 
จํากัด)ได้ยื่นความประสงค์ขอคืนใบอนุญาตแก่กสทช. และได้รับอนุมัติเห็นชอบ ในวันที่ 
27 มิถุนายน 2562  ทั้งน้ี กลุ่มบริษัทพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนจากมูลค่ายุติธรรม
หักต้นทุนในการจําหน่าย ซึ่งคือเงินชดเชยที่จะได้รับจาก กสทช. ตามที่ระบุในหนังสือ
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ชี้แจงอนุมัติการจ่ายค่าชดเชยเม่ือวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 หักค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจากการ
คืนใบอนุญาตฯ  ดังน้ัน กลุ่มบริษัทจึงพิจารณากลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า
ใบอนุญาตในงบการเงินรวมสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นจํานวนเงิน 
643.66 ล้านบาท ต่อมาเม่ือวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 สํานักงาน กสทช. ได้มีหนังสือแจ้ง
อนุมัติการจ่ายค่าชดเชยอันเน่ืองมาจากการคืนใบอนุญาตให้แก่บริษัทย่อย จํานวน 890.83 
ล้านบาท โดยหักค่าธรรมเนียมใบอนุญาตค้างชําระ งวดท่ี 4 จํานวน 215.07 ล้านบาท (รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม) ดังน้ัน คงเหลือค่าชดเชยสุทธิเป็นจํานวน  675.76 ล้านบาท 

 นอกจากน้ี บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ์วิชั่น จํากัด ไม่มีความประสงค์จะคืนใบอนุญาต จึงได้รับ
ยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ ตลอดจนการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเช่าใช้โครงข่าย
โทรทัศน์ประเภทที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลตลอดระยะเวลาการได้รับ
อนุญาตการให้บริการโทรทัศน์ดิจิตอลที่เหลืออยู่โดยให้เริ่มมีผลภายหลังการสิ้นสุด
มาตรการบรรเทาผลกระทบตามข้อ 8 วรรคหน่ึง ของคําสั่ง คสช. ที่ 9/2561 ดังน้ัน กลุ่ม
บริษัทจึงพิจารณากลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของใบอนุญาตฯในงบการเงินรวม
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เปน็จํานวนเงิน 486.70 ล้านบาท      

 ในระหว่างปี 2561 บริษัทได้จําหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยเพื่อปรับโครงสร้างของกลุ่ม
ธุรกิจ ได้แก่ บริษัท เนชั่น ยู จํากัด บริษัท เอ็นเอ็มแอล จํากัด บริษัท ดับบลิวพีเอส 
(ประเทศไทย) จํากัด และบริษัทได้ลดสัดส่วนการลงทุนในบริษัท เนชั่น  อินเตอร์เนชั่น
แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) ทําให้จากบริษัทย่อย (ถือหุ้นร้อยละ 71.04) 
กลายเป็นบริษัทร่วม (ถือหุ้นร้อยละ 33.05) 

กล่าวโดยสรุป 

ผลการดําเนินงานสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัทมีกําไรสุทธิจํานวน 290.50 ล้านบาท 
ซึ่งเกิดจากการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์และค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญจํานวน 1,184.53 ล้าน
บาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2560 ซึ่งมีผลขาดทุนจํานวน 2,378.35 ล้านบาท  
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การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน 

สินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2561 มีมูลค่าคงเหลือเท่ากับ 3,755 ล้านบาท ลดลง 315 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 
8 เม่ือเทียบกับปีก่อนที่มีมูลค่าคงเหลือเท่ากับ 4,070 ล้านบาท   โดยมีรายการที่เปล่ียนแปลงที่เป็นสาระสําคัญดังน้ี 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลดลงจํานวน 17 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 9 โดยสาเหตุหลักจาก
บริษัทได้รับเงินจากการจําหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยสุทธิ 665 ล้านบาท และลดลงจากการดําเนินงานที่ยกเลิก 
(จากการจําหน่ายเงินลงทุนบริษัทย่อย และจากการสูญเสียอํานาจการควบคุมในบริษัทย่อย) จํานวน 86 ล้านบาท 
และนําเงินส่วนน้ีไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงาน และการจ่ายชําระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาว  

เงินลงทุนชั่วคราว ลดลงจํานวน 125 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 100 โดยสาเหตุหลักมาจากในระหว่างปี 
2561 บริษัทได้สูญเสียอํานาจการควบคุมในบริษัทย่อย ซึ่งทําให้หลักทรัพย์เพื่อค้าลดลง 103 ล้านบาท และกลุ่ม
บริษัทมีการขายและโอนหลักทรัพย์เพื่อค้าจํานวน 20 ล้านบาท 

ลูกหน้ีการค้า - สุทธิ ลดลงจํานวน 69 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 25 เน่ืองจากภาพรวมของรายได้จากการ
ขายโฆษณาและสื่อสิ่งพิมพ์ลดลง และสภาวการณ์แข่งขันของทีวีดิจิทัลที่ค่อนข้างสูงทําให้ลูกหน้ีการค้าลดลงจากปี
ก่อน นอกจากน้ี  บริษัทมีระยะเวลาเก็บหน้ีเฉลี่ยของปีเท่ากับ 63 วัน ซึ่งลดลงกว่าปีก่อนที่มีระยะเวลาเก็บหน้ีเฉลี่ย
เท่ากับ 73 วัน และจากการจําหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยทําให้ลูกหน้ีการค้าลดลงด้วยเช่นกัน   

รายได้ค้างรับ  เพิ่มขึ้นจํานวน 10 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 13 ซ่ึงรายได้ค้างรับส่วนใหญ่เกิดจากธุรกิจ
โทรทัศน์ที่เป็นรายการสัญญาโฆษณาที่คาบเก่ียวระหว่างปี และยังไม่ออกใบแจ้งหน้ี นอกจากน้ียังเกิดจากรายได้
โครงการจากการจัดกิจกรรมพิเศษต่างๆ ซึ่งมีการให้บริการบางส่วนแล้วแต่จะออกใบแจ้งหน้ีเม่ือเสร็จสิ้นโครงการ 
ทั้งน้ีส่วนใหญ่เป็นลูกค้ากลุ่มราชการและรัฐวิสาหกิจท่ีมีขั้นตอนและระยะเวลาในการตรวจเอกสารก่อนส่งมอบงาน 

สินค้าคงเหลือ – สุทธิ  ลดลงจํานวน 65 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 96 ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากสินค้าคงเหลือ
ของธุรกิจสื่อการศึกษาและบันเทิงที่ลดลงตามแนวโน้มของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป โดยในปี 2561 มีการสูญเสีย
การควบคุมในบริษัทย่อยซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจสื่อการศึกษาและบันเทิง และการจําหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยซึ่งเป็น
ธุรกิจบริการด้านการพิมพ์ จึงทําให้สินค้าคงเหลือลดลง  ทั้งน้ีเม่ือคํานวณระยะเวลาขายสินค้าคงเหลือ ในปี 2561 
เท่ากับ 12 วัน ลดลง 13 วัน จากปีก่อนที่เท่ากับ 25 วัน  

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ลดลงจํานวน 82 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 29 โดยสาเหตุหลักมาจากการลดลง
ของภาษีซื้อที่ยังไม่ถึงกําหนดชําระ จํานวน 71 ล้านบาท ซึ่งมาจากลูกหน้ีการค้าสําหรับกิจการที่เก่ียวข้องมีการรับ
ชําระหน้ี ซึ่งเก่ียวเน่ืองจากการจําหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืนซึ่ งได้คืนจากกรมสรรพากร
ลดลง จํานวน 11 ล้านบาท 

เงินลงทุนในบริษัทร่วม เพิ่มขึ้นจํานวน 165 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 711 โดยสาเหตุหลักมาจากบริษัท 
เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) (“NINE”)ได้มีการเพิ่มทุน ซึ่งกลุ่มบริษัทไม่ได้ลงทุนเพิ่ม
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ในบริษัท NINE ทําให้สัดส่วนการลงทุนจากร้อยละ 71.04 เป็นร้อยละ 33.05 ซึ่งทําให้กลุ่มบริษัทสูญเสียอํานาจ
ควบคุมจากบริษัทย่อย และทําให้บริษัท NINE โอนไปเป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม 169 ล้านบาท 

เงินลงทุนระยะยาว ลดลงจํานวน 2 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 44 โดยสาเหตุหลักมาจากการตั้งด้อยค่าเงิน
ลงทุนในระหว่างปี 2561 

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน เพิ่มขึ้นจํานวน 10 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 15 โดยส่วนใหญ่มาจาก
กลุ่มบริษัทได้รับอาคารชุดจากการแลกเปล่ียนด้วยบริการ 12 ล้านบาท ประเมินราคาโดยผู้ประเมินราคาอิสระ และ
มีการบันทึกผลขาดทุนจากการด้อยค่าของอาคารชุดจากการประเมินราคาโดยผู้ประเมินราคาอิสระโดยใช้วิธี
เปรียบเทียบราคาตลาด 10 ล้านบาท และมีการรับโอนอาคารจากท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์มูลค่าสุทธิ 12 ล้านบาท 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ ลดลงจํานวน 1,055 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 72 มาจากการตัดค่าเสื่อม
ราคาในระหว่างปี 123 ล้านบาท และมีสินทรัพย์ที่ซื้อในระหว่างปี 2561  โดยส่วนใหญ่เป็นการซื้ออุปกรณ์ เครื่อง
ตกแต่ง ติดตั้งและเครื่องใช้สํานักงาน และยานพาหนะมีมูลค่าประมาณ 62 ล้านบาท และมีการจําหน่ายและตัด
จําหน่ายทรัพย์สิน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการดําเนินงานและยานพาหนะมีมูลค่าสุทธิ 65 ล้านบาท มีการ
โอนอาคารไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนมูลค่าสุทธิ 12 ล้านบาท และมีขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
จํานวน 51 ล้านบาท และจากการที่มีการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยและการสูญเสียอํานาจการควบคุมในบริษัทย่อย 
ทําให้มีการโอนออกจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยมีมูลค่าสุทธิ 867 ล้านบาท 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ลดลงจํานวน 50 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 74 มาจากค่าตัดจําหน่ายในระหว่างปี 16 
ล้านบาท มีการจําหน่ายและตัดจําหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์และสิทธิในการเผยแพร่ภาพซึ่งมี
มุลค่ารวม 89.04 ล้านบาท เน่ืองจาก บริษัทย่อยมีการตัดจําหน่ายสิทธิในการเผยแพร่ภาพที่ได้ออกอากาศจนครบ
อายุสัญญาแล้วจํานวน 89.02 ล้านบาท และบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิทธิในการเผยแพร่
ภาพดังกล่าวจํานวน 58.59 ล้านบาท นอกจากน้ี มีการลงทุนเพิ่มในโปรแกรมคอมพิวเตอร์และลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์ 
ซึ่งมีมูลค่ารวม 8 ล้านบาท และการสูญเสียอํานาจการควบคุมในบริษัทย่อย ทําให้มีการโอนออกจากสินทรัพย์ไม่มี
ตัวตนโดยมีมูลค่าสุทธิ 11 ล้านบาท ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์  เพิ่มขึ้นจํานวน 1,038 
ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 99 มาจากการตัดจําหน่ายในระหว่างปี 93 ล้านบาท และมีการกลับรายการผลขาดทุน
จากการด้อยค่าของใบอนุญาตและสินทรัพย์ที่เก่ียวข้องของทีวี 2 ช่องจํานวน 1,130 ล้านบาท สืบเน่ืองจาก เม่ือวันที่ 
11 เมษายน 2562 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (“คสช.”) ออกคําสั่งที่ 4/2562 เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาการ
ประกอบกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม และเม่ือวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 สํานักงาน กสทช. ได้ออก
ประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขการจ่ายค่าชดเชยอันเน่ืองมาจากการคืนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล บริษัทย่อย (สปริง) ได้ยื่นความประสงค์ขอคืนใบอนุญาตแก่กสทช. และ
ได้รับอนุมัติเห็นชอบการคืนช่องดังกล่าว ในวันที่ 27 มิถุนายน 2562  ทั้งน้ี กลุ่มบริษัทพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะ
ได้รับคืนจากมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการจําหน่าย ซึ่งคือเงินชดเชยที่จะได้รับจาก กสทช. ตามที่ระบุในหนังสือ
ชี้แจงอนุมัติการจ่ายค่าชดเชยเม่ือวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 หักค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจากการคืนใบอนุญาตฯ  ดังน้ัน 
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กลุ่มบริษัทจึงพิจารณากลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าใบอนุญาตในงบการเงินรวมสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2561 เป็นจํานวนเงิน 643.66 ล้านบาท ต่อมาเม่ือวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 สํานักงาน กสทช. ได้มีหนังสือ
แจ้งอนุมัติการจ่ายค่าชดเชยอันเน่ืองมาจากการคืนใบอนุญาตให้แก่บริษัทย่อย จํานวน 890.83 ล้านบาท โดยหัก
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตค้างชําระ งวดที่ 4 จํานวน 215.07 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ดังน้ัน คงเหลือค่ าชดเชย
สุทธิเป็นจํานวน  675.76 ล้านบาท 

นอกจากน้ี บริษัทย่อยทางอ้อม  (NNV) ไม่มีความประสงค์จะคืนใบอนุญาต จึงได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตฯ ตลอดจนการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเช่าใช้โครงข่ายโทรทัศน์ประเภทที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดิน
ในระบบดิจิตอลตลอดระยะเวลาการได้รับอนุญาตการให้บริการโทรทัศน์ดิจิตอลที่เหลืออยู่โดยให้เริ่มมีผลภายหลัง
การสิ้นสุดมาตรการบรรเทาผลกระทบตามข้อ 8 วรรคหน่ึง ของคําสั่ง คสช. ที่ 9/2561 ดังน้ัน กลุ่มบริษัทจึงพิจารณา
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของใบอนุญาตฯในงบการเงินรวมสําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31  ธันวาคม 2561 เป็น
จํานวนเงิน 486.70 ล้านบาท      

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี ลดลงจํานวน 77 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 100 เน่ืองจากกลุ่มบริษัทไม่
รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี เน่ืองจากยังไม่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริษัทจะมีกําไรทางภาษี
เพียงพอที่จะใช้ประโยชน์ทางภาษีได้  

หนี้สินรวม ณ สิ้นปี 2561 มีมูลค่าคงเหลือเท่ากับ 3,371 ล้านบาท ลดลง 564 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 14 
เม่ือเทียบกับปีก่อนที่มีมูลค่าคงเหลือเท่ากับ 3,935 ล้านบาท โดยสรุปรายการที่เปล่ียนแปลงที่มีสาระสําคัญดังน้ี 

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ลดลงจํานวน 245 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 28  
โดยมาจากชําระคืนต๋ัวแลกเงินระยะสั้นในระหว่างปี ซึ่งเงินที่นําไปชําระคืนมาจากการจําหน่ายเงินลงทุนในบริษัท
ย่อย 

เจ้าหน้ีการค้า เพิ่มขึ้นจํานวน 108 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 102 มาจากหน้ีจากบุคคลหรือกิจการอื่นๆ 
เม่ือคํานวณระยะเวลาชําระหน้ีในปี 2561 เฉลี่ยเท่ากับ 56 วัน ซึ่งสูงขึ้นเม่ือเทียบกับปีก่อนที่เท่ากับ 25 วัน จากการที่
บริษัทชําระหน้ีช้าลง จึงทําให้เจ้าหน้ีการค้ามีมูลค่าสูงขึ้นจากปีก่อน 

เจ้าหน้ีหมุนเวียนอื่น ลดลงจํานวน 32 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 20 มาจากรายได้รับล่วงหน้าลดลง 
เน่ืองจากมีการรับรู้รายได้ตามการให้บริการที่เสร็จสิ้นตามสัญญา 

เงินกู้ยืมระยะสั้น ลดลงจํานวน 230 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 42 มาจากการชําระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นใน
ระหว่างปี 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินรวม  ลดลงจํานวน 16 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 8 เน่ืองจากใน
ระหว่างปีมีการชําระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวกับสถาบันการเงิน 

หน้า 62



 

 
 

Nation Multimedia Group Public Co., Ltd. 
1858/121-122, 1858/125-128  28th, 30th, 31st Floor, Debaratna Road,  
Bangna-Tai Sub-District, Bangna District, Bangkok 10260 
Tel: 0-2-338-3333 Call Center: 0-2338-3000 Fax: 0-2338-3334 
www.nationgroup.com 

ค่าใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ค้างจ่าย  เพิ่มขึ้นจํานวน 20 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ1 โดยมาจากดอกเบี้ยจ่ายของค่าใบอนุญาตฯ ในระหว่างปี 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น ลดลงจํานวน 72 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 20 โดยมาจากภาษีขายที่ยังไม่ถึงกําหนด
ชําระ ซึ่งมาจากมีการชําระหน้ีสําหรับกิจการที่เก่ียวข้อง ซึ่งเก่ียวเน่ืองมาจากการจําหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย 

ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนักงาน ลดลงจํานวน 34 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 28 โดยมา
จากการโอนออกจากการสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อย มูลค่า 36 ล้านบาท  

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น ลดลงจํานวน 39 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 45 โดยมาจากค่าโฆษณารับล่วงหน้า
ที่ลดลงจากการรับรู้รายได้ตามปริมาณการฉายโฆษณาที่เกิดขึ้นแล้ว 

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ สิ้นปี 2561 มีมูลค่าคงเหลือเท่ากับ 384 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 249 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 186 เม่ือเทียบกับปีก่อนที่มีมูลค่าคงเหลือเท่ากับ 135 ล้านบาท โดยสรุปรายการที่เปลี่ยนแปลงที่มี
สาระสําคัญดังน้ี 

ก าไรสุทธิของปี 2561 เท่ากับ 215 ล้านบาท และกําไรที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุมจํานวน 75 
ล้านบาท  รวมเป็นกําไรสุทธิทั้งปีจํานวน 290 ล้านบาท 

ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ และส ารองการซื้อใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น  ลดลงจํานวน 35 
ล้านบาท และเพิ่มขึ้นจํานวน 91 ล้านบาท ตามลําดับ โดยมาจากการที่ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัทและบริษัทย่อย ที่ให้สิทธิกับผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย
หมดอายุในระหว่างปี 2561 และบันทึกเข้ากําไรสะสมในวันที่ใบสําคัญแสดงสิทธิหมดอายุ 

ขาดทุนสะสม ลดลงจํานวน 321 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 9 เน่ืองจาก กลุ่มบริษัทมีผลการดําเนินงาน
กําไรสุทธิในปี 2561 จํานวน 215 ล้านบาท 

โครงสร้างส่วนของผู้ถือหุ้นจํานวน 384 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญที่เรียกชําระแล้วเป็นจํานวน 
2,156 ล้านบาท  (จํานวนหุ้น 4,068 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 0.53 บาท)  ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญจํานวน 1,169 ล้าน
บาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้นของบริษัทย่อย (NBC) รวมเป็นจํานวน 81 ล้านบาท ทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน 33 
ล้านบาท องค์ประกอบอื่นของส่วนผู้ถือหุ้น จํานวน 32 ล้านบาท ขาดทุนสะสมเป็นจํานวน 3,235 ล้านบาท และ
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุมเป็นจํานวน 148 ล้านบาท 

  

หน้า 63



 

 
 

Nation Multimedia Group Public Co., Ltd. 
1858/121-122, 1858/125-128  28th, 30th, 31st Floor, Debaratna Road,  
Bangna-Tai Sub-District, Bangna District, Bangkok 10260 
Tel: 0-2-338-3333 Call Center: 0-2338-3000 Fax: 0-2338-3334 
www.nationgroup.com 

3. ภาระหน้ีสิน 

3.1 ยอดรวมตราสารหน้ี  

รายละเอียดเงินกู้ตั๋วแลกเงิน 
   หน่วย : พันบาท 

รายการ ณ 31 ธ.ค.61 

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 75,000  

หัก ดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้า (756) 

  74,244  

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 95,000  

หัก ดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้า (536) 

  94,464  

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 11,000  

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคล 75,000  

หัก ดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้า (569) 

  74,431  

รวมเงินกู้ยืม 254,139  

    

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคล 70,000  

หัก ดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้า (706) 

  69,294  

รวมทั้งส้ิน 323,434  
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3.2 เงินกู้ที่มีกําหนดระยะเวลาของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และภาระการ

นําสินทรัพย์วางเป็นหลักประกัน 

เงินกู้ระยะสั้นมีก าหนดระยะเวลา 
หน่วย : พันบาท 

รายการ หลักประกัน  ณ 31 ธ.ค.61 
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร ส่วนที่ไม่มี
หลักประกัน  -ไม่มี- 91,684 
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
ส่วนที่ไม่มีหลักประกัน  -ไม่มี- 

528,363 

เงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงินส่วน
ที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี ส่วนที่มี
หลักประกัน 

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของบริษัท 3 
แห่ง และบริษัทย่อยค้ําประกัน 4 บริษัท 

187,167 

 รวมเงินกู้กับสถาบันการเงิน   807,214 
 

3.3 ยอดรวมหน้ีสินประเภทอ่ืนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และภาระการ
นําสินทรัพย์วางเป็นหลักประกัน  ได้แก่ 

3.3.1 ค่าใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ค้างจ่ายแก่ กสทช. ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2561 มีรายละเอียด ดังน้ี 

 

 มูลค่าอนาคต   
ของจํานวนเงิน   

ที่ต้องจ่าย ดอกเบี้ย  
ครบกําหนดชําระหลังจากหน่ึงปี    
   แต่ไม่เกินห้าป ี 911,400 (46,353)  
ครบกําหนดชําระหลังห้าปี 587,600 (3,839)  
รวม 1,499,000 (50,192)  
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การเปลี่ยนแปลงของค่าใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ค้างจ่าย 
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2561 มีดังน้ี 

มูลค่าปัจจุบัน ณ 1 มกราคม  2561  1,429,183 

ดอกเบี้ยจ่าย 19,625 

มูลค่าปัจจุบัน ณ 31 ธันวาคม     2561  1,448,808 

4. หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า 

 บริษัทฯ บริษัทย่อยแห่งหน่ึง (“บริษัท กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จํากัด”) กรรมการและพนักงานของ
กลุ่มบริษัท ตกเป็นจําเลยในคดีอาญาเก่ียวกับการหม่ินประมาทด้วยการโฆษณา  ความผิดต่อ
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ. 2550 และอื่นๆ โดยมีทุน
ทรัพย์เป็นจํานวนเงิน 2,343 ล้านบาท ต่อมาเม่ือวันที่ 2 เมษายน 2561 ศาลพิพากษายกคําฟ้องของ
โจทก์ในคดีของบริษัทย่อยดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เม่ือวันที่ 1 มิถุนายน 2561 โจทก์ได้ถอนฟ้อง
จําเลยท้ังหมด ซึ่งศาลได้อนุญาตให้ถอนฟ้องและให้จําหน่ายคดีออกจากสารบบความแล้ว  คดีจึง
เป็นที่ยุติและถึงที่สุดแล้ว  

 บริษัทฯ และกรรมการของกลุ่มบริษัทตกเป็นจําเลยในคดีแพ่งเก่ียวกับการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 โดยมีทุนทรัพย์เป็นจํานวนเงิน 42.5 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม เม่ือ
วันที่ 6 ตุลาคม 2559 ศาลจังหวัด พระโขนงได้มีคําพิพากษาให้ยกฟ้องบริษัทและกรรมการของ
กลุ่มบริษัทที่ตกเป็นจําเลย ทั้งน้ี โจทก์ยื่นอุทธรณ์คําพิพากษาดังกล่าวในเดือนมกราคม 2560 และ
ต่อมาได้ยื่นคําร้องขอถอนอุทธรณ์ในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ในเดือนกรกฎาคม 2561 ศาลอุทธรณ์
พิพากษายกคําพิพากษาศาลชั้นต้น โดยให้ศาลชั้นต้นรอผลของคดีแพ่งเก่ียวกับการเพิกถอนมติ
ของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 ถึงที่สุดก่อนจึงมีคําพิพากษาใหม่ตามรูปคดี ซึ่งต่อมา 
ผลของ คดีแพ่งดังกล่าวได้มีคําพิพากษาของศาลฎีกายืนตามศาลอุทธรณ์ให้เพิกถอนมติของที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558  

 บริษัทฯ และกรรมการของกลุ่มบริษัทตกเป็นจําเลยในคดีแพ่งเก่ียวกับการละเมิดพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยมีทุนทรัพย์เป็นจํานวนเงิน 51.9 ล้านบาท ต่อมา 
เม่ือวันที่ 11 กันยายน 2561 ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ยกฟ้องบริษัท 

  เม่ือวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ศาลอุทธรณ์ได้มีคําพิพากษาคดีแพ่งเก่ียวกับการเพิกถอนมติของที่
ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 ของบริษัทเม่ือวันที่ 29 เมษายน 2558 ต่อมาบริษัทได้ยื่น
ฎีกาต่อศาลในเดือนกรกฎาคม 2560 ต่อมาเม่ือวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ศาลฎีกาได้มีคําพิพากษา
ยืนตามศาลอุทธรณ์ให้เพิกถอนมติของที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจําปี 2558  
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 เม่ือวันที่ 18 กันยายน 2561 อดีตพนักงานบริษัทเป็นโจทก์ยื่นฟ้องบริษัทและกองทุนสํารองเลี้ยง
ชีพต่อศาลแรงงานกลาง โดยเรียกให้บริษัทชําระเงินเป็นจํานวนประมาณ 47.8 ล้านบาท ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2561 เม่ือวันที ่30 เมษายน 2562 ศาลมีคําพิพากษาว่าโจทก์ไม่มีสิทธิได้รับเงินสมทบ
และผลประโยชน์จากกองทุนสํารองเลี้ยงชีพดังกล่าว  ซึ่งคดีดังกล่าวอยู่ระหว่างการขอขยาย
ระยะเวลาอุทธรณ์ อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่ได้บันทึกสํารองผลเสียหายจากคดีดังกล่าวในงบ
การเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

5. คดีฟ้องร้อง 

ตามข้อมูลรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อที่ 5. หน้ีสินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า 

6. ผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทฯ กับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

หน่วย : ล้านบาท 
 

บริษัทหรือบุคคล  /ลักษณะธุรกิจ 
 

ลักษณะความสัมพันธ์ 
 

ลักษณะรายการระหว่างกันที่ส าคัญ 
มูลค่ารายการ/  
ยอดคงเหลือ 
ปี  2561 

บ ริ ษั ท  เ น ชั่ น  บ ร อ ด แ ค ส ติ้ ง  ค อ ร์
ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) / ผลิตรายการ
โทรทัศน์รายการวิทยุ และให้บริการ
โฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์ วิทยุและสื่อ
รูปแบบใหม่ 

เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้นร้อย
ล ะ  71.45 แ ล ะ มี ก ร ร ม ก า ร
ร่วมกัน 

รายได้จากการขายและการให้บริการ 25.30 
ขายอุปกรณ์ 9.04 
รายได้อื่น 0.27 
ลูกหนี้การค้า 2.15 
รายได้ค้างรับ 0.99 
ลูกหนี้อื่น 2.87 
เจ้าหนี้การค้า 39.29 
เจ้าหนี้อื่น 11.92 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 2.24 

บริษัท เนชั่น นิวส์ เน็ตเวิร์ค จํากัด  / 
ผลิตและจัดจําหน่ายหนังสือพิมพ์ฉบับ
ภาษาอังกฤษ สิ่งพิมพ์ สื่อโฆษณาและ
สื่อรูปแบบใหม่ 

เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้นร้อย
ล ะ  99.99 แ ล ะ มี ก ร ร ม ก า ร
ร่วมกัน 

รายได้จากการขายและการให้บริการ    23.26 
ต้นทุนขายและการให้บริการ 0.50 
ขายอุปกรณ์ 0.42 
รายได้อื่น 1.30 
ต้ น ทุ น ใ น ก า ร จั ด จํ า ห น่ า ย แ ล ะ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

0.05 

ลูกหนี้การค้า 19.55 
รายไดค้้างรับ 0.11 
ลูกหนี้อื่น 0.08 
เจ้าหนี้การค้า 19.55 
เจ้าหนี้อื่น 0.08 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 0.60 
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บริษัทหรือบุคคล  /ลักษณะธุรกิจ 

 
ลักษณะความสัมพันธ์ 

 
ลักษณะรายการระหว่างกันที่ส าคัญ 

มูลค่ารายการ/  
ยอดคงเหลือ 
ปี  2561 

บริษัท คมชัดลึก มีเดีย จํากัด  / ผลิตและ
จัดจําหน่ายหนังสือพิมพ์ สิ่งพิมพ์  สื่อ
โฆษณาและสื่อรูปแบบใหม่ 

เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้นร้อย
ล ะ  99.99 แ ล ะ มี ก ร ร ม ก า ร
ร่วมกัน 
 
 
 
 
 
 
 

รายได้จากการขายและการให้บริการ 33.09 
ต้นทุนขายและการให้บริการ 2.04 
ขายอุปกรณ์ 1.23 
รายได้อื่น 0.05 
ลูกหนี้การค้า 266.30 
รายได้ค้างรับ 0.45 
ลูกหนี้อื่น 0.57 
เจ้าหนี้การค้า 266.30 
เจ้าหนี้อื่น 0.57 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 3.95 

บริษัท กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จํากัด / ผลิต
และจัดจําหน่ายหนังสือพิมพ์ สิ่งพิมพ์ 
สิ่งพิมพ์ดิจิตอลมีเดียและสื่อโฆษณา 

เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้นร้อย
ล ะ  99.99 แ ล ะ มี ก ร ร ม ก า ร
ร่วมกัน 

รายได้จากการขายและการให้บริการ 89.20 
ต้นทุนขายและการให้บริการ 7.62 
ขายอุปกรณ์ 6.04 
รายได้อื่น 0.25 
ลูกหนี้การค้า 68.50 
รายได้ค้างรับ 0.33 
ลูกหนี้อื่น 4.97 
เจ้าหนี้การค้า 213.44 
เจ้าหนี้อื่น 5.20 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 7.00 

บริษัท แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสติ้ง 
จํากัด    /ผลิตรายการโทรทัศน์และ
ให้บริการโฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์ 

เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้นร้อย
ล ะ  99.93 แ ล ะ มี ก ร ร ม ก า ร
ร่วมกัน 

รายได้จากการขายและการให้บริการ 18.29 
ขายอุปกรณ์ 30.80 
รายได้อื่น 0.08 
ลูกหนี้การค้า 4.40 
รายได้ค้างรับ 0.12 
ลูกหนี้อื่น 492.02 
เจ้าหนี้การค้า 5.14 
เจ้าหนี้อื่น 0.06 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 0.73 

บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชั่น จํากัด   /ผลิต
รายการโทรทัศน์และให้บริการโฆษณา
ผ่านสื่อโทรทัศน์ 

เป็นบริษัทที่บริษัท เนชั่น บรอด
แคสติ้ ง   คอร์ปอเรชั่น  จํากัด
(มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 99.99 

รายได้จากการขายและการให้บริการ 2.89 
รายได้อื่น 0.45 
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บริษัทหรือบุคคล  /ลักษณะธุรกิจ 

 
ลักษณะความสัมพันธ์ 

 
ลักษณะรายการระหว่างกันที่ส าคัญ 

มูลค่ารายการ/  
ยอดคงเหลือ 
ปี  2561 

และมีกรรมการร่วมกัน 
บริษัท  เอ็น เอ็มแอล จํากัด   /จัดส่ง
หนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ต่างๆ 

เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้นร้อย
ล ะ  99.99 แ ล ะ มี ก ร ร ม ก า ร
ร่วมกัน จนถึงวันที่ 19 กันยายน 
2561 (วันที่ จําหน่ายเงินลงทุน
ทั้งหมดแล้วเสร็จ) 
 

รายได้จากการขายและการให้บริการ 1.52 
ต้นทุนขายและการให้บริการ 0.93 
ขายอุปกรณ์ 0.20 
รายได้อื่น 0.30 
ต้ น ทุ น ใ น ก า ร จั ด จํ า ห น่ า ย แ ล ะ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

0.66 

มหาวิทยาลัยเนชั่น / ให้บริการด้าน
การศึกษา 

เป็นมหาวิทยาลัยที่บริษัท เนชั่น 
ยู จํากัด รับโอนใบอนุญาต และ
ในวันที่  25  กรกฎาคม 2561 
บริษัทได้ จํ าหน่ าย เงิน ลงทุน
ทั้งหมดในบริษัทเนชั่น ยู จํากัด  

รายได้จากการขายและการให้บริการ 6.59 
รายได้อื่น 0.66 
ต้ น ทุ น ใ น ก า ร จั ด จํ า ห น่ า ย แ ล ะ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

3.52 

บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดู 
เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) / นําเข้า ผลิต
และจําหน่ายสื่อสิ่งพิมพ์ของในประเทศ
และต่างประเทศ ผลิตรายการโทรทัศน์ 
และให้บริการโฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์ 
สื่อดิจิตอล การบริหารลิขสิทธิ์ 

เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้นร้อย
ล ะ  71.04 แ ล ะ มี ก ร ร ม ก า ร
ร่วมกั น  แล ะ เป็นบ ริษัทร่ วม 
บริษัทถือหุ้นร้อย 33.05 ตั้งแต่
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 

รายได้จากการขายและการให้บริการ 8.14 
ต้นทุนขายและการให้บริการ 2.50 
รายได้อื่น 0.93 
ต้ น ทุ น ใ น ก า ร จั ด จํ า ห น่ า ย แ ล ะ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

0.36 

ลูกหนี้การค้า 0.65 
ลูกหนี้อื่น 0.09 
เจ้าหนี้การค้า 25.32 
เจ้าหนี้อื่น 14.47 

บริษัท เนชั่น โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท์ 
จํากัด / สิ่งพิมพ์ 

เ ป็ น บ ริ ษั ท ที่ บ ริ ษั ท  เ น ชั่ น 
อิ น เ ต อ ร์ เ น ชั่ น แ น ล    เ อ็ ด ดู          
เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) ถือ
หุ้น ร้ อ ยล ะ  99.74 แ ล ะ มี
กรรมการร่วมกัน 

รายได้จากการขายและการให้บริการ 3.48 
ขายอุปกรณ์ 0.31 
รายได้อื่น 0.02 
ลูกหนี้การค้า 0.01 

บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) 
จํากัด / ผลิตหนังสือพิมพ์และหนังสือ
ต่างๆและการให้บริการการพิมพ์ 

เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้นร้อย
ละ 84.50 และมีกรรมการ
ร่วมกัน จนถึงวันที่ 18 ธันวาคม 
2561  (วันที่ จําหน่ายเงินลงทุน 

ทั้งหมดแล้วเสร็จ) 

รายได้จากการขายและการให้บริการ 8.33 
ต้นทุนขายและการให้บริการ 12.58 
รายได้อื่น 0.07 
ต้ น ทุ น ใ น ก า ร จั ด จํ า ห น่ า ย แ ล ะ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

2.75 

บริษัท โยมิอูริ-เนชั่น  อินฟอร์มเมชั่น 
เซอร์วิส จํากัด / ตัวแทนขายโฆษณา 

เป็นบริษัทร่วม บริษัท เนชั่น 
มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากัด  )มหาชน  (

รายได้จากการขายและการให้บริการ 0.39 
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บริษัทหรือบุคคล  /ลักษณะธุรกิจ 

 
ลักษณะความสัมพันธ์ 

 
ลักษณะรายการระหว่างกันที่ส าคัญ 

มูลค่ารายการ/  
ยอดคงเหลือ 
ปี  2561 

  ถื อ หุ้ น ร้ อ ย ล ะ  45.00  แ ล ะ มี
ก ร ร ม ก า ร ร่ ว ม กั น   (ไ ด้ จ ด
ทะเบียนเลิกกิจการเม่ือวันที่ 1 
พฤศจิการยน 2561 และอยู่ใน
ระหว่างการชําระบัญชี) 

 

7. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเพียงพอของเงินทุน 

สปริง26 จะได้รับเงินชดเชยหลังหักค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ งวดที่ 4 ที่ยังไม่ชําระ และภาระ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีของปี 2560 และปี 2562 จํานวน 671.61 ล้านบาท ทาง กสทช. จะหัก ณ ที่จ่ายของเงิน
ชดเชย จํานวน 8.91 ล้านบาท (ร้อยละ 1 ของค่าชดเชยก่อนหัก ภาระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ค้างชําระ (890.83 ล้านบาท)) 
สปริง26 จะได้รับเงินสดค่าชดเชย จํานวน 662.70 ล้านบาท ภายในเดือนสิงหาคม สปริงจะนําเงินที่ได้ไปชําระ 
เจ้าหน้ีค่าโครงข่ายทีวีดิจิตอล MUX จํานวน 70.87 ล้านบาท เจ้าหน้ีค่าผลิตรายการ จํานวน 41.25 ล้านบาท เจ้าหน้ี
อื่น ๆ จํานวน 33.95 ล้านบาท เงินชดเชยการเลิกจ้าง จํานวน 30.00 ล้านบาท ณ สิ้นเดือนสิงหาคม สปริงจะเหลือเงิน
ไว้จ่ายคืนเงินค้างจ่ายกับบริษัทฯ จํานวน 486.62 ล้านบาท เงินที่บริษัทฯ ได้จากสปริงจะนําไปชําระคืนหน้ีสินของ
บริษัทฯ โดยเบื้องต้นบริษัทฯ จะนําเงินไปชําระหน้ีสถาบันการเงิน จํานวน 250.64 ล้านบาท เพื่อให้ บริษัทฯ 
สามารถชําระหน้ีได้ตามกําหนด และสามารถลดภาระดอกเบี้ยที่สูงอันเกิดจากภาระหน้ีสินดังกล่าว นอกจากน้ี 
บริษัทฯ อาจนําเงินส่วนที่เหลือไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินในธุรกิจหลักที่บริษัทฯ มี
ความเชี่ยวชาญ และสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ กล่าวคือ สื่อสิ่งพิมพ์ การจัดกิจกรรมที่เก่ียวข้อง ธุรกิจสื่อ
โทรทัศน์ และการผลิตเน้ือหารายการ (Contents) ในทุกช่องทางที่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้มากขึ้นและเร็วขึ้น 
ตามท่ีได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าเงินชดเชยที่รับจากการเข้าทํารายการในครั้งน้ีมีความ
เพียงพอและเหมาะสม 
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www.nationgroup.com 

8. สาระส าคัญของสัญญาในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

-ไม่มี- 

9. การประเมินราคาทรัพย์สินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ    

-ไม่มี- 

10. แบบหนังสือมอบฉันทะ 

รายละเอียดตามเอกสารแนบประกอบหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 รายละเอียดตาม
สิ่งที่ส่งมาด้วยลําดับท่ี 8 

11. กรรมการตรวจสอบของบริษัท ที่สามารถเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนแทน 

นายอภิวุฒิ ทองคํา  ซึ่งเป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสียกับวาระที่เสนอในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้ง
ที่ 1/2562 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลําดับท่ี 6  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 
บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 

 
 

นายสมชาย  มีเสน 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 

ข้อบังคับ 

ของ 

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

หมวดท่ี 6 การประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อ 29.  คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจําปีภายใน 4 เดือนนับ  
แต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอ่ืนนอกจากน้ีให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ 

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เม่ือใดก็ได้ตามที่ เห็นสมควร ผู้ถือหุ้นคน
หน่ึงหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทํา
หนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลใน
การที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นน้ี คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้
ถือหุ้นภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น 

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่ง
เข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จํานวนหุ้นตามที่บังคับไว้น้ันจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วันนับแต่
วันครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นน้ี ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม 
โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจําเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอํานวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใดจํานวนผู้
ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กําหนดไว้ในข้อ 33. ของข้อบังคับน้ี ผู้ถือหุ้นตามวรรคสาม
ต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งน้ันให้แก่บริษัท 

ข้อ 30. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจําปีพึงกระทํามีดังต่อไปน้ี 

(1) รับทราบรายการของคณะกรรมการแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบ 1 ปีท่ีผ่านมา 

(2) อนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน 

(3) อนุมัติจัดสรรเงินกําไร 

(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 

(5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท 

(6) กิจการอื่นๆ 

หน้า 72



 

 
 

ข้อ 31. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น  ให้คณะกรรมการจัดทําหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา 
ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็น
เรื่องที่จะเสนอต่อท่ีประชุมเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณีรวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการ
ในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคํา
บอกกล่าวการนัดประชุมน้ันในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน และต้องก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วันด้วย 

ข้อ 32. ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
แทนกันก็ได้ โดยทําเป็นหนังสือตามแบบท่ีกฎหมายกําหนดและให้ผู้รับมอบฉันทะยื่นต่อประธานกรรมการ หรือ ผู้
ที่ประธานกรรมการกําหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้าร่วมประชุม 

ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและหรือผู้รับมอบฉันทะไม่น้อยกว่า 25 คนหรือไม่น้อยกว่า 
ก่ึงหน่ึงของจํานวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 

ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเม่ือล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมงจํานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้า
ร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กําหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นน้ันได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้
การประชุมเป็นอันระงับไป แต่ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นน้ันมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัด
ประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังน้ี  ไม่
บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม 

ข้อ 34. ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่
ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้   ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่
ประชุม   ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมี แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้น
คนหน่ึงเป็นประธานในที่ประชุม 

ข้อ 35. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อบังคับ
ของบริษัทว่าด้วยการประชุม     และให้การประชุมดําเนินไปตามลําดับวาระที่กําหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้น
แต่ที่ประชุมจะมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมให้เปลี่ยนลําดับระเบียบ
วาระ 

ข้อ 36. เว้นแต่ในกรณีที่ข้อบังคับน้ีหรือกฎหมายกําหนดบังคับไว้เป็นอย่างอื่น  การวินิจฉัยชี้ขาดหรือลง
มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน การออกเสียง
ลงคะแนนให้นับ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง  ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมจะได้ลงมติ  ผู้น้ัน
ไม่มีสิทธิจะออกเสียงลงคะแนนด้วยในข้อน้ัน  นอกจากออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการในการออกเสียง
ลงคะแนนถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมมีคะแนนเสียงอีก 1 เสียงเป็นเสียงชี้ขาด  
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 

เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติ 

ในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน 

1. กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 
- ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย โปรดแสดงบัตรประจําตัวประชาชนฉบับจริง หรือ บัตร

ประจําตัวข้าราชการฉบับจริง หรือใบขับขี่ฉบับจริง ที่ยังไม่หมดอายุ  
- ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติต่างประเทศ โปรดแสดงบัตรประจําตัวคนต่างประเทศ หรือ 

หนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินฉบับจริงเพื่อลงทะเบียน 
- กรณีมีการแก้ไขชื่อ-ชื่อสกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปล่ียนแปลงดังกล่าว 

2. กรณีมอบฉันทะ 
- ผู้ถือหุ้นต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม และ

ออกเสียงลงคะแนนโดยไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการ
ลงคะแนนเสียงได้ ทั้งน้ี แบบหนังสือมอบฉันทะปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8  

- ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหน่ึงตามความประสงค์  หรือมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 

- ผู้มอบฉันทะอาจแสดงความประสงค์ที่จะออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระของการประชุมว่า เห็น
ด้วยไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยกําหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะเพื่อให้ผู้รับมอบฉันทะออก
เสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะ 

- เพื่อความสะดวกในการตรวจเอกสาร ขอความร่วมมือโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสาร
ประกอบการมอบฉันทะให้ถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 25 กันยายน 2562 

- ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งหนังสือมอบฉันทะไว้ ณ สถานที่ลงทะเบียนสําหรับผู้รับมอบฉันทะในวัน
ประชุม (ก่อนเวลาประชุม) โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรือขีด
ลบข้อความที่สําคัญ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามกํากับไว้ทุกแห่ง 

- หนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท 

เอกสารที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะ 

 หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน  และลงลายมือชื่อของผู้ถือหุ้น (ผู้มอบ
ฉันทะ) ผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว 

 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา 
- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย :  

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ บัตรประจําตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ที่ยังไม่
หมดอายุ ของผู้มอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ 

หน้า 74



 

 
 

- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติต่างประเทศ :  
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุของผู้มอบฉันทะ
พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ 

 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล 

-  นิติบุคคลสัญชาติไทย : สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลของกระทรวงพาณิชย์  หรือ
หน่วยงานที่มีอํานาจรับรองที่ได้ออกให้ไม่เกิน 1 ปี ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มี
อํานาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลน้ัน ๆ และสําเนาภาพถ่ายบัตรประจําตัวประชาชน 
หรือ บัตรประจําตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลท่ีได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ  ซึ่งรับรอง
ความถูกต้องโดยกรรมการดังกล่าว 

-  นิติบุคคลสัญชาติต่างด้าว : ผู้มีอํานาจลงนามของนิติบุคคลจะต้องลงลายมือชื่อ พร้อม
ประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ในหนังสือมอบฉันทะ  และสําเนาภาพถ่ายที่ลงนามรับรอง 
หนังสือเดินทาง ของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลน้ัน 

-  กรณีการใช้พิมพ์ลายน้ิวมือแทนการลงลายมือชื่อให้พิมพ์ลายน้ิวหัวแม่มือซ้ายและเขียน
ข้อความกํากับไว้ว่า “ลายพิมพ์หัวแม่มือซ้ายของ ...............” และต้องมีพยาน 2 คน 
รับรองว่าเป็นลายพิมพ์น้ิวมืออันแท้จริงของผู้น้ัน และต้องพิมพ์ลายน้ิวมือต่อหน้าพยาน 
ซึ่งพยานต้องลงลายมือชื่อรับรองและต้องแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ บัตร
ประจําตัวข้าราชการของพยานลงนามรับรองสําเนาถูกต้องแนบไปพร้อมกันด้วย 

-  ในการประชุมผู้ถือหุ้น ถ้าผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นอาจ
เลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหน่ึงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นเป็นผู้รับมอบ
ฉันทะ หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้ออกเสียงลงคะแนน
แทนได้ 

-  ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะ โปรดส่งหนังสือ
มอบฉันทะที่ได้จัดทําขึ้น และลงนามครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กล่าวข้างต้นไปยังสํานัก
เลขานุการบริษัทฯ พร้อมเอกสารต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง โดยส่งถึงบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการ
ประชุมอย่างน้อย 1 วัน 

กรณีการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน  (Custodian) ในประเทศไทยเป็น
ผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้แสดงเอกสาร ดังน้ี: 

- เอกสารหลักฐานจากคัสโตเดียน (Custodian) 
1) หนังสือมอบฉันทะ ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อ

ของผู้มี อํานาจกระทําการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งเป็นผู้มอบ
ฉันทะ และผู้รับมอบฉันนทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว 
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2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญาตประกอบ
ธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian) 

3) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่ง
ออกไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมและรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้มีอํานาจกระทํา
การแทนของคัสโตเดียน (Custodian) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้มีอํานาจ
กระทําการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งลงนามในฐานะผู้มอบฉันทะมี
อํานาจกระทําการแทนคัสโตเดียน (Custodian) 

4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ 
หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มี
อํานาจกระทําการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรับรอง
สําเนาถูกต้อง 

- เอกสารหลักฐานจากผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลต่างประเทศ 

1) หนังสือมอบอํานาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดําเนินการลง
นามในหนังสือมอบฉันทะแทน 

2) สําเนาเอกสารการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล และ/หรือหนังสือรับรองนิติ
บุคคลที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีอํานาจของประเทศที่นิติบุคคลน้ันจด
ทะเบียนจัดตั้งซึ่งออกไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุม ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยผู้
มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล พร้อมประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) 
รวมทั้งมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบ
อํานาจมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล 

3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุของ
ผู้แทนนิติบุคคล และลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้อง 

โดยเอกสารดังกล่าวข้างต้น ต้องมีการรับรองเอกสารโดย Notary Public และมีอายุการ
รับรองเอกสารไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุม ทั้งน้ี เอกสารใดที่มิได้มีต้นฉบับเป็น
ภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทําคําแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และให้ผู้มีมี
อํานาจลงนามแทนนิติบุคคลน้ันลงนามรับรองความถูกต้องของคําแปล พร้อม
ประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) 
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เอกสารหลักฐานจากผู้รับมอบฉันทะ 

ให้แสดงบัตรประจําตัวประชาชนฉบับจริง หรือบัตรประจําตัวข้าราชการฉบับจริง หรือใบขับขี่ฉบับจริง 
หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะ  

3. กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม : 

ให้ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมี
เอกสารคําสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดก ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอํานาจ อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวัน
ประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย 

4. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์ :  

ให้บิดา/มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วม
ประชุมแทน โดยจะต้องนําสําเนาทะเบียนบ้านหรือสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (ถ้ามี) ของผู้ถือหุ้นที่
เป็นผู้เยาว์มาแสดงเพิ่มเติมด้วย 

5. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ :  

ให้ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดย
จะต้องมีเอกสารคําสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอํานาจอายุไม่เกิน 
6 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย 

การลงทะเบียน 

เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะเปิดรับลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุม 1 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้น
ไป 

การออกเสียงลงคะแนน   
1. การออกเสียงลงคะแนนจะกระทําโดยเปิดเผย โดยให้นับหุ้นหน่ึงหุ้นมีเสียงหน่ึงเสียง และมติของที่ประชุม

ผู้ถือหุ้นน้ัน ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปน้ี 

- ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามี
คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

- ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมาย และหรือข้อบังคับบริษัทฯ กําหนด ไว้แตกต่างจากกรณีปกติ  ก็ให้
ดําเนินการให้เป็นไปตามที่กําหนดน้ัน โดยประธานในที่ประชุมจะต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุม
รับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว 
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- การออกเสียงลงคะแนนในวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ หรือแต่งตั้ง
กรรมการเข้าใหม่  บริษัทฯ กําหนดให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการหรือแต่งตั้ง
กรรมการเป็นรายบุคคล 

2. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนน ตามที่ผู้มอบฉันทะ
ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 

ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และนิยามกรรมการอิสระ 

 นายอภิวุฒิ  ทองค า 
 ต าแหน่ง : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
 อาย ุ: 58 ปี 
 ที่อยู ่: 27  ซ.อินทามระ 37 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

 ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม -ไม่มี- 
 การศึกษา  

 -  ปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
-  เนติบัณฑิตไทย สํานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตสภา 
-  ปริญญาโท ทางกฏหมายระหว่างประเทศ อเมริกันยูนิเวอร์ซิตี้ สหรัฐอเมริกา 
-  ปริญญาโท ทางกฏหมายเปรียบเทียบฮาเวิร์ดยูนิเวอร์ซิตี้ สหรัฐอเมริกา 

 การอบรมปี  
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- หลักสูตรบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการบริษัท (DCP)  
รุ่นท่ี 89 ปี2550 

- Chartered Director Class (CDC) รุ่นท่ี 1 ปี 2550  หลักสูตร CDC รุ่น 3 ปี2551 
องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก  สวิตเซอร์แลนด์ 

-    ประกาศนียบัตรทางทรัพย์สินทางปัญญา 
โรงเรียนกระบวนการยุติธรรมทางอาญา มหาวิทยาลัยมิชิแกน 

-   ประกาศนียบัตรเก่ียวกับแนวโน้มและปัญหาอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

-      ประกาศนียบัตรหลักสูตร นักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” (นมธ.) 
        รุ่นท่ี 7 
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร นักบริหารระดับสูง “นักบริหารระดับสูง กอล์ฟ   

ธรรมศาสตร์” รุ่นท่ี 2 
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 

- วุฒบิัตรหลักสูตรบริหารจัดการด้านความม่ันคงชั้นสูง "รุ่นที่ 6" 
- ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ-ร่วมเอกชนรุ่นที่ 24 ประจําปี

การศึกษา 2554-2555 (วปอ. รุ่น 54  (ปรอ.รุ่นที่ 24)) 
สถาบัน Lead Business Institute of Cornell University 

-     วุฒิบัตรบัตรหลักสูตร โครงการ Global Business Leaders รุ่นท่ี 1 (2559)   
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 ประวัติการท างาน 
 - ปัจจุบัน         กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

                      บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป   
- ปัจจุบัน กรรมการอิสระ 

                       บมจ.อีเทอเนิล เอนเนอยี 
 

 จ านวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่  2 กันยายน 2562 
 - 1,000 หุ้น 

 ลักษณะความสัมพันธ์   
ประเภทความสัมพันธ์ ลักษณะความสัมพันธ์ 

การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/ บริษัทย่อย -ไม่มี- 

การมีความสัมพันธ์ในลักษณะต่อไปน้ีกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย 
/ บริษัทร่วม / หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในปัจจุบันในช่วง 2 ปีที่
ผ่านมา 

 

 

1.   เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่
ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจํา 

-ไม่มี- 

2.   เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ  -ไม่มี- 

3.   มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญอันอาจมีผลทําให้ไม่สามารถทํา
หน้าที่ได้อย่างอิสระ -ไม่มี- 

 ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม  

 -ไม่มี- 

 การด ารงต าแหน่ง กรรมการ/ ผู้บริหาร ในกิจการอื่น  

การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
การด ารงต าแหน่งใน
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจด

ทะเบียน 

การด ารงต าแหน่งในกิจการ 
ที่มีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ 

จ านวน ต าแหน่ง/ชื่อบริษัท จ านวน จ านวน ต าแหน่ง/ชื่อ
บริษัท 

1 กรรมการอิสระ 
บมจ.อีเทอเนิล เอนเนอยี 

- - - 
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นิยามกรรมการอิสระ 

กรรมการอิสระ  คือ  กรรมการที่ไม่ได้บริหารจัดการกิจการของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม มี ความเป็นอิสระ
จากผู้ถือหุ้นใหญ่ และ ผู้บริหารของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์อันอาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน 

ทั้งน้ีนิยามกรรมการอิสระของบริษัทเท่ากับข้อกําหนดขั้นตํ่าของสํานักงาน กลต.และตลาดหลักทรัพย์ ฯ 

คุณสมบัติกรรมการอิสระ 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
บริษัทที่เก่ียวข้อง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท ทั้งน้ีให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เก่ียวข้องตามมาตรา 
258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาด้านอื่นใดที่ได้รับ
ผลตอบแทนประจํา หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งน้ี  ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็น
ข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท 

3. กรรมการอิสระจะต้องไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางการค้า ทางธุรกิจ ส่วนได้เสียทางการเงินหรือ
ผลประโยชน์อื่นๆ ในการบริหารจัดการ ทั้งในทางตรงหรือทางอ้อมกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน หรือไม่
เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 
2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งต้ัง 

4. กรรมการอิสระจะต้องไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฏหมายในลักษณะ
ที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่ น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่   ผู้มีอํานาจควบคุม หรือ
บุคคลท่ีได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย  

5. กรรมการอิสระจะต้องไม่ทําการเป็นตัวแทนอย่างเปิดเผยหรืออย่างไม่เปิดเผยของกรรมการบริษัท  
 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นใดซึ่งเป็นผู้เก่ียวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่คนใดหรือกลุ่มผู้ถือหุ้นใดของบริษัท 

6. กรรมการอิสระจะต้องทําหน้าที่และใช้วิจารณญาณของตน โดยไม่ได้รับอิทธิพลจากกรรมการ ผู้บริหาร
หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งบุคคลท่ีเก่ียวข้องหรือญาติ 

7. กรรมการอิสระจะต้องไม่เป็นหรือเคยเป็น ผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม   ผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอํานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของนิติ
บุคคลท่ีเป็นสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม    ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อํานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการ
แต่งตั้ง 
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8. กรรมการอิสระจะต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ  ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่
ปรึกษา กฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน หรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท ทั้งน้ีในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ
เป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอํานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพน้ันด้วย 
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งต้ัง 

9. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย  
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลุกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับ
เงินเดือนประจํา หรือถือหุ้นเกินร้อยละหน่ึงของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มี
สภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

10. กรรมการอิสระจะต้องไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกับการ
ดําเนินงานของบริษัท 
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สิง่ที่ส่งมาด้วย 8 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

(affix duty stamp 20 baht) 
หนังสือมอบฉนัทะ (แบบ ก) 

Proxy Form A 
เขียนท่ี      
Written at  

                                    วันที่               เดือน                       พ.ศ._________ 
                                     Date              Month                    Year 

(1)   ข้าพเจ้า. สัญชาติ   
I/We               nationality      

            อยู่บ้านเลขที่      
Address  

 (2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
being a shareholder of Nation Multimedia Group Public Company Limited  
โดยถือหุ้นจํานวนทั้งสิ้นรวม        หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ                เสียง ดงันี ้
 holding the total amount of        shares and have the rights to vote equal to                                              votes as follows: 
 หุ้นสามัญ          หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ                         เสียง  

 ordinary share          shares  and have the right to vote equal to                                     votes 

 หุ้นบุริมสิทธ ิ                          หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ                   เสียง 
      preference share                           shares  and have the right to vote equal to                                    votes 

(3)  ขอมอบฉันทะให้ 
Hereby appoint 
 1.  ชื่อ         นายอภิวุฒิ  ทองคํา            อายุ            57  ปี  อยู่บ้านเลขที่         27 ซ.อินทามระ  37                     

Name     Mr. Apivut  Thongkam  , Independent Director, Age    57 years, residing at       27 Soi  Inthamara 37 
ถนน                          ตําบล/แขวง                   ดินแดง  อําเภอ/เขต             ดินแดง                      
Road                            Tambol/Khwaeng        Dindang   Amphur/Khet       Dindang 
จังหวัด     กรุงเทพฯ       รหัสไปรษณีย ์               10400  หรือ 
Province                      Bangkok                  Postal  Code                    10400   or 

 2.  ชื่อ                                                           อายุ     ปี  อยู่บ้านเลขที่                              
Name     Age    years, residing at      
ถนน                          ตําบล/แขวง                       อําเภอ/เขต                                  
Road                            Tambol/Khwaeng        Amphur/Khet        
จังหวัด                    รหัสไปรษณีย ์                   
Province                    Postal  Code                           

    
 
 
 

หน้า 83



 

 
 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้
ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ของบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ในวันที่  27  กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 
ชั้น 9 ห้องประชุม B  อาคารอินเตอร์ลิงค์ทาวเวอร์ (อาคารเนชั่นทาวเวอร์เดิม)  ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา 
กรุงเทพมหานคร 10260 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย 
Any one of them as my/our proxy in attending and voting on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of 
Shareholders No. 1/2019 of Nation Multimedia Group Public Company Limited on 27 September 2019 at 10.00 a.m. at the 
Conference Room, 9B Floor, Interlink Tower (the Company’s bulding), Debaratna Road, Bangna-Tai Subdistrict, Bangna 
District, Bangkok 10260 or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned. 
กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ 
Any business carried out by the proxy in the said meeting shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves.  

     
    ลงชื่อ / Signed ...................................................... ผู้มอบฉันทะ / Grantor 
             (......................................................) 
 
    ลงชื่อ / Signed ......................................................  ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy  
            (........................................................) 
 
    ลงชื่อ / Signed ......................................................  ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy  
             (…...................................................) 
 
    ลงชื่อ / Signed ......................................................  ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy  
             (…...................................................) 
 
หมายเหตุ / Remarks   
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยก
จํานวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of  
shares to many proxies for splitting votes. 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 
(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

(affix duty stamp 20 baht) 
 

หนังสือมอบฉนัทะ (แบบ ข.) 
Proxy (Form B.)  

เขียนท่ี      
Written at 

 
                                    วันที่               เดือน                       พ.ศ._________ 
                                     Date              Month                    Year 

(1)   ข้าพเจ้า. สัญชาติ   
I/We               nationality      

            อยู่บ้านเลขที่      
Address  

 (2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท  เนชั่น  มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
being a shareholder of Nation Multimedia Group Public Company Limited  
โดยถือหุ้นจํานวนทั้งสิ้นรวม        หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ                เสียง ดงันี ้
 holding the total amount of        shares and have the rights to vote equal to                                              votes as follows: 
 หุ้นสามัญ          หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ                         เสียง  

 ordinary share          shares  and have the right to vote equal to                                     votes 
 หุ้นบุริมสิทธ ิ                          หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ                   เสียง 
      preference share                           shares  and have the right to vote equal to                                    votes 

(3)  ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทก็ได้ โดยมีประวัติตามเอกสารแนบ) 
Hereby appoint(The shareholder may appoint the independent director of the company to be the proxy holder. The profile of the 
Independent director is attached for information) 

 1.  ชื่อ         นายอภิวุฒิ  ทองคาํ                                               อายุ            57  ปี  อยู่บ้านเลขที่         27 ซ.อินทามระ  37                     
Name       Mr. Apivut  Thongkam  , Independent Director,    Age   57 years, residing at    27 Soi  Inthamara 37   
ถนน          -                ตําบล/แขวง              ดินแดง         อําเภอ/เขต            ดินแดง                      
Road                            Tambol/Khwaeng   Dindang   Amphur/Khet      Dindang 
จังหวัด     กรุงเทพฯ                             รหัสไปรษณีย ์        10400         หรือ 
Province                      Bangkok                  Postal  Code             10400    or 

 2.  ชื่อ                                                           อายุ     ปี  อยู่บ้านเลขที่                              
Name     Age    years, residing at      
ถนน                          ตําบล/แขวง                       อําเภอ/เขต                                  
Road                            Tambol/Khwaeng        Amphur/Khet        
จังหวัด                    รหัสไปรษณีย ์                   
Province                    Postal  Code                           

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า   เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมวิสามัญผู้
ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 27 กันยายน 2562  เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 9 ห้องประชุม B  อาคารอินเตอร์ลิงค์ทาวเวอร์ 
(อาคารเนชั่นทาวเวอร์เดิม)  ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ
สถานที่อื่นด้วย 
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Anyone to be above shall be my/our proxy holder to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary Gene ral Meeting of 
Shareholders No.1/2019 on 27 September 2019 at 10.00 a.m. at the Conference Room, 9B Floor, Interlink Tower (the 
Company’s bulding), Debaratna Road, Bangna-Tai Subdistrict, Bangna District, Bangkok 10260 or such other date, time and place 
as the Meeting may be adjourned. 

 
(4)  ข้าพเจ้าได้มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้.- 

I/we authorize the proxy holder to attend the meeting and vote as this meeting as follows:  

 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกประการตามที่เห็นสมควร หรือ 
(a) The proxy holder shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all 

respects,  or 
     (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

(b) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows: 
 

 วาระที่   1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562  ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 
Agenda 1 To consider and endorse the minutes of the 2019 Annual General Meeting of Shareholders which was held 

on 26 April 2019. 
 เห็นด้วย  เสียง     ไม่เห็นด้วย             เสียง     งดออกเสียง            เสียง 

Approve  votes         Disapprove    votes      Abstain votes    
  

วาระที่   2 พิจารณาอนุมัติให้บริษัทย่อยของบริษัทฯ (บริษัท สปริง 26 จ ากัด) คืนใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่เพ่ือให้บริการ
โทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ชื่อช่องรายการ SPRING 26 

 Agenda 2 To approve the subsidiary of the Company (Spring 26 Company Limited) to return the license to use the 
spectrum to provide digital television services, named as SPRING 26 Channel 

 
 เห็นด้วย  เสียง     ไม่เห็นด้วย             เสียง     งดออกเสียง            เสียง 

Approve  votes         Disapprove    votes      Abstain votes     
วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 

ธันวาคม 2561 

Agenda 3      To consider and acknowledge the Company's operating results for the fiscal year From January 1, 2018 to 
December 31, 2018 

  
(ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้ / No casting of votes in this agenda) 
 

วาระที่  4 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และรายงาน
ของผู้สอบบัญชี  

Agenda 4 To consider and approve the statements of financial position and statement of comprehensive income the 
Company for the fiscal year ended December 31, 2018 and audit report  
 เห็นด้วย  เสียง     ไม่เห็นด้วย             เสียง     งดออกเสียง            เสียง 

Approve  votes         Disapprove    votes      Abstain votes     
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วาระที่  5 พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
Agenda 5 Any other matters (if any) 
 

 เห็นด้วย  เสียง     ไม่เห็นด้วย             เสียง     งดออกเสียง            เสียง 
Approve  votes         Disapprove    votes      Abstain votes     

 
(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้น

ไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 
Voting of the proxy holder in any agenda that is not specified in this proxy shall be considered as invalid and shall not con stitute 
my/our voting as a shareholder. 

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมี
การพิจารณาเลือกลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริง
ประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or have specified unclear instruction or in case the me eting 
considers or passes resolutions in any matters other than these specified above, including in case there is any amendment or 
addition of any fact, the proxy holder shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropri ate 
in all respects. 
กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่มีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้า พเจ้าระบุในหนังสือ
มอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ 
Any business carried on by the proxy holder in the said meeting, except where the proxy holder does not vote as I/we specify in 
the proxy form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects. 

 
ลงชื่อ...................................................................ผู้มอบฉันทะ  

(..................................................................) 
Signed         Appointer 
 
ลงชื่อ...................................................................ผู้รับมอบฉันทะ 

(..................................................................) 
Signed                                 Proxy 
 

หมายเหตุ 
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวน

หุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
2. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะเท่ากับจํานวนหุ้นที่ระบุไว้ในข้อ (2) หรือจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจํานวนที่ระบุไว้ในข้อ (2) ก็ได้ 
3. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

Remarks: 
1. The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of 

shares to several proxies for splitting votes. 
2. The shareholder may grant all of the shares specified in clause (2) or grant only a portion of the shares less than those specified in Clause (2) 

to the proxy. 
3. For agenda appointing directors, the whole Board of Directors or certain directors can be appointed. 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
Attachment to Proxy Form B. 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบรษิัท เนชั่น  มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
A proxy is granted by a shareholder of Nation Multimedia Group Public Company Limited  

 
ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 9 ห้องประชุม B  อาคารอินเตอร์ลิงค์ทาวเวอร์ 
(อาคารเนชั่นทาวเวอร์เดิม)  ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย 
At the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2019 on September 27, 2019 at 10.00 a.m., at the Conference Room, 9B Floor, 
Interlink Tower (the Company’s bulding), Debaratna Road , Bangna-Tai Subdistrict, Bangna District, Bangkok 10260, or such other date, 
time and place as the meeting may be held. 

----------------------------------------------------------------------- 
วาระที่   เรื่อง   

Agenda item no. Re : 
 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 

Approve Disapprove Abstain 
วาระที่   เรื่อง   

Agenda item no. Re : 
 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 

Approve Disapprove Abstain 
วาระที่   เรื่อง   

Agenda item no. Re : 
 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 

Approve Disapprove Abstain 
วาระที่   เรื่อง   

Agenda item no. Re : 
 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 

Approve Disapprove Abstain 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 
(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

(affix duty stamp 20 baht) 
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 

Proxy Form C. 
(ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุน้ที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเปน็ผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย

เป็นผู้รับฝากและดแูลหุน้ให้เท่านั้น) 
 (For the shareholders who are specified in the register as foreign investor and has appointed a custodian in 

Thailand to be a share depository and keeper) 
 

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น                                                         เขียนที่                                  
Shareholder registration number Written at               
 วันที่ เดือน    พ.ศ.   
 Date            Month                 Year 
(1) ข้าพเจ้า    สัญชาติ                  อยู่เลขที่                           ซอย    
 I/We    Nationality                              Residing/located at no.       Soi 
 ถนน  ตําบล/แขวง           อําเภอ/เขต                 จังหวดั      
 Road  Tambol/Kwaeng           Amphur/Khet                  Province 
 รหัสไปรษณีย์    
 Postal Code 

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ      
As the custodian of  

 ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เนชั่น  มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) 
 Being a shareholder of Nation Multimedia Group Public Company Limited (“Company”) 

โดยถือหุ้นจํานวนทั้งสิ้นรวม      หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ                เสียง ดังนี้ 
 holding the total amount of    shares and have the rights to vote equal to                                 votes as follows: 
 หุ้นสามัญ          หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ                         เสียง  

 ordinary share      shares    and have the right to vote equal to                                  votes 
 หุ้นบุริมสิทธิ         หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ                   เสียง 

preference share     shares   and have the right to vote equal to                                 votes 
(2) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง) 
 Hereby appoint (Please choose one of following) 

 1.  ชื่อ                                                           อายุ     ปี  อยู่บ้านเลขที่                              
Name     Age    years, residing at      
ถนน                          ตําบล/แขวง                       อําเภอ/เขต                                  
Road                            Tambol/Khwaeng        Amphur/Khet        
จังหวัด                    รหัสไปรษณีย ์                   
Province                    Postal  Code                           
หรือ /or 
ชื่อ                                                           อายุ     ปี  อยู่บ้านเลขที่                              
Name     Age    years, residing at      
ถนน                          ตําบล/แขวง                       อําเภอ/เขต                                  
Road                            Tambol/Khwaeng        Amphur/Khet        
จังหวัด                    รหัสไปรษณีย ์                   
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คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว 
Anyone of these persons 

  2. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัท คือ  
Appoint any one of the following members of the Independent Directors of the Company 
นายอภิวุฒิ ทองคํา  Mr. Apivut Thongkam 
(รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6. ของหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562) 
(Details of members of the Independent Directors of the Company are specified in Enclosure 6. of the Notice of the 
Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2019) 

 
ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่ง ไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการอิสระที่เหลือเป็นผู้รับมอบฉันทะ
แทนกรรมการอิสระที่ไม่สามารถเข้าประชุม 
In this regard, in the case where any of such members of the Independent Directors  is unable to attend the meeting, the other 
members of the Independent Directors shall be appointed as a proxy instead of the member of the Independent Directors who is 
unable to attend the meeting. 
เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 27 
กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ประชุม ชั้น 9 ห้องประชุม B  อาคารอินเตอร์ลิงค์ทาวเวอร์ (อาคารเนชั่นทาวเวอร์เดิม)  
ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย 
as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of Shareholde rs No.1/2019 on 
September 27, 2019 at 10.00 hrs, at Conference Room, 9B Floor, Interlink Tower (the Company’s bulding), Debaratna Road, 
Bangna-Tai Subdistrict, Bangna District, Bangkok 10260, or such other date, time and place as the meeting may be held.  

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้ 
I/We grant my/our proxy to attend this Meeting and cast votes as follows: 
 มอบฉันทะตามจํานวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 
 Grant all of my/our proxy in accordance with the amount of shares with voting right I/we hold 
 มอบฉันทะบางส่วน คือ 
 Grant certain of my/our proxy as follows:  
  หุ้นสามัญ      หุ้น          และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้   เสียง 
        ordinary share   shares     and have the rights to vote equal to                    votes  
  หุ้นบุริมสิทธิ                หุ้น          และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้    เสียง 
        preference share  shares     and have the rights to vote equal to                                    votes  

 รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด เสียง 
 Total voting right votes 

 
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้ 

In this Meeting, I/we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows:  
วาระที่   1       พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 
Agenda 1 To consider and endorse the minutes of the 2019 Annual General Meeting of Shareholders which was held on 26 

April 2019. 
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 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  

 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย  เสียง  ไม่เห็นด้วย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 
 

วาระที่   2 พิจารณาอนุมัติให้บริษัทย่อยของบริษัทฯ (บริษัท สปริง 26 จ ากัด) คืนใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่เพ่ือให้บริการโทรทัศน์
ในระบบดิจิตอล ชื่อช่องรายการ SPRING 26 

Agenda 2 To approve the subsidiary of the Company (Spring 26 Company Limited) to return the license to use the 
spectrum to provide digital television services, named as SPRING 26 Channel 

   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  

 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย  เสียง  ไม่เห็นด้วย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 

   Approve  Votes Disapprove  Votes Abstain  Votes 
วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561 

Agenda 3      To Consider and acknowledge the Company's operating results for the fiscal year From January 1, 2018 to 
December 31, 2018 
(ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้ / No casting of votes in this agenda) 

วาระที่  4 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และรายงานของ
ผู้สอบบัญชี  

Agenda 4 To consider and approve the statements of financial position and statement of comprehensive income of the 
Company for the fiscal year ended December 31, 2018 and audit report 

 
 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropria te.  
 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย  เสียง  ไม่เห็นด้วย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 

วาระที่  5        พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
Agenda 5   Any other matters (if any) 

 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  

 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
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 เห็นด้วย  เสียง  ไม่เห็นด้วย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 
 

(5)  การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง
และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 
If the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, such vote shall be deemed incorrect and is not made 
on my/our behalf as the Company’s shareholders. 

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือใ นกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา
หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด  ให้ผู้รับมอบ
ฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
In the event that I/we have not specified my/our voting intention on any agenda item or have not clearly specified or in case the meeting 
considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any 
fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่า
ข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ 
Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as 
specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves. 

                                                       
ลงชื่อ/Signed …………………………………………...ผู้มอบฉันทะ/Grantor 

(...…………………...…………………….) 
ลงชื่อ/ Signed …………………………………………...ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 

(...…………………...…………………….) 
ลงชื่อ/ Signed …………………………………………...ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 

(...…………………...…………………….) 
ลงชื่อ Signed …………………………………………...ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 

(...…………………...…………………….) 
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หมายเหตุ/Remarks 
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian)  

ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น 
This Proxy form C. is only used for the shareholder who is specified in the register as a foreign investor and has appointed a custodian in Thailand 
to be a share depository and keeper. 

2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ 
The documents needed to be attached to this Proxy form are: 
(1) หนังสือมอบอํานาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 

Power of attorney from the shareholder empowering the custodian to sign this Proxy form on his/her behalf 
(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian) 

 Document confirming that the person who signed the proxy form is permitted to operate the custodian business 
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้

ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cannot split his/her 
votes to different proxies to vote separately. 

4. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น  ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมได้ในใบประจําต่อแบบหนังสือ 
มอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ 
In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to Proxy Form C. provided. 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
Attachment to Proxy Form C. 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท  เนช่ัน  มัลตมิีเดีย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
A proxy is granted by a shareholder of Nation Multimedia Group Public Company Limited 

 
ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 9 ห้องประชุม B  อาคารอินเตอร์ลิงค์ทาวเวอร์ 
(อาคารเนชั่นทาวเวอร์เดิม)  ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย 
At the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2019 on September 27, 2019 at 10.00 a.m., at the Conference Room, 9B Floor, 
Interlink Tower (the Company’s bulding), Debaratna Road , Bangna-Tai Subdistrict, Bangna District, Bangkok 10260, or such other date, 
time and place as the meeting may be held. 

----------------------------------------------------------------------- 

วาระที่   เรื่อง   
Agenda item no. Re : 
 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย  เสียง  ไม่เห็นด้วย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 

วาระที่   เรื่อง   
Agenda item no. Re : 
 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย  เสียง  ไม่เห็นด้วย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 

วาระที่   เรื่อง   
Agenda item no. Re : 
 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย  เสียง  ไม่เห็นด้วย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 

วาระที่   เรื่อง   
Agenda item no. Re : 
 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย  เสียง  ไม่เห็นด้วย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 
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บรษิทั เนช ัน่ มลัตมิเีดยี กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 
 

1858/121-122, 1858/125-128 ชัน้ 28, 30, 31  

ถนนบางเทพรัตน  แขวงบางนาใต ้ เขตบางนา  กรงุเทพมหานคร 10260 
 

โทร 0-2338-3333 : www.nationgroup.com   

 


