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หมายเหต ุ:   

1. เปิดรับลงทะเบยีน เวลา 12.30 น. 

2. เพือ่ความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบยีน โปรดน าแบบฟอรม์การลงทะเบยีน มาในวันประชมุ 

3. บรษัิทฯขอแจง้ "งดแจกของช ารว่ย ในงานประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่2/2562" 
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วนัที ่28 ตุลาคม 2562 

เรื่อง ขอเชญิเขา้ร่วมการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่2/2562 

เรยีน ท่านผูถ้อืหุน้ของบรษิทั เนชัน่ มลัตมิเีดยี กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1. ส าเนารายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2562 

2. แบบรายงานการเพิม่ทุน (F 53-4) 

3. สารสนเทศเกีย่วกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนเพื่อเสนอขายใหผู้ถ้อืหุน้เดมิ 

4. ขอ้บงัคบัของบรษิทั หมวดที ่6 การจดัประชุมผูถ้อืหุน้ 

5. เงื่อนไข หลกัเกณฑ ์และวธิปีฏบิตั ิในการเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ 

6. ขอ้มลูกรรมการอสิระประกอบการมอบฉนัทะของผูถ้อืหุน้ และนิยามกรรมการอสิระ 

7. แบบฟอรม์ลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชุม 

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

9. แผนทีแ่สดงสถานทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

ดว้ยทีป่ระชุมคณะกรรมการครัง้ที ่11/2562 ของบรษิทัฯ ซึง่ประชุมเมื่อวนัที ่4 ตุลาคม 2562 ไดม้มีตใิหจ้ดั
ประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่2/2562 ในวนัจนัทรท์ี ่18 พฤศจกิายน 2562 เวลา 13.30 น. สถานที ่ณ หอ้งประชุมชัน้ 
9 (ห้อง B) อาคารอนิเตอรล์งิคท์าวเวอร์ ถนนเทพรตัน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 เพื่อ
พจิารณาระเบยีบวาระการประชุมดงัต่อไปนี้ 

วาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2562 ประชุมเมื่อวนัท่ี 27 
กนัยายน 2562 

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล บริษัทฯ ได้จดัท ารายงานการประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2562 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 และได้ส่งส าเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัย์”) และกระทรวงพาณิชย ์ตามทีก่ฎหมายก าหนด
เรยีบรอ้ยแลว้ รายละเอยีดปรากฏตาม ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 1 ที่ได้จดัส่งให้กบัผู้ถอืหุ้นทุกท่านพร้อม
หนงัสอืเชญิประชุม 

ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการเหน็ว่า รายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที่ 1/2562 
ซึง่ประชุมเมื่อวนัที่ 27 กนัยายน 2562 ไดม้กีารบนัทกึไวอ้ย่างถูกตอ้งครบถว้นแลว้ จงึเหน็สมควร
เสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้รบัรองรายงานการประชุม รายละเอยีดปรากฏตาม ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 1 

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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หมายเหต ุ มติในวาระน้ีต้องไดร้บัการรบัรองดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุม
และออกเสยีงลงคะแนน 

วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมติัการโอนทุนส ารองตามกฎหมายและส่วนล า้มูลค่าหุ้น (ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
สามญั) เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษทัฯ 

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล เน่ืองจากบรษิทัฯ ไดจ้ดัสรรก าไรสทุธปิระจ าปีสว่นหนึ่งในแต่ละปี เพื่อเป็น
ทุนส ารองตามกฎหมาย ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 
(รวมทัง้ทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ) (“พ.ร.บ. บริษทัมหาชนจ ากดั”) เป็นจ านวน 32,700,000 บาท และมสีว่น
ล ้ามลูค่าหุน้ (สว่นเกนิมลูค่าหุน้สามญั) ตามมาตรา 51 แห่งพ.ร.บ. บรษิทัมหาชนจ ากดั เป็นจ านวน 
1,169,752,222 บาท ตามงบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทัฯ สิน้สุด ณ วนัที ่31 มนีาคม 2562 
บรษิทัฯ จงึประสงคจ์ะน าทุนส ารองตามกฎหมายและทุนส ารองสว่นล ้ามลูค่าหุน้ดงักล่าวไปชดเชยผล
ขาดทุนสะสม ซึ่งตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 มี
จ านวนเท่ากบั 3,203,208,978 บาท โดยบรษิทัฯ จะหกัชดเชยผลขาดทุนสะสมจากทุนส ารองตาม
กฎหมายก่อน แลว้จงึหกัจากทุนส ารองส่วนล ้ามูลค่าหุ้น ตามล าดบั ตามมาตรา 119 แห่งพ.ร.บ. 
บรษิทัมหาชนจ ากดั ซึง่ภายหลงัจากการโอนทุนส ารองตามกฎหมายและทุนส ารองสว่นล ้ามลูค่าหุน้
จ านวนรวมทัง้สิน้ 1,202,452,222 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมดงักล่าวขา้งต้นแลว้ บรษิทัฯ จะ
ยงัคงมผีลขาดทุนสะสมคงเหลอืจ านวน 2,000,756,756 บาท 

ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการเหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัิการ
โอนทุนส ารองตามกฎหมายและส่วนล ้ามลูค่าหุน้ (ส่วนเกนิมูลค่าหุน้สามญั) เพื่อชดเชยผลขาดทุน
สะสมของบรษิทัฯ โดยมรีายละเอยีดตามทีไ่ดเ้สนอขา้งตน้ 

หมายเหต ุ มตใินวาระนี้ตอ้งไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและ
ออกเสยีงลงคะแนน 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์
สนธิของบริษทัฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทุนจดทะเบียน 

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล เนื่องจากบริษัทฯ ประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนตามรายละเอียดที่จะ
กล่าวในวาระที ่4 อย่างไรกต็าม พ.ร.บ. บรษิทัมหาชนจ ากดั มาตรา 136 ก าหนดว่า ในการเพิม่ทุน
โดยการออกหุน้ใหม่จะกระท าไดเ้มื่อหุน้ทัง้หมดไดอ้อกจ าหน่ายและไดร้บัช าระเงนิค่าหุน้ครบถว้น
แล้ว หรอืในกรณีทีหุ่น้ยงัออกจ าหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลอืจะต้องเป็นหุ้นที่ออกไว้เพื่อรองรบัหุ้นกู้
แปลงสภาพหรอืใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ 

ทัง้นี้ ใบส าคญัแสดงสทิธใินการจองซือ้หุน้สามญั ของบรษิทั เนชัน่ มลัตมิเีดยี กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
ครัง้ที ่3 ทีบ่รษิทัฯ ออกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ ทีจ่องซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนของ
บรษิทัฯ และไดร้บัจดัสรร (NMG-W3) (“NMG-W3”) และใบส าคญัแสดงสทิธทิี่จะซือ้หุน้สามญัของ
บรษิทั เนชัน่ มลัตมิเีดยี กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ทีบ่รษิทัฯ ออกและเสนอขายใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้รหิาร 
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และ/หรอืพนกังานของบรษิทัฯ และ/หรอืบรษิทัย่อย (NMG-WB) (“NMG-WB”) ตามที่ทีป่ระชุม
สามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2556 ไดอ้นุมตั ิไดห้มดอายุแลว้ตัง้แต่วนัที ่19 มถุินายน 2561 และ 14 
สงิหาคม 2561 ตามล าดบั ซึง่เป็นวนัก่อนวนัประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่2/2562 บรษิทัฯ จงึยงั
คงเหลอืหุน้สามญัสว่นทีย่งัไม่ไดอ้อกจ าหน่ายเพื่อรองรบัการใชส้ทิธแิปลงสภาพของ NMG-W3 และ 
NMG-WB อยู่ รวมจ านวน 957,637,553 หุน้ 

ดงันัน้ เพื่อปฏบิตัติามบทบญัญตัิมาตรา 136 แห่งพ.ร.บ. บรษิทัมหาชนจ ากดั บรษิทัฯ จงึมคีวาม
จ าเป็นต้องลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ จ านวน 507,547,903.09 บาท จากทุนจดทะเบยีนเดมิ
จ านวน 2,663,572,194.95 บาท เป็นทุนจดทะเบยีนใหม่จ านวน 2,156,024,291.86 บาท ดว้ยการ
ตดัหุน้สามญัในสว่นทีย่งัมไิดม้กีารออกจ าหน่ายของบรษิทัฯ จ านวน 957,637,553 หุน้ มูลค่าทีต่รา
ไวหุ้น้ละ 0.53 บาท โดยหุน้สามญัดงักล่าวเป็นหุน้ทีจ่ดัสรรเพื่อรองรบัการใชส้ทิธแิปลงสภาพของ 
NMG-W3 และ NMG-WB 

นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดงักล่าว บริษัทฯ ต้องแก้ไข
เพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทัฯ ขอ้ 4. โดยใหใ้ชข้อ้ความต่อไปนี้แทน 

“ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียน 
จ านวน 

2,156,024,291.86 บาท (สองพนัหนึ่งรอ้ยหา้สบิหกลา้นสองหมื่น
สีพ่นัสองรอ้ยเกา้สบิเอด็บาทแปดสบิหก
สตางค)์ 

 แบ่งออกเป็น 4,067,970,362 หุน้ (สี่พนัหกสบิเจด็ล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่น
สามรอ้ยหกสบิสองหุน้) 

 มลูค่าหุน้ละ 0.53 บาท (หา้สบิสามสตางค)์ 
โดยแยกออกเป็น 

 หุน้สามญั 4,067,970,362 หุน้ (สี่พนัหกสบิเจด็ล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่น
สามรอ้ยหกสบิสองหุน้) 

 หุน้บุรมิสทิธ ิ -0- หุน้ (-) 

ทัง้น้ี เสนอใหค้ณะกรรมการบรหิารฯ และ/หรอื ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร และ/หรอื บุคคลอื่นใดซึง่
ไดร้บัการมอบหมายจากคณะกรรมการบรหิารฯ และ/หรอื ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร มอี านาจในการ
ด าเนินการใด ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดทะเบยีนลดทุนของบรษิทัฯ และการจดทะเบยีนแกไ้ขเพิม่เตมิ
หนังสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทัฯ ขอ้ 4. ต่อกรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์และ/หรอื
หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวขอ้ง และด าเนินการให้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงเอกสารการ    
จดทะเบยีนหรอืเอกสารอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจะทะเบยีน ตลอดจนมอี านาจด าเนินการต่างๆ ที่
จ าเป็นเพื่อให้เป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบยีน เพื่อใหก้ารด าเนินการจดทะเบยีนดงักล่าวเสร็จ
สมบรูณ์ 
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ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมตักิารลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ จ านวน 507,547,903.09 บาท จากทุนจดทะเบยีนเดมิ
จ านวน 2,663,572,194.95 บาท เป็นทุนจดทะเบยีนใหม่จ านวน 2,156,024,291.86 บาท ดว้ยการ
ตดัหุน้สามญัในส่วนทีย่งัมไิดม้กีารออกจ าหน่ายเพื่อรองรบัการใชส้ทิธแิปลงสภาพของ NMG-W3 
และ NMG-WB รวมจ านวน 957,637,553 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.53 บาท และอนุมตักิารแกไ้ข
หนังสอืบรคิณห์สนธขิองบรษิัทฯ ขอ้ 4. เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ 
รวมถงึการมอบอ านาจ โดยมรีายละเอยีดตามทีไ่ดเ้สนอขา้งตน้ 

หมายเหต ุ มตใินวาระนี้ตอ้งไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนเสยีง
ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

ทัง้น้ี ระเบยีบวาระที ่4 และ 5 ทีจ่ะน าเสนอเพือ่ขออนุมตัใินทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่2/2562 นัน้ เป็น
เรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งและเป็นเงือ่นไขของกนัและกนั ดงันัน้ หากเรือ่งใดเรือ่งหนึง่ตามระเบยีบวาระที ่4 และ 5 ไม่ไดร้บัการ
อนุมตัจิากทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่2/2562 น้ี ใหถ้อืว่าระเบยีบวาระทีไ่ดร้บัการอนุมตัโิดยทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อื
หุน้ครัง้ที ่2/2562 ไปก่อนหน้านัน้ไดถู้กยกเลกิและจะไม่มกีารน าเสนอระเบยีบวาระอืน่ดงักล่าวเพือ่ใหท้ีป่ระชุมวสิามญัผู้
ถอืหุน้ครัง้ที ่2/2562 พจิารณาต่อไป 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์
สนธิของบริษทัฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน 

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล เน่ืองจาก บริษัทฯ มีความจ าเป็นต้องใช้เงินทุนเพิ่มเติมอีกประมาณ 
813,594,072.36 บาท เพื่อเพิม่สภาพคล่องทางการเงนิ และเป็นแหล่งเงินทุนและ/หรอืใช้เป็น
เงนิทุนหมนุเวยีนเพื่อรองรบัการด าเนินงาน การขยายธุรกจิหลกัธุรกจิทีเ่กีย่วเน่ือง และการต่อยอด
ธุรกจิในอนาคตของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย และเพื่อช่วยส่งเสรมิใหบ้รษิทัฯ มศีักยภาพในการสรา้ง
ความมัน่คงและเสถยีรภาพส าหรบัการประกอบธุรกจิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ในระยะยาว 

ด้วยเหตุดังกล่าวบริษัทฯ  มีความจ าเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ  อีกจ านวน 
7,186,747,639.18 บาท จากทุนจดทะเบยีนเดมิจ านวน 2,156,024,291.86 บาท เป็นทุนจดทะเบยีน
ใหม่จ านวน 9,342,771,931.04 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 13,559,901,206 หุ้น 
มลูค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.53 บาท โดยเสนอขายในราคาหุน้ละ 0.06 บาท ทัง้นี้ บรษิทัฯ จะสามารถ
ระดมทุนไดจ้ านวนประมาณ 813,594,072.36 บาท โดยบรษิทัฯ จะน าเงนิทีไ่ดร้บัจากการออกและ
จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนมาช าระหนี้สนิ เพื่อเพิม่สภาพคล่องทางการเงนิ และเป็นแหล่งเงนิทุนและ/
หรอืใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนเพื่อรองรบัการด าเนินงาน การขยายธุรกจิหลกัของบรษิทัฯ และ/หรอื
ธุรกจิทีเ่กีย่วเน่ือง และการต่อยอดธุรกจิในอนาคต รายละเอยีดเพิม่เตมิปรากฏตามแบบรายงานการ
เพิม่ทุน (F53-4) ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 2 และสารสนเทศเกีย่วกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนเพื่อเสนอ
ขายใหผู้ถ้อืหุน้เดมิ ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 3 

นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิัทฯ ดงักล่าว บรษิทัฯ ต้องแกไ้ข
เพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทัฯ ขอ้ 4. โดยใหใ้ชข้อ้ความต่อไปนี้แทน 
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“ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียน 
จ านวน 

9,342,771,931.04 บาท (เก้าพนัสามร้อยสี่สบิสองล้านเจด็แสน
เจ็ดหมื่นหน่ึงพันเก้าร้อยสามสิบเอ็ด
บาทสีส่ตางค)์ 

 แบ่งออกเป็น 17,627,871,568 หุน้ (หนึ่งหมื่นเจด็พนัหกร้อยยี่สบิเจ็ดล้าน
แปดแสนเจด็หมื่นหนึ่งพนัหา้รอ้ยหกสบิ
แปดหุน้) 

 มลูค่าหุน้ละ 0.53 บาท (หา้สบิสามสตางค)์ 
โดยแยกออกเป็น 

 หุน้สามญั 17,627,871,568 หุน้ (หนึ่งหมื่นเจด็พนัหกร้อยยี่สบิเจ็ดล้าน
แปดแสนเจด็หมื่นหนึ่งพนัหา้รอ้ยหกสบิ
แปดหุน้) 

 หุน้บุรมิสทิธ ิ -0- หุน้ (-) 

ทัง้น้ี เสนอใหค้ณะกรรมการบรหิารฯ และ/หรอื ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร และ/หรอื บุคคลอื่นใดซึง่
ไดร้บัการมอบหมายจากคณะกรรมการบรหิารฯ และ/หรอื ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร มอี านาจในการ
ด าเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกบัการจดทะเบียนเพิ่มทุนของบริษัทฯ และการจดทะเบียนแก้ไข
เพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทัฯ ขอ้ 4. ต่อกรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์และ/
หรอืหน่วยงานอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้ง และด าเนินการใหข้อ้มูลเพิม่เตมิหรอืแกไ้ขเปลีย่นแปลงเอกสารการ
จดทะเบยีนหรอืเอกสารอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจะทะเบยีน ตลอดจนมอี านาจด าเนินการต่างๆ ที่
จ าเป็นเพื่อให้เป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบยีน เพื่อใหก้ารด าเนินการจดทะเบยีนดงักล่าวเสรจ็
สมบรูณ์ 

ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมตักิารเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ อกีจ านวน 7,186,747,639.18 บาท จากทุนจดทะเบยีน
เดมิจ านวน 2,156,024,291.86 บาท เป็นทุนจดทะเบยีนใหม่จ านวน 9,342,771,931.04 บาท โดย
การออกหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 13,559,901,206 หุ้น มูลค่าหุน้ทีต่ราไว้หุน้ละ 0.53 บาท โดย
เสนอขายในราคาหุ้นละ 0.06 บาท ทัง้นี้  บริษัทฯ จะสามารถระดมทุนได้จ านวนประมาณ 
813,594,072.36 บาท และอนุมตักิารแกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทัฯ ขอ้ 4. เพื่อใหส้อดคลอ้ง
กบัการเพิ่มทุนจดทะเบยีนของบริษัทฯ รวมถึงการมอบอ านาจ โดยมรีายละเอียดตามที่ได้เสนอ
ขา้งตน้ 

หมายเหต ุ มตใินวาระนี้ตอ้งไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนเสยีง
ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ 

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล สบืเน่ืองจากการเพิม่ทุนจดทะเบยีนในวาระที ่4 จงึขอเสนอใหท้ีป่ระชุมผู้
ถอืหุน้พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ จ านวนไม่เกนิ 13,559,901,206 หุน้ 
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มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.53 บาท ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ ตามสดัสว่นจ านวนหุน้ทีผู่ถ้อืหุน้แต่ละ
รายถอือยู่ (Rights Offering) ที ่3 หุน้เดมิต่อ 10 หุน้สามญัเพิม่ทุน ในราคาหุน้ละ 0.06 บาท มูลค่า
รวมไม่เกนิ 813,594,072.36 บาท และก าหนดระยะเวลาเสนอขายตัง้แต่วนัที ่12 ถงึ 18 ธนัวาคม 
2562 (รวม 5 วนัท าการ) โดยบรษิทัฯ ไดก้ าหนดวนัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีจ่ะมสีทิธไิดร้บัจดัสรร
หุน้สามญัเพิม่ทุนตามสดัสว่นการถอืหุน้ (Record Date) ตามขอ้น้ี ในวนัที ่26 พฤศจกิายน 2562 

ในกรณีทีม่หีุน้สามญัเพิม่ทุนเหลอืจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัสว่นในรอบแรก บรษิทัฯ 
จะจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนที่เหลอืให้แก่ผู้ถือหุ้นทีป่ระสงค์จะจองซื้อหุ้นสามญัเพิม่ทุนเกนิสดัส่วน
ตามสดัส่วนการถือหุ้น ในราคาเดียวกนั โดยการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัทฯ จะ
ด าเนินการจดัสรรหุน้ทีเ่หลอืจนกระทัง่ไม่มหีุน้สามญัเพิม่ทุนเหลอืจากการจดัสรรอีก หรอืจนกว่าจะ
ไม่มผีูถ้อืหุน้รายใดประสงคท์ีจ่ะจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าวอกีต่อไป แต่หากมหีุน้เหลอืจากการ
จดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ บรษิทัฯ จะด าเนินการลดทุนจดทะเบยีนโดยตดัหุน้ทีไ่ม่ไดจ้ดัสรรดงักล่าวต่อไป 
และจะไม่จดัสรรใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั 

ในกรณีทีม่ผีูถ้อืหุน้แสดงความจ านงจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนเกนิสดัส่วนการถอืหุน้และส่งผลใหผู้ถ้อื
หุน้และบุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 
(รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) ของผูถ้อืหุ้นรายนัน้ ถอืครองหุ้นของบรษิทัฯ ในลกัษณะทีเ่พิม่ขึน้
จนถงึหรอืขา้มผ่านจุดทีต่อ้งท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัย ์(Tender Offer) ผูถ้อืหุน้รายดงักล่าวมหีน้าที่
ตอ้งท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของบรษิทัฯ (Tender Offer) ตามประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุน ที ่ทจ. 12/2554 เรื่อง หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิกีารในการเขา้ถอืหลกัทรพัยเ์พื่อครอบง า
กจิการ (รวมทัง้ทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ) (“ประกาศเก่ียวกบัการเข้าถือหลกัทรพัยเ์พื่อครอบง ากิจการ”) 
เว้นแต่ผู้ถือหุ้นรายดงักล่าวได้รบัยกเว้นการท าค าเสนอซื้อหลกัทรพัย์ทัง้หมดของบริษัทฯ ตาม
ประกาศเกีย่วกบัการเขา้ถอืหลกัทรพัยเ์พื่อครอบง ากจิการ 

ในการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธกิารพจิารณาไม่จดัสรรหุน้ใดใหแ้ก่ผู้
จองซือ้รายใด หากการจดัสรรดงักล่าวท าให้หรอือาจเป็นผลใหเ้ป็นการฝ่าฝืนขอ้จ ากดัเรื่องสดัส่วน
การถอืหุน้ของคนต่างดา้ว ตามทีก่ าหนดในขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ซึง่ปจัจุบนัอนุญาตใหค้นต่างดา้ว
ถอืหุน้ของบรษิทัฯ ไดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 30 ของจ านวนหุน้ทีไ่ดอ้อกจ าหน่ายแลว้ทัง้หมดของบรษิทัฯ 

อนึ่ง ราคาเสนอขายดงักล่าวเป็นราคาที่ต ่ากว่ามูลค่าหุ้นสามญัที่ตราไว้ของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ 
จะต้องปฏิบตัิตามเงื่อนไขและได้รบัอนุมตัิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามที่ก าหนดในมาตรา 52 แห่ง 
พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ทัง้นี้ บรษิัทฯ 
สามารถเสนอขายหุน้สามญัทีร่าคาต ่ากว่ามลูค่าหุน้สามญัทีต่ราไวข้องบรษิทัฯ ได ้เน่ืองจาก บรษิทัฯ 
มผีลขาดทุนจากการด าเนินการ และมผีลขาดทุนสะสมปรากฏในงบการเงนิเฉพาะกจิการและงบ
การเงนิรวมของบรษิทัฯ สิน้สุด ณ วนัที ่31 มนีาคม 2562 ซึง่เป็นงบการเงนิล่าสดุทีไ่ดร้บัการสอบ
ทานโดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต 

ทัง้นี้ รายการในหนังสอืเชิญประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมตัิการออกและเสนอขายหลกัทรพัย์ตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่ทจ. 73/2558 ปรากฏตามสารสนเทศเกีย่วกบัการจดัสรร
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หุน้สามญัเพิม่ทุนตามทีป่รากฎใน ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 3 นอกจากน้ี มรีายละเอยีดเพิม่เตมิเป็นไปตามที่
ปรากฏในแบบรายงานการเพิม่ทุน (F53-4) ตามทีป่รากฏใน ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 2 

ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมตักิารจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ จ านวนไม่เกนิ 13,559,901,206 หุน้ มูลค่าทีต่ราไว้
หุน้ละ 0.53 บาท โดยมรีายละเอยีดตามทีไ่ดเ้สนอขา้งตน้ 

หมายเหต ุ มตใินวาระนี้ตอ้งไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและ
ออกเสยีงลงคะแนน 

วาระท่ี 6 พิจารณาเรือ่งอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

บรษิทัฯ ไดก้ าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขา้ร่วมประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่2/2562 (Record Date) ใน
วนัที ่21 ตุลาคม 2562 

จงึขอเรยีนเชญิท่านผูถ้อืหุน้ เขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานทีด่งักล่าวขา้งตน้ รายละเอยีดแผนทีข่อง
สถานทีป่ระชุม ปรากฏตาม ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 9 โดยบรษิทัฯ จะเปิดใหผู้ถ้อืหุน้ลงทะเบยีนเพื่อเขา้ร่วมประชุมไดต้ัง้แต่
เวลา 12.30 น. เป็นตน้ไป และเพื่อเป็นการรกัษาสทิธ ิและผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้กรณีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได้
ดว้ยตนเอง หากผูถ้อืหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง และประสงคจ์ะแต่งตัง้บุคคลอื่นหรอืกรรมการอสิระ
ของบรษิทัฯ เขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงแทนตน โปรดกรอกรายละเอยีดและลงนามในหนงัสอืมอบฉันทะตาม ส่ิงท่ีส่ง
มาด้วย 8 หรอืสามารถดาวน์โหลดไดจ้าก www.nationgroup.com พรอ้มแนบหลกัฐานตามรายละเอยีดใน ส่ิงท่ีส่งมา
ด้วย 5 และเพื่อใหก้ารลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชุมเป็นไปดว้ยความสะดวกรวดเรว็ยิ่งขึน้ โปรดส่งกลบัมายงับรษิัทฯ 
ภายในวนัที ่14 พฤศจกิายน 2562 

อน่ึง บรษิทัฯ ไดเ้ผยแพร่หนังสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้ พรอ้มเอกสารประกอบการประชุมไวบ้นเวบ็ไซต์ของ
บรษิทัฯ www.nationgroup.com ดว้ยแลว้ 

ขอแสดงความนบัถอื 
บรษิทั เนชัน่ มลัตมิเีดยี กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 
 
 

 
 

นายมารุต อรรถไกวลัวท ี
ประธานกรรมการ 
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ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1 

รายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 
บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 

วันศุกร์ที่  27 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. 

วัน เวลา และสถานที่ประชุม  
 
 ประชุมเม่ือวันที่ 27 กันยายน  2562  เวลา 10.00 น. ณ  ห้องประชุม ชั้น 9 (ห้อง B) อาคารอนิเตอร์ลิงค์ ถนน
เทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 
 

ก่อนเริ่มการประชุม นางสาวศุภวรรณ วราภรณ์ โต๋ห์ และ นายอาชวินท์ สุกสี   (“ผู้ด าเนินการประชุม”) 
ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการให้เป็นผู้ด าเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจด
ทะเบียน 2,663,572,194.95 บาท และทุนที่ช าระแล้ว 2,156,024,291.86 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 4,067,970,362 
หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.53 บาท และในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 น้ี มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม
ด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะรวม 70  ราย นับรวมจ านวนหุ้นได้ 2,318,478,541 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 56.99 
ของหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทฯ 

กรรมการบริษัทที่เข้าประชุม  

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

 และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
4 นายอภิวุฒิ ทองค า กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
5 นายชัยสิทธ์ิ ภูวภิรมย์ขวัญ                     กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
6 นายธนะชัย สันติชัยกูล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

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

รวมมีกรรมการประชุมท้ังหมด 10 ท่าน  คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 100 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด  
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กรรมการบริษัทไม่เข้าประชุม 

- ไม่มี - 

 

ผู้สอบบัญชีที่ลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย    
 นางศศิธร พงศ์อดิศักดิ์  
 บริษัท เค พี เอ็ม จี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด 

ที่ปรึกษากฎหมาย 
 นางสาวเยาวโรจน์ กล่ินบุญ 
 บริษัท ฮันตัน แอนดรูส์ เคิร์ท (ไทยแลนด์) จ ากัด 
 
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

 นายกสิณ เทียนชัย 
บริษัท แคปปิตอล ลิ้งค์ แอ๊ดไวเซอรี่ จ ากัด 

ก่อนเริ่มการประชุมตามก าหนดระเบียบวาระ ผู้ด าเนินการประชุมชี้แจงระเบียบการประชุม และวิธีการ

ปฎิบัติต่างๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น ดังน้ี 

 

1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งค าถามล่วงหน้าส าหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562  ผ่านทางเว็บไซต์ 

www.nationgroup.com หรือทางโทรสาร 02-338-3904 ตั้งแต่วันที่ 13-19 กันยายน 2562  เพื่อให้คณะกรรมการ

และฝ่ายบริหารรวบรวมเตรียมชี้แจงในวันประชุมผู้ถือหุ้น 

ปรากฎว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอค าถามล่วงหน้ามาแต่อย่างใด 

2. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับ

มอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นได้ กรรมการอิสระที่บริษัทฯ มอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นในครั้งน้ี 
คือ คุณอภิวุฒิ ทองค า ซึ่งประวัติโดยสังเขป ปรากฏตามเอกสารแนบ 6 หน้าที่ 79 ในหนังสือเชิญประชุม  

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

 
 ข้อ 35 “ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท

ว่าด้วยการประชุมและให้การประชุมด าเนินไปตามล าดับวาระที่ก าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่
ประชุมจะมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมให้เปลี่ยนล าดับระเบียบ
วาระ” 

http://www.nationgroup.com/
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ข้อ 36 “การวินิจฉัยชี้ขาดหรือลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน การออกเสียงลงคะแนนให้นับ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด
ซึ่งที่ประชุมจะได้ลงมติ ผู้น้ันไม่มีสิทธิจะออกเสียงลงคะแนนด้วยในข้อน้ัน  ให้ประธานในที่ประชุมมี
คะแนนเสียงอีก 1 เสียงเป็นเสียงชี้ขาด 

4. ในการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรือเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่

ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่ประธานเสนอ แต่ถ้าวาระใดมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออก

เสียง ขอให้ยกมือขึ้น ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง จะใช้วิธี

ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ท่านผู้ถือหุ้นตอนลงทะเบียนก่อนเข้าห้องประชุม โดยการท า

เครื่องหมายลงในบัตรลงคะแนนให้ตรงตามวาระพร้อมลงนามก ากับในบัตรลงคะแนนด้วยทุกครั้ง จากน้ัน

เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อน าไปตรวจนับและรวบรวมคะแนนต่อไป ทั้งน้ีให้หมายรวมถึงผู้ถือหุ้นที่

เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยผู้ด าเนินการประชุมจะประกาศให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบ

ในแต่ละวาระ โดยผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุ้นที่ตนถืออยู่ คือหน่ึงหุ้นเท่ากับหน่ึงเสียง ทั้งน้ี  ใน

กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้มอบบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ บริษัทฯ จะนับเป็นส่วนหน่ึงของคะแนนเสียงเห็น
ด้วย   

5. การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปน้ี จะถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็นโมฆะ  
 1)  บัตรลงคะแนนที่มีการท าเครื่องหมายเกินกว่าหน่ึงช่อง  
 2)  บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน หรือไม่ได้แสดงเจตนาใด ๆ  
 3)  บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีการลงลายมือชื่อก ากับ  
    ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียง โปรดขีดฆ่าของเดิม และลงชื่อก ากับด้วยทุกครั้ง 
 และเมื่อประกาศผลการลงคะแนนเสียงในวาระใดแล้ว ถือว่าการออกเสียงลงมติวาระน้ันเป็นอันสิ้นสุด 
 

เริ่มการประชุม 

นายมารุต อรรถไกวัลวที ประธานกรรมการบริษัท ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ในการประชุมวันน้ี มีวาระการประชุมที่ส าคัญ 2 วาระ 
คือ  เรื่องพิจารณาอนุมัติให ้บริษัท สปริง 26 จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย คืนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการ
โทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ชื่อช่องรายการ  SPRING 26 และวาระ การพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปีสิ้นสุด ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2561    
 

นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง กล่าวว่าในฐานะผู้ถือหุ้นรายย่อย
ขอขอบคุณและชื่นชมคณะกรรมการที่สามารถออกงบการเงินประจ าปี 2561 และจัดท ารายงานประจ าปี 2561  เสร็จ
เรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม ขอสอบถามการค านวณสัดส่วนผู้ถือหุ้นที่ผู้ด าเนินการประชุมแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่ามี



หน้า 12 
 

ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งที่มาประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะ รวมทั้งสิ้น 2,318 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อย
ละ 56.99 น้ันถูกต้องตามงบการเงินที่ระบุว่าบริษัทมีทุนเรียกช าระแล้วเท่ากับ 2,156 ล้านบาท  

คุณฉาย บุนนาค ประธานคณะกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนที่เรียกช าระแล้ว 
2,156.02 ล้านบาท มาจากจ านวนหุ้นที่จดทะเบียนเรียกช าระแล้วของบริษัทเท่ากับ  4,067.97 ล้านหุ้น  คูณด้วยราคา
พาร์หุ้นละ 0.53 บาท ดังน้ันจ านวนหุ้นที่จดทะเบียนเรียกช าระแล้วจึงเท่ากับ 2,156.02 ล้านบาท  ส่วนจ านวนหุ้น
ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมรวม 2,318 ล้านหุ้น เม่ือเทียบเป็นสัดส่วนต่อหุ้นจดทะเบียนช าระแล้วทั้งหมด 4,067.97 
ล้านหุ้น  จึงคิดเป็นร้อยละ 56.99 จึงถูกต้องตามที่ผู้ด าเนินการประชุมแจ้ง    

 
 ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม 
ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ด าเนินการประชุม ด าเนินการประชุม ตามระเบียบวาระดังต่อไปน้ี  

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562  ซึ่งประชุมเมื่อวันที่  26 เมษายน 2562   
ผู้ด าเนินการประชุม  แจ้งว่าเลขานุการบริษัทได้จัดท ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ที่

ประชุมเม่ือวันที่ 26 เมษายน 2562   และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงตามมติของที่
ประชุมผู้ถือหุ้น จึงขอน าเสนอต่อที่ประชุม เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562  ซึ่ง
ประชุมเม่ือวันที่ 26 เมษายน 2562  ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ในหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทได้
จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น 

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม 

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือประจ าปี 2562 ซึ่งประชุม
เม่ือวันที่ 26 เมษายน 2562    

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562  ซึ่ง
ประชุมเม่ือวันที่ 26 เมษายน 2562 ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี  

มติ จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย     2,317,778,441 100.00 
ไม่เห็นด้วย - - 
รวมออกเสียง 2,317,778,441 100.00 
งดออกเสียง   700,100 - 
บัตรเสีย   - - 
รวมเสียงผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม 2,318,478,541 - 
หมายเหตุ 

1. มติในวาระน้ีต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติให้บริษัทย่อยของบริษัทฯ (บริษัท สปริง 26 จ ากัด) คืนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้

บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล ชื่อช่องรายการ  SPRING 26 
ผู้ด าเนินการประชุม รายงานว่า ตามที่เม่ือปี 2557 บริษัท สปริง 26 จ ากัด (หรือเดิมชื่อ บริษัท แบงคอก 

บิสสิเนส บรอดแคสติ้ง (จ ากัด) (“สปริง 26”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ชนะการประมูลโทรทัศน์ใน
ระบบดิจิตอลน าเสนอรายการสารคดี ซีรีย์ ภาพยนตร์ต่างประเทศ รายการกีฬา และรายการประเภทวาไรตี้ ทั้งที่
บริษัทฯ ไม่มีความช านาญในการจัดการด้านเน้ือหาประเภทดังกล่าว ส่งผลให้สปริง 26 มีผลประกอบการขาดทุน
มาโดยตลอดนับตั้งแต่ปี 2557 จนถึง ปี 2561 โดยจากงบการเงินของสปริง 26 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มี
ขาดทุนสะสมทั้งสิ้นประมาณ 2,474.99 ล้านบาท นอกจากน้ีสปริง 26 ยังมีภาระการจ่ายค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ 
ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 เป็นจ านวนสูงถึง 215.07 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ตามประกาศ กสทช. เรื่องการ
คืนใบอนุญาตฯ ซึ่งส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ ประสบกับภาวะขาดทุนมาโดยตลอด  ท าให้มีภาระหน้ีสินจ านวนมาก 
โดยบริษัทฯ มีแผนในการจ าหน่ายซึ่งเงินลงทุนในสปริง 26  มาตั้งแต่ต้นปี 2561 เพื่อลดภาระด้านเงินทุนและ
รายจ่ายของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและมีความพร้อมส าหรับการด าเนินธุรกิจหลักที่มีความแข็งแกร่ง
เพื่อสร้างฐานการเติบโตต่อไปในอนาคต 

โดยบริษัทฯ ถือหุ้นสามัญในสปริง 26 อยู่จ านวน 149,900,002 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท หรือ
คิดเป็นร้อยละ 99.9333 และบริษัท กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จ ากัด (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99) 
ถือหุ้นสามัญในสปริง 26  จ านวน  99,997 หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ 0.0666 ของหุ้นสามัญที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมด บริษัทฯ จึงเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล 
ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ หมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดปกติ ชื่อช่องรายการ SPRING 26 (เดิมชื่อ
ช่องรายการ NOW26) มีผลต้ังแต่วันที่ 25 เมษายน 2557 ถึงวันที่ 24 เมษายน 2572 (“ใบอนุญาตฯ”) ทั้งน้ี เม่ือวันที่ 
10 พฤษภาคม 2562 บริษัทฯ ได้แจ้งความประสงค์เป็นหนังสือต่อส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. เพื่อขอคืนใบอนุญาตฯ (“รายการคืนใบอนุญาตฯ 
ของสปริง”) และต่อมา กสทช. ได้มีหนังสือฉบับลงวันที่ 27 มิถุนายน 2562 เแจ้งผลการพิจารณา โดยให้ความ
เห็นชอบในการคืนใบอนุญาตฯ และเห็นชอบให้ยกเลิกใบอนุญาตฯ โดยก าหนดวันยุติการออกอากาศในวันที่ 16 
สิงหาคม 2562 เวลา 00.01 น. เป็นต้นไป อีกทั้ง กสทช. ยังได้ให้ความเห็นชอบก าหนดมาตรการเยียวยา โดยให้
สปริง26 ประชาสัมพันธ์มาตรการเยียวยาผู้ใช้บริการตามที่สปริง 26 เสนอเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 45 วันก่อน
ยุติการออกอากาศ นอกจากน้ี กสทช. ได้ก าหนดค่าชดเชยจากการคืนใบอนุญาตฯ ให้แก่สปริง 26 เป็นจ านวน 
890.83 ล้านบาท ทั้งน้ี ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขการจ่ายค่าชดเชยอันเน่ืองมาจากการคืนใบอนุญาตให้
ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 (“ประกาศ กสทช. 
เรื่องการคืนใบอนุญาตฯ”) ประกอบกับค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 4/2562 เรื่อง มาตรการแก้ไข
ปัญหาการประกอบกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม สั่ง ณ วันที่ 11 เมษายน 2562 (รวมเรียกว่า 
“กฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องกับการคืนใบอนุญาต”) 
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การเข้าท ารายการคืนใบอนุญาตฯ ของสปริง 26 เข้าข่ายเป็นรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการท ารายการที่มีนัยส าคัญที่เข้าข่ายเป็นการ
ได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียน
ในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("
ประกาศได้มาหรือจ าหน่ายไปฯ") โดยมีขนาดรายการสูงสุดร้อยละ 27.23 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน 
ซึ่งเป็นวิธีการค านวณที่ได้ขนาดรายการสูงสุด โดยค านวณจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานระหว่างกาลงวด       
9 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ของบริษัทฯ และเม่ือรวมกับรายการจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินในรอบ
ระยะเวลา 6 เดือนที่เกิดขึ้นก่อนวันที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติในหลักการให้สปริง  26 
แจ้งความประสงค์เป็นหนังสือต่อ กสทช. เพื่อขอคืนใบอนุญาตฯ เม่ือวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 มีจ านวน 3 
รายการ กล่าวคือ 

(1) รายการจ าหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดในบริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จ ากัด ซึ่งมีขนาด
รายการสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 13.99 ตามเกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทน โดยค านวณจากงบการเงินรวมฉบับสอบ
ทานระหว่างกาลงวด 6 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 ของบริษัทฯ 

(2) รายการจ าหน่ายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างในจังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีขนาดรายการสูงสุดร้อยละ 0 .37 
ตามเกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทน โดยค านวณจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานระหว่างกาลงวด  9 เดือน 
สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ของบริษัทฯ และ 

(3) รายการจ าหน่ายที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ถนนเทพรัตน จังหวัดสมุทรปราการ รวมจ านวน 3 
แปลง ซึ่งมีขนาดรายการสูงสุดร้อยละ 10 .13 ตามเกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทน โดยค านวณจากงบการเงินรวม
ฉบับสอบทานระหว่างกาลงวด 9 เดือน สิ้นสุด ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561 ของบริษัทฯ 

ดังน้ัน การเข้าท ารายการคืนใบอนุญาตฯ ของสปริง 26 เม่ือรวมกับรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ใน
รอบระยะเวลา 6 เดือนที่เกิดขึ้นวันที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติในหลักการให้สปริง  26 
แจ้งความประสงค์เป็นหนังสือต่อ กสทช. เพื่อขอคืนใบอนุญาตฯ เม่ือวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 จะมีขนาดรายการ
รวมสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 51.72 ตามเกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทน ซึ่งเข้าข่ายรายการประเภท 1 ของประกาศได้มาหรือ
จ าหน่ายไปฯ โดยมีมูลค่าของรายการเท่ากับร้อยละ 50 หรือสูงกว่า แต่ต่ ากว่าร้อยละ 100 

 บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องจัดท ารายงานและเปิดเผยสารสนเทศส าหรับการเข้าท ารายการดังกล่าวต่อตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการตกลงเข้าท า
รายการดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ ากว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย โดยบริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
และมีสารสนเทศอย่างน้อยตามที่ประกาศเรื่องการได้มาหรือจ าหน่ายไปฯ ก าหนด  พร้อมความเห็นของที่ปรึกษา
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ทางการเงินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลั กทรัพย์ 
(“ส านักงาน ก.ล.ต.”) ให้แก่ผู้ถือหุ้น เป็นระยะเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 

ทั้งน้ี สารสนเทศการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ตามบัญชี 2 ของบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด 
)มหาชน(  มีรายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 2 ตามท่ีปรากฎในหนังสือเชิญประชุมฯ หน้า 37 

โดยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 9/2562 เม่ือวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ได้พิจารณาแล้ว เห็น
ว่า กฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้องกับการคืนใบอนุญาตเปิดช่องทางให้สปริง 26 สามารถคืนใบอนุญาตฯ พร้อมกับได้รับ
ค่าชดเชยอันเป็นการบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้นจากนโยบายที่ผิดพลาดของอดีตผู้บริหารของบริษัทฯ (ซึ่ง
คณะกรรมการและผู้บริหารชุดปัจจุบันได้ด าเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษ อดีตผู้บริหารต่อส านักงาน ก.ล.ต. 
รวมทั้งได้ใช้สิทธิทางกฎหมายฟ้องร้องเป็นคดีต่ออดีตผู้บริหารดังกล่าวด้วย ) และการได้รับคืนค่าชดเชยจะช่วย
ลดภาระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ ปรับปรุงการด ารงอัตราส่วนทางการเงินของบริษัทฯ และเป็นส่วนส าคัญเพื่อ
น าไปแก้ไขปัญหาทางการเงินในการลดภาระหน้ีสินของบริษัทฯ ซึ่งจะท าให้ภาวะเงินทุนหมุนเวียนภายในกลุ่ม
บริษัทฯ มีสภาพดีขึ้นตามล าดับ รวมทั้งสอดรับกับนโยบายของบริษัทฯ ที่จะมุ่งเน้นด าเนินการในธุรกิจหลักที่
กลุ่มบริษัทฯ มีความรู้และความเชี่ยวชาญอย่างแท้จริง กล่าวคือ สื่อสิ่งพิมพ์ การจัดกิจกรรมที่เก่ียวข้อง ธุรกิจสื่อ
โทรทัศน์ ด้านหมวดหมู่ข่าวสารและสาระที่มีความช านาญ  และการผลิตเน้ือหารายการ (contents) รวมไปถึง
ธุรกิจที่เก่ียวข้องที่มีศักยภาพในการเติบโตและเสริมกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ เพื่อให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถ
ด าเนินธุรกิจต่อไปได้ นอกจากน้ี การขอคืนใบอนุญาตฯ จะท าให้กลุ่มบริษัทฯ คงเหลือสถานีโทรทัศน์ดิจิตอล
เพียงช่องเดียวคือ Nation TV (ช่อง 22) ที่น าเสนอรายการประเภทหมวดหมู่ข่าวสารและสาระ (SD) ท าให้บริษัทฯ 
สามารถระดมก าลังทรัพยากรภายในกลุ่มบริษัทฯ ในด้านต่าง ๆ ให้กับรายการข่าวสารที่มีอยู่ได้อย่างเต็มที่
สอดคล้องกับนโยบายการด าเนินธุรกิจหลักของบริษัทฯ 

ทั้งน้ี คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นไม่ต่างจากคณะกรรมการของบริษัทฯ ดังน้ันคณะกรรมการ
ของบริษัทฯ จึงได้แต่งตั้ง บริษัท แคปปิตอล ลิ้งค์ แอ๊ดไวเซอรี่ จ ากัด  เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อจัดท า
ความเห็นเก่ียวกับการเข้าท ารายการคืนใบอนุญาตฯ ตามประกาศได้มาหรือจ าหน่ายไปฯ ตามเอกสารความเห็น
ของที่ปรึกษาการเงินอิสระเก่ียวกับการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ที่น าส่งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้กับผู้ถือ
หุ้นแล้วเช่นกัน  

คณะกรรมการของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 พิจารณา
อนุมัติให้สปริง 26 คืนใบอนุญาตฯ ให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ชื่อช่องรายการ 
SPRING 26 

ผู้ด าเนินการประชุม เชิญท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ  จาก บริษัท แคปปิตอล ลิ้งค์ แอ๊ดไวเซอรี่ จ ากัด สรุป 
ความเห็น ข้อด ีข้อเสีย ความเสี่ยง และรายละเอียดทีส่ าคัญเก่ียวกับการเข้าท ารายการคืนใบอนุญาตฯ ให้ใช้คลื่น
ความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ช่อง สปริง 26  
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   นายกสิณ เทียนชัย ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จาก บริษัท แคปปิตอล ลิ้งค์ แอ๊ดไวเซอรี่ จ ากัด รายงาน
ต่อท่ีประชุม ดังน้ี 

 ข้อดีของการคืนใบอนุญาต ประกอบด้วย  
1. บริษัท สปริง 26 จ ากัด ได้รับค่าชดเชยจาก  กสทช. หลังหักค่าธรรมเนียมใบอนุญาตค้างช าระงวดท่ี 4 

และภาระคา่ธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีของปี 2560 และปี 2562 และภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ร้อยละ 1) ของ

เงินชดเชย จะคงเหลือเงินสุทธิจ านวน 662.70 ล้านบาท โดยจะน ามาช าระหน้ีของบริษัท สปริง 26 

จ ากัด และบริษัทฯ  

2. ลดผลขาดทุนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตในงบการเงินรวมของบริษัทฯ 

3. ลดภาระค่าใบอนุญาตที่ต้องจ่าย หากบริษัท สปริง 26 จ ากัด ยังคงด าเนินธุรกิจทีวีดิจิตอลต่อไป จะท า

ให้มีภาระค่าใบอนุญาตที่จะต้องช าระในเดือนสิงหาคม 2562 จ านวน 215 ล้านบาท (รวม

ภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

4. บรษิัทฯ สามารถมุ่งเน้นในธุรกิจหลักที่กลุ่มบริษัทฯ มีความรู้ความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญอย่าง

แท้จริง คือสิ่งพิมพ์ การจัดกิจกรรมที่เก่ียวข้อง   และยังสามารถเน้นการด าเนินธุรกิจช่องข่าว Nation 

TV 22 ได้อย่างเต็มที่ 

5. บริษัทฯ สามารถบันทึกกลับรายการ ขาดทุนจากการด้อยค่าใบอนุญาตจ านวน 643 ล้านบาทในงบ

การเงินรวมประจ าปี 2561 และในงบการเงินไตรมาส 3 ปี 2562 บริษัทฯ จะบันทึกก าไรจากการคืน

ใบอนุญาตอีกประมาณ 309 ล้านบาท  

ข้อด้อยของการท ารายการคืนใบอนุญาต : เสียโอกาสในการด าเนินธุรกิจทีวีดิจิทัล ช่อง สปริง 26 

ความเส่ียง : -ไม่มี-  เน่ืองจากบริษัท สปริง 26  จ ากัด ได้คืนใบอนุญาตและได้รับเงินชดเชยเรียบร้อยแล้ว

เม่ือวันที ่16 สิงหาคม 2562  และช่องสปริง 26 ได้ยุติการออกอากาศแล้วตั้งแตว่ันที่ 16  สิงหาคม 2562  
เวลา 00.01 น.  

ดังน้ันที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ มีความเห็นว่าผู้ถือหุ้นควรอนุมัติให้บริษัทย่อยของบริษัทฯ คือบริษัท
บริษัท สปริง 26 จ ากัด เข้าท ารายการคืนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ชื่อ
ช่องรายการ  SPRING 26 

 
ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น 

คุณวารุณ ี ทิพย์พญาชัย ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่าจากการที่ บริษัท สปริง 26 จ ากัด  
ได้รับเงินจาก กสทช สุทธิ จ านวน 662 ล้านบาท โดยน าไปช าระหน้ีค่าโครงข่ายทีวีดิจิตอล (MUX)  และเจ้าหน้ี
อื่นๆ คงเหลือเงินคืนให้ NMG 486 ล้านบาท (ตามท่ีปรากฎในรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
เก่ียวกับรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หัวข้อแผนการใช้เงินที่ได้จากการจ าหน่ายสินทรัพย์ หน้า 18)  รายการ
ดังกล่าวน้ีมีผลกระทบต่องบการเงินรวมอย่างไรท าให้ NMG มีก าไรหรือไม่   
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ตามท่ีบริษัท สปริง 26 จ ากัด มีผลขาดทุนสะสมของเท่ากับ  2,500 ล้านบาท เม่ือน ามาหักกับทุนจด
ทะเบียนของบริษัทที่เท่ากับ 1,500 ล้านบาท ยังคงขาดทุนสะสมอีก 1,000 ล้านบาท ซึ่งหากน าเงินที่ได้รับชดเชยค่า
ใบอนุญาตที่ได้รับคืนจาก กสทช. จ านวน 662 ล้านบาท มาหักออก บริษัทสปริง 26 จ ากัด ก็ยังคงขาดทุนสะสมอีก
ประมาณ 338 ล้านบาท อย่างไรก็ตามเน่ืองจากบริษัท สปริง 26 จ ากัด เป็นบริษัทย่อยของ NMG  สาเหตุใดท่ีท าให้
งบการเงินรวมประจ าปี 2561 ของ  NMG มีก าไรสุทธิ 290 ล้านบาท    

คุณเนตรนภา ภูษิตตานนท์ ผู้อ านวยการอาวุโสฝ่ายบัญชี ชี้แจงว่าส าหรับงบการเงินรวมของบริษัท 
ส าหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีผลก าไรสุทธิเกิดจากการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า
ใบอนุญาต   ส่วนรายการที่บริษัท สปริง 26 จ ากัด ช าระคืนหน้ีให้ NMG  จ านวน 486 ล้านบาท  เป็นการคืนหน้ีค้าง
ช าระระหว่างกันตามปกติไม่มีผลต่อก าไรขาดทุน 

คุณศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ ผูถ้ือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่าจากการที่สปริง 26 ได้รับเงิน
ชดเชยจาก กสทช และน ามาคืนหน้ีให้บริษัทฯ  จ านวน 486 ล้านบาทน้ัน ถือว่า NMG ได้รับกระแสเงินสดเพิ่มขึ้น 
โดยไมมี่ผลให้งบการเงินของบริษัทฯ มีก าไรเพิ่มขึ้นถูกต้องหรือไม่ 

คุณเนตรนภา ภูษิตตานนท์ ผู้อ านวยการอาวุโสฝ่ายบัญชี ชี้แจงว่ารายการที่ NMG  รับคืนเงินจาก สปริง 
26 จ านวน 486 ล้านบาท ไม่มีผลต่อก าไร โดยในงบการเงินรวม ณ 31  ธันวาคม 2561 ของบริษัทฯ ได้บันทึกการ
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ คือ ใบอนุญาตแล้ว และขั้นตอนต่อไป บริษัทฯ จะพิจารณา
บันทึกส่วนต่างของเงินค่าชดเชยท่ีได้รับกับมูลค่าใบอนุญาตฯโดยจะบันทึกในปี 2562 และจะถือเป็นก าไรที่บริษัทฯ
ได้รับ แต่ยังไม่สามารถเปิดเผยให้กับผู้ถือหุ้นทราบได้ เน่ืองจากงบการเงินไตรมาส 1 ปี 2562 ยังไม่แล้วเสร็จ 

คุณศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง กล่าวว่าการท ารายการคืนใบอนุญาตถือว่าเป็น
ประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นในภาพรวม 

คุณวารุณี ทิพย์พญาชยั ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่าหลังจากการคืนใบอนุญาตช่อง สปริง 
26 แล้ว  จะปิดกิจการบริษัทย่อยดังกล่าวหรือไม่  เน่ืองจากบริษัท สปริง 26 จ ากัด มีผลขาดทุนสะสมเป็นจ านวน
มาก 

คุณสมชาย มีเสน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่าบริษัทฯ คืนใบอนุญาต และยุติการออกอากาศช่อง
สปริง 26 เท่าน้ัน ส าหรับตัวบริษัท สปริง 26 จ ากัด  ยังคงด าเนินกิจการ แต่จะเปล่ียนแปลงเป็นธุรกิจนิวมีเดีย โดย
รวบรวมคอนเทนท์จากธุรกิจในเครือเนชั่น มาพัฒนาต่อ เพื่อเป็นช่องทางการหารายได้เพิ่มขึ้น และเปล่ียนชื่อบริษัท 
เป็น บริษัท เนชั่น ดิจิทัล คอนเทนท์ จ ากัด   ส าหรับผลขาดทุนสะสมของ สปริง 26 สามารถน ามาใช้ประโยชน์ทาง
ภาษีได้ในอนาคต  

คุณนรา ศรีเพชร ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง  สอบถามถึงจ านวนเงินที่ NMG ได้รับจากการช าระหน้ี
จาก สปริง 26  จ านวน 486 ล้านบาท ว่าบริษัทฯ ได้น าไปช าระหน้ีแก่สถาบันการเงินแล้ว จ านวน 250 ล้านบาท  
ตามท่ีเปิดเผยไว้ในรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ดังน้ัน
ขอทราบการบริหารเงินส่วนที่เหลืออีก 236 ล้านบาท  



หน้า 18 
 

คุณสมชาย มีเสน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า  เงินทีบ่ริษัทฯ ได้รับจากสปริง 26 ได้น ามาช าระหน้ี
แก่สถาบันการเงินทั้งหมด 460 ล้านบาท ส่วนที่เหลืออีก 28 ล้านบาท ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อเพิ่มสภาพคล่อง
ทางการเงินในธุรกิจหลักของบริษัทฯ   

คุณกิตต ิ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผูถ้ือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง  สอบถามถึงเครื่องมือและ อุปกรณ์ของช่อง
สปริง 26 ว่ามีจ านวนเท่าใดจะสามารถน าไปจ าหน่ายเพื่อน าเงินกลับมาใช้ในธุรกิจอื่นต่อไปได้หรือไม่  

คุณสมชาย มีเสน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ส าหรับอุปกรณ์ทีวีดิจิทัลของช่องสปริง 26  ที่ยังใช้
งานได้ จะน ามาใช้กับช่อง Nation TV22  เพื่อเพิ่มความคมชัดยิ่งขึ้น   

คุณวรางคณา กัลยาณประดิษฐ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพิ่มเติมว่า ทรัพย์สินของช่องสปริง 26 
ปัจจุบันมีจ านวนไม่มากนัก เน่ืองจากส่วนใหญ่ไดถู้กจ าหน่ายไปก่อนที่ผู้บริหารชุดปัจจุบันจะเข้ามา  

 
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้บริษัท สปริง 26 จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ คืนใบอนุญาต
ให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ชื่อช่องรายการ SPRING 26  ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้
ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียดังน้ี  

 
มติ จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย     2,319,919,559 99.96 
ไม่เห็นด้วย - - 
งดออกเสียง 853,029 0.04 
รวมออกเสียง 2,320,772,588 100.00 

บัตรเสีย   - - 
รวมเสียงผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม 2,320,772,588  

 
หมายเหตุ 

1. มติในวาระน้ีต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้
เสีย  

2. ในวาระน้ีมีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจ านวน  4 ราย โดยมีจ านวน
หุ้นเพิ่มขึ้น  2,294,047 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระน้ีทั้งสิ้น
จ านวน 74 ราย รวมจ านวนหุ้นได้ 2,320,772,588 หุ้น 
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วาระที่ 3   พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชี ตั้งแต่ 1 มกราคม 2561 ถึง             
  31 ธันวาคม 2561  

ผู้ด าเนินการประชุม รายงานว่า ตามที่บริษัทฯ ได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และ
รายงานคณะกรรมการของบริษัทฯ ส าหรับผลการด าเนินงานส าหรับปี 2561 ดังมีรายละเอียดปรากฏในรายงาน
ประจ าปี 2561 ในรูปแบบ QR Code ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม โดย
รายละเอียด ท่านผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ ในรายงาน MD&A หรือ ค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่าย
จัดการ ที่ได้ชี้แจงผลการด าเนินงานโดยละเอียดในแบบรายงานเปิดเผยข้อมูล  ประจ าปี หรือแบบ 56-1 ที่แสดงบน
เว็บไซด์ของบริษัท และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เรียบร้อยแล้ว  

วาระน้ีเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ และจะไม่มีการโหวตคะแนนเสียง นอกจากน้ี ตามที่บริษัทฯ ได้แจ้งต่อ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เม่ือวันที่ 23 สิงหาคม 2562 เรื่องการจัดประชุม Public Presentation  จากการที่  NMG ถูกคง
เครื่องหมาย C เน่ืองจากงบการเงินประจ าปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีส่วนของผู้ถือหุ้นต่ ากว่าร้อยละ 50 
ของทุนเรียกช าระแล้ว  ดังน้ัน เพื่อให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงสาเหตุและเสนอแนวทางแก้ไข บริษัทฯ จึง
ขอน าเสนอเรื่องดังกล่าวพร้อมกันใน วาระที่ 3 เรื่องการรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับรอบปีบัญชี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  2561 มาพร้อมกันน้ี   

และวาระน้ีบริษัทฯ เปิดให้นักลงทุนที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้น ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงผลการด าเนินงานและ
แนวทางแก้ไขของการถูกคงเครื่องหมาย  C สามารถซักถามในประเด็นที่สงสัยในวาระน้ีได้ อย่างไรก็ตามหลังจาก
จบวาระน้ี ต้องขอความร่วมมือนักลงทุนที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นออกจากห้องประชุม เน่ืองจากวาระถัดไปจะเป็นวาระที่
ต้องออกเสียงลงคะแนนส าหรับผู้ถือหุ้น 

ประธานฯ เชิญคุณสมชาย มีเสน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบ
ปี 2561  

คุณสมชาย มีเสน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สรุปผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ว่า  

ส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในปี  2561 แยกเป็นหมวดธุรกิจหลักๆ ได้แก่ ธุรกิจสิ่งพิมพ์ ธุรกิจ
ทีวี และธุรกิจที่จ าหน่ายไปแล้ว ประกอบด้วย  ธุรกิจมหาวิทยาลัย ธุรกิจบริการขนส่ง ธุรกิจโรงพิมพ์ และธุรกิจเพื่อ
การศึกษาและการ์ตูน  สรุปดังน้ี   

 
 ธุรกิจส่ิงพิมพ์   

- รายได้รวม ในปี 2561 เท่ากับ 640 ล้านบาท ลดลง 93 ล้านบาท เม่ือเทียบกับปีก่อนที่เท่ากับ 

733 ล้านบาท เน่ืองจากการลดลงของรายได้ในภาวะอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ทั้งระบบ  

- ต้นทุนและค่าใช้จ่าย ในปี 2561 เท่ากับ 828 ล้านบาท ลดลง 107 ล้านบาท เม่ือเทียบกับปี 

ก่อนที่เท่ากับ 935  ล้านบาท เป็นผลมาจากการควบคุมค่าใช้จ่าย ให้สอดคล้องกับรายได้ที่

ลดลง  
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- ผลการด าเนินงาน ในปี 2561 ขาดทุนสุทธิ 188 ล้านบาท ขาดทุนลดลง 14 ล้านบาท เม่ือ

เทียบกับปีก่อน ที่ขาดทุนเท่ากับ 202 ล้านบาท  

 

 ธุรกิจทีวี  

เป็นธุรกิจของ 2 บริษัทย่อย  คือ บริษัท สปริง 26 จ ากัด ที่ถือใบอนุญาตทีวีดิจิทัลและได้คืน

ใบอนุญาต ช่องสปริง 26 แล้วในเดือนสิงหาคม 2562   และ ช่อง Nation TV22 ของ บริษัท เนชั่น 

บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) หรือ NBC  ทีมี่ผลการด าเนินงานที่ดีขึ้น  

- รายได้รวม ในปี 2561 เท่ากับ 681 ล้านบาท ลดลง 79 ล้านบาท เม่ือเทียบกับปีก่อน ที่เท่ากับ 

760 ล้านบาท  

- ต้นทุนและค่าใช้จ่าย ในปี 2561 รวมทั้งหมดแล้วเป็นค่าใช้จ่ายติดลบ 253 ล้านบาท เม่ือเทียบ

กับปีก่อน ที่มีต้นทุนและค่าใช้จ่ายเท่ากับ 2,746 ล้านบาท  สาเหตุมาจากในปี 2561 มีการ

กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ จ านวน 1,130 ล้านบาท  หากไม่รวม

รายการดังกล่าว ในปี 2561 ธุรกิจทีวีจะมีต้นทุนและค่าใช้จ่ายเท่ากับ 877 ล้านบาท  ซึ่งลดลง   

523 ล้านบาท  จากปีก่อนทีมี่ต้นทุนและค่าใช้จ่ายรายการก่อนค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์

จ านวน 1,400 ล้านบาท  

- ผลการด าเนินงาน ในปี 2561 มีก าไรสุทธิ  934  ล้านบาท เม่ือเทียบกับปีก่อนที่ขาดทุน 1,986 

ล้านบาท เป็นผลมาจากการกลับรายการด้อยค่าของสินทรัพย์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการกลับ

รายการด้อยค่าของใบอนุญาต ซึ่งเป็นผลมาจากมาตรการช่วยเหลือเยียวยา ตามประกาศ ของ 

กสทช  เรื่องการคืนใบอนุญาตฯ และค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 4/2562 

เรื่องมาตรการแก้ไขปัญหาการประกอบกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม สั่ง ณ วันที่ 

11 เมษายน 2562 

 

 ธุรกิจที่จ าหน่ายไปแล้ว  ประกอบด้วย  ธุรกิจมหาวิทยาลัย   ธุรกิจบริการขนส่ง   ธุรกิจโรงพิมพ์ 

และธุรกิจเพื่อการศึกษาและการ์ตูน หรือ NINE 

- รายได้รวม  ในป ี2561 เท่ากับ 284 ล้านบาท ลดลง 113 ล้านบาท เม่ือเทียบกับปีก่อน ที่เท่ากับ 

397 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากธุรกิจสิ่งพิมพ์เพื่อการศึกษา หรือ NINE ที่มีรายได้ลดลง

สอดคล้องกับการลดลงของรายได้ในอุตสาหกรรมสื่อสิ่งพิมพ์ส าหรับเด็ก  

- ต้นทุนและค่าใช้จ่าย ในปี 2561 เท่ากับ 740 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 153 ล้านบาท เม่ือเทียบกับปี 

ก่อนที่เท่ากับ 587 ล้านบาท   

- ผลการด าเนินงาน ในปี 2561  ของธุรกิจที่จ าหน่ายไปแล้ว  มีผลขาดทุนสุทธิ 456 ล้านบาท 

ขาดทุนเพิ่มขึ้น 266 ล้านบาท   เมื่อเทียบกับปีก่อนที่ขาดทุนเท่ากับ 190 ล้านบาท  
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สรุปผลการด าเนินงานรวมในปี 2561 ทั้ง  3 กลุ่มธุรกิจ ดังน้ี  

- รายได้รวม ในปี 2561 เท่ากับ 1,605 ล้านบาท ลดลง 285 ล้านบาท เม่ือเทียบกับปีก่อนที่

เท่ากับ 1,890 ล้านบาท   

- ต้นทุนและค่าใช้จ่ายรวม ในปี 2561 เท่ากับ 1,315 ล้านบาท ลดลง 2,953 ล้านบาท เม่ือเทียบ

กับปีก่อน ที่เท่ากับ 4,268 ล้านบาท เน่ืองจากการกลับรายการค่าเผื่อด้อยค่าของสินทรัพย์  

- ผลการด าเนินงานรวม ในปี 2561 ขาดทุนสุทธิ 290 ล้านบาท  เม่ือเทียบกับปีก่อน ที่ขาดทุน

สุทธิเท่ากับ 2,378 ล้านบาท    

ส าหรับบริษัท สปริง 26 จ ากัด เม่ือคืนใบอนุญาตทีวีดิจิทัลช่องสปริง 26 แล้วจะด าเนินธุรกิจเก่ียวกับ

ดิจิทัลนิวมีเดีย  โดยมีพนักงานบางส่วนจากช่องสปริง 26  และโอนย้ายจัดกลุ่มพนักงานใหม่ โดยมีผู้บริหารที่เป็น

คนรุ่นใหม่ที่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจดิจิตอลโดยตรง  สร้างแพลตฟอร์มใหม่ ๆ ที่จะน าข้อมูลข่าวสารที่กลุ่มบริษัท

มีอยู่แล้ว น ามาเพิ่มศักยภาพช่องทางการหารายได้ของกลุ่มบริษัทให้เพิ่มขึ้น  

 

และจากการบริหารงานของผู้บริหารชุดปัจจุบันในระยะเวลา 21 เดือน   ตั้งแต่ 1 มกราคม 2561 

ขณะน้ันบริษัทมีภาระหน้ีสินรวม  3,935 ล้านบาท  และปัจจุบัน  ณ 31 สิงหาคม 2562  ภาระหน้ีสินลดลงจ านวน

มากเหลือเท่ากับ 825 ล้านบาท โดยสรุปดังน้ี  

 

 
 

ณ 1 มกราคม 2561 กลุ่มบริษัทมีภาระหน้ีสินเท่ากับ 3,935 ล้านบาท เป็นหน้ีสินค่าใบอนุญาตทีวี

ดิจิตอลของ 2 ช่อง รวม  1,604 ล้านบาท หน้ีสินเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินรวม  1,629 ล้านบาท และหน้ีสินอื่นๆ 
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702  ล้านบาท  และ  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 หน้ีสินลดลงเหลือ 3,371 ล้านบาท โดยหน้ีสินเงินกู้ยืมจากสถาบัน

การเงินลดลง 499 ล้านบาท และ ณ  31 สิงหาคม 2562 ภายใต้การบริหารงานของผู้บริหารชุดปัจจุบัน กลุ่มบริษัทมี

หน้ีสินคงเหลือเพียง  825 ล้านบาท เป็นหน้ีค่าใบอนุญาตของช่อง Nation TV 22  จ านวน 54 ล้านบาท  และหน้ีสิน

เงินกู้จากสถาบันการเงินคงเหลือ 243 ล้านบาท  โดยหน้ีสินที่ลดลงจ านวนมาก มาจากการจ าหน่ายทรัพย์สินและ

จ าหน่ายธุรกิจที่ไม่ใช่ธุรกิจหลัก โดยสามารถคืนหน้ีแก่สถาบันการเงินลดลงได้รวม 888 ล้านบาท คงเหลือเพียง  

243 ล้านบาท  และการลดลงของหน้ีค่าใบอนุญาตจากการคืนใบอนุญาตช่องสปริง 26 และมาตรการเยียวยาของช่อง 

Nation TV22  ส่วนหน้ีสินอื่นที่เป็นสัญญาการค้าปกติมีจ านวนประมาณ 529 ล้านบาท  

ส าหรับภาระดอกเบี้ย จากปี 2560 ที่มีดอกเบี้ยจ่ายรวม 169 ล้านบาท  มาจากดอกเบี้ยเงินกู้ของสถาบัน

การเงินรวม 130 ล้านบาท และดอกเบี้ยตัดจ าหน่ายของใบอนุญาตทีวีดิจิตอล  39 ล้านบาท  ส่วนปี 2561  มีดอกเบี้ย

จ่ายรวม 154 ล้านบาท มาจาก ดอกเบี้ยเงินกู้ของสถาบันการเงินรวม  134 ล้านบาท และดอกเบี้ยตัดจ าหน่ายจาก

ใบอนุญาต 20 ล้านบาท    และจากภาระหน้ีสิน ณ สิงหาคม  2562 ที่ลดลงจ านวนมาก ท าให้ดอกเบี้ยจ่ายลดลงเหลือ

ปีละ  20 ล้านบาท  มาจากดอกเบี้ยเงินกู้สถาบันการเงิน 16 ล้านบาท และดอกเบี้ยค่าใบอนุญาตทีวีดิจิตอลช่อง 

Nation 22 อีกประมาณ 4  ล้านบาท   

 

 
 

ดังน้ัน จะเห็นได้ว่าก่อนที่ผู้บริหารชุดปัจจุบันจะเข้ามาบริหาร  บริษัทมีภาระดอกเบี้ยจ่ายต่อปี 169 

ล้านบาท หรือเฉลี่ยต่อเดือนสูงถึง 14 ล้านบาท   แต่ภาระหน้ีสิน ณ ปัจจุบัน 31 สิงหาคม 2562  บริษัทฯ มีภาระ

ดอกเบี้ยคงเหลือเฉลี่ยเพียงเดือนละ 1.3 ล้านบาท  ท าให้บริษัทฯ สามารถด าเนินธุรกิจต่อไป  
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นอกจากน้ีจากงบการเงินรวม  ณ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนเรียกช าระแล้ว 2,156 

ล้านบาท   แต่มีหน้ีสินรวม 3,371  ล้านบาท     ซึ่งมีหน้ีสินสูงมากกว่าทุนช าระค่อนข้างมาก  แต่ ณ 31 สิงหาคม 

2562  บริษัทฯ มีหน้ีสินคงเหลือเพียง 825 ล้านบาท  ทั้งน้ีเป็นผลมาจากการบริหารงานของผู้บริหารชุดปัจจุบันและ

ความร่วมมือร่วมใจของพนักงานที่ช่วยน าพาองค์กรฟันฝ่าวิกฤต  ท าให้บริษัทฯ มีความม่ันคงเพิ่มขึ้น  
 

และจากการศึกษาของฝ่ายบริหารในการที่จะพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ ให้ก้าวต่อไปได้ จะต้องคิดค้น 
นวัตกรรมใหม่ๆ ที่จะท าให้บริษัทฯ มีรายได้ที่ยั่งยืน  ท่ามกลางปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมสื่อ 
โดยจ าเป็นต้องเปล่ียนแปลงธุรกิจไปสู ่ดิจิทัลแบบสมบูรณ์และใช้ Data ที่บริษัทฯ มีอยู่สร้างให้เกิดประโยชน์ในทุก
กิจกรรมของกลุ่มบริษัทฯ ได้แก่  

Offline      คือ ข้อมูลข่าวสารของ สิ่งพิมพ์ ทีวี    
Online       คือ นวัตกรรมที่บริษัทฯ อยู่ระหว่างการพัฒนา 
On Ground  คือ กิจกรรมการ (Event) ของบริษัทฯ 
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โดยคณะผู้บริหารจะพยายามเพิ่มเติมนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเพิ่มช่องทางการหารายได้ให้เพิ่มขึ้น และบริษัทฯ 

คาดหวังว่าจะเป็นผู้น าด้านดิจิทัลได้ในอนาคต 
 
ส าหรับรายได้จากการจัดกิจกรรมในปี 2561 ที่ผ่านมาของกลุ่มบริษัทฯ  มีทั้งหมด 85 กิจกรรม  มีรายได้

รวม93 ล้านบาท แยกเป็นประเภทกิจกรรม ดังน้ี  
 

 
 
รายได้จากการจัดกิจกรรม หรือ Event เป็นรายได้ที่มาช่วยประคับประคอง รายได้จากการโฆษณาที่ลดลง   

และคาดว่าในปี 2562 บริษัทฯ จะจัดกิจกรรมเพิ่มขึ้นเท่าตัว  โดยคาดว่าจะมีรายได้ประมาณ 150 ล้านบาท    

EVENT รายได ้

รวม 85 EVENTS ในปี 2561 93,283,260     

SPORT EVENT 16 events 30,350,000                

SEMINAR EVENT 19 events 58,390,000                

TRAINING 50 หลกัสตูร 4,543,260                  

NMG & NBC EVENT REVENUE 2561
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ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น 
 
คุณศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามถึง ต้นทุนของรายได้จากการจัด

กิจกรรมในปี 2561  
 

 คุณสมชาย มีเสน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ต้นทุนในการจัดกิจกรรม ประมาณเท่ากับ 30%-50% 
ของรายได้  ดังน้ันแต่ละกิจกรรมจะมีก าไรประมาณ 50%-70% ของรายได้ 
  
 คุณศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง กล่าวว่า ดังน้ันตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประมาณการว่าในปี 2562 จะพยายามท ารายได้จากการจัดกิจกรรมประมาณ 150 ล้านบาท ดังน้ันเท่ากับจะมีก าไร
ประมาณ 70-80 ล้านบาท  โดยเป็นช่องทางการหารายได้เพิ่มเติมเพื่อทดแทนรายได้โฆษณาที่ลดลง เป็นสิ่งที่
น่าชื่นชม 

คุณวารุณี ทิพย์พญาชัย ผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามถึงเรื่องรายได้ค้างรับที่เป็นเท็จ

ของป ี2560 บริษัทฯได้ฟ้องเรียกค่าเสียหายกับผู้ที่เก่ียวข้องหรือไม่ 

 

 คุณสมชาย มีเสน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่าเรื่องรายได้ค้างรับดังกล่าว  ปัจจุบันอยู่ระหว่าง

ขั้นตอนทางกฎหมาย 3 คดี ดังน้ี 

1. คดีที่บริษัทฯ เลิกจ้างผู้อ านวยการอาวุโสฝ่ายบัญชี ตั้งแต่กลางปี 2561 หลังจากตรวจสอบพบว่า มี

ส่วนเก่ียวข้องกับการจัดท าบัญชีที่เป็นเท็จและไม่สุจริต คดีดังกล่าวน้ี อดีตผู้อ านวยการอาวุโสฝ่ายบัญชี เป็นโจทก์

ฟ้องบริษัทฯ ต่อศาลแรงงานกลาง โดยศาลฯ ได้ตัดสินให้บริษัทฯ เป็นฝ่ายชนะคดี และโจทก์ได้ขออุทธรณ์ ปัจจุบัน

อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ 

2. คดีที่บริษัทฯ ได้ฟ้องร้องคดีแพ่ง ต่ออดีตผู้บริหาร 3 ราย ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2562 และฝ่าย

อดีตผู้บริหารขอผ่อนผันเพื่อแก้ต่างค าให้การ โดยศาลนัดสืบพยานในเดือนมีนาคม 2563 และนัดฟังค าพิพากษา

ล่วงหน้าในเดือนพฤษภาคม 2563 

3. บริษัทฯ ยื่นรายงานผลการตรวจสอบกรณีบันทึกรายได้ค้างรับที่มีนัยส าคัญ ในงบการเงิน

ประจ าปี 2560 ที่อาจไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการ

แก้ไขเพิ่มเติม)  ต่อคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)   ของอดีตผู้บริหารที่อาจกระท า

การไม่สุจริต เก่ียวกับงบการเงินปี 2560 ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2561 ซึ่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ส่งหนังสือ

ติดตามความคืบหน้าอีกครั้ง ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 และต่อมา ก.ล.ต. ได้เชิญผู้บริหารที่เป็นคณะกรรมการ

สอบสวนชุดพิเศษ  ไปสอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติมแล้ว  ดังน้ันจึงเป็นภารกิจที่ ก.ล.ต.จะเรียกผู้ถูกกล่าวหาไป

สอบถาม   ส าหรับความคืบหน้าจนถึงปัจจุบัน อยู่ระหว่างการติดตามจากฝ่ายกฏหมาย  และหากมีความคืบหน้าจะ

เรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป 
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 ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ได้สอบถามว่าหากบริษัทฯ พิจารณาเข้าแผนฟื้นฟูกิจการ บริษัทฯ จะได้รับ

ผลกระทบจากข้อก าหนดของสถาบันการเงินหรือไม่ 

 

 คุณฉาย บุนนาค ประธานคณะกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า คณะกรรมการยังไม่ได้พิจารณาเรื่องที่จะน า

บริษัทฯ เข้าแผนฟื้นฟูกิจการ 

 

 คุณพรชัย เครือกาญจนา ผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ถามถึงรายได้จากการน าเที่ยวที่โฆษณาใน

ช่อง Nation TV 22  ว่าเป็นส่วนหน่ึงของรายได้การจัดกิจกรรมหรือไม่ 

 

 คุณสมชาย มีเสน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่ารายได้ดังกล่าวเป็นรายได้จากโฆษณาธุรกิจท่องเที่ยว

ของบริษัทย่อย คือ บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) (NBC) ไม่เป็นรายได้จากการจัด

กิจกรรมตามท่ีน าเสนอข้างต้น  

 

 คุณวารุณี ทิพย์พญาชัย ผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามถึง จ านวนทรัพย์สินที่บริษัทฯ ยัง

ไม่สามารถจ าหน่ายได้  หากยังมีแนะน าให้บริษัทฯ ใช้สื่อท่ีมีในการประชาสัมพันธ์เพื่อจะได้ขายได้เร็วขึ้น 

 

 คุณสมชาย มีเสน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  ตอบว่า ทรัพย์สินที่รอจ าหน่าย ณ ปัจจุบันคงเหลือ ที่ดินที่

จังหวัดเชียงใหม่ และอ าเภอหาดใหญ ่

คุณนรา ศรีเพชร ผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามคณะกรรมการบริหาร ถึงแนวทางและ

ระยะเวลาที่จะท าให้หุ้นของบริษัทฯ สามารถซ้ือขายได้อีกครั้ง 

 

คุณสมชาย มีเสน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า หลังจากบริษัทฯ ส่งงบการเงินประจ าปี 2561 เม่ือ

วันที่  16 สิงหาคม 2562 เรียบร้อยแล้ว  ปัจจุบันบริษัทฯ ร่วมกับผู้สอบบัญชีอยู่ระหว่างเร่งจัดท างบการเงินไตรมาส 

1 และไตรมาส  2 ปี 2562 ให้แล้วเสร็จ  ทั้งน้ีคาดว่าหุ้นของบริษัทฯ จะสามารถซื้อขายได้ภายในปี 2562 

 

คุณศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ ผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามถึงเรื่องกรณีรายได้ค้างรับปี 

2560 ที่เป็นเท็จ และบริษัทฯ ได้ฟ้องร้องอดีตผู้บริหารและเลิกจ้างผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องที่ท าให้บริษัทฯ เกิดความ

เสียหายในเรื่องดังกล่าวแล้ว ดังน้ันในฐานะผู้ถือหุ้นรายย่อยมีความเห็นว่า บริษัทฯ ควรฟ้องร้อง  บริษัท เคพีเอ็มจี 

ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด ในฐานะผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2560  ด้วย เน่ืองจากผู้สอบบัญชีได้ลงนาม

รับรองความถูกต้องของงบการเงินมาโดยตลอด  หากคณะกรรมการและผู้บริหารชุดปัจจุบันไม่ด าเนินการกับบริษัท 
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เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด   ดังน้ันในฐานะผู้ถือหุ้นรายย่อย จะท าหนังสือถึงก.ล.ต. หรือบริษัทฯ เพื่อ

ประสานงานให้ ก.ล.ต.พิจารณาสั่งให้บริษัทฯ ด าเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบบัญชีที่

ผิดพลาด 

 
ผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม เสนอให้บริษัทฯ เปล่ียนบริษัทตรวจสอบบัญชีใหม่ 

 

คุณพรชัย เครือกาญจนา ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง   แสดงความเห็นว่า เห็นด้วยกับการเสนอให้

บริษัทฯ เปล่ียน บริษัทผู้ตรวจสอบบัญชีรายใหม่ ที่เป็นมืออาชีพ และมีความโปร่งใส 

 

คุณวรางคณา กัลยาณประดิษฐ  ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  ชี้แจงว่า คณะกรรมการชุดปัจจุบันมีความ

ล าบากใจในการจัดการกับปัญหาต่างๆขององค์กรพอสมควร  โดยผู้บริหารเข้ามาในฐานะมืออาชีพ ดังน้ันสิ่งที่

คณะกรรมการบริหารชุดปัจจุบันได้ตรวจสอบผู้ที่เก่ียวข้องกับกรณีรายได้ค้างรับหลายฝ่ายน้ัน  ต้องพิจารณาให้

ความเป็นธรรมกับพนักงานทุกคน   โดยคณะกรรมการชุดปัจจุบันได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนชุดพิเศษ เพื่อ

สอบสวนพนักงานที่เก่ียวข้องเป็นการภายในของบริษัทฯ   โดยคณะกรรมการชุดปัจจุบันได้พิจารณาผลการ

สอบสวนและด าเนินการตามกฏหมาย โดยค าแนะน าของที่ปรึกษาทางกฏหมายถึงแนวทางที่ บริษัทฯ จะสามารถ

ด าเนินการทางกฏหมายอย่างไรได้บ้าง  โดยบริษัทฯ ไม่ก้าวล่วง หรือจะไม่ถูกฟ้องร้องเป็นคดี กลับมาได้ใน

ภายหลัง ซึ่งบริษัทฯ ได้ด าเนินการกับผู้เก่ียวข้องแล้ว ตามท่ีประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้เรียนให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบ 

 

ส าหรับกรณีผู้ตรวจสอบบัญชี  บริษัทฯ ได้หารือกับที่ปรึกษาทางกฏหมายแล้ว มีความเห็นว่าควรแยกคดี
ออกเป็น 2 เรื่อง  คือคดีแพ่ง ซึ่งบริษัทฯ ได้ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายกับอดีตผู้บริหารแล้ว  ส่วนคดีอาญาที่ปรึกษาได้ 
แนะน าให้ส่งให้ฝ่ายก ากับหลักทรัพย์ฯ  คือ ก.ล.ต. ด าเนินการตามกฏหมายโดยในกระบวนการพิจารณาของ ก.ล.ต. 
จะพิจารณาทั้งในแง่ของผู้บริหารและผู้สอบบัญชีที่ต้องปฏิบัติตามวิชาชีพไปพร้อมกัน  ดังน้ันในการพิจารณาเรื่อง
ผู้สอบบัญชี  ปัจจุบันได้อยู่ในกระบวนการการพิจารณาของก.ล.ต.แล้ว  ซึ่งผู้บริหารชุดปัจจุบันไม่ได้ละเลย และ
ปฏิบัติตามความเหมาะสมตามที่ที่ปรึกษากฏหมายได้แนะน า   นอกจากน้ีในส่วนของผู้สอบบัญชีมีหลักการ
ปฏิบัติงานการตรวจสอบบัญชีตามวิชาชีพอยู่แล้ว  โดยสิ่งที่บริษัทฯ สามารถท าได้และจะส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ 
น้อยที่สุด คือขอเปลี่ยนทีมงานตรวจสอบใหม่   โดยผู้สอบบัญชีทีมใหม่และบริษัทฯ ต้องร่วมมือกันในการแก้ไข
ปัญหาระบบการควบคุมภายในซึ่งในอดีตถูกละเลยท าให้ไม่มีประสิทธิภาพ  ดังน้ันจากการที่ผู้สอบบัญชี บริษัท เค
พีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ มาเป็นระยะเวลานาน  ท าให้มีความรู้และเข้าใจ
ระบบบัญชี รวมถึงระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ เป็นอย่างดี  ณ ปัจจุบัน ระบบการควบคุมภายในของ
บริษัทฯ ได้ปรับแก้ไขให้อยู่ในมาตรฐานตามที่ถูกที่ควรและค่อนข้างสมบูรณ์  โดยฝ่ายบริหารจะพยายามจัดท างบ
การเงินให้ทันตามก าหนดเวลา แต่เน่ืองจากงบการเงินปี 2561-2562  มีรายการส าคัญๆที่เกิดขึ้นค่อนข้างมาก  เช่น 
บริษัทฯได้จ าหน่ายเงินลงทุนของบริษัทย่อยออกไปแล้ว 3 บริษัท และเปลี่ยนสถานะของบริษัทย่อยเป็นบริษัทร่วม
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อีก 1 บริษัท  ซึ่งเป็นภารกิจที่ผู้สอบบัญชีจะต้องช่วยให้ค าแนะน าแก้ปัญหาต่อบริษัทฯ ในการจัดท างบการเงิน  
ดังน้ัน ขอให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจผู้บริหารเช่นกัน ว่าผู้บริหารตัดสินใจ บนพื้นฐานหลักการและเหตุผล   ส าหรับค าแนะน า
ของผู้ถือหุ้นที่เสนอให้เปลี่ยนแปลงบริษัทผู้สอบบัญชีใหม่น้ัน ฝ่ายบริหารขอรับไว้พิจารณา 

 
 คุณปราณี ศรีก าเหนิด ผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะ สอบถามเรื่องหน้ีสิน 
ตามท่ีประธานเจ้าหน้าที่บริหารน าเสนอว่า จากปี 2560 บริษัทฯ มีภาระหน้ีสินประมาณ  3,900  ล้านบาท และลดลง
มาจนถึง  31 สิงหาคม 2562 คงเหลือประมาณ 800 ล้านบาท  เป็นผลมาจากการขายทรัพย์สิน หรือมีผลมาจากการ
ด าเนินงานด้วย 
 

 คุณสมชาย มีเสน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า บริษัทฯ สามารถลดภาระหน้ีสินจากปี 2560 จนถึง

สิงหาคม  2562  ส่วนใหญ่มาจากการจ าหน่ายทรัพย์สินที่ไม่ได้ใช้งาน และธุรกิจที่บริษัทไม่มีความถนัด และจาก

การได้รับเงินชดเชยจากการคืนใบอนุญาตทีวีดิจิทัล  ส่วนดอกเบี้ยที่ลดลงส่วนหน่ึงมาจากการด าเนินงานที่ฝ่าย

บริหารเจรจาขอลดดอกเบี้ยกับสถาบันการเงิน  

 

 คุณนรา ศรีเพชร ผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง กล่าวชื่นชมคุณฉาย บุนนาค ประธาน

คณะกรรมการบริหารที่เคยแจ้งไว้ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งก่อนว่าบริษัทฯ ไม่มีความประสงค์ที่จะ Hair cut เงิน

ต้นใดๆ ทั้งสิ้น ถือว่าบริษัทฯ มีธรรมาภิบาล  ส าหรับดอกเบี้ยเงินกู้ของสถาบันการเงินที่เคยแจ้งว่าถูกเรียกเก็บใน

อัตรา 12%-13% ต่อปีน้ัน ปัจจุบันได้เจรจาขอลดดอกเบี้ยกับสถาบันการเงินหรือไม่ 

 

 คุณสมชาย มีเสน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ฝ่ายบริหารได้เจรจาขอลดดอกเบี้ยแล้ว  ปัจจุบัน 

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยประมาณ 6-7% ตามอัตราปกติทั่วไป  

  

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม 

 

ประธานฯ แถลงว่า เน่ืองจากวาระนี้เป็นวาระรายงานเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 
 
วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ
รายงานของผู้สอบบัญชี 
 ผู้ด าเนินการประชุม ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้จัดท างบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2561 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบ จากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง 
ตามท่ีควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ดังมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปี 2561 ที่
บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งเป็นรูปแบบ QR Code 
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 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น 

คุณศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ ผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง กล่าวขอบคุณคณะกรรมการบริหารที่น า
โดยคุณฉาย บุนนาค ที่เข้ามาบริหาร จนท าให้บริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงิน คือดอกเบี้ยจ่ายของปี 2561 ลดลง และ 
ภาระหน้ีสิน  ณ 31 สิงหาคม 2562 คงเหลือเพียงประมาณ  825 ล้านบาท  ถือได้ว่าบริษัทมีอ านาจในการต่อรองกับ
สถาบันการเงินได้มากขึ้น  และบริษัทฯ มีก าไรก่อนภาษีเงินได้จากการด าเนินงานจ านวน 632 ล้านบาท อย่างไรก็
ตาม จากงบการเงินรวม ปี 2561  แสดงผลขาดทุนสะสมจ านวน 3,235 ล้านบาท แต่ปรากฎ มีรายการค่าใช้จ่ายภาษี
เงินได้ จ านวน 71 ล้านบาท เน่ืองจากบริษัทฯ ไม่สามารถใช้สิทธิผลประโยชน์ขาดทุนทางภาษีตามประมวลภาษี
รัชฎากรใช่หรือไม่   

 
 คุณเนตรนภา ภูษิตตานนท์ ผู้อ านวยการอาวุโสฝ่ายบัญชี ชี้แจงว่า ภาษีเงินได้ที่แสดงในงบการเงินเป็น
รายการภาษีเงินได้ที่บริษัทฯ ไดบ้ันทึกตามมาตรฐานการบัญชี เรื่องสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี และ ณ ปัจจุบัน
คาดว่ายังมีความไม่แน่นอนที่บริษัทฯ จะสามารถใช้ผลประโยชน์ทางภาษีที่จะได้รับจากสินทรัพย์ภาษีเงินได้ 
เน่ืองจากบริษัทฯมีขาดทุนทางภาษีค่อนข้างสูง ดังน้ันบริษัทฯ จึงพิจารณากลับรายการสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัด
บัญชี เป็นรายการค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ตามที่ปรากฎในงบการเงิน  อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติ
บุคคลท่ีเป็นเงินให้กรมสรรพากร  เน่ืองจากบริษัทฯ ใช้ผลประโยชน์จากขาดทุนสะสมทางภาษีที่ยกมาจากปีก่อนได้ 
 
 คุณธนะชัย สันติชัยกูล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การบันทึกรายการ
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้น้ีเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ที่จะท าให้งบการเงินสะท้อนความเป็นจริงมากขึ้น โดยเป็น
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่แตกต่างจากการบันทึกภาษีเงินได้ในอดีตที่จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในอัตรา  20%-30% ของ
ก าไรก่อนภาษี ดังน้ัน แม้ในงบการเงินจะขาดทุน บริษัทฯ ยังคงต้องบันทึกรายการค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในทางบัญชี 
 

คุณศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ ผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า บริษัทฯ มีนโยบายจะลด
ทุนหรือเพิ่มทุนหรือไม่ เน่ืองจากงบการเงินรวมประจ าปี 2561 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมจ านวน 3,235 ล้านบาท 
เม่ือเทียบกับทุนที่เรียกช าระแล้วของบริษัทฯ ที่เท่ากับ 2,156 ล้านบาท รวมกับส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญที่เท่ากับ 
1,169 ล้านบาท จะเท่ากับ 3,325 ล้านบาท ซึ่งใกล้เคียงกับขาดทุนสะสม  ดังน้ันแม้ว่าบริษัทฯ จะสามารถด าเนิน
กิจการต่อไปได้ด้วยดี แต่มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นที่แสดงถึงฐานะการเงินค่อนข้างต่ า  จึงขอทราบแนวทางการแก้ไข
ของฝ่ายบริหาร 
 

คุณมารุต อรรถไกวัลวที ประธานที่ประชุมฯ แจ้งว่าขณะน้ีฝ่ายบริหารอยู่ระหว่างการหาแนวทาง เพื่อ
ปรับปรุงสภาพคล่องของบริษัทฯ และจะพยายามช าระคืนหน้ีสินที่เป็นภาระของบริษัทฯ ให้หมดไปต่อไป 

 
คุณปราณี ศรีก าเหนิด ผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะ สอบถามถึง ผลการ

ด าเนินงานส าหรับปี 2561   หากไม่มีการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์  
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คุณเนตรนภา ภูษิตตานนท์ ผู้อ านวยการอาวุโสฝ่ายบัญชี ชี้แจงว่า จากงบการเงินรวมประจ าปี 2561 หาก
ไม่มีการกลับรายการด้อยค่าสินทรัพย์ จ านวน 1,127 ล้านบาท   กลุ่มบริษัทจะขาดทุนประมาณ 836 ล้านบาท ซึ่ง
ขาดทุนลดลงกว่าปีก่อนที่ขาดทุนเท่ากับ 2,378 ล้านบาท  
 
 ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม 

 ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผุ้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และรายงานของผู้สอบบัญชี 

 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2561  และรายงานของผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดังน้ี 

มติ จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย     2,320,167,488 99.97 
ไม่เห็นด้วย 700,100 0.03 
รวมออกเสียง 2,320,867,588 100.00 
งดออกเสียง   - - 
บัตรเสีย   - - 
รวมเสียงผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม 2,320,867,588 - 
หมายเหตุ 

1.       มติในวาระน้ีต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก 
เสียงลงคะแนน 

2. ในวาระน้ีมีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจ านวน  3 ราย โดยมีจ านวน
หุ้นเพิ่มขึ้น 95,000 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระน้ีทั้งสิ้นจ านวน 
77 ราย รวมจ านวนหุ้นได้ 2,320,867,588 หุ้น 

วาระที่ 5  พิจารณาเรื่องอื่นๆ 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเก่ียวกับบริษัทฯ 
คุณสุรพล ลีนิรันดร ผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามถึง ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ ที่มีผลขาดทุน

อย่างต่อเน่ืองน้ัน บริษัทฯ มีความจ าเป็นที่จะต้องเก็บรักษาธุรกิจสิ่งพิมพ์ต่อไปหรือไม่ 

คุณสมชาย มีเสน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ส าหรับการรักษาธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ต่อไปน้ัน บริษัทฯ 

ยังไม่สามารถตอบได้ ณ ปัจจุบัน  อย่างไรก็ตามจากการที่สื่อของเครือเนชั่นมีความน่าเชื่อถือ และท าให้แบรนด์มี

ความเข้มแข็ง  สามารถใช้คอนเทนท์ที่ไปสู่ Online ได้มากกว่า สื่ออื่น ๆ ที่ไม่มี Offline ที่มักจะพบว่า เป็นข่าวที่ไม่

เป็นจริงจ านวนมาก  ในขณะทีส่ื่อของกลุ่มเนชั่น  เป็นส านักข่าวที่น่าเชื่อถือ จึงสามารถท ารายได้จากข่าว Online ได้

จ านวนมากกว่า 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 

(F 53-4) 

แบบรายงานการเพ่ิมทุน 
บริษทั เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 

วนัท่ี 4 ตลุาคม 2562 

ขา้พเจา้บรษิทั เนชัน่ มลัตมิเีดยี กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ขอรายงานมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั
ฯ ครัง้ที่ 11/2562 เมื่อวนัที่ 4 ตุลาคม 2562 ระหว่างเวลา 13.30 น. ต่อตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (“ตลาด
หลกัทรพัยฯ์”) เกีย่วกบัการเพิม่ทุน เพื่อรองรบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัส่วนจ านวนหุน้ทีผู่ถ้อื
หุน้แต่ละรายถอือยู่ (Right Offering) ดงัต่อไปนี้ 

1. การลดทุนและการเพ่ิมทุน 

1.1 การลดทุน 

ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ ไดม้มีตใิหล้ดทุนจดทะเบยีนของบรษิัทฯ จ านวน 507,547,903.09 บาท 
จาก 2,663,572,194.95 บาท เป็น 2,156,024,291.86 บาท โดยการตดัหุน้สามญัทีย่งัไม่ไดอ้อกจ าหน่าย
ของบรษิทัฯ จ านวน 957,637,553 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.53 บาท  

1.2 การเพ่ิมทุน 

ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ ไดม้มีตใิหเ้พิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ จาก 2,156,024,291.86 บาท 
เป็น 9,342,771,931.04 บาท โดยออกหุน้สามญั จ านวน 13,559,901,206 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.53 
บาท รวมเป็นทุนจดทะเบยีนทีเ่พิม่อกีจ านวน 7,186,747,639.18 บาท โดยเป็นการเพิม่ทุนในลกัษณะ
ดงันี้ 

การเพ่ิมทุน ประเภทหุ้น จ านวนหุ้น 

(หุ้น) 

มูลค่าท่ีตราไว ้

(บาทต่อหุ้น) 

รวม 

(บาท) 

  แบบก าหนดวตัถุประสงคใ์น
การใชเ้งนิทนุ  

หุน้สามญั 13,559,901,206 0.53 7,186,747,639.18 

หุน้บุรมิสทิธ ิ - - - 

  แบบมอบอ านาจทัว่ไป 
(General Mandate) 

หุน้สามญั - - - 

หุน้บุรมิสทิธ ิ - - - 
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2. การจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

2.1. รายละเอียดการจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุนแบบก าหนดวตัถปุระสงคใ์นการใช้เงินทุน  

จดัสรรให้แก่ 
จ านวนหุ้น 

(หุ้น) 
อตัราส่วน 
(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อหุ้น) 

วนั เวลา จอง
ซ้ือ และช าระ
เงินค่าหุ้น 

หมายเหตุ 

เพื่อรบัรองการจดัสรรหุน้
เพิม่ทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ตาม
สดัสว่นจ านวนหุน้ทีผู่ถ้อื
หุน้แต่ละรายถอือยู่ (Rights 
Offering) 

รวมไม่เกนิ 
13,559,901,206 

3 หุน้เดมิ ต่อ  
10 หุน้ใหม ่

หุน้ละ 0.06 บาท 
โปรดดหูมายเหตุ 

ขอ้ (1) 

โปรดดหูมายเหตุ 
ขอ้ (1) 

โปรดดู
หมายเหตุ 
ขอ้ (2) 

หมายเหต ุ

(1.) ในการเสนอขายหุ้นสามญัใหม่จากการเพิม่ทุนให้แก่ผู้ถอืหุน้เดมิตามสดัส่วนจ านวนหุน้ทีผู่้ถอืหุ้นแต่ละ
รายถอือยู่ (Right Offering) ก าหนดสดัส่วนการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนในอตัรา 3 หุ้นเดมิ ต่อ 10 หุ้น
ใหม่ (คิดเป็นจ านวนหุ้นที่ใช้ในการจดัสรรทัง้สิ้น 13,559,901,206 หุ้น) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.06 
บาท และก าหนดวนัจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ส าหรบัระยะเวลาการเสนอขายตัง้แต่วนัที ่
12 ถงึ 18 ธนัวาคม 2562 (รวม 5 วนัท าการ) โดยบรษิทัฯ ไดก้ าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธไิดร้บั
จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนตามสดัสว่นการถอืหุน้ (Record Date)  ตามขอ้น้ี ในวนัที ่26 พฤศจกิายน 
2562 ทัง้นี้ การออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิยงัมคีวามไม่แน่นอนจนกว่าจะ
ไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่2/2562 ของบรษิทัฯ 

ในกรณีทีม่หีุน้สามญัเพิม่ทุนเหลอืจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุ้นเดมิตามสดัสว่นในรอบแรก บรษิทัฯ 
จะจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนที่เหลอืให้แก่ผู้ถือหุ้นทีป่ระสงค์จะจองซื้อหุ้นสามญัเพิม่ทุนเกนิสดัส่วน
ตามสดัส่วนการถือหุ้น ในราคาเดียวกนั โดยการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัทฯ จะ
ด าเนินการจดัสรรหุน้ทีเ่หลอืจนกระทัง่ไม่มหีุ้นสามญัเพิม่ทุนเหลอืจากการจดัสรรอกี หรอืจนกว่าจะ
ไม่มผีูถ้อืหุน้รายใดประสงคท์ีจ่ะจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าวอกีต่อไป แต่หากมหีุน้เหลอืจากการ
จดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ บรษิทัฯ จะด าเนินการลดทุนจดทะเบยีนโดยตดัหุน้ทีไ่ม่ไดจ้ดัสรรดงักล่าวต่อไป 
และจะไม่จดัสรรใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั 

ในกรณีทีม่ผีูถ้อืหุน้แสดงความจ านงจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนเกนิสดัส่วนการถอืหุน้และส่งผลใหผู้ถ้อื
หุ้นและบุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 
(รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) ของผูถ้อืหุ้นรายนัน้ ถอืครองหุ้นของบรษิัทฯ ในลกัษณะที่เพิม่ขึ้น
จนถงึหรอืขา้มผ่านจุดทีต่อ้งท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัย ์(Tender Offer) ผูถ้อืหุน้รายดงักล่าวมหีน้าที่
ตอ้งท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของบรษิทัฯ (Tender Offer) ตามประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุน ที ่ทจ. 12/2554 เรื่อง หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิกีารในการเขา้ถอืหลกัทรพัยเ์พื่อครอบง า
กิจการ (“ประกาศเก่ียวกบัการเข้าถือหลกัทรพัย์เพื่อครอบง ากิจการ”) เว้นแต่ผู้ถือหุ้นราย
ดงักล่าวไดร้บัยกเวน้การท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของบรษิทัฯ ตามประกาศเกีย่วกบัการเขา้
ถอืหลกัทรพัยเ์พื่อครอบง ากจิการ 
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ในการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธกิารพจิารณาไม่จดัสรรหุน้ใดใหแ้ก่ผู้
จองซือ้รายใด หากการจดัสรรดงักล่าวท าใหห้รอือาจเป็นผลใหเ้ป็นการฝ่าฝืนขอ้จ ากดัเรื่องสดัส่วนการ
ถอืหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ก าหนดในขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ซึ่งปจัจุบนัอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้น
ของบรษิทัฯ ไดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 30 ของจ านวนหุน้ทีไ่ดอ้อกจ าหน่ายแลว้ทัง้หมดของบรษิทัฯ 

ทัง้นี้ การออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ ยงัมคีวามไม่แน่นอนจนกว่าจะไดร้บั
อนุมตัจิากทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่2/2562 ของบรษิทัฯ 

(2.) คณะกรรมการบรหิารฯ และ/หรอื ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร และ/หรอื บุคคลอื่นใดซึง่ไดร้บัการมอบหมาย
จากคณะกรรมการบรหิารฯ และ/หรอื ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารเป็นผูม้อี านาจในการตดิต่อ เจรจา แกไ้ข
เพิม่เติม ตกลง ลงนาม และส่งมอบ เอกสาร ตราสาร และ/หรอื สญัญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคู่สญัญา 
และ/หรอื บุคคลทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพยีงการติดต่อ 
การจดัการและการยื่นค าขออนุญาตต่าง ๆ ค าขอผ่อนผนัต่าง ๆ (ถ้าม)ี และหลกัฐานทีจ่ าเป็นทีเ่กีย่วขอ้ง
ต่อหน่วยงานราชการหรอืหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง รวมทัง้ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และ
ตลาดหลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัยฯ์ ตลอดจนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสารสนเทศทีเ่กี่ยวขอ้งทีจ่ะต้อง
เปิดเผย การเปิดเผยขอ้มูลใด ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง การให้ถ้อยค าและขอ้มูลต่อหน่วยงานที่เกีย่วขอ้ง รวมทัง้
การพจิารณาก าหนด และ/หรือ แก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกบัการ
จดัสรรหุน้เพิม่ทุนเพื่อเสนอขายหุน้ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัส่วน (Right Offering) ซึง่จะต้องอยู่ภายใต้
บงัคบัของหลกัเกณฑแ์ละกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง โดยอาจรวมถงึแต่ไม่จ ากดัเพยีง (1) การจดัสรรหุน้สามญั
เพิม่ทุนเป็นครัง้เดยีวหรอืเป็นครัง้ ๆ ระยะเวลาการเสนอขาย วนัก าหนดรายชื่อผูถ้ือหุน้ทีม่สีทิธจิองซื้อ
และไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน (Record Date) การช าระค่าหุน้ รวมถงึเงื่อนไขและรายละเอยีดอื่น 
ๆ ทีเ่กีย่วกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว (2) การแต่งตัง้ทีป่รกึษาทางการเงนิ การเขา้เจรจา ท า
ความตกลง และลงนามในเอกสารและสญัญาต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว 
รวมทัง้ด าเนินการต่าง ๆ อนัเกีย่วเนื่องกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว และ (3) ลงนามในค าขอ
อนุญาตต่าง ๆ ค าขอผ่อนผนัต่าง ๆ (ถ้าม)ี และหลกัฐานทีจ่ าเป็นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัสรรและเสนอขาย
หุน้สามญัเพิม่ทุน รวมถงึการจดัการและการยื่นค าขออนุญาตต่าง ๆ ค าขอผ่อนผนัต่าง ๆ (ถ้าม)ี และ
หลกัฐานที่จ าเป็นที่เกีย่วขอ้งต่อหน่วยงานราชการหรอืหน่วยงานที่เกีย่วขอ้ง และการน าหุ้นสามญัเพิม่
ทุนของบรษิทัฯเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ รวมถงึการด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นและเกีย่วเนื่อง
กบัการเขา้ท ารายการดงักล่าวไดทุ้กประการจนเสรจ็การ รวมทัง้ใหม้อี านาจในการแต่งตัง้ และ/หรอื ถอด
ถอน ผูร้บัมอบอ านาจช่วงในการด าเนินการใด ๆ ดงักล่าวขา้งตน้ 

2.2. การด าเนินการของบริษทัฯ กรณีท่ีมีเศษของหุ้น 

ให้คณะกรรมการบริหารฯ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รบัการ
มอบหมายจากคณะกรรมการบรหิารฯ และ/หรอื ประธานเจา้หน้าที่บรหิารเป็นผู้มอี านาจในการใช้ดุลย
พนิิจในกรณีทีม่เีศษของหุน้จากการจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุน หรอืจากการค านวณอตัราส่วนการจดัสรร
หุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละราย ให้ปดัเศษหุ้นนัน้ทิ้งทัง้จ านวน หรอืด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นและสมควร
เพื่อใหก้ารเพิม่ทุนครัง้นี้ประสบความส าเรจ็ 
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3. ก าหนดวนัประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นเพื่อขออนุมติัการเพ่ิมทุนและจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

ก าหนดวนัประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่2/2562 ในวนัที ่18 พฤศจกิายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ หอ้งประชุมชัน้ 
9 อาคารอนิเตอรล์งิคท์าวเวอร ์ถนนเทพรตัน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร โดยก าหนดรายชื่อผูถ้อื
หุน้ (Record Date) เพื่อเขา้ร่วมประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่2/2562 ในวนัที ่21 ตุลาคม 2562   

4. การขออนุญาตเพ่ิมทุนและจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุนต่อหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง และเงื่อนไขการขอ
อนุญาต (ถ้ามี) 

4.1 บรษิทัฯ จะตอ้งยื่นจดทะเบยีนเพิม่ทุนจดทะเบยีน แกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธิ และการจดทะเบยีน
เปลีย่นแปลงทุนช าระแลว้ต่อกรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์

4.2 บรษิทัฯ จะต้องยื่นค าขออนุญาตต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ เพื่อขออนุมตัิให้รบัหุ้นสามญัเพิม่ทุนเป็น
หลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนและเขา้ท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

5. วตัถปุระสงคข์องการเพ่ิมทุนและการใช้เงินทุนในส่วนท่ีเพ่ิม 

ในกรณีที่หุ้นสามญัเพิม่ทุนทัง้หมดที่บรษิัทฯ ออกและเสนอขายใหแ้ก่ผู้ถือหุ้นเดมิตามสดัส่วนการถือหุ้นที่แต่ละ
รายถอือยู่ (Right Offering) ในครัง้นี้มผีูจ้องซื้อหุน้เตม็จ านวน บรษิทัฯ จะสามารถระดมทุนได้จ านวนประมาณ 
813.59 ลา้นบาท โดยบรษิทัฯ จะน าเงนิทีไ่ดร้บัจากการออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนมาเป็นแหล่งเงนิทุนใหก้บั
บรษิทัฯ เพื่อช าระหนี้สนิ เพิม่สภาพคล่องทางการเงนิ และเป็นแหล่งเงนิทุนและ/หรอืใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนเพื่อ
รองรบัการด าเนินงาน การขยายธุรกจิหลกัของบรษิทัฯ และ/หรอืธุรกจิทีเ่กีย่วเนื่อง และการต่อยอดธุรกจิในอนาคต 
เพื่อเป็นการกระจายความเสีย่งในการประกอบธุรกจิของบริษัทฯ ในปจัจุบนัและเพื่อช่วยส่งเสริมให้บริษัทฯ มี
ศกัยภาพในการสรา้งความมัน่คงและเสถยีรภาพส าหรบัการประกอบธุรกจิของบรษิทัฯ ในระยะยาว โดยบรษิทัฯ มี
แผนทีจ่ะด าเนินการเพิม่ทุนเพื่อน าเงนิทีไ่ดไ้ปใช ้ดงันี้ 

1) เพื่อใชช้ าระหนี้สนิระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ และลดภาระต้นทุนทางการเงนิ จ านวนประมาณไม่เกนิ 
200.00 ลา้นบาท  

2) เพื่อใชเ้ป็นเงนิในการเพิม่ทุนตามสดัสว่นการถอืหุน้ (Right Offering) ของบรษิทั เนชัน่ บรอดแคสติ้ง คอร์
ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ซึง่เป็นบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ จ านวนประมาณ 101.38 ลา้นบาท 

3) เพื่อใชเ้ป็นเงนิลงทุนเพื่อรองรบัการขยายตวัของธุรกจิหลกัของบรษิัทฯ ซึ่งมุ่งเน้นธุรกจิสื่อสิง่พมิพ ์สื่อ
โทรทศัน์ และการขยายไปสู่ธุรกจิทีเ่กีย่วเนื่องในลกัษณะของสื่อรูปแบบใหม่ (New Media) โดยการน า
เนื้อหาสาระ (Content) ของกลุ่มบรษิัทฯ มาเชื่อมโยงและพฒันารูปแบบ (Platform) Offline-Online-On 
Ground เพื่อให้บริษัทฯ สามารถปรับตัวได้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคใน
อุตสาหกรรมสื่อในยุคดิจิตัล เช่น เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ และอุปกรณ์
อเิลค็ทรอนิกส ์เป็นต้น และเพื่อให้เขา้ถึงผู้บรโิภคได้มากและง่ายขึ้น รวมไปถึง การจดักจิกรรมพเิศษ 
การจดัอบรมสมัมนา และการจดักจิกรรมทวัร ์นอกจากนี้ เพื่อเพิม่ความสามารถในการแข่งขนัของบรษิทั
ฯ และสง่ผลใหบ้รษิทัฯ มผีลการด าเนินงานทีด่ขี ึน้ บรษิทัฯ ยงัมแีผนทีจ่ะลงทุนในธุรกจิใหม่ทีต่่อยอดจาก
ฐานลูกค้าเดิมของธุรกจิหลกัฯ และธุรกิจเกี่ยวเนื่อง อาทิ ธุรกจิคอลเซน็เตอร์หรือการให้บรกิารข้อมูล
ลูกคา้ (Call Center) ซึง่คาดว่าจะใชเ้งนิทุนจ านวนประมาณไม่เกนิ 455 ลา้นบาท และจะด าเนินการแลว้
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เสรจ็ภายในไตรมาส 1 ของปี 2563 อย่างไรกต็าม แผนกลยุทธ์การลงทุนขา้งต้นยงัอยู่ในระหว่างการ
พจิารณา หากมเีงนิเหลอืจากการลงทุน บรษิทัฯ จะน าไปใชเ้ป็นสว่นหนึ่งของเงนิทุนหมุนเวยีน 

4) เพื่อใช้เป็นเงนิทุนหมุนเวียนเพื่อเพิม่สภาพคล่องทางการเงนิ รองรบัการด าเนินงานปกติในธุรกจิหลกั 
ธุรกจิเกีย่วเนื่อง และการต่อยอดธุรกจิของบรษิทัฯ และ/หรอืบรษิทัย่อย และรองรบัการปรบัโครงสรา้งให้
สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ จ านวนประมาณไม่เกนิ 57.21 ลา้นบาท 

ทัง้นี้ แผนการใช้เงนิดงักล่าวข้างต้นอาจมกีารเปลี่ยนแปลงได้ขึน้อยู่กบัผลประกอบการ กระแสเงนิสด แผนการ
ด าเนินธุรกจิ แผนการลงทุน จ านวนเงนิทีไ่ดร้บัหลงัจากการเพิม่ทุน ความจ าเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ตามที่
คณะกรรมการบรษิทัฯ เหน็สมควร โดยจะค านึงถงึประโยชน์ของบรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้เป็นส าคญั 

6. ประโยชน์ท่ีบริษทัฯจะพึงได้รบัจากการเพ่ิมทุนและจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

การเพิม่ทุนโดยการออกและเสนอขายหุน้สามญัใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ ในครัง้น้ี จะช่วยส่งเสรมิให้
บรษิทัฯ ลดภาระตน้ทุนทางการเงนิ มสีภาพคล่องทางการเงนิทีด่ขี ึน้ และมเีงนิทุนเพยีงพอต่อการด าเนินธุรกจิ
ปกต ิเพื่อรองรบัการขยายตวัของธุรกจิหลกั และ/หรอืธุรกจิทีเ่กีย่วเน่ือง และสามารถรองรบัการลงทุนในธุรกจิ
ทีส่ามารถต่อยอดจากธุรกจิหลกัของบรษิทัฯ ไดอ้ย่างทนัท่วงท ีซึง่จะเป็นการเพิม่โอกาสทีจ่ะช่วยสรา้งรายได ้
และอาจเป็นผลก าไรทีด่ต่ีอบรษิทัฯ ในอนาคต 

7. ประโยชน์ท่ีผูถื้อหุ้นจะพึงได้รบัจากการเพ่ิมทุนและจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

7.1 นโยบายเงนิปนัผล 

บรษิทัฯ มนีโยบายจ่ายปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละ 65.00 ของก าไรสทุธติามงบการเงนิเฉพาะ
กจิการของบรษิทัฯ หลงัหกัภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคล และหลงัหกัส ารองตามกฎหมายในแต่ละปี ในกรณี
ทีไ่ม่มเีหตุจ าเป็นอื่นใดในการใชเ้งนิจ านวนนัน้ ๆ และการจ่ายเงนิปนัผลจะต้องไม่กระทบต่อการ
ด าเนินงานปกตขิองบรษิทัฯ อย่างมนียัส าคญั 

7.2 ผูจ้องซื้อหุ้นสามญัเพิ่มทุนครัง้นี้จะมีสทิธิรบัเงินปนัผลจากการด าเนินงานเริ่มตัง้แต่ผู้จองซื้อหุ้น
สามญัเพิม่ทุนดงักล่าวไดร้บัการจดทะเบยีนเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ แลว้ 

8. รายละเอียดอ่ืนใดท่ีจ าเป็นส าหรบัผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตดัสินใจในการอนุมติัการเพ่ิมทุนและ
จดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

ไม่ม ี

9. ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษัทฯมีมติให้เพ่ิมทุนและจดัสรรหุ้นเพ่ิม
ทุน 

ล าดบั ขัน้ตอนการด าเนินการ วนั เดือน ปี 

1 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ ครัง้ที ่11/2562 มมีตอินุมตักิาร
เพิม่ทุนและจดัสรรหุน้เพิม่ทุน  

4 ตุลาคม 2562 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

สารสนเทศเก่ียวกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเพื่อเสนอขายให้ผูถื้อหุ้นเดิม 

ตามทีม่ตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ เนชัน่ มลัตมิเีดยี กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ครัง้ที ่11/2562 
ซึง่ประชุมเมื่อวนัที ่4 ตุลาคม 2562 ไดม้มีตเิพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ อกีจ านวน 7,186,747,639.18 บาท จากทุนจด
ทะเบยีนเดมิจ านวน 2,156,024,291.86 บาท เป็นทุนจดทะเบยีนใหม่ จ านวน 9,342,771,931.04 บาท โดยการออกหุน้
สามญัเพิม่ทุนจ านวน 13,559,901,206 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.53 บาท เพื่อรองรบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่
ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัสว่นจ านวนหุน้ทีผู่ถ้อืหุน้แต่ละรายถอือยู่ (Rights Offering) โดยจะมกีารน าเสนอต่อทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อื
หุน้ ครัง้ที ่2/2562 ในวนัที ่18 พฤศจกิายน 2562 เวลา 13.30 น. เพื่อพจิารณาต่อไปนัน้ 

รายละเอยีดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดมิตามสดัสว่นการถอืหุน้ปรากฏตาม
แบบรายงานการเพิม่ทุน (F 53-4) (สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1) และสารสนเทศเกีย่วกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนเพื่อเสนอ
ขายใหผู้ถ้อืหุน้เดมินี้ 

1. รายละเอียดของการออกและเสนอขาย 

บรษิัทฯ จะจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ไม่เกนิจ านวน 13,559,901,206 หุ้น มูลค่าทีต่ราไว้หุน้ละ 0.53 
บาท ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัสว่นการถอืหุน้ (Rights Offering) ในอตัราสว่น 3 หุน้สามญัเดมิ ต่อ 10 หุน้
สามญัใหม่ (คดิเป็นหุน้ทีใ่ชจ้ดัสรรทัง้สิน้) ทีร่าคาเสนอขายหุน้ละ 0.06 บาท มลูค่ารวมไม่เกนิ 813,594,072.36 
บาท และก าหนดส าหรบัการเสนอขายตัง้แต่วนัที ่12 ถงึ 18 ธนัวาคม 2562 (รวม 5 วนัท าการ) โดยบรษิทัฯ 
ไดก้ าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีจ่ะมสีทิธไิดร้บัจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนตามสดัส่วนการถอืหุน้ (Record Date) ตาม
ขอ้น้ี ในวนัที ่26 พฤศจกิายน 2562 ทัง้นี้ การออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ ยงัมคีวาม
ไม่แน่นอนจนกว่าจะไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่2/2562 ของบรษิทัฯ 

ในกรณีทีม่หีุน้สามญัเพิม่ทุนเหลอืจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัส่วนในรอบแรก บรษิทัฯ จะจดัสรร
หุน้สามญัเพิม่ทุนทีเ่หลอืใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทีป่ระสงคจ์ะจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนเกนิสดัสว่นตามสดัสว่นการถอืหุน้ 
ในราคาเดยีวกนั โดยการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว บรษิทัฯ จะด าเนินการจดัสรรหุน้ทีเ่หลอืจนกระทัง่
ไม่มหีุน้สามญัเพิม่ทุนเหลอืจากการจดัสรรอกี หรอืจนกว่าจะไม่มผีูถ้อืหุน้รายใดประสงคท์ีจ่ะจองซือ้หุน้สามญั
เพิม่ทุนดงักล่าวอกีต่อไป แต่หากมหีุน้เหลอืจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ บรษิทัฯ จะด าเนินการลดทุนจด
ทะเบยีนโดยตดัหุน้ทีไ่ม่ไดจ้ดัสรรดงักล่าวต่อไป และจะไม่จดัสรรใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั 

ในกรณีทีม่ผีูถ้อืหุน้แสดงความจ านงจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนเกนิสดัสว่นการถอืหุน้และสง่ผลใหผู้ถ้อืหุน้และ
บุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ข
เพิม่เตมิ) ของผูถ้อืหุน้รายนัน้ ถอืครองหุน้ของบรษิทัฯ ในลกัษณะทีเ่พิม่ขึน้จนถงึหรอืขา้มผ่านจุดทีต่้องท าค า
เสนอซือ้หลกัทรพัย ์(Tender Offer) ผูถ้อืหุน้รายดงักล่าวมหีน้าทีต่อ้งท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของ
บรษิทัฯ (Tender Offer) ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที ่ทจ. 12/2554 เรื่อง หลกัเกณฑ ์
เงื่อนไข และวธิกีารในการเขา้ถอืหลกัทรพัยเ์พื่อครอบง ากจิการ (“ประกาศเก่ียวกบัการเข้าถือหลกัทรพัย์
เพื่อครอบง ากิจการ”) เวน้แต่ผูถ้ือหุน้รายดงักล่าวไดร้บัยกเวน้การท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของ
บรษิทัฯ ตามประกาศเกีย่วกบัการเขา้ถอืหลกัทรพัยเ์พื่อครอบง ากจิการ 

ในการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธกิารพจิารณาไม่จดัสรรหุน้ใดใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ราย
ใด หากการจดัสรรดงักล่าวท าใหห้รอือาจเป็นผลใหเ้ป็นการฝ่าฝืนขอ้จ ากดัเรื่องสดัสว่นการถอืหุน้ของคนต่าง
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ดา้วตามทีก่ าหนดในขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ซึง่ปจัจุบนัอนุญาตใหค้นต่างดา้วถอืหุน้ของบรษิทัฯ ไดไ้ม่เกนิรอ้ย
ละ 30 ของจ านวนหุน้ทีไ่ดอ้อกจ าหน่ายแลว้ทัง้หมดของบรษิทัฯ 

2. วตัถปุระสงคข์องการออกหุ้นใหม่ และแผนการใช้เงิน 

ในกรณีทีหุ่น้สามญัเพิม่ทุนทัง้หมดทีบ่รษิทัฯ ออกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัส่วนการถอืหุน้ทีแ่ต่
ละรายถอือยู่ (Rights Offering) ในครัง้นี้มผีูจ้องซือ้หุน้เต็มจ านวน บรษิทัฯ จะสามารถระดมทุนไดจ้ านวน
ประมาณ 813.59 ลา้นบาท โดยบรษิทัฯ จะน าเงนิทีไ่ดร้บัจากการออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนมาเป็น
แหล่งเงนิทุนใหก้บับรษิทัฯ เพื่อช าระหนี้สนิ เพิม่สภาพคล่องทางการเงนิ และเป็นแหล่งเงนิทุนและ/หรอืใช้
เป็นเงนิทุนหมุนเวยีนเพื่อรองรบัการด าเนินงาน การขยายธุรกจิหลกัของบรษิทัฯ และ/หรอืธุรกจิทีเ่กีย่วเน่ือง 
และการต่อยอดธุรกจิในอนาคต เพื่อเป็นการกระจายความเสีย่งในการประกอบธุรกจิของบรษิทัฯ ในปจัจุบนั
และเพือ่ช่วยสง่เสรมิใหบ้รษิทัฯ มศีกัยภาพในการสรา้งความมัน่คงและเสถยีรภาพส าหรบัการประกอบธุรกจิ
ของบรษิทัฯ ในระยะยาว โดยบรษิทัฯ มแีผนทีจ่ะด าเนินการเพิม่ทุนเพื่อน าเงนิทีไ่ดไ้ปใช ้ดงันี้ 

1) เพื่อใชช้ าระหนี้สนิระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ และลดภาระตน้ทุนทางการเงนิ จ านวนประมาณไม่
เกนิ 200.00 ลา้นบาท  

2) เพื่อใชเ้ป็นเงนิในการเพิม่ทุนตามสดัส่วนการถอืหุน้ (Rights Offering) ของบรษิัท เนชัน่ บรอด    
แคสติง้ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ซึง่เป็นบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ จ านวนประมาณ 101.38 ลา้น
บาท 

3) เพื่อใชเ้ป็นเงนิลงทุนเพื่อรองรบัการขยายตวัของธุรกจิหลกัของบรษิทัฯ ซึง่มุ่งเน้นธุรกจิสื่อสิง่พมิพ ์
สือ่โทรทศัน์ และการขยายไปสูธุ่รกจิที่เกีย่วเนื่องในลกัษณะของสือ่รปูแบบใหม่ (New Media) โดย
การน าเน้ือหาสาระ (Content) ของกลุ่มบรษิทัฯ มาเชื่อมโยงและพฒันารปูแบบ (Platform) Offline-
Online-On Ground เพื่อใหบ้รษิทัฯ สามารถปรบัตวัไดท้นักบัการเปลีย่นแปลงของพฤตกิรรม
ผูบ้รโิภคในอุตสาหกรรมสื่อในยุคดิจทิลั เช่น เวบ็ไซต์ สื่อสงัคมออนไลน์ โทรศพัทเ์คลื่อนที ่และ
อุปกรณ์อเิล็คทรอนิกส ์เป็นต้น และเพื่อให้เข้าถึงผู้บรโิภคได้มากและง่ายขึน้ รวมไปถึง การจดั
กจิกรรมพเิศษ การจดัอบรมสมัมนา และการจดักจิกรรมทวัร ์นอกจากน้ี เพื่อเพิม่ความสามารถใน
การแข่งขนัของบรษิทัฯ และส่งผลให้บรษิัทฯ มีผลการด าเนินงานที่ดขี ึ้น บริษัทฯ ยงัมีแผนที่จะ
ลงทุนในธุรกจิใหม่ทีต่่อยอดจากฐานลกูคา้เดมิของธุรกจิหลกัฯ และธุรกจิเกีย่วเนื่อง อาท ิธุรกจิคอล
เซน็เตอรห์รอืการใหบ้รกิารขอ้มลูลกูคา้ (Call Center) ซึง่คาดว่าจะใชเ้งนิทุนจ านวนประมาณไม่เกนิ 
455 ลา้น บาท และจะด าเนินการแลว้เสรจ็ภายในไตรมาส 1 ของปี 2563  

อย่างไรกต็าม แผนกลยุทธก์ารลงทุนขา้งตน้ยงัอยู่ในระหว่างการพจิารณา หากมเีงนิเหลอืจากการ
ลงทุน บรษิทัฯ จะน าไปใชเ้ป็นสว่นหนึ่งของเงนิทุนหมุนเวยีน 

4) เพื่อใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนเพื่อเพิม่สภาพคล่องทางการเงนิ รองรบัการด าเนินงานปกตใินธุรกจิ
หลกั ธุรกจิเกี่ยวเนื่อง และการต่อยอดธุรกจิของบรษิทัฯ และ/หรอืบรษิัทย่อย และรองรบัการปรบั
โครงสรา้งใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ จ านวนประมาณไม่เกนิ 57.21 ลา้นบาท 

ทัง้น้ี แผนการใช้เงินดงักล่าวข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กบัผลประกอบการ กระแสเ งินสด 
แผนการด าเนินธุรกิจ แผนการลงทุน  จ านวนเงินที่ได้รบัหลงัจากการเพิ่มทุน ความจ าเป็น และความ
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เหมาะสมอื่นๆ ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัฯ เหน็สมควร โดยจะค านึงถงึประโยชน์ของบรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้
เป็นส าคญั 

3. ผลกระทบท่ีมีต่อผูถื้อหุ้นเดิมจากการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม 

3.1 ผลกระทบต่อสดัส่วนการถือหุ้นของผูถื้อหุ้น (Control Dilution)  

ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ทุกรายจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนตามสทิธ ิจะไม่มผีลกระทบต่อสดัสว่นการถอืหุน้  
ผูถ้อืหุน้เดมิจะไม่ไดร้บัผลกระทบต่อสดัสว่นการถอืหุน้  

แต่ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้เลอืกจะไม่ใชส้ทิธจิองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนตามสทิธทิีต่นมอียู่เลย และผูถ้อืหุน้
อื่นใชส้ทิธจิองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนตามสทิธทิีม่อียู่ และ/หรอื จองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนเกนิกว่าสทิธ ิ
(Oversubscription) จนมกีารจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนครบทัง้จ านวน จะเกดิผลกระทบต่อสทิธกิาร
ออกเสยีงของผุถ้อืหุน้บรษิทัฯ (Control Dilution) โดยผูถ้อืหุน้เดมิจะมสีทิธกิารออกเสยีงของผูถ้อืหุน้
บรษิทัฯ ลดลงประมาณรอ้ยละ 76.92 โดยสามารถค านวณไดด้งันี้ 

= จ านวนหุน้สามญัเพิม่ทุนทีเ่สนอขายแก่ผูถ้อืหุน้เดมิ / (จ านวนหุน้สามญัเพิม่ทุนทีเ่สนอขาย
แก่ผูถ้อืหุน้เดมิ + จ านวนหุน้ทีช่ าระแลว้) 

= 13,559,901,206 / (13,559,901,206 + 4,067,970,362) 

= รอ้ยละ 76.92 

3.2 ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution) 

ภายหลงัการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทุนทีเ่สนอขายใหแ้ก่ผู้ถอืหุน้เดมิของบรษิทัฯ ตามสดัส่วน
การถอืหุน้ (Rights Offering) จะไม่สง่ผลกระทบต่อราคาหุน้ของบรษิทัฯ เนื่องจากไม่มรีาคาตลาด 

3.3 ผลกระทบต่อก าไรสุทธิของหุ้น (EPS Dilution) 

= (EPS ก่อนเสนอขาย – EPS หลงัเสนอขาย) / EPS ก่อนเสนอขาย 

โดย “EPS ก่อนเสนอขาย” = ก าไรสทุธขิองบรษิทัฯ  4 ไตรมาสล่าสดุ / จ านวนหุน้ทีช่ าระแลว้ 

= 231,429,103.00 / 4,067,970,362 

= 0.06 บาทต่อหุน้ 

โดย “EPS หลงัเสนอขาย”  = ก าไรสทุธขิองบรษิทัฯ 4 ไตรมาสล่าสดุ / (จ านวนหุน้ทีช่ าระแลว้ +จ านวน
หุน้สามญัเพิม่ทุนทีเ่สนอขายแก่ผูถ้อืหุน้เดมิ) 

= 231,429,103.00 / (4,067,970,362 + 13,559,901,206) 

= 0.01 บาทต่อหุน้ 
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โดยก าไรสุทธขิองบรษิทัฯ 4 ไตรมาสล่าสุด คอื ไตรมาส 1/2562, ไตรมาส 4/2561, ไตรมาส 3/2561 
และ ไตรมาส 2/2561 

ดงันัน้ ผลกระทบต่อสว่นแบ่งก าไรของผูถ้อืหุน้ (EPS Dilution) เท่ากบั 

= (0.06 – 0.01) / 0.06 

= รอ้ยละ 76.92 

4. ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทัฯ เก่ียวกบัการเพ่ิมทุน 

(1) เหตผุลและความจ าเป็นของการเพ่ิมทุน 

บรษิทัฯ มคีวามจ าเป็นทีจ่ะต้องเพิม่ทุน เพื่อใหบ้รษิทัฯ มเีงนิทุนในการช าระหน้ีสนิและเพื่อรองรบั
แผนการด าเนินธุรกจิ ดงัทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 2. วตัถุประสงคข์องการออกหุน้ใหม่ และแผนการใชเ้งนิ ของ
สารสนเทศฉบบันี้ คณะกรรมการบรษิทัฯ จงึพจิารณาออกหุน้สามญัเพิม่ทุนเพื่อจดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้
เดมิ เพื่อน าเงนิทีไ่ดร้บัจากการเพิม่ทุนดงักล่าวมาใชเ้ป็นแหล่งเงนิทุนใหก้บับรษิทัฯ เพื่อช าระหนี้สนิ
ของบริษัทฯ เพิม่สภาพคล่องทางการเงนิ และเป็นแหล่งเงนิทุนและ/หรอืใช้เป็นเงนิทุนหมุนเวียนเพื่อ
รองรบัการด าเนินงาน การขยายธุรกจิหลกัของบรษิทัฯ และ/หรอืธุรกจิทีเ่กีย่วเนื่อง และการต่อยอดธุรกจิ
ในอนาคต เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ในปจัจุบนัและเพื่อช่วย
ส่งเสริมให้บริษัทฯ มีศกัยภาพในการสร้างความมัน่คงและเสถียรภาพส าหรบัการประกอบธุรกิจของ
บรษิทัฯ ในระยะยาว 

(2) ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินท่ีได้จากการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุน 

บรษิทัฯ คาดว่าจะด าเนินการออกและเสนอขายหุน้ใหก้บัผูถ้อืหุน้เดมิ และจะไดร้บัเงนิจากการเสนอ
ขายหุน้ดงักล่าวจ านวน 813.59 ลา้นบาท หากผูถ้อืหุน้เดมิทุกรายใชส้ทิธจิองซือ้หุ้นเพิม่ทุนทีอ่อก
ใหม่ทัง้หมดจนเตม็จ านวน ภายในธนัวาคม 2562 

(3) ความสมเหตุสมผลของการเพ่ิมทุน แผนการใช้เงินท่ีได้จากการเสนอขายหุ้น และโครงการท่ีจะ
ด าเนินการ รวมทัง้ความเพียงพอของแหล่งเงินทุน 

บรษิทัฯ มคีวามจ าเป็นทีจ่ะต้องระดมทุนเพิม่เตมิประมาณ 813.59 ลา้นบาท เพื่อใชช้ าระหนี้สนิของ
บรษิทัฯ และลดภาระตน้ทุนทางการเงนิ รวมถงึการรองรบัแผนการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ ทีจ่ะขยาย
ธุรกิจหลกัของบริษัทฯ และ/หรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง และการต่อยอดธุรกิจในอนาคต เพื่อสร้าง
ศกัยภาพการแขง่ขนักบัผูป้ระกอบการรายอื่น ซึง่สง่ผลใหบ้รษิทัฯ มคีวามตอ้งการเงนิทุนหมุนเวยีน
ทีเ่พิม่ขึน้ โดยเมื่อพจิารณาแนวทางต่าง ๆ ในการระดมทุนแลว้ คณะกรรมการบรษิทัฯ มคีวามเหน็
ว่าการเสนอขายหุน้เพิม่ทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิเป็นวธิกีารระดมทุนทีม่คีวามเหมาะสม สมเหตุสมผล
และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบรษิทัฯ ในสถานการณ์ปจัจบุนั 

ทัง้นี้ การเสนอขายหุน้เพิม่ทุนในครัง้นี้จะท าใหบ้รษิทัฯ สามารถระดมทุนไดจ้ านวนประมาณ 813.59 
ลา้นบาท จะท าใหบ้รษิทัฯ มเีงนิเพยีงพอต่อการช าระหน้ีสนิและแผนการด าเนินธุรกจิทีว่างไว้ ดงัที่
ระบุไวใ้นขอ้ 2. วตัถุประสงคข์องการออกหุน้ใหม่ และแผนการใชเ้งนิ ของสารสนเทศฉบบันี้ 
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(4) ผลกระทบท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนฐานะการเงินและผล
การด าเนินงานของบริษทัฯ อนัเน่ืองมาจากการเพ่ิมทุนและการด าเนินการตามแผนการใช้เงิน 

การเพิ่มทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นสามญัให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ในครัง้น้ี จะช่วย
ส่งเสรมิให้บรษิัทฯ มผีลการด าเนินงานและฐานะการเงนิทีแ่ขง็แกร่งขึน้ โดยบรษิัทฯ จะน าเงนิที่
ไดร้บัจากการเพิม่ทุนดงักล่าวไปใชใ้นการช าระหน้ีสนิระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ รวมถงึการขยาย
ธุรกิจหลกัของบริษัทฯ หรอืธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง และการต่อยอดธุรกจิในอนาคต และรองรบัความ
ตอ้งการเงนิทุนหมุนเวยีนทีส่งูขึน้ เพื่อใหบ้รษิทัฯ มศีกัยภาพในการแข่งขนักบัผูป้ระกอบการรายอื่น
ในอุตสาหกรรม ทัง้น้ี การเพิม่ทุนดงักล่าวจะสง่ผลดต่ีอการเตบิโตและเพิม่ความสามารถในการท า
ก าไรของบริษัทฯ โดยไม่กระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทฯ รวมถึงช่วยให้บริษัทฯ 
สามารถด าเนินธุรกิจต่อไปได้และมีสถานภาพทางการเงินและฐานทุนที่มัน่คง ซึ่งจะก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อบรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้ทุกราย  

(5) ผลกระทบท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นกบับริษัทฯ ในกรณีท่ีไม่สามารถเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุนได้ทัง้
จ านวน 

หากบรษิทัฯ ไม่สามารถเสนอขายหุน้ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัสว่นการถอืหุน้ (Rights Offering) ได้
ครบทัง้จ านวน บรษิทัฯ กจ็ะใชก้ารจดัสรรตามวตัถุประสงคค์วามจ าเป็นและสมควรตามจ านวนเงนิที่
ไดร้บั และบรษิทัฯ อาจพจิารณาหาแหล่งเงนิทุนอื่นเพิม่เตมิต่อไป เช่น การออกและเสนอขายหุน้
สามญัเพิม่ทุนให้แก่นักลงทุนแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement) การกูย้มืเงนิจากสถาบนั
การเงนิ การออกหุน้กู ้และการออกตัว๋แลกเงนิ (Bill of Exchange) เป็นตน้ โดยบรษิทัฯ จะพจิารณา
อย่างรอบคอบโดยค านึงถงึสถานการณ์ในขณะนัน้ต่อไป 

5. ค ารบัรองของคณะกรรมการบริษทัฯเก่ียวกบัการเพ่ิมทุน 

ในกรณีทีก่รรมการของบรษิทัฯ ไม่ปฏบิตัหิน้าทีใ่หเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ 
ตลอดจนมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ดว้ยความซื่อสตัยส์ุจรติและระมดัระวงัรกัษาผลประโยชน์ของบรษิทัฯ ในเรื่องที่
เกีย่วกบัการเพิม่ทุน โดยกระท าการหรอืละเวน้การกระท าการใดอนัเป็นการไม่ปฏบิตัิหน้าที่ดงักล่าวและ
ก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่บรษิทัฯ บรษิทัฯ สามารถเรยีกค่าสนิไหมทดแทนจากกรรมการคนนัน้ได ้แต่หาก
บรษิัทฯไม่เรยีกร้องค่าสนิไหมทดแทนดงักล่าว ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกนัไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นที่
จ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด จะแจง้ใหบ้รษิทัฯด าเนินการเรยีกรอ้งได ้และหากบรษิทัฯไม่ด าเนินการตามทีผู่ถ้อืหุน้
แจง้ ผูถ้อืหุน้นัน้ ๆ สามารถฟ้องเรยีกรอ้งค่าเสยีหายจากกรรมการคนดงักล่าววแทนบรษิทัฯ ไดต้ามมาตรา 
85 แห่งพระราชบญัญตัิบรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) นอกจากน้ี หากการ
กระท าการหรือละเว้นกระท าการใดของกรรมการ อนัเป็นการไม่ปฏิบตัิหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ตลอดจนมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ดว้ยความซื่อสตัยส์ุจรติและระมดัระวงั
รกัษาผลประโยชน์ของบรษิทัฯ ในเรื่องที่เกี่ยวกบัการเพิม่ทุนนัน้ เป็นเหตุให้กรรมการหรอืบุคคลที่มคีวาม
เกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ บรษิทัฯ อาจฟ้องเรยีกให้กรรมการรบัผดิชอบในการส่งคนืประโยชน์
ดงักล่าวแก่บรษิทัฯ ได ้หรอืผูถ้อืหุน้ซึง่ถอืหุน้และมสีทิธอิอกเสยีงรวมกนัไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 ของจ านวนสทิธิ
ออกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัฯ จะแจง้ใหบ้รษิทัฯ ด าเนินการดงักล่าวได ้ซึง่หากบรษิทัฯไม่ด าเนินการตามทีผู่้
ถือหุ้นแจ้งภายใน 1 เดอืน นับแต่วนัที่ได้รบัแจ้ง ผูถ้อืหุ้นสามารถใชส้ทิธฟ้ิองเรยีกส่งคนืประโยชน์จาก
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 

ข้อบังคับ 

ของ 

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

หมวดท่ี 6 การจัดประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อ 29.  คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ าปีภายใน 4 เดือนนับ  
แต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอ่ืนนอกจากน้ีให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ 

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เม่ือใดก็ได้ตามที่เห็นสมควร ผู้ถือหุ้นคน
หน่ึงหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันท า
หนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลใน
การที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นน้ี คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้
ถือหุ้นภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น 

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่ง
เข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอ่ืนๆ รวมกันได้จ านวนหุ้นตามที่บังคับไว้น้ันจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วันนับแต่
วันครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นน้ี ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม 
โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจ าเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอ านวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใดจ านวนผู้
ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 33. ของข้อบังคับน้ี ผู้ถือหุ้นตามวรรคสาม
ต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งน้ันให้แก่บริษัท 

ข้อ 30. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจ าปีพึงกระท ามีดังต่อไปน้ี 

(1) รับทราบรายการของคณะกรรมการแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบ 1 ปีท่ีผ่านมา 

(2) อนุมัติงบดุลและบัญชีก าไรขาดทุน 

(3) อนุมัติจัดสรรเงินก าไร 

(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 

(5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท 

(6) กิจการอื่นๆ 
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ข้อ 31. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น  ให้คณะกรรมการจัดท าหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา 
ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็น
เรื่องที่จะเสนอต่อท่ีประชุมเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพ่ือพิจารณาแล้วแต่กรณีรวมท้ังความเห็นของคณะกรรมการ
ในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาค า
บอกกล่าวการนัดประชุมน้ันในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน และต้องก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วันด้วย 

ข้อ 32. ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
แทนกันก็ได้ โดยท าเป็นหนังสือตามแบบท่ีกฎหมายก าหนดและให้ผู้รับมอบฉันทะยื่นต่อประธานกรรมการ หรือ ผู้
ที่ประธานกรรมการก าหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้าร่วมประชุม 

ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและหรือผู้รับมอบฉันทะไม่น้อยกว่า 25 คนหรือไม่น้อยกว่า 
ก่ึงหน่ึงของจ านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 

ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเม่ือล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมงจ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้า
ร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นน้ันได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้
การประชุมเป็นอันระงับไป แต่ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นน้ันมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัด
ประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังน้ี  ไม่
บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม 

ข้อ 34. ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่
ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้   ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในท่ี
ประชุม   ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมี แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้น
คนหน่ึงเป็นประธานในที่ประชุม 

ข้อ 35. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อบังคับ
ของบริษัทว่าด้วยการประชุม     และให้การประชุมด าเนินไปตามล าดับวาระที่ก าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้น
แต่ที่ประชุมจะมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมให้เปลี่ยนล าดับระเบียบ
วาระ 

ข้อ 36. เว้นแต่ในกรณีที่ข้อบังคับน้ีหรือกฎหมายก าหนดบังคับไว้เป็นอย่างอื่น  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 โปรดแสดงบัตรประจ าตัวประชาชนฉบับจริง หรือ บัตร

ประจ าตัวข้าราชการฉบับจริง หรือใบขับขี่ฉบับจริง ที่ยังไม่หมดอายุ  
- ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติต่างประเทศ โปรดแสดงบัตรประจ าตัวคนต่างประเทศ หรือ 

หนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินฉบับจริงเพื่อลงทะเบียน 
- กรณีมีการแก้ไขชื่อ-ชื่อสกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปล่ียนแปลงดังกล่าว 

2. กรณีมอบฉันทะ 
- ผู้ถือหุ้นต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม และ

ออกเสียงลงคะแนนโดยไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการ
ลงคะแนนเสียงได้ ทั้งน้ี แบบหนังสือมอบฉันทะปรากฏตามสิ่งทีส่่งมาด้วย 8  

- ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหน่ึงตามความประสงค์  หรือมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งทีส่่งมาด้วย 6 

- ผู้มอบฉันทะอาจแสดงความประสงค์ที่จะออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระของการประชุมว่า เห็น
ด้วยไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยก าหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะเพื่อให้ผู้รับมอบฉันทะออก
เสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะ 

- เพื่อความสะดวกในการตรวจเอกสาร ขอความร่วมมือโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสาร
ประกอบการมอบฉันทะให้ถึงบริษัทฯ ภายในวันที ่14 พฤศจกิายน  2562 

- ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งหนังสือมอบฉันทะไว้ ณ สถานที่ลงทะเบียนส าหรับผู้รับมอบฉันทะในวัน
ประชุม (ก่อนเวลาประชุม) โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรือขีด
ลบข้อความที่ส าคัญ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามก ากับไว้ทุกแห่ง 

- หนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท 

เอกสารที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะ 

 หนังสือมอบฉันทะท่ีกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน  และลงลายมือชื่อของผู้ถือหุ้น (ผู้มอบ
ฉันทะ) ผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว 

 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา 
- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย :  

ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือ บัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ที่ยังไม่
หมดอายุ ของผู้มอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ 
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- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติต่างประเทศ :  
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุของผู้มอบฉันทะ
พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ 

 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล 

-  นิติบุคคลสัญชาติไทย : ส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลของกระทรวงพาณิชย์  หรือ
หน่วยงานที่มีอ านาจรับรองที่ได้ออกให้ไม่เกิน 1 ปี ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มี
อ านาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลน้ัน ๆ และส าเนาภาพถ่ายบัตรประจ าตัวประชาชน 
หรือ บัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของ
กรรมการผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคลท่ีได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ  ซึ่งรับรอง
ความถกูต้องโดยกรรมการดังกล่าว 

-  นิติบุคคลสัญชาติต่างด้าว : ผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลจะต้องลงลายมือช่ือ พร้อม
ประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ในหนังสือมอบฉันทะ  และส าเนาภาพถ่ายที่ลงนามรับรอง 
หนังสือเดินทาง ของผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคลน้ัน 

-  กรณีการใช้พิมพ์ลายน้ิวมือแทนการลงลายมือชื่อให้พิมพ์ลายน้ิวหัวแม่มือซ้ายและเขียน
ข้อความก ากับไว้ว่า “ลายพิมพ์หัวแม่มือซ้ายของ ...............” และต้องมีพยาน 2 คน 
รับรองว่าเป็นลายพิมพ์น้ิวมืออันแท้จริงของผู้น้ัน และต้องพิมพ์ลายน้ิวมือต่อหน้าพยาน 
ซึ่งพยานต้องลงลายมือชื่อรับรองและต้องแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือ บัตร
ประจ าตัวข้าราชการของพยานลงนามรับรองส าเนาถูกต้องแนบไปพร้อมกันด้วย 

-  ในการประชุมผู้ถือหุ้น ถ้าผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นอาจ
เลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหน่ึงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นเป็นผู้รับมอบ
ฉันทะ หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้ออกเสียงลงคะแนน
แทนได้ 

-  ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะ โปรดส่งหนังสือ
มอบฉันทะที่ได้จัดท าขึ้น และลงนามครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กล่าวข้างต้นไปยังส านัก
เลขานุการบริษัทฯ พร้อมเอกสารต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง โดยส่งถึงบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการ
ประชุมอย่างน้อย 1 วัน 

กรณีการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นท่ีเป็นชาวต่างประเทศและแต่งต้ังให้คัสโตเดียน  (Custodian) ในประเทศไทยเป็น
ผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้แสดงเอกสาร ดังน้ี: 

- เอกสารหลักฐานจากคัสโตเดียน (Custodian) 
1) หนังสือมอบฉันทะ ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อ

ของผู้มี อ านาจกระท าการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งเป็นผู้มอบ
ฉันทะ และผู้รับมอบฉันนทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว 
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2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญาตประกอบ
ธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian) 

3) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่ง
ออกไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมและรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจกระท า
การแทนของคัสโตเดียน (Custodian) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้มีอ านาจ
กระท าการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซ่ึงลงนามในฐานะผู้มอบฉันทะมี
อ านาจกระท าการแทนคัสโตเดียน (Custodian) 

4) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ 
หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มี
อ านาจกระท าการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือช่ือรับรอง
ส าเนาถูกต้อง 

- เอกสารหลักฐานจากผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลต่างประเทศ 

1) หนังสือมอบอ านาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลง
นามในหนังสือมอบฉันทะแทน 

2) ส าเนาเอกสารการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล และ/หรือหนังสือรับรองนิติ
บุคคลที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจของประเทศที่นิติบุคคลน้ันจด
ทะเบียนจัดตั้งซึ่งออกไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุม ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยผู้
มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล พร้อมประทับตราส าคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) 
รวมทั้งมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบ
อ านาจมีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคล 

3) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุของ
ผู้แทนนิติบุคคล และลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง 

โดยเอกสารดังกล่าวข้างต้น ต้องมีการรับรองเอกสารโดย Notary Public และมีอายุการ
รับรองเอกสารไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุม ท้ังน้ี เอกสารใดท่ีมิได้มีต้นฉบับเป็น
ภาษาอังกฤษ จะต้องจัดท าค าแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และให้ผู้มีมี
อ านาจลงนามแทนนิติบุคคลน้ันลงนามรับรองความถูกต้องของค าแปล พร้อม
ประทับตราส าคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) 
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เอกสารหลักฐานจากผู้รับมอบฉันทะ 

ให้แสดงบัตรประจ าตัวประชาชนฉบับจริง หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการฉบับจริง หรือใบขับขี่ฉบับจริง 
หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะ  

3. กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม : 

ให้ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนโดยจะต้องมี
เอกสารค าสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดก ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอ านาจ อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวัน
ประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย 

4. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์ :  

ให้บิดา/มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วม
ประชุมแทน โดยจะต้องน าส าเนาทะเบียนบ้านหรือส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (ถ้ามี) ของผู้ถือหุ้นที่
เป็นผู้เยาว์มาแสดงเพิ่มเติมด้วย 

5. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ :  

ให้ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน  โดย
จะต้องมีเอกสารค าสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอ านาจอายุไม่เกิน 
6 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย 

การลงทะเบียน 

เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะเปิดรับลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุม 1 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 12.30 น. เป็นต้น
ไป 

การออกเสียงลงคะแนน   
1. การออกเสียงลงคะแนนจะกระท าโดยเปิดเผย โดยให้นับหุ้นหน่ึงหุ้นมีเสียงหน่ึงเสียง และมติของที่ประชุม

ผู้ถือหุ้นน้ัน ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปน้ี 

- ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามี
คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

- ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมาย และหรือข้อบังคับบริษัทฯ ก าหนด ไว้แตกต่างจากกรณีปกติ  ก็ให้
ด าเนินการให้เป็นไปตามที่ก าหนดน้ัน โดยประธานในที่ประชุมจะต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุม
รับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว 

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 มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
-  เนติบัณฑิตไทย ส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตสภา 
-  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 

- วุฒิบัตรหลักสูตรบริหารจัดการด้านความม่ันคงชั้นสูง "รุ่นที่ 6" 
- ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ-ร่วมเอกชนรุ่นที่ 24 ประจ าปี

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
ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า 

-ไม่มี- 

2.   เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ  -ไม่มี- 

3.   มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส าคัญอันอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท า
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 มีความเป็นอิสระ
จากผู้ถือหุ้นใหญ่ และ ผู้บริหารของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์อันอาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน 

ทั้งน้ีนิยามกรรมการอิสระของบริษัทเท่ากับข้อก าหนดขั้นต่ าของส านักงาน กลต.และตลาดหลักทรัพย์ ฯ 

คุณสมบัติกรรมการอิสระ 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
บริษัทที่เก่ียวข้อง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท ทั้งน้ีให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เก่ียวข้องตามมาตรา 
258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาด้านอื่นใดที่ได้รับ
ผลตอบแทนประจ า หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งน้ี  ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็น
ข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท 

3. กรรมการอิสระจะต้องไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางการค้า ทางธุรกิจ ส่วนได้เสียทางการเงินหรือ
ผลประโยชน์อื่นๆ ในการบริหารจัดการ ทั้งในทางตรงหรือทางอ้อมกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน หรือไม่
เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 
2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งต้ัง 

4. กรรมการอิสระจะต้องไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฏหมายในลักษณะ
ที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่ น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่   ผู้มีอ านาจควบคุม หรือ
บุคคลท่ีได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย  

5. กรรมการอิสระจะต้องไม่ท าการเป็นตัวแทนอย่างเปิดเผยหรืออย่างไม่เปิดเผยของกรรมการบริษัท  
 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นใดซึ่งเป็นผู้เก่ียวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่คนใดหรือกลุ่มผู้ถือหุ้นใดของบริษัท 

6. กรรมการอิสระจะต้องท าหน้าที่และใช้วิจารณญาณของตน โดยไม่ได้รับอิทธิพลจากกรรมการ ผู้บริหาร
หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งบุคคลท่ีเก่ียวข้องหรือญาติ 

7. กรรมการอิสระจะต้องไม่เป็นหรือเคยเป็น ผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม   ผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของนิติ
บุคคลท่ีเป็นส านักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม    ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อ านาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการ
แต่งตั้ง 
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8. กรรมการอิสระจะต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ  ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่
ปรึกษา กฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน หรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท ทั้งน้ีในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ
เป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพน้ันด้วย 
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งต้ัง 

9. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย  
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลุกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับ
เงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละหน่ึงของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มี
สภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

10. กรรมการอิสระจะต้องไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกับการ
ด าเนินงานของบริษัท 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 
Enclosure 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  
โดยถือหุ้นจ านวนทั้งสิ้นรวม        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.  ชือ่         นายอภิวุฒิ  ทองค า            อายุ            58  ปี  อยู่บ้านเลขที่         27 ซ.อินทามระ  37                     

Name     Mr. Apivut  Thongkam  , Independent Director, Age    58 years, residing at       27 Soi  Inthamara 37 
ถนน                          ต าบล/แขวง                   ดินแดง  อ าเภอ/เขต             ดินแดง                      
Road                            Tambol/Khwaeng        Dindang   Amphur/Khet       Dindang 
จังหวัด     กรุงเทพฯ       รหัสไปรษณีย ์               10400  หรือ 
Province                      Bangkok                  Postal  Code                    10400   or 

 2.  ชือ่                                                           อายุ     ปี  อยู่บ้านเลขที่                              
Name     Age     years, residing at      
ถนน                          ต าบล/แขวง                       อ าเภอ/เขต                                  
Road                            Tambol/Khwaeng        Amphur/Khet        
จังหวัด                    รหัสไปรษณีย ์                   
Province                      Postal  Code                           
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คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพ่ือเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้
ถือหุ้นคร้ังที่ 2/2562 ของบริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ในวันที่  18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง
ประชุม ชั้น 9 ห้องประชุม B  อาคารอินเตอร์ลิงค์ทาวเวอร์ (อาคารเนช่ันทาวเวอร์เดิม)  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. 2/2019 of Nation Multimedia Group Public Company Limited on 18 November 2019 at 1.30 p.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. 
กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระท าไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 
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 / Appointor 
             (......................................................) 
 
    ลงชื่อ / Signed ......................................................  ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy  
            (........................................................) 
 
    ลงชื่อ / Signed ......................................................  ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy  
             (…...................................................) 
 
    ลงชื่อ / Signed ......................................................  ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy  
             (…...................................................) 
 
หมายเหตุ / Remarks   
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยก
จ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
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 
Enclosure 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  
โดยถือหุ้นจ านวนทั้งสิ้นรวม        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.  ชือ่         นายอภิวุฒิ  ทองค า                                               อายุ            58  ปี  อยู่บ้านเลขที่         27 ซ.อินทามระ  37                     
Name       Mr. Apivut  Thongkam  , Independent Director,    Age     58 years, residing at       27 Soi  Inthamara 37   
ถนน          -                ต าบล/แขวง              ดินแดง         อ าเภอ/เขต            ดินแดง                      
Road                            Tambol/Khwaeng   Dindang   Amphur/Khet      Dindang 
จังหวัด     กรุงเทพฯ                             รหัสไปรษณีย ์        10400         หรือ 
Province                      Bangkok                  Postal  Code             10400    or 

 2.  ชือ่                                                           อายุ     ปี  อยู่บ้านเลขที่                              
Name     Age    years, residing at      
ถนน                          ต าบล/แขวง                       อ าเภอ/เขต                                  
Road                            Tambol/Khwaeng        Amphur/Khet        
จังหวัด                    รหัสไปรษณีย ์                   
Province                    Postal  Code                           

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า   เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมวิสามัญผู้
ถือหุ้นครั้งที่ 2/2562 ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562  เวลา 13.30  น. ณ ห้องประชุม ช้ัน 9 ห้องประชุม B  อาคารอินเตอร์ลิงค์ทาว
เวอร์ (อาคารเนช่ันทาวเวอร์เดิม)  ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน 
เวลา และสถานที่อื่นด้วย 
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Anyone to be above shall be my/our proxy holder to attend and vote on my/our behalf at the Extrao rdinary General Meeting of 
Shareholders No.2/2019 on 18 November 2019 at 1.30 p.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 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ประชุมเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 
Agenda 1 To adopt the minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2019 held on 27 September 

2019 

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

วาระที่   2 พิจารณาอนุมัติการโอนทุนส ารองตามกฎหมายและส่วนล้ ามูลค่าหุ้น (ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ) เพ่ือชดเชยผล
ขาดทุนสะสมของบริษัทฯ 

Agenda 2  To consider approving the transfer of legal reserves and share premium (premium on par value of 
ordinary share) to compensate deficit of the Company 

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

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 
เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน 

Agenda 3      To consider approving the decrease of registered capital of the Company and the amendment to the 
Memorandum of Association of the Company Clause 4 to be in accordance with the decrease of registered 
capital 

  เห็นด้วย  เสียง     ไม่เห็นด้วย             เสียง     งดออกเสียง            เสียง 
  Approve     votes                Disapprove                votes         Abstain                          votes     
 
วาระที่  4 พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 

เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน  
Agenda 4 To consider approving the increase of registered capital of the Company and the amendment to the 

Memorandum of Association of the Company Clause 4 to be in accordance with the increase of registered 
capital 
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 เห็นด้วย  เสียง     ไม่เห็นด้วย             เสียง     งดออกเสียง            เสียง 
Approve  votes         Disapprove    votes      Abstain votes     
 

วาระที่  5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ  
Agenda 5 Consider approving the allocation of the newly issued ordinary shares of the Company  

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

 
วาระที่  6 พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
Agenda 6 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. 
กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่มีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือ
มอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 
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  ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวน

หุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
2. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะเท่ากับจ านวนหุ้นที่ระบุไว้ในข้อ (2) หรือจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจ านวนที่ระบุไว้ในข้อ (2) ก็ได้ 
3. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
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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 2/2562 ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 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.2/2019 on November 18, 2019 at 1.30 p.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 
Enclosure 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  ต าบล/แขวง           อ าเภอ/เขต                 จังหวัด      
 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”) 

โดยถือหุ้นจ านวนทั้งสิ้นรวม      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                          ต าบล/แขวง                       อ าเภอ/เขต                                  
Road                            Tambol/Khwaeng        Amphur/Khet        
จังหวัด                    รหัสไปรษณีย ์                   
Province                                                 Postal  Code                           
หรือ /or 
ชื่อ                                                           อายุ     ปี  อยู่บ้านเลขที่                              
Name     Age    years, residing at      
ถนน                          ต าบล/แขวง                       อ าเภอ/เขต                                  
Road                            Tambol/Khwaeng        Amphur/Khet        
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จังหวัด                    รหัสไปรษณีย ์                   
                      Province                                                          Postal Code 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว 
Anyone of these persons 

  2. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัท คือ  
Appoint any one of the following members of the Independent Directors of the Company 
นายอภิวุฒิ ทองค า  Mr. Apivut Thongkam 
(รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ของหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2562) 
(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.2/2019) 

 
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. 
เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 2/2562 ในวันที่ 18 
พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 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 Shareholders No. 2/2019 on 
November 18, 2019 at 1.30 p.m, 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: 
 มอบฉันทะตามจ านวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 
 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 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ประชุมเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 
Agenda 1 To adopt the minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2019 held on 27 September 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 พิจารณาอนุมัติการโอนทุนส ารองตามกฎหมายและส่วนล้ ามูลค่าหุ้น (ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ) เพ่ือชดเชยผล
ขาดทุนสะสมของบริษัท 

Agenda 2  To consider approving the transfer of legal reserves and share premium (premium on par value of 
ordinary share) to compensate deficit of the Company 

   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 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 
เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน 

Agenda 3     To consider approving the decrease of registered capital of the Company and the amendment to the 
Memorandum of Association of the Company Clause 4 to be in accordance with the decrease of registered 
capital 

 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  4  พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 

เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน  
Agenda 4 To consider approving the increase of registered capital of the Company and the amendment to the 

Memorandum of Association of the Company Clause 4 to be in accordance with the increase of registered 
capital 
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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  5  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ 
Agenda 5 Consider approving the allocation of the newly issued ordinary shares of the Company  

 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  6        พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
Agenda 6   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:  
 เห็นด้วย  เสียง  ไม่เห็นด้วย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 
 

(5)  การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะน้ีให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงน้ันไม่ถูกต้อง
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) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณา
หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด  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. 
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กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่า
ข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 
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. 

                                                       
ลงชือ่/Signed …………………………………………...ผู้มอบฉันทะ/Appointor 

(...…………………...…………………….) 

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

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

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

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) หนังสือมอบอ านาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 

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. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้

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  ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนังสือ 
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 2/2562 ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 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.2/2019 on November 18, 2019 at 1.30 p.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   

 


