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

ประชุมวันศุกร์ที่  26 เมษายน 2562 เวลา 14.00น. 

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

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

กรรมการบริษัทที่เข้าประชุม  

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

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

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

รวมมีกรรมการประชุมท้ังหมด 10 ท่าน  คิดเป็นสัดส่วน 100%  

กรรมการบริษัทที่ไม่เข้าประชุม 

- ไม่มี - 



 

2 

 

 

ผู้บริหารของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ 
ท่านแรก คุณสุภวัฒน์ สงวนงาม  กรรมการผู้จัดการ-กลุ่มธุรกิจสิ่งพิมพ์ 
ท่านที ่2 คุณประกิต ชมภูคํา  ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
ท่านที ่3 คุณณัฐวรา แสงวารินทร์  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ-กลุ่มธุรกิจสิ่งพิมพ์ 
ท่านที่ 4 คุณวีระศักดิ์ พงศ์อักษร  บรรณาธิการบริหาร-เครือเนชั่น  
ท่านที ่5 คุณฉัตรชัย ตะวันธรงค์  กรรมการผู้จัดการ- ช่อง สปริง 26 
ท่านที่ 6       คุณพีระวัฒน์ โชติธรรมโม        รองกรรมการผู้จัดการ-ช่อง สปริง 26 
ท่านที่ 7 คุณขนิษฐา น่ิมพิศาล   รองกรรมการผู้จัดการ-ช่อง สปริง 26 
ท่านที่ 8 คุณสมเกียรติ บุญศิริ  ผู้อํานวยการสถานี-ช่อง สปริง 26 
ท่านที่ 9 คุณอารีย์พร วิริยะวิรวรรณ        ผู้อํานวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารงานบุคคล 

ท่านที ่10    คุณอรวรรณ ชโนวิทย์                ผู้อํานวยการ ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

ท่านที่ 11    คุณมัธยา โอสถานนท์                ผู้อํานวยการอาวุโส ฝ่ายการเงนิ และเลขานุการบริษัทฯ 

ท่านที่ 12    คุณเนตรนภา ภูษิตตานนท์         ผู้ช่วยผู้อํานวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชี 
 
ผู้สอบบัญชีที่ลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯและบริษัทฯย่อย    

 บริษัท เค พี เอ็ม จี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด 

ปรึกษากฎหมาย 
บริษัท ฮันตัน แอนดรูส์ เคิร์ท (ประเทศไทย) จํากัด 

 

ก่อนเริ่มการประชุมตามกําหนดระเบียบวาระ ผู้ดําเนินการประชุมชี้แจงระเบียบการประชุม และวิธีการ

ปฎิบัติต่างๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น ดังน้ี 

 

1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการและเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจําปี 2562  โดยเสนอชื่อผ่านคณะกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญประจําปีผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้น

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

ปรากฎว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเพิ่ม
วาระประชุม 
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2. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคําถามล่วงหน้าสําหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 ผ่านทางเว็บไซต์ 

www.nationgroup.com หรือทางโทรสาร 0-2338 3904 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 9 เมษายน 2562 

เพื่อให้คณะกรรมการและฝ่ายบริหารรวบรวมเตรียมชี้แจงในวันประชุมผู้ถือหุ้น 

ปรากฎว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอคําถามล่วงหน้ามาแต่อย่างใด 

3. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับ

มอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นได้ กรรมการอิสระที่บริษัทฯ มอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นในครั้งน้ี 
คือ คุณอภิวุฒิ ทองคํา ซึ่งประวัติโดยสังเขป ปรากฏตามเอกสารแนบ 8 หน้าที่ 49 ในหนังสือเชิญประชุม 

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

 
 ข้อ 35 “ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท

ว่าด้วยการประชุมและให้การประชุมดําเนินไปตามลําดับวาระที่กําหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่
ประชุมจะมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมให้เปลี่ยนลําดับระเบียบ
วาระ” 

       
ข้อ 36 “การวินิจฉัยชี้ขาดหรือลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง

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

5. ในการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรือเห็นเ ป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่

ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่ประธานเสนอ แต่ถ้าวาระใดมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออก

เสียง ขอให้ยกมือขึ้น ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง จะใช้วิธี

ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ท่านผู้ถือหุ้นตอนลงทะเบียนก่อนเข้าห้องประชุม โดยการทํา

เครื่องหมายลงในบัตรลงคะแนนให้ตรงตามวาระพร้อมลงนามกํากับในบัตรลงคะแนนด้วยทุกครั้ง จากน้ัน

เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงเพื่อนําไปตรวจนับและรวบรวมคะแนนต่อไป ทั้งน้ีให้หมายรวมถึงผู้ถือ

หุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยผู้ดําเนินการประชุมจะประกาศให้ท่านผู้ถือหุ้น

ทราบในแต่ละวาระ โดยผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุ้นที่ตนถืออยู่ คือหน่ึงหุ้นเท่ากับหน่ึงเสียง 

ทั้งน้ี  ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้มอบบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ บริษัทจะนับเป็นส่วนหน่ึงของคะแนน

เสียงเห็นด้วย   

 

http://www.nationgroup.com/
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    วิธีปฏิบัติดังกล่าวใช้สําหรับทุกวาระ ยกเว้นวาระที่ 4 เรื่องการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออก
ตามวาระ จะให้ที่ประชุมใช้วิธีลงคะแนนเสียงเพื่อเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยจะขอเก็บบัตร
ลงคะแนนทุกใบ เพื่อความโปร่งใสและสอดคล้องกับนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

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

 

เริ่มการประชุม 

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

  
ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดําเนินการประชุม ดําเนินการประชุม ตามระเบียบวาระดังต่อไปน้ี  
 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561  

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

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น 

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

 
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2561 ซึ่ง

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

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

วาระที่ 2 รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับปี 2561  
 

ประธานฯ เชิญคุณสมชาย มีเสน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับ
ปี 2561  

 
คุณสมชาย มีเสน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานว่า จากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  และ การประชุม

วิสามัญผู้ถือหุ้นในช่วงปี 2561 ที่ผ่านมา ฝ่ายบริหารได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบมาตลอดว่าบริษัทได้ปรับ
โครงสร้างธุรกิจออกเป็น 4 ธุรกิจหลัก ส่วนที่ไม่ใช่ธุรกิจหลักได้จําหน่ายออกไป เพื่อแก้ปัญหาเรื่องสภาพคล่องทาง
การเงินและสร้างความแข็งแกร่งในการดําเนินธุรกิจของบริษัท   

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

หนังสือพิมพเ์ดอะเนชั่น ปัจจุบัน บริษัทได้เชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารในแพลตฟอร์ม “ออนไลน์” เพิ่มขึ้น 

รวมถึงในเว็บไซต์และในเพจต่างๆ รวมทั้งการกระจายข่าวใน LINE หรือ LINE News  ถือเป็นการ

เพิ่มช่องทางในการหารายได้ของธุรกิจกลุ่มสิ่งพิมพ์  สรุปดังน้ี 

 

 หนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ   มีจํานวนผู้ชมในเว็บไซต์ไม่ซ้ํากัน จํานวน 4.29 ล้านราย ต่อเดือน 

และมียอดเพจวิวรวม 10.21 ล้านรายต่อเดือน ส่วนใน LINE หรือ Line News ได้เปิดให้บริการ
เม่ือเดือน ตุลาคม 2561 ปัจจุบันมีจํานวนสมาชิก 14,841 ราย  
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 หนังสือพิมพ์ คมชัดลึก   มีจํานวนผู้ชมในเว็บไซต์ไม่ซ้ํากัน จํานวน 10.62 ล้านรายต่อเดือน และ

มีจํานวนผู้ชมเพจวิว  21.10 ล้านรายต่อเดือน ส่วนใน LINE หรือ Line News  ได้เปิดให้บริการ

เม่ือเดือน พฤศจิกายน  2561 ปัจจุบันมีจํานวนสมาชิก 9,126 ราย  
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 THE NATION มีจํานวนผู้ชมที่เข้าเว็บไซต์ไม่ซ้ํากัน จํานวน 0.54 ล้านรายต่อเดือน และมี

จํานวนผู้ชมเพจวิว 1.93 ล้านรายต่อเดือน และบริษัทอยู่ระหว่างการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์
ทีจ่ะให้ผู้ชมทั้งในประเทศและต่างประเทศสามารถเข้าถึงและติดตามได้สะดวกขึ้น  

 
 
 

2. กลุ่มธุรกิจกระจายภาพและเสียง  (ทีวีดิจิทัล 2 ช่อง) 

 

 Nation 22   จากข้อมูลของ นีลเส็น (ประเทศไทย) พบว่าช่อง Nation TV22 มีเรตติ้งผู้ชมใน

เดือนกรกฎาคม 2561 มากที่สุดถึง  163.8 พันคนต่อนาที จากกรณีนําเสนอข่าวเด็กติดถ้ํา

หลวงขุนนํ้านางนอน ที่จังหวัดเชียงราย  และในเดือน มีนาคม 2562  จากการนําเสนอข่าว

เรื่องเลือกตั้งของประเทศไทย   มีผู้เข้าชมถึง 158.5 พันคนต่อนาที  ส่งผลให้ช่อง Nation 22 

มีการพัฒนาลําดับเรตติ้งดีขึ้นตามลําดับ จากมกราคม 2561  อยู่ลําดับที่ 16 และในเดือน

มีนาคม 2562 อยู่ในลําดับท่ี 10  ส่งผลให้ช่องสามารถหารายได้ได้เพิ่มขึ้น  
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  ช่อง Spring 26 จากข้อมูลของ นีลเส็น (ประเทศไทย)  มีเรตติ้งผู้ชม ในเดือนมกราคม 2561 จํานวน 

108.6 พันคนต่อนาที  ปัจจุบัน มีนาคม 2562 มีผู้เข้าชม 154.6 พันคนต่อนาที  เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม 

2561 ประมาณ 50%  ส่วนลําดับเรตติ้งจากเดือนมกราคม 2561 อยู่ในลําดับที่ 12 ปัจจุบันปรับลําดับดี
ขึ้นเล็กน้อย  ณ เดือนมีนาคม 2562 อยู่ลําดับท่ี 11   
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3. ธุรกิจ New Media   

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

 

 
 

สําหรับเว็บไซต์ในเครือเนชั่น มีจํานวนผู้ชมที่เข้าถึงเว็บไซต์ไม่ซ้ํากัน ในเดือนมกราคม 2561  จํานวน

รวม  18 ล้านราย ในขณะที่เดือนธันวาคม 2561 มีผู้เข้าถึงเว็บไซต์เพิ่มขึ้นเป็น 21 ล้านราย มีจํานวนเพจวิวในเดือน

มกราคม 2561 จํานวน 31.4 ล้านเพจวิว และเดือนธันวาคม 2561 มีจํานวนเพจวิวเพิ่มขึ้นเป็น 38.9 ล้านเพจวิว จะ

เห็นได้ว่ากลุ่มธรุกิจเครือเนชั่น ในช่องทางโซเชียลมีเดียมีทิศทางท่ีเติบโตขึ้น ดังน้ันฝ่ายบริหารจะเน้นการหารายได้

ผ่านทางช่องทางสื่อออนไลน์และสื่อดิจิทัลมากขึ้น เพื่อให้พร้อมสู่การเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่ปี 2020 ที่คาดจะ

มีการเปลี่ยนแปลงของสื่อออนไลน์อย่างมาก 
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4. กลุ่มธุรกิจกิจกรรม (Event)     

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

 
 กิจกรรมของหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ทีจ่ัดกิจกรรมงานสัมมนาอย่างต่อเน่ือง ได้แก่ 

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

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

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

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

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

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

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

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

ที่ 12  
 

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

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

 
1.  การแก้ไขงบการเงินที่ไม่ถูกต้อง  ตามท่ีได้เรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบมาโดยตลอด คือการบันทึกรายการ

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

 นอกจากน้ี  บริษัทได้ฟ้องร้องดําเนินคดีทางแพ่งกับอดีตผู้บริหารที่ทําให้บริษัทเสียหาย โดยฟ้องศาลแพ่ง
เม่ือวันที่ 4 เดือนกุมภาพันธ์ 2562  จึงขอรายงานให้กับผู้ถือหุ้นทราบว่าคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานไม่ได้
น่ิงนอนใจกับความไม่ถูกต้องดังกล่าวที่เกิดขึ้น  

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

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

 
3.  ลดภาระดอกเบี้ย จากการที่คณะกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน ได้ชําระคืนหน้ีบางส่วนและเจรจากับ

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

 

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

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

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

สมบูรณ์ ดังน้ี  
1. มุ่งเน้นความเข้มแข็งของเน้ือหาและแบรนด์ใน 4 ธุรกิจหลัก โดยการเชื่อมโยงและพัฒนารูปแบบ 

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

2. พัฒนาบุคลากรเพื่อให้สอดรับและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสื่อยุคใหม่ โดยการสร้างรูปแบบการ
นําเสนอท้ังเน้ือหาและการตลาด  

3. การปรับปรุงแผนการตลาด  เพื่อให้สอดคล้องกับเทคโนโลยียุคใหม่ 
4. การแก้ไขปัญหาหน้ีสิน หากลดลงได้มากขึ้น จะทําให้บริษัทมีดอกเบี้ยจ่ายลดลง หรือไม่มี  ส่งผลให้

บริษัทจะมีกําไรเพิ่มขึ้น และสามารถคืนกําไรให้กับผู้ถือหุ้นและพนักงานของบริษัทได้ 
 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น 

คุณฉวีวรรณ ศิริจันทร์สว่าง ผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะ กล่าวว่า รู้สึกชื่นชมที่บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงไปใน
ทิศทางท่ีดีขึ้น โดยขอสอบถามเพิ่มเติม ดังน้ี  

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

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

 
คุณฉาย บุนนาค ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า ภาระหน้ีสินของบริษัทที่ลดลง มาจากการจําหน่าย

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

 
คุณสมชาย มีเสน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า มาตรา 44 ที่ให้ความช่วยเหลือ เรื่องค่าใบอนุญาต 2 

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

 
คุณวารุณี ทิพย์พญาชัย ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง  สอบถามถึง รายได้ค้างรับที่เป็นเท็จจํานวน 690 

ล้านบาท  ว่า ระหว่างรอการพิจารณาของศาลน้ัน  บริษัทสามารถอายัดทรัพย์สินของผู้บริหารที่เก่ียวข้องที่ทําให้เกิด
รายได้ค้างรับที่เป็นเท็จได้หรือไม่  

 
คุณมารุต อรรถไกวัลวที ประธานฯ ชี้แจงว่า บริษัทได้ฟ้องร้องทางคดีแล้ว และปัจจุบันอยู่ในขั้นตอน

ระหว่างการพิจารณาของศาล จึงขอให้เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายต่อไป 
 
คุณฉาย บุนนาค ประธานกรรมการบริหาร กล่าวเพิ่มเติมว่า ในทางปฏิบัติผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องร้องอดีต

ผู้บริหารได้เองตามสิทธ์ิในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท 
  
คุณปราณี ศรีกําเหนิด ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะ กล่าวว่า เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่

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

 
คุณสมชาย มีเสน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  ชี้แจงว่า ผลประกอบการประจําปี 2561 ยังไม่สามารถนํามา

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

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

 
คุณปราณี ศรีกําเหนิด ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะ สอบถามถึง แผนการเพิ่มทุนของ

บริษัท เน่ืองจากผู้บริหารได้มีกลา่วถึงในการประชุม Public Presentation ที่ผ่านมา 
 
คุณมารุต อรรถไกวัลวที ประธานฯ  กล่าวว่า การพิจารณาเรื่องการเพิ่มทุนจะต้องวิเคราะห์ภาพรวมหลาย

องค์ประกอบเพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสม ว่ามีความจําเป็นและเป็นประโยชน์กับบริษัทและผู้ถือหุ้นมากน้อย
เพียงใด    

 
คุณสมชาย มีเสน   ประธานกรรมการบริหาร  เพิ่มเติมว่า ต้องยอมรับว่าหน้ีสินที่อดีตผู้บริหารชุดเดิมได้

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

 
คุณวิฑูรย์ นาล้วน ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง  กล่าวว่าจากที่เคยแสดงความเป็นห่วงว่าบริษัทจะต้อง

เข้ากองทุนฟื้นฟกิูจการหรือไม่น้ัน ขอให้คํานึงถึงชื่อเสียงหรือความน่าเชื่อถือ (เครดิต) ของบริษัทด้วย ดังน้ันขอให้
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบ  

 
คุณฉาย บุนนาค ประธานกรรมการบริหาร  กล่าวเพิ่มเติมว่า  บริษัทได้พิจารณาเรื่องน้ีเช่นกัน โดยหากเข้า

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

หรือไม่  
 
 คุณมารุต อรรถไกวัลวที ประธานฯ  ตอบว่า หากผู้บริหารสามารถปรับผลการดําเนินงานให้มีกําไรเพียง

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

 
 อย่างไรก็ตาม  ขอให้รอพิจารณาผลประกอบการประจําปี 2561ของบริษัทอีกครั้ง ที่คาดว่าจะสามารถออก

งบการเงินได้ภายในเดือนพฤษภาคม 2562  
 
 คุณปราณี ศรีกําเหนิด ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะ สอบถามถึงการพิจารณาคืนช่อง

ทีวีดิจิทัล  เน่ืองจาก กสทช. ได้เปิดช่องทางให้สามารถคืนช่องได้แล้ว 
 
คุณมารุต อรรถไกวัลวที ประธานฯ ตอบว่า กสทช กําหนดให้ผุ้ประกอบการสามารถยื่นแสดงเจตจํานงใน

การคืนช่องได้ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562  ซึ่งบริษัทอยู่ระหว่างการรอเง่ือนไขของการคืนช่องจาก กสทช. ที่
บริษัทจะพิจารณารายละเอียดและผลกระทบต่อไป  

 
คุณสมชาย มีเสน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงเพิ่มเติมว่า  ขณะน้ีสถานการณ์ของทีวีดิจิทัลเปลี่ยนแปลง

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

 
คุณปราณี  ศรีกําเหนิด  ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะ  แสดงความเห็นเพิ่มเติม ว่า 

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

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

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

 
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม 
 
ประธานฯ แถลงว่า เน่ืองจากวาระนี้เป็นวาระรายงานเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 
 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติและรับรองงบการเงินประจ าปีส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

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

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น  

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม 
 

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

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

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

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

 
 ดั้งน้ัน จึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจําปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561  

 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น  

 ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 

 ที่ประชุมฯได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัตเิป็นเอกฉันท์งดจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 
สิ้นสุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 

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

ลงคะแนน 
2) ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจํานวน 1 ราย มีจํานวนหุ้นเพิ่มขึ้น 

100 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ท้ังสิ้นจํานวน 53 ราย รวมจํานวน
หุ้นได้ 2,603,285,195 หุ้น 
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วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 
ผู้ดําเนินการประชุม รายงานว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 15 กําหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

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

1)    นายสมชาย  มีเสน        ตําแหน่ง     กรรมการ  
2)    นางวรางคณา  กัลยาณประดิษฐ                ตําแหน่ง     กรรมการ 

3)    นางสาลินี  วังตาล       ตําแหน่ง     กรรมการอิสระ  

4)    นายชัยสิทธ์ิ  ภูวภริมย์ขวัญ  ตําแหน่ง     กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 

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

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

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ขอเชิญกรรมการที่มีส่วนได้เสียทั้ง 4 ท่าน ขอ
อนุญาตออกจากห้องประชุมชั่วคราวในระหว่างการพิจารณาในวาระนี้  

 ประธานฯ  ได้เปิดโอกาสให้ซักถามและแสดงความคิดเห็น 

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 

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

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

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

 
5.2  นางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ  เป็น กรรมการ ด้วยคะแนนเสียงดังน้ี 

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

 
5.3  นางสาลินี วังตาล  เป็น กรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียงดังน้ี 

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

 
5.4  นายชัยสิทธ์ิ ภูวภิรมย์ขวัญ  เป็น กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียงดังน้ี 

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



 

21 

 

บัตรเสีย   -  
รวมเสียงผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม 2,603,285,195  

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน 
ประธานฯ  ได้ขอเชิญกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้ามายังห้องประชุม 

วาระที่ 6 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจ าปี 2562   

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

 
ดังน้ัน คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการ และกรรมการ
ชุดย่อยของบริษัทฯ  ประจําปี 2562  ดังน้ี 
 

ต าแหน่ง จ านวนค่าตอบแทน 

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

 หมายเหตุ :  1) ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบจ่ายเป็นรายไตรมาส  
     2) *ค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกําหนดจ่ายแบบเบี้ยประชุม 
ต่อครั้ง 

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

 
คุณฉวีวรรณ  ศิริจันทร์สว่าง ผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะ สอบถามถึงจํานวนเงินของค่าตอบแทนกรรมการ

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

อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2562  
 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 

2 ใน 3 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังน้ี 
 

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

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีส าหรับปี 2562   
ผู้ดําเนินการประชุม รายงานว่า คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการ

ตรวจสอบขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติแต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เป็นผู้สอบบัญชี
ของบริษัทฯ โดยมีรายนามผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทีจ่ะเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทดังน้ี  

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

 
โดยนางศศิธร พงศ์อดิศักดิ์ จะเป็นผู้สอบบัญชีที่ลงนามรับรองในงบการเงินของบริษัทเป็นปีที่ 2  นอกจากน้ี 

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

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

 
 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น  

 

คุณปราณี ศรีกําเหนิด ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและ รับมอบฉันทะ  สอบถามว่าค่าตอบแทนผู้สอบ
บัญชีลดลงจากปก่ีอนหรือไม่ เน่ืองจากบริษัทได้จําหน่ายกิจการของบริษัทย่อยออกไปหลายแห่งแล้ว   

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

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

 
คุณฉาย บุนนาค ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า  ในการตรวจสอบข้อมูลรายได้ค้างรับของปี 2558 -

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

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

 
คุณฉวีวรรณ ศิริจันทร์สว่าง  ผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะ   กล่าวว่าเน่ืองจากเป็นการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง

ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้วและเกิดความผิดพลาด  โดยเป็นการตรวจเพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง  ดังน้ันจึงมีความเห็น
ว่าผู้สอบบัญชีไม่ควรเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่ม 

  
คุณฉาย บุนนาค ประธานกรรมการบริหาร กล่าวว่า ผู้บริหารได้ชี้ แจงต่อผู้ถือหุ้นเรื่องค่าใช้จ่ายที่ผู้สอบ

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

   
คุณสมชาย มีเสน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพิ่มเติมว่าสําหรับการตรวจสอบรายได้ค้างรับดังกล่าวของ

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

 
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม  
 
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบ

บัญชี จํากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจําปี 2562 ดังน้ี 

 

1) นางศศิธร  พงศ์อดิศักดิ์  ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 8802  
เป็นผู้สอบบัญชีที่ลงนามรับรองในงบการเงินของบริษัทฯ เป็นปีท่ี 2 

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

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

 
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ดังน้ี 
 

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

 
วาระที่ 8 พิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2558 

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

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น 

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอความเห็นเพิ่มเติม 

 
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนของผู้สอบ

บัญชีสําหรับปี 2558 
 
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติให้ความเห็นชอบแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบ

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

 
มติ จํานวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

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

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ  

 ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเก่ียวกับบริษัท 

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

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

 

คุณสนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม รองประธานกรรมการ คนที่ 2  ชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่าในฐานะ
กรรมการบริษัท  ขอเรียนว่าพนักงานในกองบรรณาธิการของบริษัทส่วนใหญ่เป็นพนักงานที่ทํางานกับกลุ่มเนชั่นอ
ยู่แล้วเกือบทั้งหมด มีพนักงานใหม่น้อยมาก  ดังน้ัน กองบรรณาธิการ ยังคงมีความเป็นอิสระเช่นเดิม อย่างไรก็ตาม
การนําเสนอข่าวสารของบริษัท จะสามารถดําเนินกิจการต่อไปได้หรือไม่น้ัน ขึ้นกับการยอมรับของประชาชน  เช่น 
สื่อทีวี  สามารถวัดได้จากเรตติ้งหากมี ประชาชน เข้าชมรายการจํานวนมาก จะมีผลต่อรายได้โฆษณา  เช่นเดียวกับ
สื่อออนไลน์ สามารถวัดความนิยมได้จากจํานวนเพจวิว  ดังน้ันหากบริษัท นําเสนอเรื่องที่ไม่ถูกต้องชอบธรรม จะ
ได้รับผลกระทบในที่สุด โดยเฉพาะยุคปัจจุบันที่สามารถตรวจสอบจากสื่อสังคมออนไลน์โดยละเอียด   

 
คุณปราณี ศรีกําเหนิด ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะ สอบถามผู้สอบบัญชี จากบริษัท 

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

 
ประธานฯ  ชี้แจงว่า การตรวจสอบรายการรายได้ค้างรับปี 2558-2560 ได้ตรวจสอบเสร็จสิ้นแล้ว ตั้งแต่การ

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

 

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอความเห็นเพิ่มเติม 
 
 
 
 
 
 




