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หมายเหต ุ:   

1. เปิดรับลงทะเบยีน เวลา 13.00 น. 

2. เพือ่ความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบยีน โปรดน าแบบฟอรม์การลงทะเบยีน มาในวันประชมุ 

3. บรษัิทฯขอแจง้ "งดแจกของช ารว่ย ในงานประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561" 
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วนัท่ี 30 มีนาคม 2561 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561  
เรียน ท่านผูถื้อหุน้  
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย  1. ส าเนารายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี1/ 2561 

2. หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหากรรมการ 
3. นิยามกรรมการอิสระ 
4. ประวติัของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือใหเ้ขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ 
       แทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ 
5. รายละเอียดเก่ียวกบัผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือเป็นผูส้อบบญัชีประจ าปี 2561 
6. ขอ้บงัคบัของบริษทั หมวดท่ี 6 การจดัประชุมผูถื้อหุน้ 
7. เง่ือนไข หลกัเกณฑ ์และ วิธีปฏิบติั ในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ 
8. ประวติัโดยสงัเขปของกรรมการอิสระท่ีเป็นตวัแทนรับมอบฉนัทะ 
9. แบบฟอร์มการลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม 
10. หนงัสือมอบฉนัทะ (แบบ ก) และ (แบบ ข) 
11. แผนท่ีแสดงสถานท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

 

 ดว้ยคณะกรรมการของบริษทั เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”)   มีมติใหเ้รียกประชุมสามญั
ผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 ในวนัจนัทร์ท่ี 9 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชุม ชั้น 7  อาคารมหาวิทยาลยัเนชัน่  เลขท่ี 
1854  ก.ม. 4.5 ถนนบางนา-ตราด  แขวงบางนา   เขตบางนา   กรุงเทพมหานคร 10260  เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบ
วาระการประชุมดงัต่อไปน้ี  

 
วาระที่ 1 รายงานผลการด าเนินงานของบริษทัฯ และรายงานคณะกรรมการของบริษทัฯ ส าหรับปี 2560 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพ่ือรายงานสรุปผลการปฎิบตังานของบริษทัฯ และรายงานคณะกรรมการของ
บริษทัฯ ส าหรับปี 2560 ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ไดรั้บทราบ 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษทัฯ ไดพิ้จารณาแลว้เห็นสมควรเสนอรายงานสรุปผลการ
ปฎิบติังานงานของบริษทัฯ ส าหรับปี 2560 ใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 รับทราบ  

 
วาระที่ 2  พจิารณาอนุมตัแิละรับรองงบการเงินประจ าปีส้ินสุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 

เน่ืองดว้ยบริษทัฯ ยงัไม่สามารถออกงบการเงินเพ่ือรับรองผลการด าเนินงานประจ าปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2560 ได ้ซ่ึงเป็นผลมาจากหลกัฐานการตรวจสอบไม่เพียงพอ ท าใหผู้ส้อบบญัชีไม่สามารถสรุปผลการตรวจสอบ
ได ้และบริษทัฯ อยูใ่นระหวา่งการรวบรวมขอ้มลูน าส่งผูส้อบบญัชี ดงันั้น บริษทัฯ จึงมีความจ าเป็นตอ้งงดการพิจารณาใน 
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วาระน้ีไปก่อน โดยเม่ืองบการเงินประจ าปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ไดผ้่านการรับรองจากผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ 
เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ บริษทัฯ จะจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้อีกคร้ัง เพ่ือพิจารณาอนุมติังบการเงินของบริษทัดงักล่าว 

 
วาระที่ 3 พจิารณาอนุมตัิงดจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี  ส้ินสุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 

เน่ืองดว้ยบริษทัฯ ยงัไม่สามารถออกงบการเงินเพ่ือรับรองผลการด าเนินงานประจ าปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2560 ได ้ซ่ึงเป็นผลมาจากหลกัฐานการตรวจสอบไม่เพียงพอ ท าใหผู้ส้อบบญัชีไม่สามารถสรุปผลการตรวจสอบ
ได ้และบริษทัฯ อยูใ่นระหวา่งการรวบรวมขอ้มูลน าส่งผูส้อบบญัชี ดงันั้น บริษทัฯ จึงมีความจ าเป็นตอ้งงดการพิจารณาใน
วาระน้ีไปก่อน และจะน าไปพิจารณาในการประชุมผูถื้อหุน้ในคร้ังถดัไป 

วาระที่ 4  พจิารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระและแก้ไขอ านาจกรรมการ 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล  : ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ท่ี 15 ก าหนดว่าในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น

ประจ าปีทุกคร้ัง ใหก้รรมการ 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมดขณะนั้นพน้จากต าแหน่ง  ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่ง
ออกให้เป็นสามส่วนไม่ไดก้็ให้ออกโดยจ านวนท่ีใกลเ้คียงท่ีสุดกบัส่วน 1 ใน 3 ปัจจุบนับริษทัฯ มีกรรมการทั้งส้ิน 8 ราย 
โดยในปี  2561 มีกรรมการท่ีออกตามวาระจ านวน  3 ราย ดงัน้ี 

1)  นายมารุต     อรรถไกวลัวที ต าแหน่ง ประธานกรรมการ 
2)  นายสุพจน์ เพียรศิริ  ต าแหน่ง กรรมการ 
3)  นายสนธิญาณ ช่ืนฤทยัในธรรม ต าแหน่ง กรรมการ 

ทั้งน้ี นายสุพจน์ เพียรศิริ   ต าแหน่งกรรมการ ไดแ้จง้ความประสงค์ไม่ขอรับเลือกเพ่ือแต่งตั้งให้กลบัเขา้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการของบริษทัฯ  อีกวาระหน่ึง เน่ืองดว้ยติดภารกิจอ่ืนท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบหลายประการ  

นอกจากน้ีบริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยสามารถเสนอช่ือบุคคลท่ีเห็นว่ามีคุณสมบติัเหมาะสม เพ่ือ
รับการคดัเลือกเป็นกรรมการบริษทัฯ ตั้งแต่วนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2560 ถึงวนัท่ี 26 มกราคม 2561 ผ่านทางเวบ็ไซตข์อง 
บริษทัฯ ผลปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอช่ือบุคคลเพ่ือด ารงต าแหน่งกรรมการ 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพิ้จารณาแลว้ มีมติเห็นชอบใหเ้สนอต่อท่ีประชุม
สามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561 เพ่ือพิจารณาแต่งตั้ง นายมารุต อรรถไกวลัวที และนายสนธิญาณ ช่ืนฤทยัในธรรมกลบัเขา้
ด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง และ เสนอให้พิจารณาแต่งตั้งนายธัชพงศ์ ธรรมพุฒิพงศ์ เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ แทน      
นายสุพจน ์เพียรศิริ ท่ีครบวาระ  

พร้อมกนัน้ี คณะกรรมการไดมี้มติเห็นชอบให้น าเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561 เพ่ือ
พิจารณาอนุมติัการแกไ้ขอ านาจลงนามผกูพนับริษทัของกรรมการให้สอดคลอ้งกบัการแต่งตั้งกรรมการใหม่ขา้งตน้ เป็น
ดงัน้ี  

“นายมารุต อรรถไกวลัวที นายเทพชยั แซ่หย่อง นายสมชาย มีเสน นายสนธิญาณ ช่ืนฤทยัในธรรม นายธชัพงศ ์
ธรรมพุฒิพงศ ์กรรมการสองในหา้คนน้ีลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบริษทั” 
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(ขอ้มลูรายละเอียดของกรรมการท่ีไดรั้บการเสนอใหพิ้จารณาแต่งตั้งกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทัฯ 

อีกวาระหน่ึงและกรรมการท่ีแต่งตั้งใหม่ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4)  
 

วาระที่ 5 พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการ  
ข้อเท็จจริงและเหตุผล :  บริษทัฯ พิจารณาเสนอค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 และปี 2561 โดย

เสนอใหจ่้ายค่าตอบแทนเฉพาะกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร โดยส าหรับกรรมการ
บริษทัท่ีเป็นพนกังานของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ยจะไม่ไดรั้บค่าตอบแทนกรรมการ 

 
เน่ืองจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2560 เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2560 ท่ีผ่านมามิไดมี้มติอนุมติั

ค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 เน่ืองจากไดรั้บคะแนนเสียงเห็นชอบนอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของ 
ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม อยา่งไรกต็าม กรรมการของบริษทัฯ ไดส้ละเวลามาปฏิบติัหนา้ท่ีใหก้บับริษทัฯ ในระหว่างปี 2560 จึง
สมควรเสนอให้มีการพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 อีกคร้ัง โดยเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจ าปี 2561 พิจารณาอนุมติัตามวาระยอ่ย ดงัน้ี 

5.1 พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 
5.2 พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561  

ความเห็นคณะกรรมการ :  คณะกรรมการของบริษทัฯ พิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญั
ผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนของกรรมการบริษทัฯ ประจ าปี 2560 และ 2561 เพ่ือก าหนดค่าตอบแทน
ให้แก่กรรมการของบริษทัฯ (เฉพาะกรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นพนักงานของบริษทัและบริษทัย่อย) โดยมีอตัราค่าตอบแทน
เป็นไปตามรายละเอียดท่ีปรากฏ ดงัน้ี 

ต าแหน่ง ขอ้เสนอค่าตอบแทนปี 2561 
(บาทต่อท่าน) 

ค่าตอบแทนปี  2560 
(บาทต่อท่าน) 

ประธานกรรมการ 400,000 400,000 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 400,000 400,000 

กรรมการตรวจสอบ 300,000 300,000 

กรรมการอิสระ 200,000  200,000 

กรรมการท่ีไม่ใช่ผูบ้ริหาร 200,000 200,000 

กรรมการบริหาร (ท่ีมีฐานะเป็น
พนกังานของบริษทัและบริษทัยอ่ย)  

ไม่รับค่าตอบแทนในฐานะ
กรรมการบริษทั 

ไม่รับค่าตอบแทนในฐานะ
กรรมการบริษทั 
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วาระที่ 6 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจ าปี 2561  
  ข้อเท็จจริงและเหตุผล : คณะกรรมการบริษทัฯ โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561   พิจารณาอนุมติัให้แต่งตั้งผูส้อบบญัชีจากบริษทั      
เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีประจ าปี 2561 ของบริษทัฯ ดงัน้ี 

1. นางศศิธร พงศอ์ดิศกัด์ิ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  8802  (เป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัฯ
ในปี 2561 ( เป็นปีท่ี 1)  หรือ 

2. นางสาวมาริษา ธราธรบรรพกลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  5752 หรือ  
3. นายธนิต โอสถาเลิศ   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  5155  

ขอ้มลูและประวติัโดยสงัเขปของผูส้อบบญัชีขา้งตน้ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5 

ทั้งน้ี ผูส้อบบญัชีทั้ง 3 ท่านไม่มีความสัมพนัธ์และไม่มีส่วนไดเ้สียกบับริษทัฯ/ บริษทัย่อย/ กิจการท่ี
ควบคุมร่วมกนั/ ผูบ้ริหาร/ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการ
ตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯและมีผลการปฏิบติังานท่ีดีเป็นท่ีน่าพอใจ รวมถึงมีคุณสมบติัไม่
ขดักบัหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยฯ์   

 นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทัฯ โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอใหท่ี้
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561   พิจารณาอนุมติัค่าสอบบญัชีประจ าปี 2561  ของบริษทัฯ บริษทัย่อยและบริษทัร่วม 
ตามอตัราท่ีระบุไวใ้นส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5  

 ส าหรับค่าบริการอ่ืน บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไม่มีการรับบริการอ่ืนจากส านกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชี
สงักดั บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูส้อบบญัชีและส านกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสงักดัในรอบปีท่ีผา่นมา  

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษทัฯและคณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณากลัน่กรอง
การเลือกผูส้อบบญัชี ตลอดจนก าหนดค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมแลว้ จึงเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 
2561 แต่งตั้งผูส้อบบญัชี  และก าหนดค่าตอบแทนส าหรับปี 2561 ตามท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้  
 
วาระที่ 7 พจิารณาเร่ืองอืน่ ๆ (ถ้าม)ี 

จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักล่าวขา้งตน้โดยพร้อมเพรียงกนั 
ผูถื้อหุ้นท่านใดประสงค์ท่ีจะแต่งตั้งบุคคลอ่ืนมาเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมคร้ังน้ี โปรดกรอก
ขอ้ความและลงลายมือช่ือในหนงัสือมอบฉนัทะตามแนบ และน ามามอบต่อประธานกรรมการหรือเลขานุการบริษทัฯ ก่อน
เร่ิมการประชุม 

 ขอแสดงความนบัถือ 
 

 
  นายมารุต   อรรถไกวลัวที 

  ประธานกรรมการ 
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รายงานการประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้นประจ าปีคร้ังที่ 1/2561 
บริษทั เนช่ัน มลัตมิเีดีย กรุ๊ป จ ากดั (“บริษทัฯ”) 

ประชุมวนัพุธที่ 28 กมุภาพนัธ์ 2561 เวลา 10.00น. 

ณ ห้องประชุม ช้ัน 7 อาคารมหาวทิยาลยัเนช่ัน เลขที่ 1854 ก.ม. 4.5 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา 
กรุงเทพมหานคร  

ก่อนเร่ิมการประชุม นางศุภวรรณ วราภรณ์ โต๋ห์ และ นายอาชวินท ์สุกสี (“ผู้ด าเนินการประชุม”) ไดรั้บ
มอบหมายใหเ้ป็นผูด้าํเนินการประชุม แจง้ต่อท่ีประชุมว่า ปัจจุบนับริษทัฯ มีทุนจดทะเบียน 2,663,572,194.95 บาท 
และทุนท่ีชาํระแลว้ 2,155,959,048.86 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั 4,067,847,262 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 
0.53 บาท และในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีคร้ังท่ี 1/2561 น้ี มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง และโดย
การมอบฉนัทะรวม 107 ราย นบัรวมจาํนวนหุน้ได ้2,657,003,766 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 65.32 ของหุน้ท่ีจาํหน่าย
ไดท้ั้งหมดของบริษทัฯ ครบเป็นองคป์ระชุม ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 

กรรมการบริษทัที่เข้าร่วมประชุม  

1  นายมารุต อรรถไกวลัวที                 ประธานกรรมการบริษทัซ่ึงจะปฏิบติัหนา้ท่ีประธานในท่ีประชุมวนัน้ี 
2 นายอภิวฒิุ ทองคาํ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
3 นายชยัสิทธ์ิ ภูวภิรมยข์วญั                     กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
4  นางวรางคณา กลัยาณประดิษฐ                       กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
5   นายสมชาย มีเสน กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
6   นายสุพจน ์เพียรศิริ                      กรรมการและผูอ้าํนวยการอาวโุสฝ่ายบญัชี 

กรรมการบริษทัที่มไิด้เข้าร่วมประชุม 
1. นายเทพชยั แซ่หยอ่ง รองประธานกรรมการ 
2. นายสนธิญาณ ช่ืนฤทยัในธรรม กรรมการ 

ที่ปรึกษาทางการเงนิอสิระ ที่เข้าร่วมประชุม 

บริษทั แคปปิตอล ลิงค ์แอด๊ไวเซอร่ี จาํกดั   
- นายกสิณ เทียนชยั  

ที่ปรึกษากฎหมายของบริษทัฯ ทีเ่ข้าร่วมประชุม 

- นายวิทยา แกว้กงัสดาล  
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เร่ิมการประชุม 

นายมารุต อรรถไกวลัวที ประธานกรรมการบริษทั ทาํหนา้ท่ีประธานในท่ีประชุม กล่าวเปิดการประชุม
วิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2561  และแถลงว่า การประชุมในวนัน้ีจดัข้ึนเพ่ือขอให้ท่านผูถื้อหุ้นมาร่วมกนัพิจารณา
เก่ียวกบัการดาํเนินการตามแผนปรับโครงสร้างธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ โดยการจาํหน่ายทรัพยสิ์นบางรายการของ
บริษทัฯ ซ่ึงปัจจุบนั เช่ือวา่ทุกท่านคงทราบดีถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนและสถานการณ์ท่ีบริษทัฯ เผชิญอยู่เก่ียวกบัภาวะ
ของอุตสาหกรรมส่ือส่ิงพิมพ ์รวมไปถึงภาระหน้ีสินต่างๆ ซ่ึงเกิดจากการประกอบธุรกิจดิจิทลั ทีวี โดยในช่วงท่ีผ่าน
มาบริษทัฯ ไดพ้ยายามแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงคณะกรรมการก็ไดพิ้จารณาร่วมกนัแลว้และเห็นว่าแนวทางท่ีจะ
รับมือกบัปัญหาของบริษทัฯ ในปัจจุบนัได้ดีท่ีสุดคือ คือการลดภาระค่าใช้จ่าย ภาระหน้ีสิน โดยการจาํหน่าย
ทรัพย์สินบางส่วนท่ีไม่ใช่ธุรกิจหลักของบริษัทฯออกไปและมุ่งเน้นการดําเนินธุรกิจหลักท่ีบริษัทฯ มีความ
เช่ียวชาญแทน 

หลงัจากนั้น ประธานฯ ไดข้อใหผู้ด้าํเนินการประชุม เร่ิมพิจารณาตามระเบียบวาระดงัน้ี   
 
วาระที่ 1 พจิารณารับทราบแนวทางการปรับโครงสร้างธุรกจิของกลุ่มเนช่ันและรายละเอยีดการจ าหน่ายทรัพย์สิน

ของบริษทัฯ  
ผูด้าํเนินการประชุม ช้ีแจงรายละเอียดต่อท่ีประชุมวา่   

ตามท่ีได้แจ้งข้อมูลผ่านตลาดหลกัทรัพย์และผูถื้อหุ้นไปแลว้ว่า  บริษทัฯ มีแผนในการจาํหน่าย
ทรัพยสิ์นเพ่ือปรับโครงสร้างธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือรับมือกบัผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากภาวะ
ปัจจุบนัของอุตสาหกรรมส่ือส่ิงพิมพ ์และขณะเดียวกนัยงัเป็นการดาํเนินการตามกลยทุธ์และนโยบายของบริษทัฯ ท่ี
จะมุ่งเนน้การดาํเนินธุรกิจหลกัท่ีบริษทัฯ มีความเช่ียวชาญ กล่าวคือ ธุรกิจผลิตส่ือและเน้ือหาข่าวสาร (contents)  ซ่ึง
ผูถื้อหุน้ทุกท่านไดท้ราบรายละเอียดการจาํหน่ายทรัพยสิ์นในหนงัสือนดัประชุมของบริษทัฯ ดงัน้ี 

1.1 หุน้ทั้งหมดในบริษทั เนชัน่  ย ูจาํกดั (NU) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย ท่ีถือใบอนุญาตและประกอบธุรกิจ
มหาวิทยาลยัเนชัน่  จาํนวนทั้งส้ิน 30,599,999 หุน้ คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 90 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมด NU  

1.2 หุ้นทั้ งหมดในบริษทั แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสต้ิง จาํกัด (BBB) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยผูถื้อ
ใบอนุญาตและดาํเนินธุรกิจช่องทีวีดิจิทลัช่อง NOW 26  จาํนวนรวมทั้งส้ิน 149,999,999  หุน้ คิดเป็นสัดส่วนร้อย
ละ 100 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมด   

1.3 หุ้นทั้งหมดในบริษทั ดบับลิวพีเอส (ประเทศไทย) จาํกดั (WPS) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย ท่ีประกอบ
ธุรกิจและบริการดา้นการพิมพ ์ จาํนวนทั้งส้ิน 42,250,000 หุน้ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 84.5 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมด
ของ WPS  

1.4 หุ้นทั้งหมดในบริษทั เอ็นเอม็แอล จาํกดั (NML)  ท่ีเป็นบริษทัย่อย ท่ีประกอบธุรกิจดา้นการ
บริการขนส่ง  จาํนวนทั้งส้ิน 4,999,998 หุน้ คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 99.99 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมด  

1.5 ท่ีดินและส่ิงปลกูสร้างของบริษทัฯ ซ่ึงเดิมใชเ้ป็นท่ีตั้งสาํนกังานสาขาของบริษทัฯ และบางแปลง
เป็นท่ีดินวา่งเปล่า  รวม 5 แห่ง ดงัน้ี  
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(1) ท่ีดินและอาคารบริเวณถนนบางนา-ตราด กม. 29.5 ซ่ึงประกอบดว้ยท่ีดิน 2 แปลง เน้ือท่ี
ทั้งส้ิน 28 ไร่ 32 ตารางวา และอาคาร 1.5 ชั้น จาํนวน 1 หลงั 

(2) ท่ีดินบริเวณถนนบาง-ตราด กม.5 ซ่ึงประกอบดว้ยท่ีดิน 1 แปลง เน้ือท่ีทั้งส้ิน 5 ไร่ 1 งาน 
14 ตารางวา  

(3) ท่ีดินและอาคารบริเวณตาํบลหายยา อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงประกอบดว้ยท่ีดิน 3 
แปลง เน้ือท่ีทั้งส้ิน 2 ไร่ 3 งาน 54 ตารางวา และอาคาร 2 ชั้น จาํนวน 1 หลงั พร้อมโกดงั 

(4) ท่ีดินและอาคารบริเวณตาํบลเมืองเก่า อาํเภอเมืองจงัหวดัขอนแก่น ซ่ึงประกอบดว้ยท่ีดิน 2  
แปลง เน้ือท่ีทั้งส้ิน  3 งาน 9 ตารางวา และอาคาร 2 ชั้น จาํนวน 1 หลงั พร้อมโกดงั 

(5) ท่ีดินและอาคารบริเวณอาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ซ่ึงประกอบดว้ยท่ีดิน 2  แปลง เน้ือ
ท่ีทั้งส้ิน  1 งาน 1 ตารางวา และอาคาร 3 ชั้น จาํนวน 1 หลงั พร้อมโกดงั 
 

ทั้งน้ี การจาํหน่ายเงินลงทุนใน NU, BBB, WPS และ NML ขา้งตน้จะไม่ส่งผลกระทบต่อการดาํเนิน
ธุรกิจต่อไปในภายหนา้ของกลุ่มบริษทัฯ เน่ืองจากธุรกิจของ NU,  WPS และ NML มิใช่ธุรกิจหลกัในดา้นการผลิต
ส่ือและเน้ือหาข่าวสาร (contents) ท่ีบริษทัฯ มุ่งเนน้ ในขณะท่ีการจาํหน่ายเงินลงทุนใน BBB เป็นไปเพ่ือลดภาระ
ดา้นเงินทุนและรายจ่ายของบริษทัฯ ให้อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสมและมีความพร้อมสาํหรับการดาํเนินธุรกิจหลกัท่ีมี
ความแขง็แกร่งเพ่ือสร้างฐานการเติบโตในอนาคตต่อไป โดยภายหลงัจากท่ีบริษทัฯ จาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัย่อย
ต่างๆ ขา้งตน้ไปแลว้ บริษทัฯ จะมุ่งเนน้การดาํเนินธุรกิจหลกัอนัประกอบดว้ยธุรกิจ ส่ือส่ิงพิมพ ์ (หนงัสือพิมพ์
กรุงเทพธุรกิจ เดอะเนชัน่ คมชดัลึก) การจดักิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง  การผลิตเน้ือหารายการ (contents)   ธุรกิจส่ือ
โทรทศัน์ (สถานีดิจิทลัทีวีช่องข่าว Nation 22) ของกลุ่ม NBC  และธุรกิจของกลุ่ม NINE  ซ่ึงลว้นแต่เป็นธุรกิจท่ี
บริษทัฯ มีประสบการณ์และความเช่ียวชาญท่ีเป็นจุดแขง็ของกลุ่มเนชัน่อยา่งแทจ้ริง 

นอกจากน้ี เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัฯ การจาํหน่ายทรัพยสิ์นขา้งตน้จะดาํเนินการโดยวิธี
ประกวดราคา (Bidding) ซ่ึงบริษทัฯ จะดาํเนินการให้แลว้เสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือนหลงัจากท่ีไดรั้บ
อนุมติัท่ีเก่ียวขอ้งจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ โดยบริษทัฯ จะเปิดโอกาสใหผู้ป้ระกอบธุรกิจและบุคคล
ทัว่ไปท่ีสนใจยื่นเสนอราคาซ้ือทรัพยสิ์นแต่ละรายการตามกระบวนการและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯ กาํหนด และบริษทัฯ 
จะจาํหน่ายทรัพยสิ์นใหแ้ก่ผูท่ี้เสนอราคาสูงสุด โดยอยู่ภายใตเ้ง่ือนไขว่าราคาของทรัพยสิ์นแต่ละรายการท่ีบริษทัฯ 
จะจาํหน่ายไม่วา่กรณีใดๆ จะตอ้งไม่ตํ่ากวา่ “ราคาพ้ืนฐาน” ซ่ึงมีรายละเอียดตามท่ีปรากฏ ดงัน้ี  

 
ลาํดบั รายการทรัพยสิ์น ราคาพ้ืนฐาน 

1 เงินลงทุนทั้งหมดใน NU  317,860,000 บาท 
2 เงินลงทุนทั้งหมดใน BBB 59,100,000 บาท 
3 เงินลงทุนทั้งหมดใน WPS 593,320,000 บาท 
4 เงินลงทุนทั้งหมดใน NML 39,740,000 บาท  
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ลาํดบั รายการทรัพยสิ์น ราคาพ้ืนฐาน 
5 ท่ีดินและส่ิงปลกูสร้าง  

(1) ท่ีดินและอาคารบริเวณถนนบางนา-ตราด กม. 29.5 288,040,000 บาท 
(2) ท่ีดินบริเวณถนนบาง-ตราด กม.5 52,850,000 บาท 
(3) ท่ีดินและอาคารจงัหวดัเชียงใหม่ 51,590,000 บาท 
(4) ท่ีดินและอาคารจงัหวดัขอนแก่น 14,840,000 บาท 
(5) ท่ีดินและอาคารจงัหวดัสงขลา 6,080,000 บาท 

 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคิดเห็น  

คุณนรา ศรีเพชร ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง สอบถามประธานฯ ถึงความจาํเป็นท่ีบริษทัตอ้งนาํวาระ
การจาํหน่ายทรัพยสิ์นของบริษทัเขา้พิจารณาเร่งด่วนในวนัน้ี โดยไม่รอนาํเสนอในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 
2561 ซ่ึงจะจดัข้ึนในอีก 2 เดือนขา้งหนา้  

คุณมารุต อรรถไกวลัวที ประธานกรรมการ ช้ีแจงว่า หลงัจากเขา้มารับตาํแหน่งประธานกรรมการบริษทั รวม
ประมาณ  4 เดือน  และไดร่้วมประชุมกบัผูบ้ริหารของบริษทัมีความเห็นร่วมกนัว่าตอ้งจดัการบริหารโครงสร้างของ
ธุรกิจใหม่ โดยเห็นสมควรตดัจาํหน่ายทรัพยสิ์นท่ีไม่ใช่ธุรกิจหลกัของบริษทัใหเ้ร็วท่ีสุด ซ่ึงจะเป็นผลดีในอนาคต โดย
จะตอ้งดาํเนินการขั้นตอนต่างๆ ให้เสร็จภายใน 6 เดือน เพ่ือแก้ไขปัญหาภาระหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนของบริษทั หากรอ
นาํเสนอเขา้วาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีของบริษทัจะทาํใหย้ืดระยะเวลาออกไปอีก 

คุณสันติพงษ ์กุมารสิงห์ ผูรั้บมอบฉันทะ ขอให้ช้ีแจงรายละเอียดและจาํนวนภาระหน้ีสินของบริษทัท่ีเป็น
สาเหตุใหบ้ริษทัตอ้งจาํหน่ายทรัพยสิ์นในคร้ังน้ี  

 คุณมารุต อรรถไกวลัวที ประธานกรรมการ แจง้วา่ รายละเอียดจาํนวนภาระหน้ีสินท่ี ทางผูบ้ริหารฝ่ายการเงิน
จะสามารถอธิบายเพ่ิมเติมไดช้ดัเจนกวา่ โดยจะช้ีแจงในวาระอ่ืนๆ  

คุณเฉลียว คงตุก ผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง สอบถามว่า  ตามเอกสารหนงัสือเชิญประชุมระบุว่า 
บริษทัเสนอจาํหน่ายทรัพยสิ์นท่ีดินและอาคาร ท่ีเชียงใหม่ ขอนแก่น และสงขลา แจง้ว่าไม่กระทบกบัการดาํเนินงาน
ของบริษทันั้น  มีความเห็นวา่อาจจะกระทบต่อนกัข่าวภูมิภาคของบริษทั ซ่ึงปัจจุบนัใชส้ถานท่ีดงักล่าว  

คุณมารุต อรรถไกวลัวที ประธานกรรมการ ขอให้คุณสมชาย มีเสน กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
ช้ีแจง 

คุณสมชาย มีเสน ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ช้ีแจงว่า ในการจาํหน่ายทรัพย์สินท่ีเป็นท่ีดิน ท่ีเชียงใหม่ 
ขอนแก่น และสงขลา ไม่มีผลกระทบต่อนักข่าวภูมิภาคของบริษทั เน่ืองจากทาํเลท่ีตั้ง เช่นท่ีเชียงใหม่ พบว่าการ
เดินทางติดต่อระหว่างนกัข่าวกบัแหล่งข่าวค่อนขา้งยากลาํบาก อย่างไรก็ตาม ในกรณีท่ีบริษทัจาํหน่ายท่ีดินดงักล่าว
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แลว้ บริษทัมีแผนท่ีจะเช่าอาคารเพ่ือเป็นศูนยข่์าวแทน รวมทั้งจะขยายศูนยข่์าวไปท่ี 3 จงัหวดัชายแดนภาคใตเ้พ่ิมเติม
ดว้ย นอกจากน้ี การเช่าอาคารสามารถ นาํมาทาํประโยชน ์ในการหารายไดใ้หก้บับริษทัไดเ้พ่ิมเติม เช่น ใชป้ระโยชน์ใน
การทาํป้ายโฆษณา( Out of home media) ท่ีกาํลงัเป็นท่ีสนใจในขณะน้ี  

 คุณสุรเชษฐ ์วินิยกลุ ผูรั้บมอบฉนัทะ จากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย สอบถาม ถึงการจาํหน่ายเงินลงทุนของ 
บจก. ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) ซ่ึงดาํเนินธุรกิจโรงพิมพ์ จะกระทบกับการพิมพ์หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ 
หนงัสือพิมพเ์ดอะเนชัน่ และหนงัสือพิมพค์มชดัลึก ท่ีตอ้งจา้งโรงพิมพอ่ื์นพิมพห์รือไม่อยา่งไร 

คุณสมชาย มีเสน ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ช้ีแจงว่า เน่ืองจากในปัจจุบนัธุรกิจโรงพิมพอ์ยู่ในภาวะท่ีถดถอย
ซ่ึงมีหลายบริษทัท่ีประสบปัญหาจากยอดสัง่พิมพเ์ร่ิมลดลง ทาํใหก้ารใชเ้คร่ืองจกัรไม่เต็มกาํลงัการผลิต ดงันั้น ในส่วน
ของบริษทั WPS  ท่ียอดสัง่พิมพล์ดลงอย่างต่อเน่ืองมาหลายปี และฝ่ายบริหารมองว่าไม่คุม้กบัการลงทุน อย่างไรก็ตาม
หากบริษทัจาํหน่ายโรงพิมพอ์อกไป บริษทัจะเจรจากบัผูซ้ื้อใหรั้บพิมพใ์นราคาท่ีเหมาะสมต่อไป  

คุณธนบดี สวสัด์ิศรี ผูรั้บมอบฉันทะ ขอให้คณะกรรมการ ช้ีแจงวตัถุประสงค์ของการใช้เงินท่ีไดจ้ากการ
จาํหน่ายเงินลงทุน และการจาํหน่ายทรัพยสิ์น และว่าจะใชช้าํระหน้ีสินท่ีมีนยัสาํคญัรายการใด โดยขอใหช้ี้แจงก่อนท่ี
จะเขา้วาระพิจารณาอนุมติัการจาํหน่ายทรัพยสิ์นของบริษทั  

คุณมารุต อรรถไกวลัวที ประธานกรรมการ ช้ีแจงว่า จาํนวนเงินท่ีไดรั้บจากการจาํหน่ายทรัพยสิ์นในคร้ังน้ี 
ส่วนหน่ึงจะนาํไปใชห้มุนเวียน เพ่ือดาํเนินธุรกิจของกิจการ สาํหรับรายละเอียดภาระหน้ีสินของบริษทัไดแ้สดงไวใ้น
รายงานท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ ส่วนท่ี 13 หนา้ท่ี 15  ซ่ึงการปรับโครงสร้างธุรกิจของบริษทัในคร้ังน้ีก็เพ่ือใหบ้ริษทั
มุ่งเนน้การดาํเนินธุรกิจหลกัของบริษทั  

คุณเฉลียว คงตุก ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง สอบถาม ดงัน้ี 

1. ขอทราบรายได ้โฆษณาในส่วนของส่ิงพิมพ ์คือ หนงัสือพิมพเ์ดอะเนชัน่ กรุงเทพธุรกิจ และคมชดัลึก 
วา่คุม้กบัการทาํธุรกิจหลกัต่อไปหรือไม่ 

2. เงินท่ีจะไดจ้ากการขายทรัพยสิ์นประมาณ 1,400 กว่าลา้นบาท  สามารถใชด้าํเนินธุรกิจหลกัของบริษทั
ไดเ้ป็นระยะเวลานานเท่าไร 

3. ขอให้คณะกรรมการบริษทัดาํเนินการตรวจสอบรายช่ือของบรรณาธิการผูพิ้มพ์และผูโ้ฆษณา ท่ีได้
ลาออกไปแลว้ แต่ปัจจุบนัน้ียงัปรากฏรายช่ือในฐานะบรรณาธิการผูพิ้มพแ์ละผูโ้ฆษณาของบริษทัอยู ่
เน่ืองจากหากมีการฟ้องร้องเป็นคดี บุคคลเหล่าน้ีจะตอ้งรับผิดชอบแทนบริษทั ทั้งท่ี ณ ปัจจุบนั ไม่ได้
เป็นพนกังานของบริษทัแลว้ 

คุณวิฑูรย ์นาลว้น ผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง ไดเ้สนอแนะว่า ขอให้ฝ่ายกฎหมายของบริษทัไป
ดาํเนินการจดเปล่ียนแปลงรายช่ือบรรณาธิการผูพิ้มพแ์ละผูโ้ฆษณาท่ีหอสมุดแห่งชาติใหม่  และไดส้อบถามว่า จะมีการ
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ปลดพนกังานออกอีกหรือไม่ เน่ืองจากพนกังานถือเป็นหวัใจท่ีสาํคญัของบริษทั และก่อนหนา้น้ีบริษทัไดเ้ปิดโครงการ
เกษียณอายกุ่อนกาํหนดของพนกังาน (Early retire) มาแลว้   

คุณมารุต อรรถไกวลัวที ประธานกรรมการ ไดข้อบคุณผูถื้อหุ้นท่ีช้ีแนะประเด็นท่ีเกิดข้ึนเร่ืองบรรณาธิการ 
ผูพิ้มพ์และผูโ้ฆษณา และมอบหมายให้คุณสมชาย มีเสน ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารรับไปดาํเนินการ พร้อมกบัแจง้
แนวทางในการบริหารใหก้บัผูถื้อหุน้รับทราบ 

คุณสมชาย มีเสน ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ขอบคุณผูถื้อหุ้นท่ีให้ขอ้สังเกตในเร่ืองประเด็นบรรณาธิการผู ้
พิมพแ์ละผูโ้ฆษณา และรับไปดาํเนินการ  พร้อมกบัช้ีแจงเพ่ิมเติมว่าเน่ืองจากผูบ้ริหารชุดปัจจุบนัเป็นกรรมการใหม่
เกือบทั้งหมด และตนเพ่ิงเขา้ดาํรงตาํแหน่งประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร เม่ือเดือน กุมภาพนัธ์ 2561 และทางผูบ้ริหารชุด
ใหม่ได้พิจารณาแลว้ว่าการให้โครงการเกษียณอายุก่อนกาํหนดของพนักงานท่ีผ่านมาเป็นนโยบายการบริหารท่ี
ผิดพลาดทาํใหบ้ริษทัตอ้งใชจ่้ายเงินในโครงการดงักล่าวรวมประมาณ 300 ลา้นบาท และยงัทาํใหบ้ริษทัขาดบุคคลากร
ท่ีสําคัญและมีคุณค่า  ดังนั้น ฝ่ายบริหารได้ให้นโยบายและช้ีแจงกับพนักงานของบริษทัรับทราบแลว้ว่าจะไม่มี
โครงการเกษียณอายุก่อนกาํหนดอีก โดยเฉพาะบุคคลากรในการทาํข่าว ถือเป็นหัวใจหลกัของธุรกิจส่ือ แต่จะบริหาร
จดัการบุคคลากรใหม่ โดยเนน้ใหท้าํในธุรกิจหลกัของบริษทัเท่านั้น  ซ่ึงอยู่ระหว่างการวางแผนยุทธศาสตร์ ท่ีจะตอ้ง
ขออนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัต่อไป  สําหรับธุรกิจหลกัของบริษทัจะคงเหลือ 1) ธุรกิจดา้นส่ือส่ิงพิมพ ์2) ธุรกิจ
ส่ือทีวี 3) ธุรกิจ New Media 4) Event ส่วนธุรกิจอ่ืนอยูใ่นแผนของการขายทรัพยสิ์นของบริษทัในคร้ังน้ี 

คุณธนบดี สวสัด์ิศรี ผูรั้บมอบฉนัทะ สอบถามดงัน้ี 

1. เน่ืองจากทราบว่ามีผูบ้ริหารเดิมท่ีลาออกไดรั้บเงินชดเชยจาํนวนมาก ดงันั้น เงินท่ีไดรั้บจากการจาํหน่าย
ทรัพยสิ์นในคร้ังน้ีจะนาํไปใชใ้นการจ่ายชดเชยใหก้บัผูบ้ริหารชุดเดิมหรือไม่ และขอทราบว่าท่านใดบา้งท่ี
ไดรั้บผลประโยชน์ และบริษทัไดต้รวจสอบหรือไม่ว่าการลาออกเป็นไปโดยถูกตอ้งตามขอ้บงัคบัของ
บริษทั หากคณะกรรมการไม่สามารถตอบประเด็นน้ีในวนัน้ีไดข้อใหบ้นัทึกการประชุมดว้ยว่า เป็นคาํถาม
ท่ีผูถื้อหุน้ไดเ้สนอใหต้ั้งคณะกรรมการเพ่ือตรวจสอบประเด็นดงักล่าว 

2. เน่ืองจากการจาํหน่ายทรัพยสิ์นมีหลายรายการ ไดใ้ห้ท่ีปรึกษากฎหมายตรวจสอบแลว้หรือไม่เก่ียวกับ
สถานะการขายทรัพยสิ์นแต่ละประเภทรายการวา่สามารถทาํการจาํหน่าย 

คุณสมชาย มีเสน ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ช้ีแจงประเด็นการให ้Early retirement หรือโครงการเกษียณอายุ
ก่อนกาํหนดแก่ผูบ้ริหารชุดเดิม ว่า ผูบ้ริหารท่ีไดรั้บการพิจารณาอนุมติัเงินชดเชยไปแลว้นั้น ผูบ้ริหารชุดใหม่เห็นว่า
อาจมีบางกรณีท่ีมีประเด็นความไม่โปร่งใส  คณะกรรมการบริหารจึงไดแ้ต่งตั้งคณะทาํงานชุดพิเศษ ในการพิจารณา
รายการท่ีเป็นขอ้สงสัยไดแ้ก่รายไดค้า้งรับ หรือกรณีของการซ้ือทรัพยสิ์นท่ีไม่มีตวัตนหรือลิขสิทธ์ิ หากเก่ียวขอ้งกบั
ผูบ้ริหารท่านใดท่ีเขา้โครงการเกษียณอายุก่อนกาํหนดไปแลว้ คณะกรรมการจะพิจารณาดาํเนินการต่อไป สําหรับ
คณะทาํงานดงักล่าวไดแ้ต่งตั้ง เม่ือวนัท่ี 13 กุมภาพนัธ์ 2561 โดยมีคาํสั่งใหช้ะลอการจ่ายเงินตามโครงการเกษียณอายุ
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ก่อนกาํหนดทนัที จนกว่าการตรวจสอบจะเสร็จส้ิน  ส่วนกรณีผูบ้ริหารท่ีไดต้ั้งค่าตอบแทนคา้งจ่ายไดมี้คาํสั่งใหร้ะงบั
ไวก่้อนแลว้ 

คุณวิฑูรย ์นาลว้น ผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง สอบถามว่า กรณีผูบ้ริหารชุดเดิม 2 ท่านท่ีไดรั้บเงิน
จากโครงการเกษียณอายกุ่อนกาํหนดซ่ึงมีประเดน็เก่ียวกบักรณีท่ี กลต. ไดป้ระกาศใหข้าดความน่าไวว้างใจและใหห้ยุด
การปฏิบติัหนา้ท่ี จึงตั้งขอ้สงัเกตถึงความเหมาะสมในการจ่ายเงินตามโครงการดงักล่าว 

คุณมารุต อรรถไกวลัวที ประธานกรรมการ ไดก้ล่าวขอบคุณท่ีผูถื้อหุ้นได้ให้ขอ้เสนอแนะ และจะรับไว้
พิจารณาและหากไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดสอบถามเพ่ิมเติมขอใหผู้ด้าํเนินการประชุมเขา้สู่วาระถดัไป 

ผูด้าํเนินการประชุม แจง้ต่อท่ีประชุมทราบวา่ เน่ืองจากวาระน้ีเป็นวาระพิจารณารับทราบแนวทางการปรับ
โครงสร้างธุรกิจของกลุ่มเนชัน่และรายละเอียดการจาํหน่ายทรัพยสิ์นของบริษทัฯ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 

 
สาํหรับวาระน้ี ไดมี้ผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพ่ิมเติมรวมทั้งส้ินเป็น 113 ราย นบัรวมจาํนวนหุน้ท่ีเขา้ร่วม

ประชุมในวนัน้ีไดท้ั้งส้ิน 3,017,473,183 หุน้ คิดเป็นร้อยละะ 71.18 
 

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการจ าหน่ายทรัพย์สินของ
บริษทัฯ 

 ผูด้าํเนินการประชุม ขอเชิญคุณกสิณ เทียนชยั ท่ีปรึกษาการเงินอิสระจาก บริษทั แคปปิตอล ล้ิงค ์แอด๊ไว
เซอร่ี จาํกดัรายงานความเห็นของท่ีปรึกษาการเงินอิสระต่อผูถื้อหุน้ 

 คุณกสิณ เทียนชยั ท่ีปรึกษาการเงินอิสระ ไดส้รุปภาพรวมการจาํหน่ายทรัพยสิ์นของบริษทั สาํหรับขอ้ดี
และขอ้ดอ้ย เน่ืองจากการจาํหน่ายทรัพยสิ์นดงักล่าว แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ี 1 เสนอจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทั
ย่อยทั้ งหมด 4 บริษทั และ กลุ่มท่ี 2 จาํหน่ายท่ีดินอาคาร สําหรับการจาํหน่ายทรัพย์สินทั้ งหมดของบริษทัมี
วตัถุประสงคเ์พ่ือนาํเงินมาชาํระหน้ี และใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษทั 

 หน้ีสินของบริษทัประกอบดว้ย ตัว๋สัญญาใช้เงิน (B/E) ท่ีจะครบกาํหนด ซ่ึงบริษทัจะพิจารณาต่ออายุ
หรือไม่ต่ออายตุ่อไป และหน้ีสินระยะสั้นท่ีจะครบกาํหนดใน 1 ปี และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทีวีดิจิทลั ของ บจก.
แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสต้ิง (BBB)  ทั้งน้ีในการจาํหน่ายทรัพยสิ์นของบริษทับางส่วนท่ีมีภาระผูกพนักบั
ธนาคารหรือสถาบนัการเงิน  บริษทัฯ จะตอ้งเจรจากบัทางธนาคาร หรือสถาบนัการเงิน เพ่ือปลดภาระก่อน ซ่ึง
ข้ึนอยูก่บัการเจรจาของบริษทักบัสถาบนัการเงินต่อไป 

 ขอ้ดีของการจาํหน่ายเงินลุงทุนใน BBB (ช่อง NOW) ดงัน้ี  

1. ลดภาระการจ่ายค่าธรรมเนียมใบอนุญาติทีวีดิจิทลั ช่อง NOW ท่ีปัจจุบนัคงคา้งการจ่ายประมาณ 900 ลา้น
บาท ท่ีบริษทัจะตอ้งทยอยจ่าย ในขณะท่ี BBB ขาดทุนมาโดยตลอดตั้งแต่ดาํเนินกิจการ ดงันั้น ท่ีปรึกษา
การเงินเห็นว่าเป็นขอ้ดีค่อนขา้งมาก ในขณะเดียวกนัหากผูซ้ื้อตกลงตามเง่ือนไขในการจ่ายภาระหน้ีสินท่ี 
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BBB คา้งชาํระกบั NMG ประมาณ 700 กว่าลา้นบาท บริษทัจะไดรั้บเงินดงักล่าวน้ี  เพ่ือดาํเนินในธุรกิจ
หลกัของบริษทัไดต่้อไป 

2. ทาํให้อตัราส่วนของหน้ีสินต่อทุนของบริษทัท่ีปัจจุบนัสูงกว่าเง่ือนไขท่ีธนาคารกาํหนดไว ้คือ 2:1 ซ่ึง
บริษทัไดเ้จรจาและทาํหนงัสือขอยกเวน้เง่ือนไขกบัธนาคารแลว้ แต่สาํหรับปี 2561 หากบริษทัจาํหน่าย 
BBB ไดจ้ะทาํใหอ้ตัราหน้ีสินต่อทุนลดลงและสามารถเจรจากบัธนาคารไดส้ะดวกข้ึน 
 
สาํหรับขอ้ดอ้ย ท่ีเป็นประเด็นหลกั คือ เน่ืองจากในปัจจุบนั ช่อง NOW และกลุ่มผูป้ระกอบการทีวีดิจิทลั 

ไดมี้เจรจากบัทาง กสทช. เพ่ือต่อรองเง่ือนไข ขอระงบัการจ่ายเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทีวีดิจิทลัส่วนท่ีเหลือ 
และขอให้คืนใบอนุญาตไดโ้ดยท่ีไม่มีค่าปรับ หากเง่ือนไขท่ีอยู่ระหว่างการเจรจาน้ีผ่านการอนุมติั ถือว่าน่าจะเป็น
โอกาสดีของช่อง NOW เพราะอาจมีช่องอ่ืนคืนใบอนุญาต หรือช่อง NOW คืนใบอนุญาตก็จะไม่มีค่าปรับ แต่ทุก
ขอ้เสนออยูร่ะหวา่งการเจรจากบั กสทช. หากไดรั้บการอนุมติัจึงเป็นขอ้ดอ้ยของช่อง NOW ท่ีอาจจะสูญเสียโอกาส
ดงักล่าว แต่ทั้งน้ี ยงัมีความไม่แน่นอนค่อนขา้งสูง  

 
สาํหรับความเส่ียงของการจาํหน่ายเงินลงทุนใน บจก. ดบับลิวพีเอส (ประเทศไทย) (WPS) ท่ีผูถื้อหุน้ไดย้ก

ประเดน็ข้ึนมาในวาระท่ี 1 ว่า WPS รับพิมพห์นงัสือพิมพใ์หก้บัในเครือเนชัน่ทั้งหมด ดงันั้นการจาํหน่ายเงินลงทุน
ใน WPS ทาํใหบ้ริษทัจะตอ้งเจรจากบัผูซ้ื้อในเง่ือนไขเก่ียวกบัราคาค่าพิมพท่ี์จะตอ้งตกลงกนั ทั้งน้ีข้ึนกบัผูท่ี้จะมา
ซ้ือเงินลงทุนดงักล่าว  ซ่ึงอาจจะรับพิมพใ์นราคาเดิมกไ็ด ้ โดยยงัมีความไม่แน่นอนสูง 

 
 สาํหรับความเส่ียงของการจาํหน่ายเงินลงทุนใน บจก. เอน็เอม็แอล (NML) ท่ีดาํเนินธุรกิจบริการขนส่ง

หนงัสือพิมพใ์หก้บับริษทั ทั้งใน กทม. และต่างจงัหวดั หากบริษทัจาํหน่ายเงินลงทุนออกไป บริษทัจะตอ้งเจรจากบั
ผูใ้หบ้ริการขนส่งรายใหม่ เก่ียวกบัอตัราค่าบริการขนส่ง ซ่ึงถือวา่เป็นความเส่ียงท่ียงัไม่ทราบแน่ชดัว่าจะกระทบกบั
บริษทัอยา่งไร 

 สาํหรับการจาํหน่ายท่ีดิน ไดแ้บ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ  กลุ่มท่ีเป็นท่ีดินท่ีว่างเปล่าไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์ คือ
ท่ีดินท่ีถนนบางนา-ตราด กม. 29.5  และ ท่ีดินถนนบางนา-ตราด กม. 5 ซ่ึงการจาํหน่ายไปถือเป็นการลดภาระ
หน้ีสินและไดเ้งินสดมาใชใ้นการดาํเนินงานของบริษทั และ กลุ่มท่ีดินท่ีต่างจงัหวดั คือ เชียงใหม่ ขอนแก่น และ 
สงขลา ซ่ึงเป็นท่ีดินท่ีบริษทัใช้งานใน 2 ธุรกิจ คือ ใชเ้ป็นศูนยข่์าวภูมิภาค และเป็นศูนยรั์บส่งสินคา้ของบริษทั 
NML ท่ีรับส่งหนงัสือพิมพ ์แต่ปัจจุบนัไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์อย่างเต็มท่ี เน่ืองจากพ้ืนท่ีกวา้ง  อีกทั้ง จาํนวนพนกังานก็
ไม่มาก ดงันั้นการท่ีบริษทัจะจาํหน่ายท่ีดินออกไป และไปเช่าพ้ืนท่ีท่ีมีปริมาณเน้ือท่ีนอ้ยกว่าจะทาํใหต้น้ทุนตํ่ากว่า 
และไดเ้งินจากการจาํหน่ายท่ีดินมาเป็นเงินทุนหมุนเวียนถือเป็นประโยชนต่์อบริษทั 
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 ส่วนขอ้ดอ้ยในการจาํหน่ายท่ีดิน คือ ไม่สามารถนาํท่ีดินมาพฒันาต่อยอดไดอี้ก สาํหรับท่ีดินในส่วนของ 
ขอนแก่น เชียงใหม่ สงขลา  ตามท่ีมีผูถื้อหุน้แจง้วา่เป็นศูนยข่์าว ฝ่ายบริหารอาจจะตอ้งหาท่ีเช่าใหม่ ถือเป็นค่าใชจ่้าย
ท่ีเป็นค่าเช่าเกิดข้ึน และเป็นส่ิงท่ีบริษทัตอ้งบริหารจดัการต่อไป 

 ส าหรับการจ าหน่ายเงินลงทุนใน บจก. เนช่ัน ยู (NU) ท่ีเป็นผูถื้อใบอนุญาตของมหาวิทยาลยัเนชัน่ ราคา
พ้ืนฐานขั้นตํ่าท่ีบริษทักาํหนดไวท่ี้ 317.86 ลา้นบาท จากการประเมินมูลค่าจากท่ีปรึกษาการเงินใช้ คือ ประเมิน
มูลค่าทางบญัชีและ พิจารณามูลค่าทรัพยสิ์นของมหาวิทยาลยัเนชัน่ท่ีประเมินมูลค่าได ้341.48 ลา้นบาท ซ่ึงราคา
ประเมินสูงกวา่ราคาพ้ืนฐานจาํนวน 23.62 ลา้นบาท หรือสูงกวา่ร้อยละ 7 อยา่งไรกต็ามมุมมองของท่ีปรึกษาทางการ
เงินอิสระเห็นวา่  เน่ืองจากท่ีดินของมหาวิทยาลยั เป็นท่ีดินท่ีจะนาํไปใชป้ระโยชน์อย่างอ่ืนค่อนขา้งยาก เพราะอยู่ท่ี
ลาํปาง อยา่งไรกต็าม การประเมินราคาทรัพยสิ์นจะสูงกวา่ราคาพ้ืนฐานเลก็นอ้ย ท่ีปรึกษาการเงินอิสระ เห็นว่าราคา
พ้ืนฐานมีความสมเหตุสมผล การขายท่ีดินดังกล่าวในราคา 300 ลา้นบาท ณ ตลาดปัจจุบนัอาจจะหาผูซ้ื้อยาก 
เน่ืองจากท่ีดินถูกจาํกดัดว้ยกฎระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงหากจะนาํท่ีดินไปจาํหน่ายจะตอ้งขออนุญาต 
สาํนกังานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ) ก่อน ดงันั้นกรณีท่ีบริษทัฯ กาํหนดราคาทรัพยสิ์นมหาวิทยาลยัเนชัน่ ท่ี 
317.86 ลา้นบาท จึงมีความสมเหตุสมผล 

 การจ าหน่ายเงินลงทุนใน บจก. แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสติง้ (BBB) ท่ีดาํเนินธุรกิจทีวีดิจิทลัช่อง 
NOW กาํหนดราคาขายพ้ืนฐานท่ี 59.10 ลา้นบาท ซ่ึงราคาประเมินท่ี IFA ประเมินไวอ้ยูท่ี่ -0- บาท เน่ืองจากปัจจุบนั 
BBB ขาดทุนทุกปีและยงัไม่ชดัเจนว่าในอนาคตจะทาํกาํไรหรือไม่ แต่อย่างไรก็ตามเง่ือนไขการขายเงินลงทุนใน
BBB  บริษทัจะไดเ้งินท่ี BBB คา้งชาํระประมาณ 700 กวา่ลา้นบาท หากบริษทัยงัดาํเนินกิจการต่อไปเงินท่ีคา้งชาํระ 
อาจไม่ไดคื้น ซ่ึง IFA เห็นดว้ยกบัราคาพ้ืนฐานท่ี 59.10 ลา้นบาท 

 การจ าหน่ายเงนิลงทุนใน บจก. ดับบลวิพีเอศ (ประเทศไทย) (WPS) บริษทักาํหนดราคาพ้ืนฐานท่ี 593.32 
ลา้นบาท IFA ไดป้ระเมินมลูค่าทรัพยสิ์นไดป้ระมาณ 620.65 ลา้นบาท สูงกว่าราคาพ้ืนฐาน 27.33 ลา้นบาท หรือสูง
กวา่ร้อยละ 4 เน่ืองจากทรัพยสิ์นของ WPS แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือท่ีดิน และอาคาร ตั้งอยู่ท่ีถนนบางนา-ตราด กม. 
29.5 กบัอุปกรณ์และเคร่ืองจกัร โดยเคร่ืองจกัรส่วนใหญ่เป็นเคร่ืองพิมพห์นงัสือพิมพ ์ทั้งน้ีบริษทัมีทางเลือก 2 ทาง
คือ ถือหุน้คงเดิม และพิมพห์นงัสือพิมพต่์อไป แต่แนวโนม้รายไดข้อง WPS ท่ีไดรั้บจากการพิมพใ์หก้ลุ่มเนชัน่จะ
ลดลง เน่ืองจากยอดขายหนงัสือพิมพท่ี์ลดลง และงบการเงินของ WPS ช่วง 9 เดือนท่ีผ่านมาเร่ิมขาดทุน จากปกติ 
WPS จะมีกาํไรมาโดยตลอด ดงันั้นการถือหุน้ WPS ต่อไปอาจจะกระทบต่องบการเงินรวมของ NMG ซ่ึงจะตอ้ง
รับรู้รายไดข้องการขาดทุน ดงันั้น IFA เห็นว่าราคาขายพ้ืนฐานท่ี 593.32 ลา้นบาท กบัราคาท่ี IFA ประเมิน 620.65 
ลา้นบาท ไม่ต่างกนัมาก อย่างไรก็ตามเน่ืองจากทรัพยสิ์นของ WPS เป็นทรัพยสิ์นเฉพาะกิจการท่ีจะหาผูซ้ื้อเพ่ือทาํ
กิจการโรงพิมพไ์ดย้ากหากไม่มีส่วนลดใหผู้ท่ี้จะมาซ้ือ ดงันั้น IFA เห็นว่าราคาขั้นตํ่าท่ีบริษทักาํหนดท่ี 593.32 ลา้น
บาท มีความสมเหตุสมผล 

 การจ าหน่ายเงินลงทุนใน บจก. เอ็นเอ็มแอล (NML) ท่ีบริษทักาํหนดราคาพ้ืนฐานท่ี 39.74 ลา้นบาท โดย 
IFA ประเมินดว้ยวิธีมลูค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสด เท่ากบั -0- บาท เหตุผลคือ NML  ดาํเนินธุรกิจใหบ้ริการขนส่ง
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หนงัสือพิมพ ์และส่ิงพิมพ ์ในขณะท่ีการประกอบธุรกิจบริการขนส่งส่ิงพิมพ ์ยอดการขนส่งมีจาํนวนลดลง ซ่ึงตาม
งบการเงินของ NML มีผลขาดทุนมาตั้งแต่ปี 2558 และขาดทุนเพ่ิมข้ึนทุกปี ดงันั้นการถือหุน้ NML ต่อไปไม่ได้
สร้างมลูค่า (Value) ใหก้บับริษทั แต่การจาํหน่ายจะไดเ้งินมา 39.74 ลา้นบาท  IFA เห็นว่าเป็นผลดีกบับริษทั ดงันั้น
ราคาขั้นตํ่าท่ีบริษทักาํหนดไวท่ี้ 39.74 ลา้นบาท ถือวา่มีความสมเหตุสมผล 

 การจ าหน่ายที่ดิน ตามราคาท่ีบริษทักาํหนดไว ้กบัราคาของผูป้ระเมินราคาอิสระเป็นราคาเดียวกนั ดงันั้น
ถือว่าเป็นราคาตลาด และอตัราค่าธรรมเนียมท่ีเกิดข้ึนทั้งหมด บริษทัไดก้าํหนดไวว้่าผูซ้ื้อเป็นผูรั้บผิดชอบทั้งหมด 
ดงันั้นราคาขายท่ีบริษทักาํหนดถือวา่สมเหตุสมผล 

 ดงันั้น สรุปในความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการขายทรัพยสิ์นทั้งหมดนั้น ท่ีปรึกษา
ทางการเงินอิสระเห็นดว้ยทุกรายการ และขอให้ผูถื้อหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงอนุมติัการจาํหน่ายทรัพยสิ์น
ทั้งหมดของบริษทั 

 ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความเห็น 

 นายสนัติพงษ ์กมุารสิงห์ ผูรั้บมอบฉนัทะ ขอใหข้ยายความเร่ืองรายละเอียดของตัว๋แลกเงิน (ตัว๋ B/E) และ
แผนการชาํระตัว๋ B/E   

 ประธานฯ ขอใหคุ้ณสุพจน ์เพียรศิริ กรรมการและผูอ้าํนวยการอาวโุสฝ่ายบญัชี ช้ีแจงเร่ืองตัว๋ B/E  

คุณสุพจน ์เพียรศิริ ผูอ้าํนวยการอาวโุสฝ่ายบญัชี ช้ีแจงวา่ ปัจจุบนับริษทัมีตัว๋ B/E คา้งอยูป่ระมาณ 500 กว่า
ลา้นบาท และบริษทัอยู่ระหว่างการเจรจากบัผูอ้อกตัว๋ B/E  และทั้งน้ีส่วนหน่ึงของเงินท่ีไดจ้ากแผนการจาํหน่าย
ทรัพยสิ์นของบริษทัในวนัน้ี จะนาํมาชาํระคืนตัว๋ B/E ดงักล่าว 

 คุณวิชิต ใจตรง ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมดว้ยตนเอง สอบถาม IFA  เร่ืองการขายทรัพยสิ์นในส่วนของ NU ท่ี
แจง้วา่มีขอ้จาํกดัในการตอ้งขออนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ ทาํไม IFA ถึงไม่แนะนาํใหท้าํวิธีอ่ืนแทนการนาํมา
ประมูล เช่นการหาพนัธมิตรมาร่วมทุน ไม่ว่าจะเป็นนกัลงทุนทั้งไทยและต่างชาติ ท่ีตอ้งการลงทุนดา้นการศึกษา 
น่าจะทาํใหร้าคาทรัพยสิ์นเพ่ิมข้ึนหรือมีประโยชนม์ากกวา่ 

 คุณกสิน เทียนชยั ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ  ช้ีแจงว่า เน่ืองจากบริษทัตดัสินใจแลว้ว่าจะจาํหน่ายเงิน
ลงทุน NU ท่ีถือใบอนุญาตของมหาวิทยาลยัเนชัน่ ดงันั้น ทางท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีหนา้ท่ีประเมินว่าการขาย
ดว้ยวิธีน้ี เหมาะสมและสมเหตุสมผลหรือไม่ ส่วนแนวทางอ่ืนๆ ท่ีผูถื้อหุน้เสนอว่าเป็นการร่วมทุน อาจจะใหบ้ริษทั
พิจารณาต่อไป  

 คุณมารุต อรรถไกวลัวที ประธานกรรมการ ช้ีแจงเพ่ิมเติมว่า บริษทัจะพิจารณาต่อไปว่า บริษทัสามารถ
ดาํเนินการไดต้ามแผนในการจาํหน่ายเงินลงทุนออกไปครบถว้นไดห้รือไม่ ถา้จาํหน่ายไม่ได ้จะพิจารณาทางเลือก
อ่ืนต่อไป 
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 ผูถื้อหุน้ท่ีรับมอบฉนัทะ ไดส้อบถามวา่มีผูส้นใจท่ีจะมาประมูลทรัพยสิ์นของ BBB จาํนวนก่ีราย เน่ืองจาก
ตอ้งมีภาระชาํระค่าใบอนุญาตกบั กสทช. ท่ีเหลือและ ยงัตอ้งชาํระหน้ีสินท่ีคา้งกบับริษทัอีก  

 คุณมารุต อรรถไกวลัวที ประธานกรรมการ ช้ีแจงว่าคงตอ้งดูจากจาํนวนผูส้นใจท่ีมาลงทะเบียนขอขอ้มูล
ของบริษทัไปแลว้ 

คุณสมชาย มีเสน ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ช้ีแจงเพ่ิมเติมว่า ในส่วนของผูท่ี้สนใจใน BBB ท่ีติดต่อมามี
ประมาณ 2-3 ราย มีทั้งแบบสนใจขอขอ้มูลไปพิจารณาก่อนและลงทะเบียนแลว้ แต่เน่ืองจากติดประเด็นเง่ือนไข
หน้ีสินท่ีคา้งชาํระ และขอ้กฎหมายท่ีผูซ้ื้อคิดว่ามีความเส่ียงเร่ืองการขออนุญาต กสทช. อยู่ในภาวะสูญญากาศ และ
อยูร่ะหวา่งการสรรหา กสทช. ใหม่ทั้ง 7 ท่าน อาจทาํใหก้ารขออนุมติัเร่ืองการขายทรัพยสิ์นของ BBB ล่าชา้ออกไป
อีก  

คุณมารุต อรรถไกวลัวที ประธานกรรมการ ไดส้อบถามว่ามีผูถื้อหุน้ท่านใดจะซกัถามเพ่ิมเติมหรือไม่ หากไม่
มีขอใหผู้ด้าํเนินการประชุมนาํเขา้สู่วาระถดัไป 

ผูด้าํเนินการประชุม แจง้ต่อท่ีประชุมว่า เน่ืองจากวาระน้ีเป็นวาระพิจารณารับทราบความเห็นของท่ีปรึกษา
ทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการจาํหน่ายทรัพยสิ์นของบริษทัฯ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 

วาระที่ 3 พจิารณาอนุมตักิารจ าหน่ายทรัพย์สินของบริษทัฯ   

สืบเน่ืองจากวาระท่ี 1 และ 2 บริษทัฯ เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุม พิจารณาอนุมติัการจาํหน่ายทรัพยสิ์น
เพ่ือปรับโครงสร้างธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ โดยวิธีประกวดราคาตามเง่ือนไขของราคาพ้ืนฐานท่ีเรียนใหท่ี้ประชุม
ทราบขา้งตน้  และเพ่ือให้การดาํเนินการจาํหน่ายทรัพยสิ์นในคร้ังน้ีมีความคล่องตวัและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
บริษทัฯ  คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัมอบอาํนาจใหค้ณะกรรมกา ร
บริษทัหรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายเป็นผูก้าํหนดรายการทรัพยสิ์นและราคาเร่ิมตน้ของทรัพยสิ์นท่ี
จะนําไปจาํหน่ายโดยวิธีการประกวดราคาไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด เง่ือนไขการชาํระราคาและการส่งมอบ
ทรัพยสิ์น ตลอดจนใหมี้อาํนาจในการแกไ้ข เปล่ียนแปลงและ/หรือเพ่ิมเติมรายละเอียด เง่ือนไขและการดาํเนินการ
ใดๆ ท่ีจาํเป็นหรือเก่ียวขอ้งกบัการประกวดราคาและ/หรือการจาํหน่ายทรัพยสิ์นของบริษทัฯ ในคร้ังน้ีไดซ่ึ้งจะตอ้ง
ไม่เป็นการเปล่ียนแปลงรายละเอียดหรือเง่ือนไขท่ีเป็นสาระสาํคญัตามท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้  รวมถึง 
ในกรณีท่ีบริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้การประกวดราคาแลว้ แต่ยงัคงมีทรัพยสิ์นบางรายการไม่สามารถจาํหน่ายไดไ้ม่ว่าดว้ย
เหตุใดๆ ใหค้ณะกรรมการบริษทัหรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายดงักล่าวมีอาํนาจพิจารณาจาํหน่ายทรัพยสิ์นนั้นดว้ย
วิธีการอ่ืนใหแ้ก่บุคคลใดๆ ไดต้ามท่ีเห็นสมควรเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ  ภายใตเ้ง่ือนไขว่าผูซ้ื้อจะตอ้งไม่
เขา้ข่ายเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัฯ และราคารวมถึงเง่ือนไขการจาํหน่ายทรัพยสิ์นในกรณีน้ีจะตอ้งไม่ดอ้ย
ไปกวา่เง่ือนไขท่ีบริษทัฯ กาํหนดในการประกวดราคา 
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 เน่ืองจากการจาํหน่ายทรัพย์สินข้างตน้เขา้ข่ายเป็นการขายหรือโอนกิจการของบริษทัฯ ทั้ งหมดหรือ
บางส่วนท่ีสาํคญัใหแ้ก่บุคคลอ่ืนตามมาตรา 107(2)(ก) แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และเป็น
รายการจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัฯ ตามประกาศเร่ืองการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์ดงันั้น จึงตอ้ง
ไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีมีส่วนไดเ้สียกบัการเขา้ทาํรายการขา้งตน้ 

 นอกจากน้ี ผูด้าํเนินการประชุมแจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบเพ่ิมเติมว่ารายการดงักล่าวไม่เขา้ข่ายเป็นรายการท่ี
เก่ียวโยงกนั โดยบริษทัฯ จะไม่จาํหน่ายทรัพยสิ์นขา้งตน้ใหแ้ก่ผูท่ี้เขา้ข่ายเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัฯ  

ผูด้าํเนินการประชุม ไดช้ี้แจงขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนนสาํหรับวาระท่ี 3 ดงัน้ี 
 
1) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบั 1 หุน้ต่อ 1 เสียง 
 
2) บริษทัฯ จะขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงคะแนนเป็นรายวาระย่อย ตามท่ีเสนอ ต่อท่ีประชุมไปแลว้และปรากฏ

อยู่บนจอภาพเป็นรายวาระย่อยตามลาํดบั  โดยผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทั้งหมดตามขอ้ 1) 
ออกเสียงลงคะแนนเป็นรายวาระยอ่ย   

3) จากนั้นเจา้หนา้ท่ีจะเกบ็บตัรลงคะแนนทั้งหมดเพ่ือนาํไปตรวจนบัและรวบรวมคะแนนและเม่ือเสร็จเรียบร้อย
แลว้ บริษทัฯ จะประกาศผลการลงคะแนนและมติของท่ีประชุมต่อไป 

 
ทั้งน้ี ในวาระน้ี ไม่มีผูถื้อหุน้ท่ีมีส่วนไดเ้สียซ่ึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

  
 ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามแสดงความคิดเห็น  

 
 คุณนรา ศรีเพชร ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมดว้ยตนเอง สอบถามถึงการจาํหน่ายเงินลงทุนใน BBB ท่ีราคาขั้นตํ่า 
59.10 ลา้นบาท เห็นวา่บริษทัตั้งราคาตํ่าไป รวมถึงตามท่ี IFA ไดป้ระเมินมูลค่าท่ี -0- บาท เน่ืองจากในอนาคต หาก 
กสทช. มีการเปล่ียนแปลงตามท่ีกลุ่มทีวีดิจิทลัเรียกร้อง อาจจะเป็นประโยชนต่์อช่อง NOW ดงันั้นขอทราบเหตุผลท่ี
กาํหนดราคาขั้นตํ่าท่ี 59.10 ลา้นบาท 

 คุณมารุต อรรถไกวลัวที ประธานกรรมการ ช้ีแจงว่า ราคาท่ีกาํหนดเป็นตวัเลขท่ีพิจารณามาจากการ
ประเมินมลูค่ากิจการของท่ีปรึกษาการเงิน (FA)  และท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ท่ีไดป้ระเมินมูลค่าทางบญัชี
ท่ีเหลืออยู ่และประธานฯ ขอใหท่ี้ปรึกษาทางการเงินอิสระ ช้ีแจงเพ่ิมเติม 

 คุณกสิณ เทียนชัย ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ ช้ีแจงว่า สําหรับราคาขั้นตํ่าในการจาํหน่ายเงินลงทุนใน 
BBB ท่ีกาํหนดไวท่ี้ 59.10 ลา้นบาท นั้น มาจากการประเมินมลูค่าของกิจการ โดยบริษทัหลกัทรัพย ์เคทีซีมิโก ้จาํกดั  
ท่ีเป็นท่ีปรึกษาการเงินของบริษทั และตามท่ีผูถื้อหุ้นแจง้ว่ามูลค่าท่ีกาํหนด 59.10 ลา้นบาท กบัราคาประเมินท่ี -0- 
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บาท ไม่ต่างกนัและราคาค่อนขา้งตํ่านั้น  แต่ BBB มีหน้ีคงคา้งใบอนุญาตท่ีคา้งจ่ายส่วนท่ีเหลือใหก้บั กสทช. อีก ซ่ึง
บริษทัไม่สามารถแบกรับภาระหน้ีส่วนน้ีได ้เพราะกระทบกบักระแสเงินสดของบริษทั ดงันั้น การจาํหน่าย ณ 
ตอนน้ีจะเป็นการปลดภาระเร่ืองการจ่ายค่าใบอนุญาตออกไป และบริษทัจะไดรั้บเงินคืนจากหน้ีคงคา้งอีกจาํนวน 
700 กวา่ลา้นบาท 

 นอกจากน้ี ท่ีปรึกษากฎหมายของบริษทัช้ีแจงเพ่ิมเติมต่อท่ีประชุมว่าแผนการปรับโครงสร้างธุรกิจของ
บริษทัท่ีไดเ้สนอใหมี้การจาํหน่ายทรัพยสิ์นขา้งตน้ไดผ้่านการตรวจสอบสถานะทางกฎหมายเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ว่า
สามารถดาํเนินการตามท่ีเสนอได ้โดยในส่วนของการจาํหน่ายหุน้ BBB นั้น จะมีขั้นตอนของการขอความเห็นชอบ
จากหน่วยงานกาํกบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย ซ่ึงเช่ือวา่การจาํหน่ายทรัพยสิ์นเพ่ือการปรับโครงสร้างธุรกิจในคร้ังน้ีมีเหตุ
อนัสมควรท่ีสามารถขอความเห็นชอบได ้ 

  คุณมารุต อรรถไกวลัวที ประธานกรรมการ สอบถามหากไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดแสดงความเห็นเพ่ิมเติม
ขอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาการจาํหน่ายทรัพยสิ์นของบริษทัฯ 

 ผูด้าํเนินการประชุม  นาํเสนอวาระในการพิจารณาอนุมติัจาํหน่ายทรัพยสิ์นของบริษทั ต่อผูถื้อหุน้ ดงัน้ี   

3.1  การจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทั เนชัน่ ย ูจาํกดั 
3.2  การจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทั แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสต้ิง จาํกดั 
3.3  การจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทั ดบับลิวพีเอส (ประเทศไทย) จาํกดั 
3.4  การจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทั เอน็เอม็แอล จาํกดั 
3.5  การจาํหน่ายท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างของบริษทัฯ 

3.5.1  การจาํหน่ายท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างถนนบางนา-ตราด กม. 29.5  
3.5.2  การจาํหน่ายท่ีดินถนนบางนา-ตราด กม. 5 
3.5.3  การจาํหน่ายท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ 

 3.5.4  การจาํหน่ายท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างท่ีจงัหวดัขอนแก่น 
                   3.5.5  การจาํหน่ายท่ีดินและส่ิงปลกูสร้างท่ีจงัหวดัสงขลา 
 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเร่ืองการจาํหน่ายทรัพยสิ์นของบริษทั ดงัน้ี  
3.1         มีมติอนุมติัการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทั เนชัน่ ย ูจาํกดั โดยท่ีประชุมไดมี้มติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่

นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี  
เห็นดว้ย 2,661,476,034  เสียง คิดเป็นร้อยละ 88.20 
ไม่เห็นดว้ย 355,216,749 เสียง คิดเป็นร้อยละ 11.77 
งดออกสียง 780,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.03 
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3.2 มีมติไม่อนุมติัการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทั แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสต้ิง จาํกดัเน่ืองจากไดรั้บ
คะแนนเสียงเห็นชอบไม่ถึง 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ดงัน้ี  

เห็นดว้ย 933,548,536 เสียง คิดเป็นร้อยละ 30.94 
ไม่เห็นดว้ย 918,365,004 เสียง คิดเป็นร้อยละ 30.43 
งดออกสียง 1,165,559,643 เสียง คิดเป็นร้อยละ 38.63 
 

3.3 มีมติอนุมติัการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทั ดบับลิวพีเอส (ประเทศไทย) จาํกดั โดยท่ีประชุมไดมี้มติอนุมติั
ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน ดงัน้ี  
 
เห็นดว้ย 3,010,311,134 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.76 
ไม่เห็นดว้ย 153,749 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.01 
งดออกสียง 7,008,300 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.23 
 

3.4 มีมติอนุมติัการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทั เอ็นเอ็มแอล จาํกดั โดยท่ีประชุมไดมี้มติอนุมติัดว้ยคะแนน
เสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
ดงัน้ี  
 
เห็นดว้ย 2,875,139,834 เสียง คิดเป็นร้อยละ 95.28 
ไม่เห็นดว้ย 141,552,949 เสียง คิดเป็นร้อยละ 4.69 
งดออกสียง 780,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.03 

 

3.5 มีมติอนุมติัการจาํหน่ายท่ีดินและส่ิงปลกูสร้างของบริษทัฯ ดงัน้ี 
3.5.1 มีมติอนุมติัการจาํหน่ายท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างถนนบางนา-ตราด กม. 29.5 โดยท่ีประชุมไดมี้มติ

อนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี  

 
เห็นดว้ย 2,655,011,934 เสียง คิดเป็นร้อยละ 87.99 
ไม่เห็นดว้ย 355,152,949 เสียง คิดเป็นร้อยละ 11.77 
งดออกสียง 7,308,300 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.24 
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3.5.2 มีมติอนุมติัการจาํหน่ายท่ีดินถนนบางนา-ตราด กม. 5 โดยท่ีประชุมไดมี้มติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ดงัน้ี 

 
เห็นดว้ย 2,655,011,934 เสียง คิดเป็นร้อยละ 87.99 
ไม่เห็นดว้ย 355,152,949 เสียง คิดเป็นร้อยละ 11.77 
งดออกสียง 7,308,300 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.24 

 
3.5.3 มีมติอนุมติัการจาํหน่ายท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ โดยท่ีประชุมไดมี้มติอนุมติัดว้ย

คะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

 
เห็นดว้ย 2,659,639,834 เสียง คิดเป็นร้อยละ 88.14 
ไม่เห็นดว้ย 355,952,949 เสียง คิดเป็นร้อยละ 11.80 
งดออกสียง 1,880,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.06 

 
3.5.4 มีมติอนุมติัการจาํหน่ายท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างท่ีจงัหวดัขอนแก่น โดยท่ีประชุมไดมี้มติอนุมติัดว้ย

คะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

 
เห็นดว้ย 2,659,639,834 เสียง คิดเป็นร้อยละ 88.14 
ไม่เห็นดว้ย 355,952,949 เสียง คิดเป็นร้อยละ 11.80 
งดออกสียง 1,880,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.06 

 

3.5.5 มีมติอนุมติัการจาํหน่ายท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างท่ีจังหวดัสงขลา โดยท่ีประชุมไดมี้มติอนุมติัดว้ย
คะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

 
เห็นดว้ย 2,659,639,834 เสียง คิดเป็นร้อยละ 88.14 
ไม่เห็นดว้ย 355,952,949 เสียง คิดเป็นร้อยละ 11.80 
งดออกสียง 1,880,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.06 

 

วาระที่ 4 พจิารณาเร่ืองอืน่ๆ  
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 ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และแสดงความคิดเห็นเพิม่เตมิ เกีย่วกบับริษทั 

 คุณนรา ศรีเพชร ผูถื้อหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า จาํนวนเงินท่ีได้จากการจาํหน่าย
ทรัพยสิ์นในคร้ังน้ีสามารถท่ีจะทาํใหบ้ริษทัดาํเนินธุรกิจและทาํใหมี้ผลกาํไรไดห้รือไม่  และขอทราบแผนนโยบาย
การดาํเนินธุรกิจของบริษทัในอนาคต 

 คุณมารุต อรรถไกวลัวที ประธานกรรมการ แจง้ว่า บริษทัตอ้งหยุดค่าใชจ่้ายท่ีไม่จาํเป็นก่อน และตอ้ง
ยอมรับความจริงวา่ธุรกิจช่อง NOW เป็นส่วนท่ีทาํใหบ้ริษทัประสบผลขาดทุนท่ีรุนแรง ดงันั้นผูบ้ริหารจะตอ้งหยุด
ค่าใชจ่้ายท่ีร่ัวไหลของช่อง NOW ใหไ้ดก่้อนเพ่ือใหที้มบริหารสามารถท่ีจะมุ่งเนน้ไปในส่วนของธุรกิจหลกัท่ีดูแล
ได ้สาํหรับหนงัสือพิมพท์ั้ง 3 ฉบบั มองวา่ไม่ไดท้าํใหป้ระสบผลขาดทุนอย่างรุนแรง ดงันั้น น่าจะบริหารใหมี้กาํไร
เกิดข้ึนได ้ ส่วนช่อง Nation 22 ซ่ึงเป็นช่องท่ีบุกเบิกรายการข่าวทางช่องทีวี และประสบความสาํเร็จพอสมควร หาก
บริษทัมุ่งเนน้มายงัธุรกิจท่ีบริษทัมีความเช่ียวชาญ บริษทัน่าจะพลิกฟ้ืนกลบัมาทาํให้บริษทักา้วหนา้ต่อไปได ้และ
เช่ือมัน่วา่ คุณสมชาย มีเสน ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร (CEO) เป็นผูมี้ประสบการณ์มากพอสมควรท่ีจะเขา้มาบริหาร
จดัการองคก์รได ้ประธานฯ เชิญคุณสมชาย มีเสน ช้ีแจงทิศทางท่ีบริษทัจะดาํเนินการต่อไปในอนาคต เพ่ือใหท่้าน 
ผูถื้อหุน้รับทราบและเกิดความมัน่ใจยิ่งข้ึน 

 คุณสมชาย มีเสน ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร ช้ีแจงเพ่ิมเติมว่า บริษทัจะนาํเงินท่ีไดรั้บจากการจาํหน่าย
ทรัพยสิ์นในคร้ังน้ีไปชาํระหน้ีบางส่วน เพ่ือสร้างความมัน่ใจใหก้บัเจา้หน้ีกวา่บริษทัสามารถท่ีจะชาํระหน้ีได ้

 สําหรับนโยบายแผนการดาํเนินธุรกิจของบริษัท บริษัทไม่ได้มุ่งเน้นท่ีการขายอย่างเดียว แต่จะทํา
โครงสร้างทางธุรกิจ ( Business Model) ใหม่โดยมุ่งเนน้ไปท่ี ส่ือส่ิงพิมพ ์, ส่ือกระจายภาพและเสียง, New Media 
และ กิจกรรม (Event) และนโยบายท่ีผูบ้ริหารชุดใหม่กาํลงัจะดาํเนินการหารายไดเ้พ่ิมข้ึน ไดแ้ก่ รายไดจ้าก New 
Media และการจดักิจกรรม ใหม้ากข้ึน ดว้ยวิธีการนาํ Content มาสร้างกิจกรรม (Event) และนาํ Event มาเป็น 
Content ซ่ึงในค่ายส่ิงพิมพต่์างๆไดเ้ร่ิมปรับตวัหารายไดจ้าก New Media และการจดักิจกรรม (Event) มากข้ึน  
สําหรับในส่วนของหนงัสือพิมพก์รุงเทพธุรกิจในปีน้ีคาดว่าจะจดังานสัมมนาไดป้ระมาณ 12 คร้ัง/ปี และจะนาํ 
Content จากการสัมมนา มาต่อยอดทาํใหธุ้รกิจดาํเนินต่อไปได ้ ส่วน Nation TV จะมีการจดักิจกรรมเร่ืองการป่ัน
จกัรยานต่อเน่ือง โดยไดรั้บการสนบัสนุน ททท. และ มิตซูบิชิ ทั้งน้ี  Nation TV มีกิจกรรมป่ันจกัรยานประมาณ 10 
กว่าคร้ังต่อปี  ส่วนในปี 2561 จะจดักิจกรรมป่ันจกัรยานประมาณ 11 คร้ัง และยงัมีกิจกรรมอ่ืนๆ เช่น แทนคุณ
แผน่ดิน โดยแผนการจดักิจกรรมเพ่ือรักษาแบรนดข์องบริษทั ในปี 2561 คาดวา่จะมีประมาณ 25 กิจกรรม  

 นอกจากน้ี ในส่วนของ Content ในปัจจุบันผูบ้ริหารชุดใหม่ได้มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างการ
บริหารงานเพ่ือใหต้อบสนองกบัธุรกิจ New Media เช่น ปรับข่าวรายวนัใหเ้ป็นข่าวเชิงลึกมากข้ึน เพ่ือตอบสนองต่อ
ผูบ้ริโภคท่ีไม่สามารถหาอ่านในส่ือ New Media  เวปไซตไ์ด ้เพ่ือจะทาํใหเ้กิดรายไดต่้อส่ิงพิมพ ์และจะเพ่ิมคอลมัน์
ท่ีมีคุณภาพใหม้ากข้ึน ซ่ึงจะไม่สามารถหาอ่านใน New Media ไดเ้ช่นกนั ส่ิงเหล่าน้ีฝ่ายบริหารไดใ้หน้โยบายกบั
กองบรรณาธิการเพ่ือระดมความเห็นและเร่ิมดาํเนินการแลว้ 
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 นายวิฑรูย ์นาลว้น ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง ไดเ้สนอแนะใหป้ระธานเจา้หนา้ท่ีบริหารพิจารณา
ประสิทธิภาพการทาํงานของฝ่ายขายในการหารายได้ว่า เต็มกาํลงัความสามารถหรือไม่ โดยเฉพาะรายไดจ้ากส่ือ
ส่ิงพิมพห์ลกั เช่น เดอะเนชัน่ และคมชดัลึก ท่ีทุกวนัน้ีฝ่ายขายมุ่งหารายไดใ้นส่วนของทีวีอยา่งเดียว 

 คุณสมชาย มีเสน ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ขอบคุณท่ีผูถื้อหุ้นเป็นห่วงและให้ขอ้ช้ีแนะ ทั้งน้ี ตั้งแต่ทีม
บริหารชุดใหม่เขา้มาไดต้ั้งทีมยุทธศาสตร์เพ่ือกาํหนดนโยบายและพิจารณาว่าควรแยกฝ่ายขายเป็นของแต่ละธุรกิจ
อย่างชดัเจน เช่น ฝ่ายขายส่ิงพิมพ ์ ฝ่ายขายทีวี ฝ่ายขาย New Media  เวปไซต์ ทาํใหฝ่้ายบริหารท่ีดูแลแต่ละส่ือ
สามารถมุ่งเนน้ไปเฉพาะส่ือของตนเอง ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพข้ึน และภายในปีน้ีบริษทัคาดว่าจะพยายามทาํให้
บริษทัถึงจุดคุม้ทุน (Break Even)  ใหไ้ด ้ 

 คุณสันติพงษ ์กุมารสิงห์ ผูรั้บมอบฉันทะ สอบถามว่า การจาํหน่ายทรัพยสิ์นเพ่ือชาํระหน้ีในคร้ังน้ี ขอให้
ผูบ้ริหารและท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ ช้ีแจงรายละเอียดภาระหน้ีท่ีตอ้งชาํระ รวมถึงดอกเบ้ียท่ีคงคา้งโดยละเอียด 
หากไม่สามารถช้ีแจงไดใ้นวนัน้ี ขอใหบ้นัทึกการประชุมเพ่ือช้ีแจงในการประชุมคร้ังถดัไป 

 คุณมารุต อรรถไกวลัวที ประธานกรรมการ ขอใหคุ้ณสุพจน์ เพียรศิริ ผูอ้าํนวยการอาวุโสฝ่ายบญัชี ช้ีแจง
ในภาพรวมรายละเอียดของภาระหน้ีสินบริษทั 

 คุณสุพจน ์เพียรศิริ ผูอ้าํนวยการอาวโุสฝ่ายบญัชี ช้ีแจงว่า ปัจจุบนับริษทัมีหน้ีสินรวมประมาณ 1,500 ลา้น
บาท ประกอบดว้ยตัว๋แลกเงิน (B/E)  หน้ีสถาบนัการเงิน เป็นหลกั ซ่ึงผลจากการจาํหน่ายทรัพยสิ์นท่ีขออนุมติัจากผู ้
ถือหุน้ในคร้ังน้ี จะนาํเงินมาชาํระหน้ีบางส่วนตามท่ีกล่าวมา  

 คุณปราณี ศรีกาํเหนิด ผูรั้บมอบฉนัทะ สอบถาม 2 ประเดน็ คือ 

1. วิธีคิดเร่ืองการตั้งดอ้ยค่าของเงินลงทุนจาํนวนประมาณ 1,500 ลา้นบาท ในไตรมาส 3 ปี 2560 ทาํให้
บริษทัขาดทุนในไตรมาส 3 ประมาณ 2,300 ลา้นบาท  

2. กรณีท่ีผูบ้ริหารชุดใหม่ท่ีเขา้มาเร่ิมงานในบริษทั มีความใกลชิ้ดกบับริษทั นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชัน่ 
จาํกดั (มหาชน) , สปริงนิวส์,  ฐานเศรษฐกิจ และทีนิวส์ ดงันั้น จะมีรายจ่ายแฝงอยูใ่น NMG ในขณะท่ี
ผลประโยชนมี์การแบ่งปันกนัหรือไม่ 
 

คุณสุพจน์ เพียรศิริ ผูอ้าํนวยการอาวุโสฝ่ายบญัชี ไดต้อบขอ้ซักถามของผูถื้อหุ้นในส่วนขอ้ท่ี 1 ว่า งบ
การเงินไตรมาส 3/2560 มีผลขาดทุนเพ่ิมข้ึนจาํนวนมากเป็นผลมาจากการตั้งดอ้ยค่าเงินลงทุนท่ีผูส้อบบญัชีให้
บริษทัประมาณการผลการดาํเนินการในอนาคตของธุรกิจทีวีตั้งแต่ปัจจุบนัถึงส้ินสุดอายุใบอนุญาตทีวีดิจิทลั ในปี 
2572  เพ่ือนาํผลประกอบการมาเทียบกบัตน้ทุนของมูลค่าใบอนุญาต ว่าทาํใหบ้ริษทัไดรั้บผลประโยชน์ในเชิงบวก
หรือไม่ และสืบเน่ืองจากทิศทางของเศรษฐกิจในปัจจุบนัท่ีส่งผลต่อรายได ้ทาํให้ผูส้อบญัชีพิจารณาว่ารายไดท่ี้
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย 2 

 
 
 

หลกัเกณฑ์และวธิีการสรรหากรรมการ 
 
การสรรหากรรมการ 
  
 คณะกรรมการบริษทัฯ มีความเห็นวา่การสรรหากรรมการและการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ส าหรับกิจการ
ส่ือเป็นเร่ืองส าคญั บริษทั มีนโยบายก าหนดให้คณะกรรมการของบริษทัฯ เป็นผูท้  าหนา้ท่ีพิจารณากลัน่กรองการสรรหา
กรรมการและการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการเอง   ซ่ึงคณะกรรมการไดพิ้จารณาค่าตอบแทนกรรมการโดยมีเกณฑก์าร
พิจารณากลัน่กรองอย่างละเอียด ถึงความเหมาะสมประการต่างๆ โดยเปรียบเทียบจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกนั และ
ค่าตอบแทนถวัเฉล่ียตามขนาดธุรกิจท่ีใกลเ้คียงกนั รวมถึงพิจารณาจากการขยายตวัทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลก าไร
ของบริษทัประกอบการพิจารณา โดยจะเป็นผูท้  าหนา้ท่ีเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมท่ีจะเป็นกรรมการบริษทัและ
กรรมการอิสระ    
 
 ในปี 2561  บริษทัฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ย  เสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการได ้โดยเสนอช่ือ
ผ่านคณะกรรมการบริษทัฯ ก่อนวนัประชุมใหญ่สามญัประจ าปีผูถื้อหุ้น  คือ ตั้งแต่วนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2560 ถึงวนัท่ี 26 
มกราคม 2561  พร้อมขอ้มลูประกอบการพิจารณาดา้นคุณสมบติัและการใหค้วามยินยอมของผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือ  
ผลปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอช่ือบุคคลเพ่ือด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัฯ 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย 3 
 

นิยามกรรมการอสิระ 
 

กรรมการอิสระ  คือ  กรรมการท่ีไม่ไดบ้ริหารจดัการกิจการของบริษทั บริษทัย่อย บริษทัร่วม มีความเป็นอิสระ
จากผูถื้อหุน้ใหญ่ และ ผูบ้ริหารของบริษทั ไม่มีความสมัพนัธ์อนัอาจเป็นการขดัขวางการใชวิ้จารณญาณอยา่งอิสระของตน 

 
ทั้งน้ีนิยามกรรมการอิสระของบริษทัเท่ากบัขอ้ก าหนดขั้นต ่าของส านกังาน กลต.และตลาดหลกัทรัพย ์ฯ 
  
คุณสมบัตกิรรมการอสิระ 
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้ งของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั ทั้งน้ีใหน้บัรวมหุ้นท่ีถือโดยผูท่ี้เก่ียวขอ้งตามมาตรา 
258 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยข์องกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจา้ง ท่ีปรึกษาดา้นอ่ืนใดท่ีไดรั้บ
ผลตอบแทนประจ า หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้
รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าว
มาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปีก่อนวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง ทั้งน้ี  ลกัษณะตอ้งห้ามดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็น
ขา้ราชการ หรือท่ีปรึกษาของส่วนราชการซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั 

3. กรรมการอิสระจะต้องไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางการค้า ทางธุรกิจ ส่วนได้เสียทางการเงินหรือ
ผลประโยชนอ่ื์นๆ ในการบริหารจดัการ ทั้งในทางตรงหรือทางออ้มกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้น
รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชวิ้จารณญาณอย่างอิสระของตน หรือไม่
เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย 
บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัเวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 
2 ปีก่อนวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง 

4. กรรมการอิสระจะตอ้งไม่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฏหมายในลกัษณะท่ีเป็น
บิดา มารดา คู่สมรส พ่ี นอ้งและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กบัผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่   ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือบุคคล
ท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย  

5. กรรมการอิสระจะตอ้งไม่ท าการเป็นตวัแทนอย่างเปิดเผยหรืออย่างไม่เปิดเผยของกรรมการบริษทั   ผูถื้อหุ้น
รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ใดซ่ึงเป็นผูเ้ก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่คนใดหรือกลุ่มผูถื้อหุน้ใดของบริษทั 

6. กรรมการอิสระจะตอ้งท าหนา้ท่ีและใชวิ้จารณญาณของตน โดยไม่ไดรั้บอิทธิพลจากกรรมการ ผูบ้ริหารหรือผู ้
ถือหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ รวมทั้งบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งหรือญาติ 

7.   กรรมการอิสระจะตอ้งไม่เป็นหรือเคยเป็น ผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม   ผูถื้อหุน้
รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนผูจ้ดัการของนิติบุคคล 
ท่ีเป็นส านกังานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม    ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจ
ควบคุมของบริษทัสงักดัอยู ่เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง 
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8.  กรรมการอิสระจะตอ้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ  ซ่ึงรวมถึงการใหบ้ริการเป็นท่ีปรึกษา 

กฎหมาย ท่ีปรึกษาทางการเงิน หรือผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์น ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษทั บริษทั
ใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั ทั้งน้ีในกรณีท่ีผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพเป็น
นิติบุคคล ใหร้วมถึงการเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนผูจ้ดัการของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพนั้นดว้ย เวน้
แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง 

9. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกบักิจการของบริษทัหรือบริษทัย่อย  
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลุกจา้ง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรับ
เงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละหน่ึงของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมี
สภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

10.  กรรมการอิสระจะต้องไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกับการ
ด าเนินงานของบริษทั 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย 4 
ประวตัิของบุคคลทีไ่ด้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 

แทนกรรมการทีค่รบก าหนดออกตามวาระ 
 
 ช่ือ  :   นายมารุต อรรถไกวลัวท ี
 ต าแหน่ง : ประธานกรรมการ 
 อายุ :   63  ปี                                                                                      
 การศึกษา    

ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
  ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์บณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 การอบรม :    

            สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย    
             หลกัสูตร : Directors Accreditation Program (DAP) ปี 2552 

   หลกัสูตร : Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) ปี 2557 
   สถาบนัพฒันาความคิดสร้างสรรคเ์ชิงธุรกิจ มหาวิทยาลยัสรีปทุม 
   หลกัสูตร : Academy of Business Creativity (ABC) รุ่นท่ี 2 ปี 2557 
 ประวตักิารท างาน  : 
 การด ารงต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียน 

2560 - ปัจจุบนั  ประธานกรรมการและกรรมการบริหาร - บมจ. เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป 
2559 - ปัจจุบนั  รองประธานกรรมการ - บมจ. วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย 
2558 - ปัจจุบนั  กรรมการบรรษทัภิบาล - บมจ. วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย 
2555 - ปัจจุบนั  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบ - บมจ. วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย 
2550 - ปัจจุบนั  กรรมการ - บมจ. วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย 

 การด ารงต าแหน่งในกจิการอืน่ที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน  
2560 - ปัจจุบนั   กรรมการ - VGI Global Media (Malaysia) Sdn Bhd 
2560 - ปัจจุบนั  กรรมการ - บจก. ดิ ไอคอน วี จี ไอ 
2559 - ปัจจุบนั  กรรมการ - บจก. แอโร  มีเดีย กรุ๊ป 
2552 - ปัจจุบนั  กรรมการ - บจก. พอยท ์ออฟ  วิว (พีโอวี) มีเดีย กรุ๊ป 
2550 - ปัจจุบนั  กรรมการ - บจก. วี จี ไอ แอดเวอร์ไทซ่ิง มีเดีย 

 จ านวนหุ้นที่ถือครอง ณ วนัที่  29 ธันวาคม 2560 
 : - ไม่มี – 
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 ลกัษณะความสัมพนัธ์  

ประเภทความสัมพนัธ์ ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
การเป็นญาติสนิทกบัผูบ้ริหาร / ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของ
บริษทั/ บริษทัยอ่ย 

-ไม่มี- 

การมคีวามสัมพนัธ์ในลกัษณะต่อไปนีก้บับริษทั / 
บริษทัใหญ่ / บริษทัย่อย / บริษทัร่วม / หรือนิตบุิคคลที่
อาจมคีวามขัดแย้ง ในปัจจุบันในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 
1.  เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน 
พนกังาน ลกูจา้ง หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ า 

มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ในกลุ่ม บมจ. เนชัน่ มลัติมีเดีย 
กรุ๊ปและบริษทัยอ่ย  

2.  เป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ  -ไม่มี- 
3.  มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัส าคญัอนัอาจมีผล
ท าใหไ้ม่สามารถท าหนา้ท่ีไดอ้ยา่งอิสระ 

-ไม่มี- 

 

 จ านวนปีที่เป็นกรรมการ และสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี  2560 

จ านวนปีที่เคยด ารงต าแหน่งกรรมการ จ านวนคร้ังที่เข้าประชุมในปี  2560 
ส้ินสุด ณ 31 ธ.ค. 2560 คณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ สามญัผู้ถือหุ้น วสิามัญผู้ถือหุ้น 

3 เดือน                                        
(ได้รับแต่งตั้งคร้ังแรกวันที่  28 ก.ย.2560 ) 5/5 N/A N/A N/A 

 

 การด ารงต าแหน่ง กรรมการ/ ผู้บริหาร ในกจิการอืน่   

การด ารงต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอืน่ 
การด ารงต าแหน่ง
ในกจิการที่ไม่ใช่
บริษทัจดทะเบียน 

การด ารงต าแหน่งในกจิการ 
ที่มคีวามขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ 

จ านวน ต าแหน่ง/ช่ือบริษัท จ านวน จ านวน ต าแหน่ง/ช่ือ
บริษัท 

1 บมจ. ว ีจี ไอ โกลบอล มีเดีย 
- รองประธานกรรมการ  
- กรรมการบรรษทัภิบาล  
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบ 
- กรรมการ  

5 - - 

 
 ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง  :  ประธานกรรมการ 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย 4 
ประวตัิของบุคคลทีไ่ด้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 

แทนกรรมการทีค่รบก าหนดออกตามวาระ 
 
 ช่ือ  :   นายสนธิญาณ ช่ืนฤทัยในธรรม 
 ต าแหน่ง : กรรมการ 
 อายุ :   57  ปี                                                                                      
 การศึกษา    

ปริญญาตรี นิติศาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
  
 การอบรม :      

-ไม่มี- 
 

 ประวตักิารท างาน  : 
 การด ารงต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียน (3 บริษทั) 

17 ม.ค. 2561 - ปัจจุบนั กรรมการ   บมจ. เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป 
27 ก.พ. 2561 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ  บมจ. เนชัน่ บรอดแคสต้ิง คอร์ปอเรชัน่ 
2560 - 11 ม.ค 2561 กรรมการ   บริษทั นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

 
 การด ารงต าแหน่งในกจิการอืน่ที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน (4 บริษทั) 

2554 - ปัจจุบนั  ประธานเครือข่ายเฝ้าระวงัพิทกัษแ์ละปกป้องสถาบนัพระมหากษตัริย ์
2553 - ปัจจุบนั  คณะกรรมการมลูนิธิชุมชนทอ้งถ่ินพฒันา 
2550 - ปัจจุบนั ประธานและกรรมการผูอ้  านวยการ ส านกัพิมพ ์กรีน-ปัญญาญาณ ที – มลัติมีเดียกรุ๊ป 
2553 - 11 ม.ค 2561 ประธานและกรรมการผูอ้  านวยการส านกัข่าว T-News สถานีโทรทศันผ์า่นดาวเทียม 

T-News TVและผูผ้ลิตรายการเจาะข่าวร้อน...ลว้งข่าวลึก 

 
 จ านวนหุ้นที่ถือครอง ณ วนัที่  1 กมุภาพนัธ์ 2561 
 : 15,000,000 หุน้  
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 ลกัษณะความสัมพนัธ์  

ประเภทความสัมพนัธ์ ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
การเป็นญาติสนิทกบัผูบ้ริหาร / ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของ
บริษทั/ บริษทัยอ่ย 

-ไม่มี- 

การมคีวามสัมพนัธ์ในลกัษณะต่อไปนีก้บับริษทั / บริษทั
ใหญ่ / บริษทัย่อย / บริษทัร่วม / หรือนิตบุิคคลทีอ่าจมี
ความขัดแย้ง ในปัจจุบันในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 
1.  เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน 
พนกังาน ลกูจา้ง หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ า 

มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ในกลุ่ม บมจ. เนชัน่ มลัติมีเดีย 
กรุ๊ปและบริษทัยอ่ย ดงัน้ี 
ต าแหน่ง                  บริษทั 
ประธานกรรมการ – บมจ. เนชัน่ บรอดแคสต้ิง คอร์ปอเรชัน่ 

2.  เป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ  -ไม่มี- 
3.  มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัส าคญัอนัอาจมีผลท า
ใหไ้ม่สามารถท าหนา้ท่ีไดอ้ยา่งอิสระ 

-ไม่มี- 

      
 จ านวนปีที่เป็นกรรมการ และสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี  2560 

จ านวนปีที่เคยด ารงต าแหน่งกรรมการ จ านวนคร้ังที่เข้าประชุมในปี  2560 
ส้ินสุด ณ 31 ธ.ค. 2560 คณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ สามญัผู้ถือหุ้น วสิามัญผู้ถือหุ้น 

- 
(ได้รับแต่งตั้งคร้ังแรกวันที่  17 ม.ค. 2561 ) N/A N/A N/A N/A 

 
 การด ารงต าแหน่ง กรรมการ/ ผู้บริหาร ในกจิการอืน่   

การด ารงต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอืน่ 
การด ารงต าแหน่งใน
กจิการที่ไม่ใช่บริษทัจด

ทะเบียน 

การด ารงต าแหน่งในกจิการ 
ที่มคีวามขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

จ านวน ต าแหน่ง/ช่ือบริษทั จ านวน จ านวน ต าแหน่ง/ช่ือบริษทั 
1 -ประธานกรรมการ / 

บมจ. เนชัน่ บรอดแคสต้ิง 
คอร์ปอเรชัน่ 

 

3 - - 

 
 ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง  :  กรรมการ 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย 4 
ประวตัิของบุคคลทีไ่ด้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 

แทนกรรมการทีค่รบก าหนดออกตามวาระ 
 
 ช่ือ  :   นายธัชพงศ์ ธรรมพุฒิพงศ์                                                                                                    
 ต าแหน่ง : กรรมการ 
 อายุ :   53  ปี                                                                                      
 การศึกษา    

- ปริญญาโท คณะพาณิชยศ์าสตร์และการบญัชี สาขาบริหารธุรกิจ  
   มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  
- ปริญญาตรีคณะพาณิชยศ์าสตร์และการบญัชี สาขาการเงินการธนาคาร 
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 

 การอบรม :      
สถาบันพระปกเกล้า  

- หลกัสูตรประกาศนียบตัรธรรมาภิบาลทางการแพทยส์ าหรับผูบ้ริหารระดบัสูง ปี 2555 
- หลกัสูตรประกาศนียบตัรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ ส าหรับนกับริหารระดบัสูงปี2553 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย 
 - หลกัสูตรบทบาทหนา้ท่ีและทกัษะของการเป็นกรรมการบริษทั (DCP) รุ่นท่ี129/2553  

โรงพยาบาลกรุงเทพ 
 - หลกัสูตรการบริหารจดัการดา้นสาธารณสุข: การจดัการเชิงกลยทุธ์ ปี 2552 

Marcus Evans 
 - หลกัสูตรการบริหารจดัการระบบการเงินในดา้นสาธาณสุข ปี 2550 

 
 ประวตักิารท างาน  : 
 การด ารงต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียน  

2558-2561 ผูอ้  านวยการอาวโุส    บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย ์
 2557-2558 Senior Vice President & Division Head  บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 

 การด ารงต าแหน่งในกจิการอืน่ที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน  
 2555-2556 ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร   กลุ่มบริษทัในเครือโรงพยาบาลธนบุรี 
 2555-2556 กรรมการผูจ้ดัการ     บจก. อเมดิเทค คอร์ปอเรชัน่ในเครือโรงพยาบาลธนบุรี 
 2555-2556 กรรมการผูจ้ดัการ     บจก. ทนัตสยามในเครือโรงพยาบาลธนบุรี 
 
 
 จ านวนหุ้นที่ถือครอง ณ วนัที่  1 กมุภาพนัธ์ 2561 
 :  10,000 หุน้ 

31



 

14 
 

 
 
 ลกัษณะความสัมพนัธ์  

ประเภทความสัมพนัธ์ ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
การเป็นญาตสินิทกบัผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ

บริษทั/ บริษทัย่อย 
-ไม่มี- 

การมคีวามสัมพนัธ์ในลกัษณะต่อไปนีก้บับริษทั / บริษทั
ใหญ่ / บริษทัย่อย / บริษทัร่วม / หรือนิตบุิคคลทีอ่าจมี

ความขัดแย้ง ในปัจจุบันในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 
1.  เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน 

ลกูจา้ง หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือน ประจ า 

 
-ไม่มี- 

2.  เป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ  -ไม่มี- 
3.  มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัส าคญัอนัอาจมีผลท า
ใหไ้ม่สามารถท าหนา้ท่ีไดอ้ยา่งอิสระ 

-ไม่มี- 

 
 การด ารงต าแหน่ง กรรมการ/ ผู้บริหาร ในกจิการอืน่   

การด ารงต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอืน่ 
การด ารงต าแหน่งใน
กจิการที่ไม่ใช่บริษทัจด

ทะเบียน 

การด ารงต าแหน่งในกจิการ 
ที่มคีวามขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

จ านวน ต าแหน่ง/ช่ือบริษทั จ านวน จ านวน ต าแหน่ง/ช่ือบริษทั 
- - - - - 

 
 ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง  :  กรรมการ 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย 5 

เอกสารแนบวาระที ่6 
 รายละเอยีดผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2561 

 

ประจ าปี 2560 ประจ าปี 2561 ( ปีทีเ่สนอ ) 

KPMG PHOOMCHAI AUDIT CO., LTD. 
บริษัท เคพเีอม็จี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากดั 

KPMG PHOOMCHAI AUDIT CO., LTD. 
บริษัท เคพเีอม็จี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากดั 

1.  Ms. Patamavan     Vadhanakul Registration No. 9832 
     นางสาวปัทมวรรณ    วฒันกลุ   
2.  Mr.Veerachai   Ratanajaratkul Registration No. 4323 
     นายวรีะชยั    รัตนจรัสกลุ 
3.  Ms.Vannaporn   Jongperadechanon  Registration No. 4098 
     นางสาววรรณาพร    จงพีรเดชานนท ์
 
 
 
โดยนางสาวปัทมวรรณ วฒันกลุ   เป็นผูส้อบบญัชีท่ีลงนาม 
รับรองในงบการเงินของบริษทัฯ เป็นปีท่ี  3 
 
ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีส าหรับบริษทัฯ บริษทัยอ่ย 
และบริษทัร่วม รวม 10 บริษทั (ไม่รวมกลุ่ม NBC และกลุ่ม/ 
NINE)  เป็นเงิน 3,560,000 บาท  (ค่าสอบบญัชีในส่วนของบริษทั
ฯ คิดเป็นจ านวน 1,615,000 บาท) 
 
ส าหรับค่าบริการอ่ืน  บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย และบริษทัร่วม ไม่
มีการรับบริการอ่ืนจากส านกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสงักดั  
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูส้อบบญัชีและส านกังานสอบ
บญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสงักดัในรอบปีท่ีผา่นมา 

1.  Ms. Ms.Sasithorn Pongadisak Registration No.8802 
     นางศศิธร พงศอ์ดิศกัด์ิ  
2.  Ms.Marisa Tharathornbunpakul  Registration No.5752            
    นางสาวมาริษา ธราธรบรรพกุล 
3.  Mr Mr.Thanit Osathalert. Registration No. 5155 
     นายธนิต โอสถาเลิศ 
      
 
 
โดยนางศศิธร พงศอ์ดิศกัด์ิ   เป็นผูส้อบบญัชีท่ีลงนามรับรองใน
งบการเงินของบริษทัฯ เป็นปีที ่1 
 
ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีส าหรับบริษทัฯ บริษทัยอ่ย 
และบริษทัร่วม รวม 10 บริษทั (ไม่รวมกลุ่ม NBC และกลุ่ม/ 
NINE)  เป็นเงิน5,050,000 บาท  (ค่าสอบบญัชีในส่วนของบริษทั
ฯ คิดเป็นจ านวน 2,700,000 บาท) 
 
ส าหรับค่าบริการอ่ืน  บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย และบริษทัร่วม ไม่
มีการรับบริการอ่ืนจากส านกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสงักดั  
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูส้อบบญัชีและส านกังานสอบ
บญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสงักดัในรอบปีท่ีผา่นมา 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย 5 

 
เอกสารแนบวาระที ่6 

รายละเอยีดผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2561 
 
 

ข้อมูลทั่วไป  
 ช่ือ – นามสกุล :   นางศศิธร พงศอ์ดิศกัด์ิ  
 สญัชาติ :   ไทย  
สถานท่ีท างาน :   บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั   
ระยะเวลาท่ีท างานกบับริษทั : 17  ปี  
ต าแหน่งหนา้ท่ีในบริษทั :  กรรมการบริหาร, ตรวจสอบบญัชี  
  
การศึกษา  
- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
  
สมาชิกในองค์กรวชิาชีพ  
- สมาชิกสภาวิชาชีพบญัชี  
- ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  
- ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
  
ประสบการณ์ในการท างาน  
- กรรมการบริหาร, ตรวจสอบบญัชี – บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั  
- ประกอบวิชาชีพตั้งแต่ปี 2544  
  

34
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย 6 
 

ข้อบังคับ 
ของ 

บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
หมวดที ่6 การประชุมผู้ถือหุ้น 

 
ขอ้ 29. คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายใน 4 เดือนนบั  แต่วนั

ส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทั การประชุมผูถื้อหุน้คราวอ่ืนนอกจากน้ีใหเ้รียกวา่การประชุมวิสามญั 
คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมวิสามญั เม่ือใดก็ไดต้ามท่ีเห็นสมควร ผูถื้อหุน้ซ่ึงมีหุน้นบั

รวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 5 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด   หรือผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่ 25 คน ซ่ึงมีหุน้นบัรวมกนั
ไดไ้ม่นอ้ยกวา่1 ใน 10 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด จะเขา้ช่ือกนัท าหนงัสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมผู ้
ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ได ้ แต่ตอ้งระบุเหตุผลในการท่ีขอใหเ้รียกประชุมไวใ้ห้ชดัเจนในหนงัสือดงักล่าว
ดว้ยในกรณีเช่นน้ีคณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้ภายใน   1 เดือนนบัแต่วนัไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

 
ขอ้ 30. กิจการอนัท่ีประชุมสามญัประจ าปีพึงกระท ามีดงัต่อไปน้ี 

(1) รับทราบรายการของคณะกรรมการแสดงถึงกิจการของบริษทัในรอบ 1 ปีท่ีผา่นมา 
(2) อนุมติังบดุลและบญัชีก าไรขาดทุน 
(3) อนุมติัจดัสรรเงินก าไร 
(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ 
(5) แต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษทั 
(6) กิจการอ่ืนๆ 

ขอ้ 31. ในการเรียกประชุมผูถื้อหุน้  ใหค้ณะกรรมการจดัท าหนงัสือนดัประชุมระบุสถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระ
การประชุม และเร่ืองท่ีเสนอต่อท่ีประชุมพร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหช้ดัเจนว่าเป็นเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ี
ประชุมเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมติั หรือเพ่ือพิจารณาแลว้แต่กรณีรวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าวและจดัส่งให้
ผูถื้อหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม และให้โฆษณาค าบอกกล่าวการนัดประชุมนั้นใน
หนงัสือพิมพติ์ดต่อกนั 3 วนั และตอ้งก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกวา่ 3 วนัดว้ย 

ขอ้ 32. ผูถื้อหุน้อาจมอบฉนัทะใหบุ้คคลอ่ืนเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถื้อหุน้แทนกนัก็
ได ้ โดยท าเป็นหนงัสือตามแบบท่ีกฎหมายก าหนดและใหผู้รั้บมอบฉนัทะยื่นต่อประธานกรรมการ หรือ ผูท่ี้ประธาน
กรรมการก าหนด ณ สถานท่ีประชุมก่อนผูรั้บมอบฉนัทะจะเขา้ร่วมประชุม 
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ขอ้ 33. ในการประชุมผูถื้อหุน้ตอ้งมีผูถื้อหุน้และหรือผูรั้บมอบฉนัทะไม่นอ้ยกวา่ 25 คนหรือไม่นอ้ยกวา่ ก่ึงหน่ึง
ของจ านวนผูถื้อหุน้ทั้งหมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดจึงจะ
เป็นองคป์ระชุม 

ในกรณีท่ีปรากฎวา่ การประชุมผูถื้อหุน้คร้ังใดเม่ือล่วงเวลานดัไปแลว้ถึง 1 ชัว่โมงจ านวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาเขา้ร่วม
ประชุมไม่ครบองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไว ้ หากวา่การประชุมผูถื้อหุน้นั้นไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหุน้ร้องขอใหก้ารประชุม
เป็นอนัระงบัไป แต่ถา้การประชุมผูถื้อหุน้นั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้ร้องขอใหน้ดัประชุมใหม่ และใหส่้ง
หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมคร้ังหลงัน้ี  ไม่บงัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชุม 

ขอ้ 34. ประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยูใ่นท่ีประชุมหรือไม่
สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้   ถา้มีรองประธานกรรมการ ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม   ถา้ไม่มีรอง
ประธานกรรมการ  หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ ใหผู้ถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมเลือกผูถื้อหุน้คนหน่ึงเป็นประธานในท่ี
ประชุม 

ขอ้ 35. ประธานในท่ีประชุมผูถื้อหุน้มีหนา้ท่ีควบคุมการประชุมใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย และขอ้บงัคบัของบริษทั
วา่ดว้ยการประชุม     และใหก้ารประชุมด าเนินไปตามล าดบัวาระท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุม เวน้แต่ท่ีประชุมจะมี
มติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมใหเ้ปล่ียนล าดบัระเบียบวาระ 

ขอ้ 36. เวน้แต่ในกรณีท่ีขอ้บงัคบัน้ีหรือกฎหมายก าหนดบงัคบัไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน  การวินิจฉยัช้ีขาดหรือลงมติของท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ ใหถื้อเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน การออกเสียงลงคะแนนใหน้บั 1 หุน้
เป็น 1 เสียง  ผูถื้อหุน้คนใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองใดซ่ึงท่ีประชุมจะไดล้งมติ  ผูน้ั้นไม่มีสิทธิจะออกเสียงลงคะแนน
ดว้ยในขอ้นั้น  นอกจากออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการในการออกเสียงลงคะแนนถา้คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธาน
ในท่ีประชุมมีคะแนนเสียงอีก 1 เสียงเป็นเสียงช้ีขาด  
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย 7 

เงื่อนไข หลกัเกณฑ์ และวธีิปฏิบัติ 
ในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน 

1. กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 
- ผูถื้อหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย โปรดแสดงบตัรประจ าตวัประชาชนฉบบัจริง หรือ บตัรประจ าตวั
ขา้ราชการฉบบัจริงเพ่ือลงทะเบียน 

- ผูถื้อหุน้เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติต่างดา้ว โปรดแสดงบตัรประจ าตวัคนต่างดา้ว หรือ หนงัสือเดินทาง หรือ
เอกสารท่ีใชแ้ทนหนงัสือเดินฉบบัจริงเพ่ือลงทะเบียน 

- กรณีมีการแกไ้ขช่ือ-ช่ือสกลุ ตอ้งแสดงหลกัฐานรับรองการเปล่ียนแปลงดงักล่าว 
2. กรณีมอบฉันทะ 

- ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะ จะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูรั้บมอบฉนัทะ โดยเขา้ร่วมประชุม และ
ออกเสียงลงคะแนนตามแบบหนงัสือมอบฉนัทะท่ีแนบมาพร้อมน้ี 

- ผูม้อบฉนัทะอาจแสดงความประสงคท่ี์จะออกเสียงลงคะแนนแยกไดใ้นแต่ละวาระของการประชุมว่า เห็นดว้ยไม่เห็น
ดว้ย หรืองดออกเสียง โดยก าหนดไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะเพ่ือให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความ
ประสงคข์องผูม้อบฉนัทะ 

- ใหผู้รั้บมอบฉนัทะส่งหนงัสือมอบฉนัทะไวต่้อประธานท่ีประชุมและ/หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายจากประธานก่อนเวลา
ประชุม โดยกรอกขอ้มูลและลงลายมือช่ือใหค้รบถว้น หากมีการแกไ้ข หรือขีดลบขอ้ความท่ีส าคญั ผูม้อบฉนัทะตอ้ง
ลงนามก ากบัไวทุ้กแห่ง 

- หนงัสือมอบฉนัทะตอ้งติดอากรแสตมป์ 20 บาท 

เอกสารที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะ 
กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย :  
ภาพถ่ายบตัรประจ าตวัประชาชน หรือ บตัรประจ าตวัขา้ราชการ ของผูม้อบฉนัทะพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผู ้
มอบฉนัทะ 

กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติต่างด้าว :  
ภาพถ่ายใบส าคญัประจ าตวัคนต่างดา้ว หรือ หนงัสือเดินทางหรือเอกสารท่ีใชแ้ทนหนงัสือเดินทางของผูม้อบฉนัทะพร้อม
ลงนามรับรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูม้อบฉนัทะ 

กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิตบุิคคล : 

 นิตบุิคคลสัญชาตไิทย : ส าเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคลของกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานท่ีมีอ านาจรับรองท่ีไดอ้อก
ใหไ้ม่เกิน 6 เดือน ซ่ึงรับรองความถกูตอ้งโดยบุคคลผูมี้อ  านาจลงลายมือช่ือของนิติบุคคลนั้นๆ และส าเนาภาพถ่ายบตัร 
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ประจ าตวัประชาชน หรือ บตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูมี้
อ  านาจลงนามแทนนิติบุคคลท่ีไดล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะ ซ่ึงรับรองความถกูตอ้งโดยกรรมการดงักล่าว 

 นิตบุิคคลสัญชาตต่ิางด้าว : ผูมี้อ  านาจลงนามของนิติบุคคลจะตอ้งลงลายมือช่ือ พร้อมประทบัตราบริษทั (ถา้มี) ใน
หนงัสือมอบฉนัทะ และส าเนาภาพถ่ายท่ีลงนามรับรอง หนงัสือเดินทาง ของผูมี้อ  านาจลงนามแทนนิติบุคคลนั้น 

 กรณีการใชพิ้มพล์ายน้ิวมือแทนการลงลายมือช่ือใหพิ้มพล์ายน้ิวหวัแม่มือซา้ยและเขียนขอ้ความก ากบัไวว้า่ 
“ลายพิมพห์วัแม่มือซา้ยของ ...............” และตอ้งมีพยาน 2 คน รับรองวา่เป็นลายพิมพน้ิ์วมืออนัแทจ้ริงของผูน้ั้น และ
ตอ้งพิมพล์ายน้ิวมือต่อหนา้พยาน ซ่ึงพยานตอ้งลงลายมือช่ือรับรองและตอ้งแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือ 
บตัรประจ าตวัขา้ราชการของพยานลงนามรับรองส าเนาถกูตอ้งแนบไปพร้อมกนัดว้ย 

 ในการประชุมผูถื้อหุน้ ถา้ผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง ผูถื้อหุน้อาจเลือกมอบฉนัทะใหบุ้คคลใด
บุคคลหน่ึงตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้เป็นผูรั้บมอบฉนัทะ หรือเลือกมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบริษทัฯ เป็น
ผูอ้อกเสียงลงคะแนนแทนได ้

 ผูถื้อหุน้ท่ีประสงคใ์หก้รรมการอิสระของบริษทัฯ เป็นผูรั้บมอบฉนัทะ โปรดส่งหนงัสือมอบฉนัทะท่ีไดจ้ดัท าข้ึน และ
ลงนามครบถว้นตามหลกัเกณฑท่ี์กล่าวขา้งตน้ไปยงัส านกัเลขานุการบริษทัฯ พร้อมเอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยส่งถึง
บริษทัฯ ล่วงหนา้ก่อนการประชุมอยา่งนอ้ย 1 วนั 

 
กรณีการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับ
ฝากและดูแลหุ้นให้แสดงเอกสาร ดงันี:้ 
เอกสารหลกัฐานจากคัสโตเดยีน (Custodian) 

1) หนงัสือมอบฉนัทะ ซ่ึงไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น และลงลายมือช่ือของผูมี้ อ  านาจกระท าการแทน
ของคสัโตเดียน (Custodian) ซ่ึงเป็นผูม้อบฉนัทะ และผูรั้บมอบฉนันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถว้นแลว้ 

2) หนงัสือยืนยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน ไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 
3) ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคสัโตเดียน (Custodian) ซ่ึงรับรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูมี้

อ  านาจกระท าการแทนของคสัโตเดียน (Custodian) และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นวา่ผูมี้อ  านาจกระท าการแทน
ของคสัโตเดียน (Custodian) ซ่ึงลงนามในฐานะผูม้อบฉนัทะมีอ านาจกระท าการแทนคสัโตเดียน (Custodian) 

4) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือใบขบัข่ี หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว
ต่างประเทศ) ท่ียงัไม่หมดอายขุองผูมี้อ  านาจกระท าการแทนของคสัโตเดียน (Custodian) และลงลายมือช่ือ
รับรองส าเนาถกูตอ้ง 

เอกสารหลกัฐานจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ 
1) หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
2) ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้ซ่ึงรับรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบุคคล และมี

ขอ้ความแสดงใหเ้ห็นวา่ผูแ้ทนนิติบุคคลซ่ึงลงนามในหนงัสือมอบอ านาจมีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลซ่ึง
เป็นผูถื้อหุน้ 
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3) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือใบขบัข่ี หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว

ต่างประเทศ) ท่ียงัไม่หมดอายขุองผูแ้ทนนิติบุคคล และลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูตอ้ง 

เอกสารหลกัฐานจากผู้รับมอบฉันทะ 
ใหแ้สดงบตัรประจ าตวัประชาชนฉบบัจริง หรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการฉบบัจริง หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว
ต่างประเทศ) ท่ียงัไม่หมดอายขุองผูรั้บมอบฉนัทะ พร้อมรับรองส าเนาถกูตอ้ง 
 
4) กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม : 
ใหผู้จ้ดัการมรดกเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองหรือมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นเขา้ร่วมประชุมแทนโดยจะตอ้งมีเอกสารค าสัง่ศาลแต่งตั้งให้เป็น
ผูจ้ดัการมรดก ซ่ึงลงนามรับรองโดยผูมี้อ านาจ อายไุม่เกิน 6 เดือน ก่อนวนัประชุมมาแสดงเพ่ิมเติมดว้ย 
 
5) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์ :  
ให้บิดา-มารดา หรือผูป้กครองตามกฎหมายเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองหรือมอบฉนัทะให้ผูอ่ื้เขา้ร่วมประชุมแทน โดย
จะตอ้งน าส าเนาทะเบียนบา้นของผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูเ้ยาวม์าแสดงเพ่ิมเติมดว้ย 

6) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมอืนไร้ความสามารถ :  
ใหผู้อ้นุบาลหรือผูพิ้ทกัษเ์ขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองหรือมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นเขา้ร่วมประชุมแทน โดยจะตอ้งมีเอกสารค าสั่ง
ศาลแต่งตั้งใหเ้ป็นผูอ้นุบาลหรือผูพิ้ทกัษ ์ ซ่ึงลงนามรับรองโดยผูมี้อ  านาจ อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวนัประชุมมาแสดง
เพ่ิมเติมดว้ย 

การลงทะเบียน 
เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ จะเปิดรับลงทะเบียนก่อนเร่ิมการประชุม 1 ชัว่โมง หรือตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นตน้ไป 
การออกเสียงลงคะแนน   
1. การออกเสียงลงคะแนนจะกระท าโดยเปิดเผย โดยใหน้บัหุน้หน่ึงหุน้มีเสียงหน่ึงเสียง และมติของท่ีประชุมผูถื้อ

หุน้นั้น ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 
- ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนน

เสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 
- ในกรณีอ่ืน ซ่ึงมีกฎหมาย และหรือขอ้บงัคบับริษทัฯ ก าหนด ไวแ้ตกต่างจากกรณีปกติ  กใ็หด้ าเนินการให้

เป็นไปตามท่ีก าหนดนั้น โดยประธานในท่ีประชุมจะตอ้งแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ในท่ีประชุมรับทราบก่อนการ
ลงคะแนนในแต่ละวาระดงักล่าว 

- การออกเสียงลงคะแนนในวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ หรือแต่งตั้งกรรมการเขา้
ใหม่  บริษทัก าหนดใหผู้ถื้อหุน้สามารถใชสิ้ทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการหรือแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

2. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉนัทะ ผูรั้บมอบฉนัทะจะตอ้งออกเสียงลงคะแนน ตามท่ีผูม้อบฉนัทะระบุไว้
ในหนงัสือมอบฉนัทะเท่านั้น 
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ส่งมาด้วย 8 
ประวตัิของกรรมการอสิระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ 

 นายอภิวฒิุ  ทองค า  
 ต าแหน่ง  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ   
 อายุ  56 ปี 
 ท่ีอยู ่  27  ซ.อินทามระ 37 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

   
 การศึกษา      

- ปริญญาตรีนิติศาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
- เนติบณัฑิตไทย  
- ปริญญาโท ทางกฏหมายระหวา่งประเทศ อเมริกนัยนิูเวอร์ซิต้ี สหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาโท ทางกฏหมายเปรียบเทียบฮาเวิร์ดยนิูเวอร์ซิต้ี สหรัฐอเมริกา 
- ประกาศนียบตัรทางทรัพยสิ์นทางปัญญา องคก์ารทรัพยสิ์นทางปัญญาโลก สวิสเซอร์แลนด์ 
- ประกาศนียบตัรเก่ียวกบัแนวโนม้และปัญหาอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ จากโรงเรียนกระบวนการยติุธรรมทาง
อาญา มหาวิทยาลยัมิชิแกน  

- ประกาศนียบตัรหลกัสูตร นกับริหารระดบัสูง “ธรรมศาสตร์เพ่ือสงัคม” (นมธ.) รุ่นท่ี7 
- ประกาศนียบตัรหลกัสูตร นกับริหารระดบัสูง “นกับริหารระดบัสูง กอลฟ์ ธรรมศาสตร์” รุ่นท่ี2 
- วฒิุบตัรหลกัสูตรบริหารจดัการดา้นความมัน่คงชั้นสูง รุ่นท่ี6 วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร สถาบนัวิชาการ
ป้องกนัประเทศ 

- วฒิุบตัรบตัรหลกัสูตร โครงการ Global Business Leaders กบัสถาบนั Lead Business Institute of Cornell 
University รุ่นท่ี1 (2559) 

- ปริญญาบตัรวิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐ-ร่วมเอกชน รุ่นท่ี24 ประจ าปีการศึกษา 2554-2555  
- วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร สถาบนัวิชาการป้องกนัประเทศ [วปอ.รุ่น54(ปรอ.รุ่นท่ี24)] 

 
 การอบรมปี 2560  

- ไม่มี -   
   

 ประวตักิารท างาน          
 ปัจจุบนั กรรมการอิสระ-บมจ.อีเทอเนิล เอนเนอยี 
 ปัจจุบนั รองประธานกรรมการ-บมจ.เอคิว เอสเตท 
 
 จ านวนหุ้นที่ถือครอง ณ วนัที่  19 มกราคม 2561 

 :    1,000 หุน้ 
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 ลกัษณะความสัมพนัธ์   

ประเภทความสัมพนัธ์ ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
การเป็นญาติสนิทกบัผูบ้ริหาร / ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั/ บริษทัยอ่ย -ไม่มี- 
การมีความสมัพนัธ์ในลกัษณะต่อไปน้ีกบับริษทั / บริษทัใหญ่ / บริษทัยอ่ย / บริษทัร่วม / หรือ
นิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ในปัจจุบนัในช่วง 2 ปีท่ีผา่นมา 
1.  เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บ
เงินเดือนประจ า 

 
-ไม่มี- 

2.  เป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ  -ไม่มี- 
3.  มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัส าคญัอนัอาจมีผลท าใหไ้ม่สามารถท าหนา้ท่ีไดอ้ยา่งอิสระ -ไม่มี- 

      
 การด ารงต าแหน่ง กรรมการ/ ผู้บริหาร ในกจิการอืน่  

การด ารงต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอืน่ การด ารงต าแหน่งในกจิการที่
ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 

การด ารงต าแหน่งในกจิการ 
ที่มคีวามขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

จ านวน ต าแหน่ง/ช่ือบริษทั จ านวน จ านวน ต าแหน่ง/ช่ือบริษทั 

1 
กรรมการอิสระ 

บมจ.อีเทอเนิล เอนเนอยี - - - 

2 
รองประธานกรรมการ 
บมจ.เอคิว เอสเตท - - - 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย 10 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
(affix duty stamp 20 baht) 

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก) 
Proxy Form A 

       เขียนท่ี ....................................................................... 
       Written at 

วนัท่ี ............. เดือน ............................ พ.ศ. ...............
 Date               Month                             Year 

 (1) ขา้พเจา้ ............................................................................... สญัชาติ...................................................................  
                 I / We                                                                                     Nationality 
อยูบ่า้นเลขท่ี ..................................... ถนน .........................................................ต าบล / แขวง............................................... 
Residing at                                         Road                                                       Tambol / Khwaeng 
อ าเภอ / เขต ..................................... จงัหวดั ......................................................รหสัไปรษณีย.์.............................................. 
Amphur / Khet                                 Province                                                     Postal Code    
 

 (2) เป็นผูถื้อหุน้ของ บริษทั เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)         
                Being a shareholder of Nation Multimedia Group Public Company Limited 
โดยถือหุน้จ านวนทั้งส้ินรวม ........................................ หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ............................................เสียง ดงัน้ี  
Holding the total amount of                                 shares and having the right to vote equal to votes as follows: 
หุน้สามญั ..........................................................หุน้        ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั .........................................................เสียง 
Ordinary share                                      shares    and having the right to vote equal to                                   votes 
หุน้บุริมสิทธิ .................................................... หุน้        ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ......................................................... เสียง 
Preferred share                                  shares     and having the right to vote equal to                                    votes 

 (3) ขอมอบฉนัทะให ้   
      Hereby appoint                                                                                                           
 (1) ...................................................................................................................................... อาย ุ..................... ปี 
                                                             age                years 
อยูบ่า้นเลขท่ี .................. ถนน ....................................... ต าบล / แขวง .................................. อ าเภอ / เขต ........................... 
Residing at                       Road                                      Tambol / Khwaeng                       Amphur / Khet                                             
จงัหวดั...............................................................รหสัไปรษณีย ์........................................... หรือ 
Province                                                  Postal Code                                                or   
 (2) ..................................................................................................................................... อาย ุ................... ปี 
                                                            age                 years 
อยูบ่า้นเลขท่ี .................. ถนน ......................................... ต าบล / แขวง ................................... อ าเภอ / เขต .................... 
Residing at                      Road                                         Tambol / Khwaeng                          Amphur / Khet                                           
จงัหวดั...............................................................รหสัไปรษณีย.์................................................   
Province                                                 Postal Code                                                 
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คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพ่ือเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถื้อ
หุน้ประจ าปี 2561 ของบริษทั เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ในวนัท่ี 9 เมษายน 2561   เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชุม ชั้น 7 
อาคารมหาวิทยาลยัเนชัน่ เลขท่ี 1854 ก.ม.4.5 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 หรือท่ีจะพึง
เล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
Any one of them as my/our proxy in attending and voting on my/our behalf at the Annual General Meeting of 
Shareholders 2018 of Nation Multimedia Group Public Company Limited on 9 April 2018 at 14.00 p.m. at the  
Conference Room, 7th Floor, Nation University Tower, No. 1854, Bangna-Trad Road K.M.4.5, Bangna Subdistrict, 
Bangna District, Bangkok 10260 or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned. 
 กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะกระท าไปในการประชุมนั้น ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
 Any business carried out by the proxy in the said meeting shall be deemed as having been carried out by 
myself/ourselves. 

     
    ลงช่ือ / Signed ...................................................... ผูม้อบฉนัทะ / Grantor 
             (......................................................) 
 
    ลงช่ือ / Signed ......................................................  ผูรั้บมอบฉนัทะ / Proxy  
            (........................................................) 
 
    ลงช่ือ / Signed ......................................................  ผูรั้บมอบฉนัทะ / Proxy  
             (…...................................................) 
 
    ลงช่ือ / Signed ......................................................  ผูรั้บมอบฉนัทะ / Proxy  
             (…...................................................) 
 
หมายเหตุ / Remarks   
ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน     ไม่สามารถ
แบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
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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Attached Document No. 10 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
(affix duty stamp 20 baht) 

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

 เขียนท่ี    
 Written at  

                                    วนัท่ี               เดือน                   พ.ศ.____ 
                                 Date             Month                Year 

(1)   ขา้พเจา้.                          สญัชาติ                                                                                                                                                         
I/We                               nationality      

            อยูบ่า้นเลขท่ี                                                                                                                                                                                    
Address          

              
(2) เป็นผูถื้อหุ้นของ บริษัท  เนช่ัน  มัลติมีเดยี กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

being a shareholder of Nation Multimedia Group Public Company Limited   
โดยถือหุ้นจ านวนทั้งส้ินรวม        หุ้น และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั           เสียง ดงัน้ี  holding the total amount of        shares and have the rights to vote equal to                                         votes as follows: 
 หุ้นสามญั                          หุ้น ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                        เสียง  
      ordinary share          shares  and have the right to vote equal to                                             votes 
 หุ้นบุริมสิทธิ                          หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                  เสียง 
      preference share                           shares  and have the right to vote equal to                                            votes 

 
(3)   ขอมอบฉนัทะให้ (ผูถื้อหุ้นสามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบริษทัก็ได ้โดยมีประวติัตามเอกสารแนบ) 

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.  ช่ือ        นายอภิวฒิุ  ทองค า                               อาย ุ  56   ปี อยูบ่า้นเลขท่ี        27  ซ.อินทามระ 37                        

Name Mr.Apivut Thongkam, Independent Director, Age 56 years, residing at  27 Soi Inthamara 37  
ถนน             -           ต  าบล/แขวง     ดินแดง                                  อ  าเภอ/เขต         เขตดินแดง            
Road                       Tambol/Khwaeng    Din Daeng                      Amphur/Khet        Din Daeng 
จงัหวดั    กรุงเทพฯ           รหสัไปรษณีย ์ 10400   หรือ 
Province Bangkok    Postal Code         or 

2.  ช่ือ                                อาย ุ            ปี  อยูบ่า้นเลขท่ี                                                                         
Name                                         Age             years, residing at               
ถนน                                                                      ต  าบล/แขวง                           อ  าเภอ/เขต                      
Road                                                               Tambol/Khwaeng        Amphur/Khet   
จงัหวดั                             รหสัไปรษณีย ์             
Province                                                       Postal Code                                      

คนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพ่ือเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชุมสามญัผู ้
ถือหุน้ประจ าปี 2561  ในวนัที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชุม ชั้น 7 อาคารมหาวทิยาลยัเนชัน่ เลขท่ี 1854 ก.ม.4.5 ถนนบางนา-
ตราด  แขวงบางนา  เขตบางนา  กรุงเทพมหานคร 10260  หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
Any one to be above shall be my/our proxy holder to attend and vote on my/our behalf at the 2018 Annual General Meeting of Shareholders 
on April 9, 2018 at 14.00 hrs, at the Conference Room, 7th Floor, Nation University Tower, 1854 K.M.4.5 Bangna-Trad Road, Bangna 
Sub-district, Bangna District, Bangkok 10260, Thailand or on other date, time and place as may be postponed or changed.  
 
(4)  ขา้พเจา้ไดม้อบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉันทะในการเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในคร้ังน้ี ดงัน้ี.- 

I/we authorize the proxy holder to attend the meeting and vote as this meeting as follows: 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กประการตามท่ีเห็นสมควร 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)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows: 
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วาระที่   1         รายงานผลการด าเนินงานของบริษทัฯ และรายงานคณะกรรมการของบริษัทฯ ส าหรับปี 2560 
Agenda 1        To report the Company’s operating results and the Board of Directors’ report for the year 2017   

  
วาระที่   2  พจิารณาอนุมัติและรับรองงบการเงินประจ าปี ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 
Agenda 2             To consider and approve the company’s financial statements for the year 2017 ended December 31 
 
                                - งดการพิจารณาในวาระน้ี – 
                                   Abstain this agenda 
 
วาระที่  3 พจิารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 
Agenda 3             To consider and approve the omission of the dividend payment for the operating results of the year ended December 31, 2017  
   -งดการพิจารณาในวาระน้ี-   
                                    Abstain this agenda 
วาระที่ 4 พจิารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระและแก้ไขอ านาจกรรมการ 
Agenda 4             To consider and approve the appointment of directors to replace those who retired by rotation and amendment of the director signatories 

 เห็นดว้ยกบัการแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด    เสียง 
 Approve the election of the entire Board of Directors, 
 เห็นดว้ยกบัการแต่งตั้งกรรมการรายบุคคล ดงัน้ี 
 Approve the election of the individual directors as follows: 
 
  4.1 ช่ือกรรมการ  :  นายมารุต อรรถไกวลัวที  
 Name of Director  :  Mr. Marut Arthakaivatee  
     เห็นดว้ย          เสียง    ไม่เห็นดว้ย                 เสียง    งดออกเสียง                  เสียง 
        Approve       votes          Disapprove   votes  Abstain                                 votes 
    
  4.2 ช่ือกรรมการ  : นายสนธิญาณ ช่ืนฤทยัในธรรม 
 Name of Director  : Mr. Sontiyan Chureruetainaidhama  
    เห็นดว้ย          เสียง    ไม่เห็นดว้ย                 เสียง    งดออกเสียง               เสียง 
        Approve        votes          Disapprove                votes   Abstain                                 votes 
   
  4.3 ช่ือกรรมการ  : นายธชัพงศ ์ธรรมพุฒิพงศ ์
 Name of Director  : Mr. Tatchapong Thamputthipong  
    เห็นดว้ย          เสียง    ไม่เห็นดว้ย                 เสียง    งดออกเสียง               เสียง 
        Approve        votes          Disapprove                votes   Abstain                                 votes 
 
 
วาระที่   5           พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการของบริษัทฯ ดงันี้  
Agenda 5       To consider and determine the remuneration of directors as follows: 

 5.1ค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 
                Directors remuneration for the year 2017 

  
               เห็นดว้ย             เสียง    ไม่เห็นดว้ย                         เสียง    งดออกเสียง                   เสียง 
      Approve                       votes         Disapprove              votes         Abstain                                votes  
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5.2 ค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 

                Directors remuneration for the year 2018 
  
               เห็นดว้ย             เสียง    ไม่เห็นดว้ย                         เสียง    งดออกเสียง                   เสียง 
      Approve                       votes         Disapprove              votes         Abstain                                votes  
วาระที่  6 พจิารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจ าปี 2561 
Agenda 6      To consider and approve the appointment of the Company’s auditors and the determinatio n of audit fee for the year 2018  
                เห็นดว้ย   เสียง    ไม่เห็นดว้ย                        เสียง    งดออกเสียง            เสียง 
      Approve votes        Disapprove               votes          Abstain          votes 
วาระที่  7             พจิารณาเร่ืองอืน่ๆ (ถ้ามี) 
Agenda 7           To consider any other matters (if any)  

                 เห็นดว้ย                 เสียง    ไม่เห็นดว้ย          เสียง    งดออกเสียง                  เสียง 
              Approve               votes        Disapprove   votes   Abstain                                  votes 
 
(5) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะน้ีใหถื้อวา่ การลงคะแนนเสียงนั้นไม่

ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 
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) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการ
พิจารณาเลือกลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เทจ็จริง
ประการใด ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
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. 
กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีมีผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนงัสือมอบ

ฉนัทะใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท 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. 
 

ลงช่ือ...................................................................ผูม้อบฉนัทะ 
(                                                                   ) 

Signed          Appointer 
 
ลงช่ือ...................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 

(                                     ) 
Signed                                 Proxy 

หมายเหตุ 
1.  ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้

ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
2.    ผูถื้อหุ้นจะมอบฉนัทะเท่ากบัจ านวนหุ้นท่ีระบุไวใ้นขอ้ (2) หรือจะมอบฉนัทะเพียงบางส่วนน้อยกวา่จ านวนท่ีระบุไวใ้นขอ้ (2) ก็ได ้
3. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
Remarks: 
1.  The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to 

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

the proxy. 
3.  For agenda appointing directors, the whole Board of Directors or certain directors can be appointed. 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย 11 
 
 
 
 
 
 
 

ณ ห้องประชุม ช้ัน 7  อาคารมหาวทิยาลยัเนช่ัน  เลขที่ 1854  ก.ม.4.5  
ถนนบางนา-ตราด  แขวงบางนา  เขตบางนา  กรุงเทพมหานคร 10260 
 

at the Conference Room, 7th Floor, Nation University  Tower, 
No.1854, Bangna-Trad  Road K.M.4.5, Bangna ubdistrict, 
Bangna District, Bangkok 10260. 
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