
 

 

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

วันศุกร์ที่  27 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. 

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

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

กรรมการบริษัทที่เข้าประชุม  

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

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

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

รวมมีกรรมการประชุมท้ังหมด 10 ท่าน  คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 100 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด  

 



 

 

 

กรรมการบริษัทไม่เข้าประชุม 

- ไม่มี - 

 

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

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

 นายกสิณ เทียนชัย 
บริษัท แคปปิตอล ลิ้งค์ แอ๊ดไวเซอรี่ จ ากัด 

ก่อนเริ่มการประชุมตามก าหนดระเบียบวาระ ผู้ด าเนินการประชุมชี้แจงระเบียบการประชุม และวิธีการ

ปฎิบัติต่างๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น ดังน้ี 

 

1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งค าถามล่วงหน้าส าหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562  ผ่านทางเว็บไซต์ 

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

และฝ่ายบริหารรวบรวมเตรียมชี้แจงในวันประชุมผู้ถือหุ้น 

ปรากฎว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอค าถามล่วงหน้ามาแต่อย่างใด 

2. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับ

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

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

 
 ข้อ 35 “ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท

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

ข้อ 36 “การวินิจฉัยชี้ขาดหรือลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน การออกเสียงลงคะแนนให้นับ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด
ซึ่งที่ประชุมจะได้ลงมติ ผู้น้ันไม่มีสิทธิจะออกเสียงลงคะแนนด้วยในข้อน้ัน  ให้ประธานในที่ประชุมมี
คะแนนเสียงอีก 1 เสียงเป็นเสียงชี้ขาด 

4. ในการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรือเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่

ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่ประธานเสนอ แต่ถ้าวาระใดมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออก

เสียง ขอให้ยกมือขึ้น ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง จะใช้วิธี

ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ท่านผู้ถือหุ้นตอนลงทะเบียนก่อนเข้าห้องประชุม โดยการท า

เครื่องหมายลงในบัตรลงคะแนนให้ตรงตามวาระพร้อมลงนามก ากับในบัตรลงคะแนนด้วยทุกครั้ง จากน้ัน

เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อน าไปตรวจนับและรวบรวมคะแนนต่อไป ทั้งน้ีให้หมายรวมถึงผู้ถือหุ้นที่

เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยผู้ด าเนินการประชุมจะประกาศให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบ

ในแต่ละวาระ โดยผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุ้นที่ตนถืออยู่ คือหน่ึงหุ้นเท่ากับหน่ึงเสียง ทั้งน้ี  ใน

กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้มอบบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ บริษัทฯ จะนับเป็นส่วนหน่ึงของคะแนนเสียงเห็น
ด้วย   

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

เริ่มการประชุม 

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



 

 

นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง กล่าวว่าในฐานะผู้ถือหุ้นรายย่อย
ขอขอบคุณและชื่นชมคณะกรรมการที่สามารถออกงบการเงินประจ าปี 2561 และจัดท ารายงานประจ าปี 2561  เสร็จ
เรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม ขอสอบถามการค านวณสัดส่วนผู้ถือหุ้นที่ผู้ด าเนินการประชุมแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่ามี
ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งที่มาประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะ รวมทั้งสิ้น 2,318 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อย
ละ 56.99 น้ันถูกต้องตามงบการเงินทีร่ะบุว่าบริษัทมีทุนเรียกช าระแล้วเท่ากับ 2,156 ล้านบาท  

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

 
 ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม 
ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ด าเนินการประชุม ด าเนินการประชุม ตามระเบียบวาระดังต่อไปน้ี  

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

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

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น 

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม 

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือประจ าปี 2562 ซึ่งประชุม
เม่ือวันที่ 26 เมษายน 2562    

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562  ซึ่ง
ประชุมเม่ือวันที่ 26 เมษายน 2562 ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี  

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



 

 

หมายเหตุ 
1. มติในวาระน้ีต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน 
 

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติให้บริษัทย่อยของบริษัทฯ (บริษัท สปริง 26 จ ากัด) คืนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้
บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล ชื่อช่องรายการ  SPRING 26 
ผู้ด าเนินการประชุม รายงานว่า ตามที่เม่ือปี 2557 บริษัท สปริง 26 จ ากัด (หรือเดิมชื่อ บริษัท แบงคอก 

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

โดยบริษัทฯ ถือหุ้นสามัญในสปริง 26 อยู่จ านวน 149,900,002 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท หรือ
คิดเป็นร้อยละ 99.9333 และบริษัท กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จ ากัด (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99) 
ถือหุ้นสามัญในสปริง 26  จ านวน  99,997 หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ 0.0666 ของหุ้นสามัญที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมด บริษัทฯ จึงเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล 
ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ หมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดปกติ ชื่อช่องรายการ SPRING 26 (เดิมชื่อ
ช่องรายการ NOW26) มีผลต้ังแต่วันที่ 25 เมษายน 2557 ถึงวันที่ 24 เมษายน 2572 (“ใบอนุญาตฯ”) ทั้งน้ี เม่ือวันที่ 
10 พฤษภาคม 2562 บริษัทฯ ได้แจ้งความประสงค์เป็นหนังสือต่อส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. เพื่อขอคืนใบอนุญาตฯ (“รายการคืนใบอนุญาตฯ 
ของสปริง”) และต่อมา กสทช. ได้มีหนังสือฉบับลงวันที่ 27 มิถุนายน 2562 เแจ้งผลการพิจารณา โดยให้ความ
เห็นชอบในการคืนใบอนุญาตฯ และเห็นชอบให้ยกเลิกใบอนุญาตฯ โดยก าหนดวันยุติการออกอากาศในวันที่ 16 
สิงหาคม 2562 เวลา 00.01 น. เป็นต้นไป อีกทั้ง กสทช. ยังได้ให้ความเห็นชอบก าหนดมาตรการเยียวยา โดยให้
สปริง26 ประชาสัมพันธ์มาตรการเยียวยาผู้ใช้บริการตามที่สปริง 26 เสนอเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 45 วันก่อน
ยุติการออกอากาศ นอกจากน้ี กสทช. ได้ก าหนดค่าชดเชยจากการคืนใบอนุญาตฯ ให้แก่สปริง 26 เป็นจ านวน 
890.83 ล้านบาท ทั้งน้ี ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขการจ่ายค่าชดเชยอันเน่ืองมาจากการคืนใบอนุญาตให้
ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 (“ประกาศ กสทช. 



 

 

เรื่องการคืนใบอนุญาตฯ”) ประกอบกับค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 4/2562 เรื่อง มาตรการแก้ไข
ปัญหาการประกอบกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม สั่ง ณ วันที่ 11 เมษายน 2562 (รวมเรียกว่า 
“กฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องกับการคืนใบอนุญาต”) 

การเข้าท ารายการคืนใบอนุญาตฯ ของสปริง 26 เข้าข่ายเป็นรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการท ารายการที่มีนัยส าคัญที่เข้าข่ายเป็นการ
ได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียน
ในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("
ประกาศได้มาหรือจ าหน่ายไปฯ") โดยมีขนาดรายการสูงสุดร้อยละ 27.23 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน 
ซึ่งเป็นวิธีการค านวณที่ได้ขนาดรายการสูงสุด โดยค านวณจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานระหว่างกาลงวด       
9 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ของบริษัทฯ และเม่ือรวมกับรายการจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินในรอบ
ระยะเวลา 6 เดือนที่เกิดขึ้นก่อนวันที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติในหลักการให้สปริง 26 
แจ้งความประสงค์เป็นหนังสือต่อ กสทช. เพื่อขอคืนใบอนุญาตฯ เม่ือวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 มีจ านวน 3 
รายการ กล่าวคือ 

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

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

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

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

 บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องจัดท ารายงานและเปิดเผยสารสนเทศส าหรับการเข้าท ารายการดังกล่าวต่อตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการตกลงเข้าท า
รายการดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ ากว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ



 

 

ออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย โดยบริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
และมีสารสนเทศอย่างน้อยตามที่ประกาศเรื่องการได้มาหรือจ าหน่ายไปฯ ก าหนด  พร้อมความเห็นของที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลั กทรัพย์ 
(“ส านักงาน ก.ล.ต.”) ให้แก่ผู้ถือหุ้น เป็นระยะเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 

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

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

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

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



 

 

ผู้ด าเนินการประชุม เชิญท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ  จาก บริษัท แคปปิตอล ลิ้งค์ แอ๊ดไวเซอรี่ จ ากัด สรุป 
ความเห็น ข้อด ีข้อเสีย ความเสี่ยง และรายละเอียดทีส่ าคัญเก่ียวกับการเข้าท ารายการคืนใบอนุญาตฯ ให้ใช้คลื่น
ความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ช่อง สปริง 26  

   นายกสิณ เทียนชัย ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จาก บริษัท แคปปิตอล ลิ้งค์ แอ๊ดไวเซอรี่ จ ากัด รายงาน
ต่อท่ีประชุม ดังน้ี 

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

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

เงินชดเชย จะคงเหลือเงินสุทธิจ านวน 662.70 ล้านบาท โดยจะน ามาช าระหน้ีของบริษัท สปริง 26 

จ ากัด และบริษัทฯ  

2. ลดผลขาดทุนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตในงบการเงินรวมของบริษัทฯ 

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

ให้มีภาระค่าใบอนุญาตที่จะต้องช าระในเดือนสิงหาคม 2562 จ านวน 215 ล้านบาท (รวม

ภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

4. บริษัทฯ สามารถมุ่งเน้นในธุรกิจหลักที่กลุ่มบริษัทฯ มีความรู้ความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญอย่าง

แท้จริง คือสิ่งพิมพ์ การจัดกิจกรรมที่เก่ียวข้อง   และยังสามารถเน้นการด าเนินธุรกิจช่องข่าว Nation 

TV 22 ได้อย่างเต็มที่ 

5. บริษัทฯ สามารถบันทึกกลับรายการ ขาดทุนจากการด้อยค่าใบอนุญาตจ านวน 643 ล้านบาทในงบ

การเงินรวมประจ าปี 2561 และในงบการเงินไตรมาส 3 ปี 2562 บริษัทฯ จะบันทึกก าไรจากการคืน

ใบอนุญาตอีกประมาณ 309 ล้านบาท  

ข้อด้อยของการท ารายการคืนใบอนุญาต : เสียโอกาสในการด าเนินธุรกิจทีวีดิจิทัล ช่อง สปริง 26 

 

ความเส่ียง : -ไม่มี-  เน่ืองจากบริษัท สปริง 26  จ ากัด ได้คืนใบอนุญาตและได้รับเงินชดเชยเรียบร้อยแล้ว

เม่ือวันที ่16 สิงหาคม 2562  และช่องสปริง 26 ได้ยุติการออกอากาศแล้วตั้งแตว่ันที่ 16  สิงหาคม 2562  

เวลา 00.01 น.  

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

 
ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น 



 

 

คุณวารุณ ี ทิพย์พญาชัย ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่าจากการที่ บริษัท สปริง 26 จ ากัด  
ได้รับเงินจาก กสทช สุทธิ จ านวน 662 ล้านบาท โดยน าไปช าระหน้ีค่าโครงข่ายทีวีดิจิตอล (MUX)  และเจ้าหน้ี
อื่นๆ คงเหลือเงินคืนให้ NMG 486 ล้านบาท (ตามท่ีปรากฎในรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
เก่ียวกับรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หัวข้อแผนการใช้เงินที่ได้จากการจ าหน่ายสินทรัพย์ หน้า 18)  รายการ
ดังกล่าวน้ีมีผลกระทบต่องบการเงินรวมอย่างไรท าให้ NMG มีก าไรหรือไม่   

ตามท่ีบริษัท สปริง 26 จ ากัด มีผลขาดทุนสะสมของเท่ากับ  2,500 ล้านบาท เม่ือน ามาหักกับทุนจด
ทะเบียนของบริษัทที่เท่ากับ 1,500 ล้านบาท ยังคงขาดทุนสะสมอีก 1,000 ล้านบาท ซึ่งหากน าเงินที่ได้รับชดเชยค่า
ใบอนุญาตที่ได้รับคืนจาก กสทช. จ านวน 662 ล้านบาท มาหักออก บริษัทสปริง 26 จ ากัด ก็ยังคงขาดทุนสะสมอีก
ประมาณ 338 ล้านบาท อย่างไรก็ตามเน่ืองจากบริษัท สปริง 26 จ ากัด เป็นบริษัทย่อยของ NMG  สาเหตุใดท่ีท าให้
งบการเงินรวมประจ าปี 2561 ของ  NMG มีก าไรสุทธิ 290 ล้านบาท    

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

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

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

คุณศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง กล่าวว่าการท ารายการคืนใบอนุญาตถือว่าเป็น
ประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นในภาพรวม 

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

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



 

 

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

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

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

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

คุณวรางคณา กัลยาณประดิษฐ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพิ่มเติมว่า ทรัพย์สินของช่องสปริง 26 
ปัจจุบันมีจ านวนไม่มากนัก เน่ืองจากส่วนใหญ่ได้ถูกจ าหน่ายไปก่อนที่ผู้บริหารชุดปัจจุบันจะเข้ามา  

 
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 

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

 
มติ จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

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

บัตรเสีย   - - 
รวมเสียงผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม 2,320,772,588  

 
หมายเหตุ 

1. มติในวาระน้ีต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้
เสีย  



 

 

2. ในวาระน้ีมีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจ านวน  4 ราย โดยมีจ านวน
หุ้นเพิ่มขึ้น  2,294,047 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระน้ีทั้งสิ้น
จ านวน 74 ราย รวมจ านวนหุ้นได้ 2,320,772,588 หุ้น 

 

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

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

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

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

ประธานฯ เชิญคุณสมชาย มีเสน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบ
ปี 2561  

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

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

 
 
 



 

 

 ธุรกิจส่ิงพิมพ์   

- รายได้รวม ในปี 2561 เท่ากับ 640 ล้านบาท ลดลง 93 ล้านบาท เม่ือเทียบกับปีก่อนที่เท่ากับ 

733 ล้านบาท เน่ืองจากการลดลงของรายได้ในภาวะอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ทั้งระบบ  

- ต้นทุนและค่าใช้จ่าย ในปี 2561 เท่ากับ 828 ล้านบาท ลดลง 107 ล้านบาท เม่ือเทียบกับปี 

ก่อนที่เท่ากับ 935  ล้านบาท เป็นผลมาจากการควบคุมค่าใช้จ่าย ให้สอดคล้องกับรายได้ที่

ลดลง  

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

เทียบกับปีก่อน ที่ขาดทุนเท่ากับ 202 ล้านบาท  

 

 ธุรกิจทีวี  

เป็นธุรกิจของ 2 บริษัทย่อย  คือ บริษัท สปริง 26 จ ากัด ที่ถือใบอนุญาตทีวีดิจิทัลและได้คืน

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

บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) หรือ NBC  ทีมี่ผลการด าเนินงานที่ดีขึ้น  

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

760 ล้านบาท  

- ต้นทุนและค่าใช้จ่าย ในปี 2561 รวมทั้งหมดแล้วเป็นค่าใช้จ่ายติดลบ 253 ล้านบาท เม่ือเทียบ

กับปีก่อน ที่มีต้นทุนและค่าใช้จ่ายเท่ากับ 2,746 ล้านบาท  สาเหตุมาจากในปี 2561 มีการ

กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ จ านวน 1,130 ล้านบาท  หากไม่รวม

รายการดังกล่าว ในปี 2561 ธุรกิจทีวีจะมีต้นทุนและค่าใช้จ่ายเท่ากับ 877 ล้านบาท  ซึ่งลดลง   

523 ล้านบาท  จากปีก่อนทีมี่ต้นทุนและค่าใช้จ่ายรายการก่อนค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์

จ านวน 1,400 ล้านบาท  

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

ล้านบาท เป็นผลมาจากการกลับรายการด้อยค่าของสินทรัพย์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการกลับ

รายการด้อยค่าของใบอนุญาต ซึ่งเป็นผลมาจากมาตรการช่วยเหลือเยียวยา ตามประกาศ ของ 

กสทช  เรื่องการคืนใบอนุญาตฯ และค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 4/2562 

เรื่องมาตรการแก้ไขปัญหาการประกอบกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม สั่ง ณ วันที่ 

11 เมษายน 2562 

 

 ธุรกิจที่จ าหน่ายไปแล้ว  ประกอบด้วย  ธุรกิจมหาวิทยาลัย   ธุรกิจบริการขนส่ง   ธุรกิจโรงพิมพ์ 

และธุรกิจเพื่อการศึกษาและการ์ตูน หรือ NINE 



 

 

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

397 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากธุรกิจสิ่งพิมพ์เพื่อการศึกษา หรือ NINE ที่มีรายได้ลดลง

สอดคล้องกับการลดลงของรายได้ในอุตสาหกรรมสื่อสิ่งพิมพ์ส าหรับเด็ก  

- ต้นทุนและค่าใช้จ่าย ในปี 2561 เท่ากับ 740 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 153 ล้านบาท เม่ือเทียบกับปี 

ก่อนที่เท่ากับ 587 ล้านบาท   

- ผลการด าเนินงาน ในปี 2561  ของธุรกิจที่จ าหน่ายไปแล้ว  มีผลขาดทุนสุทธิ 456 ล้านบาท 

ขาดทุนเพิ่มขึ้น 266 ล้านบาท   เมื่อเทียบกับปีก่อนที่ขาดทุนเท่ากับ 190 ล้านบาท  

 

สรุปผลการด าเนินงานรวมในปี 2561 ทั้ง  3 กลุ่มธุรกิจ ดังน้ี  

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

เท่ากับ 1,890 ล้านบาท   

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

กับปีก่อน ที่เท่ากับ 4,268 ล้านบาท เน่ืองจากการกลับรายการค่าเผื่อด้อยค่าของสินทรัพย์  

- ผลการด าเนินงานรวม ในปี 2561 ขาดทุนสุทธิ 290 ล้านบาท  เม่ือเทียบกับปีก่อน ที่ขาดทุน

สุทธิเท่ากับ 2,378 ล้านบาท    

ส าหรับบริษัท สปริง 26 จ ากัด เม่ือคืนใบอนุญาตทีวีดิจิทัลช่องสปริง 26 แล้วจะด าเนินธุรกิจเก่ียวกับ

ดิจิทัลนิวมีเดีย  โดยมีพนักงานบางส่วนจากช่องสปริง 26  และโอนย้ายจัดกลุ่มพนักงานใหม่ โดยมีผู้บริหารที่เป็น

คนรุ่นใหม่ที่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจดิจิตอลโดยตรง  สร้างแพลตฟอร์มใหม่ ๆ ที่จะน าข้อมูลข่าวสารที่กลุ่มบริษัท

มีอยู่แล้ว น ามาเพิ่มศักยภาพช่องทางการหารายได้ของกลุ่มบริษัทให้เพิ่มขึ้น  

และจากการบริหารงานของผู้บริหารชุดปัจจุบันในระยะเวลา 21 เดือน   ตั้งแต่ 1 มกราคม 2561 

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

มากเหลือเท่ากับ 825 ล้านบาท โดยสรุปดังน้ี  

 



 

 

 
 

ณ 1 มกราคม 2561 กลุ่มบริษัทมีภาระหน้ีสินเท่ากับ 3,935 ล้านบาท เป็นหน้ีสินค่าใบอนุญาตทีวี

ดิจิตอลของ 2 ช่อง รวม  1,604 ล้านบาท หน้ีสินเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินรวม  1,629 ล้านบาท และหน้ีสินอื่นๆ 

702  ล้านบาท  และ  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 หน้ีสินลดลงเหลือ 3,371 ล้านบาท โดยหน้ีสินเงินกู้ยืมจากสถาบัน

การเงินลดลง 499 ล้านบาท และ ณ  31 สิงหาคม 2562 ภายใต้การบริหารงานของผู้บริหารชุดปัจจุบัน กลุ่มบริษัทมี

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

เงินกู้จากสถาบันการเงินคงเหลือ 243 ล้านบาท  โดยหน้ีสินที่ลดลงจ านวนมาก มาจากการจ าหน่ายทรัพย์สินและ

จ าหน่ายธุรกิจที่ไม่ใช่ธุรกิจหลัก โดยสามารถคืนหน้ีแก่สถาบันการเงินลดลงได้รวม 888 ล้านบาท คงเหลือเพียง  

243 ล้านบาท  และการลดลงของหน้ีค่าใบอนุญาตจากการคืนใบอนุญาตช่องสปริง 26 และมาตรการเยียวยาของช่อง 

Nation TV22  ส่วนหน้ีสินอื่นที่เป็นสัญญาการค้าปกติมีจ านวนประมาณ 529 ล้านบาท  

 

ส าหรับภาระดอกเบี้ย จากปี 2560 ที่มีดอกเบี้ยจ่ายรวม 169 ล้านบาท  มาจากดอกเบี้ยเงินกู้ของสถาบัน

การเงินรวม 130 ล้านบาท และดอกเบี้ยตัดจ าหน่ายของใบอนุญาตทีวีดิจิตอล  39 ล้านบาท  ส่วนปี 2561  มีดอกเบี้ย

จ่ายรวม 154 ล้านบาท มาจาก ดอกเบี้ยเงินกู้ของสถาบันการเงินรวม  134 ล้านบาท และดอกเบี้ยตัดจ าหน่ายจาก

ใบอนุญาต 20 ล้านบาท    และจากภาระหน้ีสิน ณ สิงหาคม  2562 ที่ลดลงจ านวนมาก ท าให้ดอกเบี้ยจ่ายลดลงเหลือ

ปีละ  20 ล้านบาท  มาจากดอกเบี้ยเงินกู้สถาบันการเงิน 16 ล้านบาท และดอกเบี้ยค่าใบอนุญาตทีวีดิจิตอลช่อง 

Nation 22 อีกประมาณ 4  ล้านบาท   
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หนีค้า่ใบอนญุาต Digital TV 

หนีส้ินสถาบนัการเงิน 
หนีส้ินอ่ืน 

3,935.41 

3,371.40 

825.23 



 

 

 
 

ดังน้ัน จะเห็นได้ว่าก่อนที่ผู้บริหารชุดปัจจุบันจะเข้ามาบริหาร  บริษัทมีภาระดอกเบี้ยจ่ายต่อปี 169 

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

ดอกเบี้ยคงเหลือเฉลี่ยเพียงเดือนละ 1.3 ล้านบาท  ท าให้บริษัทฯ สามารถด าเนินธุรกิจต่อไป  

 

นอกจากน้ีจากงบการเงินรวม  ณ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนเรียกช าระแล้ว 2,156 

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

2562  บริษัทฯ มีหน้ีสินคงเหลือเพียง 825 ล้านบาท  ทั้งน้ีเป็นผลมาจากการบริหารงานของผู้บริหารชุดปัจจุบันและ

ความร่วมมือร่วมใจของพนักงานที่ช่วยน าพาองค์กรฟันฝ่าวิกฤต  ท าให้บริษัทฯ มีความม่ันคงเพิ่มขึ้น  
 

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

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

คาดหวังว่าจะเป็นผู้น าด้านดิจิทัลได้ในอนาคต 
 
ส าหรับรายได้จากการจัดกิจกรรมในปี 2561 ที่ผ่านมาของกลุ่มบริษัทฯ  มีทั้งหมด 85 กิจกรรม  มีรายได้

รวม93 ล้านบาท แยกเป็นประเภทกิจกรรม ดังน้ี  
 



 

 

 
 
รายได้จากการจัดกิจกรรม หรือ Event เป็นรายได้ที่มาช่วยประคับประคอง รายได้จากการโฆษณาที่ลดลง   

และคาดว่าในปี 2562 บริษัทฯ จะจัดกิจกรรมเพิ่มขึ้นเท่าตัว  โดยคาดว่าจะมีรายได้ประมาณ 150 ล้านบาท    
 
ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น 
 
คุณศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามถึง ต้นทุนของรายได้จากการจัด

กิจกรรมในปี 2561  
 

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

คุณวารุณี ทิพย์พญาชัย ผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามถึงเรื่องรายได้ค้างรับที่เป็นเท็จ

ของป ี2560 บริษัทฯได้ฟ้องเรียกค่าเสียหายกับผู้ที่เก่ียวข้องหรือไม่ 

 

EVENT รายได ้

รวม 85 EVENTS ในปี 2561 93,283,260     

SPORT EVENT 16 events 30,350,000                

SEMINAR EVENT 19 events 58,390,000                

TRAINING 50 หลกัสตูร 4,543,260                  

NMG & NBC EVENT REVENUE 2561



 

 

 คุณสมชาย มีเสน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่าเรื่องรายได้ค้างรับดังกล่าว  ปัจจุบันอยู่ระหว่าง

ขั้นตอนทางกฎหมาย 3 คดี ดังน้ี 

1. คดีที่บริษัทฯ เลิกจ้างผู้อ านวยการอาวุโสฝ่ายบัญชี ตั้งแต่กลางปี 2561 หลังจากตรวจสอบพบว่า มี

ส่วนเก่ียวข้องกับการจัดท าบัญชีที่เป็นเท็จและไม่สุจริต คดีดังกล่าวน้ี อดีตผู้อ านวยการอาวุโสฝ่ายบัญชี เป็นโจทก์

ฟ้องบริษัทฯ ต่อศาลแรงงานกลาง โดยศาลฯ ได้ตัดสินให้บริษัทฯ เป็นฝ่ายชนะคดี และโจทก์ได้ขออุทธรณ์ ปัจจุบัน

อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ 

2. คดีที่บริษัทฯ ได้ฟ้องร้องคดีแพ่ง ต่ออดีตผู้บริหาร 3 ราย ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2562 และฝ่าย

อดีตผู้บริหารขอผ่อนผันเพื่อแก้ต่างค าให้การ โดยศาลนัดสืบพยานในเดือนมีนาคม 2563 และนัดฟังค าพิพากษา

ล่วงหน้าในเดือนพฤษภาคม 2563 

3. บริษัทฯ ยื่นรายงานผลการตรวจสอบกรณีบันทึกรายได้ค้างรับที่มีนัยส าคัญ ในงบการเงิน

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

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

การไม่สุจริต เก่ียวกับงบการเงินปี 2560 ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2561 ซึ่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ส่งหนังสือ

ติดตามความคืบหน้าอีกครั้ง ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 และต่อมา ก.ล.ต. ได้เชิญผู้บริหารที่เป็นคณะกรรมการ

สอบสวนชุดพิเศษ  ไปสอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติมแล้ว  ดังน้ันจึงเป็นภารกิจที่ ก.ล.ต.จะเรียกผู้ถูกกล่าวหาไป

สอบถาม   ส าหรับความคืบหน้าจนถึงปัจจุบัน อยู่ระหว่างการติดตามจากฝ่ายกฏหมาย  และหากมีความคืบหน้าจะ

เรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป 

 

 ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ได้สอบถามว่าหากบริษัทฯ พิจารณาเข้าแผนฟื้นฟูกิจการ บริษัทฯ จะได้รับ

ผลกระทบจากข้อก าหนดของสถาบันการเงินหรือไม่ 

 

 คุณฉาย บุนนาค ประธานคณะกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า คณะกรรมการยังไม่ได้พิจารณาเรื่องที่จะน า

บริษัทฯ เข้าแผนฟื้นฟูกิจการ 

 

 คุณพรชัย เครือกาญจนา ผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ถามถึงรายได้จากการน าเที่ยวที่โฆษณาใน

ช่อง Nation TV 22  ว่าเป็นส่วนหน่ึงของรายได้การจัดกิจกรรมหรือไม่ 

 

 คุณสมชาย มีเสน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่ารายได้ดังกล่าวเป็นรายได้จากโฆษณาธุรกิจท่องเที่ยว

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

กิจกรรมตามท่ีน าเสนอข้างต้น  

 



 

 

 คุณวารุณี ทิพย์พญาชัย ผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามถึง จ านวนทรัพย์สินที่บริษัทฯ ยัง

ไม่สามารถจ าหน่ายได้  หากยังมีแนะน าให้บริษัทฯ ใช้สื่อท่ีมีในการประชาสัมพันธ์เพื่อจะได้ขายได้เร็วขึ้น 

 

 คุณสมชาย มีเสน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  ตอบว่า ทรัพย์สินที่รอจ าหน่าย ณ ปัจจุบันคงเหลือ ที่ดินที่

จังหวัดเชียงใหม่ และอ าเภอหาดใหญ่ 

คุณนรา ศรีเพชร ผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามคณะกรรมการบริหาร ถึงแนวทางและ

ระยะเวลาที่จะท าให้หุ้นของบริษัทฯ สามารถซ้ือขายได้อีกครั้ง 

 

คุณสมชาย มีเสน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า หลังจากบริษัทฯ ส่งงบการเงินประจ าปี 2561 เม่ือ

วันที่  16 สิงหาคม 2562 เรียบร้อยแล้ว  ปัจจุบันบริษัทฯ ร่วมกับผู้สอบบัญชีอยู่ระหว่างเร่งจัดท างบการเงินไตรมาส 

1 และไตรมาส  2 ปี 2562 ให้แล้วเสร็จ  ทั้งน้ีคาดว่าหุ้นของบริษัทฯ จะสามารถซื้อขายได้ภายในปี 2562 

 

คุณศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ ผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามถึงเรื่องกรณีรายได้ค้างรับปี 

2560 ที่เป็นเท็จ และบริษัทฯ ได้ฟ้องร้องอดีตผู้บริหารและเลิกจ้างผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องที่ท าให้บริษัทฯ เกิดความ

เสียหายในเรื่องดังกล่าวแล้ว ดังน้ันในฐานะผู้ถือหุ้นรายย่อยมีความเห็นว่า บริษัทฯ ควรฟ้องร้อง บริษัท เคพีเอ็มจี 

ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด ในฐานะผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2560  ด้วย เน่ืองจากผู้สอบบัญชีได้ลงนาม

รับรองความถูกต้องของงบการเงินมาโดยตลอด  หากคณะกรรมการและผู้บริหารชุดปัจจุบันไม่ด าเนินการกับบริษัท 

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

ประสานงานให้ ก.ล.ต.พิจารณาสั่งให้บริษัทฯ ด าเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบบัญชีที่

ผิดพลาด 

 

ผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม เสนอให้บริษัทฯ เปล่ียนบริษัทตรวจสอบบัญชีใหม่ 
 

คุณพรชัย เครือกาญจนา ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง   แสดงความเห็นว่า เห็นด้วยกับการเสนอให้

บริษัทฯ เปล่ียน บริษัทผู้ตรวจสอบบัญชีรายใหม่ ที่เป็นมืออาชีพ และมีความโปร่งใส 

 

คุณวรางคณา กัลยาณประดิษฐ  ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  ชี้แจงว่า คณะกรรมการชุดปัจจุบันมีความ

ล าบากใจในการจัดการกับปัญหาต่างๆขององค์กรพอสมควร  โดยผู้บริหารเข้ามาในฐานะมืออาชีพ ดังน้ันสิ่งที่

คณะกรรมการบริหารชุดปัจจุบันได้ตรวจสอบผู้ที่เก่ียวข้องกับกรณีรายได้ค้างรับหลายฝ่ายน้ัน  ต้องพิจารณาให้

ความเป็นธรรมกับพนักงานทุกคน   โดยคณะกรรมการชุดปัจจุบันได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนชุดพิเศษ เพื่อ

สอบสวนพนักงานที่เก่ียวข้องเป็นการภายในของบริษัทฯ   โดยคณะกรรมการชุดปัจจุบันได้พิจารณาผลการ

สอบสวนและด าเนินการตามกฏหมาย โดยค าแนะน าของที่ปรึกษาทางกฏหมายถึงแนวทางที่ บริษัทฯ จะสามารถ



 

 

ด าเนินการทางกฏหมายอย่างไรได้บ้าง  โดยบริษัทฯ ไม่ก้าวล่วง หรือจะไม่ถูกฟ้องร้องเป็นคดี กลับมาได้ใน

ภายหลัง ซึ่งบริษัทฯ ได้ด าเนินการกับผู้เก่ียวข้องแล้ว ตามท่ีประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้เรียนให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบ 

 

ส าหรับกรณีผู้ตรวจสอบบัญชี  บริษัทฯ ได้หารือกับที่ปรึกษาทางกฏหมายแล้ว มีความเห็นว่าควรแยกคดี

ออกเป็น 2 เรื่อง  คือคดีแพ่ง ซึ่งบริษัทฯ ได้ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายกับอดีตผู้บริหารแล้ว  ส่วนคดีอาญาที่ปรึกษาได้ 

แนะน าให้ส่งให้ฝ่ายก ากับหลักทรัพย์ฯ  คือ ก.ล.ต. ด าเนินการตามกฏหมายโดยในกระบวนการพิจารณาของ ก.ล.ต. 

จะพิจารณาทั้งในแง่ของผู้บริหารและผู้สอบบัญชีที่ต้องปฏิบัติตามวิชาชีพไปพร้อมกัน  ดังน้ันในการพิจารณาเรื่อง

ผู้สอบบัญชี  ปัจจุบันได้อยู่ในกระบวนการการพิจารณาของก.ล.ต.แล้ว  ซึ่งผู้บริหารชุดปัจจุบันไม่ได้ละเลย และ

ปฏิบัติตามความเหมาะสมตามที่ที่ปรึกษากฏหมายได้แนะน า   นอกจากน้ีในส่วนของผู้สอบบัญชีมีหลักการ

ปฏิบัติงานการตรวจสอบบัญชีตามวิชาชีพอยู่แล้ว  โดยสิ่งที่บริษัทฯ สามารถท าได้และจะส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ 

น้อยที่สุด คือขอเปลี่ยนทีมงานตรวจสอบใหม่   โดยผู้สอบบัญชีทีมใหม่และบริษัทฯ ต้องร่วมมือกันในการแก้ไข

ปัญหาระบบการควบคุมภายในซึ่งในอดีตถูกละเลยท าให้ไม่มีประสิทธิภาพ  ดังน้ันจากการที่ผู้สอบบัญชี บริษัท เค

พีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ มาเป็นระยะเวลานาน  ท าให้มีความรู้และเข้าใจ

ระบบบัญชี รวมถึงระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ เป็นอย่างดี  ณ ปัจจุบัน ระบบการควบคุมภายในของ

บริษัทฯ ได้ปรับแก้ไขให้อยู่ในมาตรฐานตามที่ถูกที่ควรและค่อนข้างสมบูรณ์  โดยฝ่ายบริหารจะพยายามจัดท างบ

การเงินให้ทันตามก าหนดเวลา แต่เน่ืองจากงบการเงินปี 2561-2562  มีรายการส าคัญๆที่เกิดขึ้นค่อนข้างมาก  เช่น 

บริษัทฯได้จ าหน่ายเงินลงทุนของบริษัทย่อยออกไปแล้ว 3 บริษัท และเปลี่ยนสถานะของบริษัทย่อยเป็นบริษัทร่วม

อีก 1 บริษัท  ซึ่งเป็นภารกิจที่ผู้สอบบัญชีจะต้องช่วยให้ค าแนะน าแก้ปัญหาต่อบริษัทฯ ในการจัดท างบการเงิน  

ดังน้ัน ขอให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจผู้บริหารเช่นกัน ว่าผู้บริหารตัดสินใจ บนพื้นฐานหลักการและเหตุผล   ส าหรับค าแนะน า

ของผู้ถือหุ้นที่เสนอให้เปลี่ยนแปลงบริษัทผู้สอบบัญชีใหม่น้ัน ฝ่ายบริหารขอรับไว้พิจารณา 

 

 คุณปราณี ศรีก าเหนิด ผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะ สอบถามเรื่องหน้ีสิน 

ตามท่ีประธานเจ้าหน้าที่บริหารน าเสนอว่า จากปี 2560 บริษัทฯ มีภาระหน้ีสินประมาณ  3,900  ล้านบาท และลดลง

มาจนถึง  31 สิงหาคม 2562 คงเหลือประมาณ 800 ล้านบาท  เป็นผลมาจากการขายทรัพย์สิน หรือมีผลมาจากการ

ด าเนินงานด้วย 

 

 คุณสมชาย มีเสน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า บริษัทฯ สามารถลดภาระหน้ีสินจากปี 2560 จนถึง

สิงหาคม  2562  ส่วนใหญ่มาจากการจ าหน่ายทรัพย์สินที่ไม่ได้ใช้งาน และธุรกิจที่บริษัทไม่มีความถนัด และจาก

การได้รับเงินชดเชยจากการคืนใบอนุญาตทีวีดิจิทัล  ส่วนดอกเบี้ยที่ลดลงส่วนหน่ึงมาจากการด าเนินงานที่ฝ่าย

บริหารเจรจาขอลดดอกเบี้ยกับสถาบันการเงิน  

 



 

 

 

 คุณนรา ศรีเพชร ผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง กล่าวชื่นชมคุณฉาย บุนนาค ประธาน

คณะกรรมการบริหารที่เคยแจ้งไว้ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งก่อนว่าบริษัทฯ ไม่มีความประสงค์ที่จะ Hair cut เงิน

ต้นใดๆ ทั้งสิ้น ถือว่าบริษัทฯ มีธรรมาภิบาล  ส าหรับดอกเบี้ยเงินกู้ของสถาบันการเงินที่เคยแจ้งว่าถูกเรียกเก็บใน

อัตรา 12%-13% ต่อปีน้ัน ปัจจุบันได้เจรจาขอลดดอกเบี้ยกับสถาบันการเงินหรือไม่ 

 

 คุณสมชาย มีเสน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ฝ่ายบริหารได้เจรจาขอลดดอกเบี้ยแล้ว  ปัจจุบัน 

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยประมาณ 6-7% ตามอัตราปกติทั่วไป  

  

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม 

 

ประธานฯ แถลงว่า เน่ืองจากวาระนี้เป็นวาระรายงานเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 

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

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

 
 คุณเนตรนภา ภูษิตตานนท์ ผู้อ านวยการอาวุโสฝ่ายบัญชี ชี้แจงว่า ภาษีเงินได้ที่แสดงในงบการเงินเป็น
รายการภาษีเงินได้ที่บริษัทฯ ไดบ้ันทึกตามมาตรฐานการบัญชี เรื่องสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี และ ณ ปัจจุบัน
คาดว่ายังมีความไม่แน่นอนที่บริษัทฯ จะสามารถใช้ผลประโยชน์ทางภาษีที่จะได้รับจากสินทรัพย์ภาษีเงินได้ 



 

 

เน่ืองจากบริษัทฯมีขาดทุนทางภาษีค่อนข้างสูง ดังน้ันบริษัทฯ จึงพิจารณากลับรายการสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัด
บัญชี เป็นรายการค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ตามที่ปรากฎในงบการเงิน  อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติ
บุคคลท่ีเป็นเงินให้กรมสรรพากร  เน่ืองจากบริษัทฯ ใช้ผลประโยชน์จากขาดทุนสะสมทางภาษีที่ยกมาจากปีก่อนได้ 
 
 คุณธนะชัย สันติชัยกูล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การบันทึกรายการ
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้น้ีเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ที่จะท าให้งบการเงินสะท้อนความเป็นจริงมากขึ้น โดยเป็น
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่แตกต่างจากการบันทึกภาษีเงินได้ในอดีตที่จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในอัตรา  20%-30% ของ
ก าไรก่อนภาษี ดังน้ัน แม้ในงบการเงินจะขาดทุน บริษัทฯ ยังคงต้องบันทึกรายการค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในทางบัญชี 
 

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

คุณมารุต อรรถไกวัลวที ประธานที่ประชุมฯ แจ้งว่าขณะน้ีฝ่ายบริหารอยู่ระหว่างการหาแนวทาง เพื่อ
ปรับปรุงสภาพคล่องของบริษัทฯ และจะพยายามช าระคืนหน้ีสินที่เป็นภาระของบริษัทฯ ให้หมดไปต่อไป 

 
คุณปราณี ศรีก าเหนิด ผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะ สอบถามถึง ผลการ

ด าเนินงานส าหรับปี 2561   หากไม่มีการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์  
 
คุณเนตรนภา ภูษิตตานนท์ ผู้อ านวยการอาวุโสฝ่ายบัญชี ชี้แจงว่า จากงบการเงินรวมประจ าปี 2561 หาก

ไม่มีการกลับรายการด้อยค่าสินทรัพย์ จ านวน 1,127 ล้านบาท   กลุ่มบริษัทจะขาดทุนประมาณ 836 ล้านบาท ซึ่ง
ขาดทุนลดลงกว่าปีก่อนที่ขาดทุนเท่ากับ 2,378 ล้านบาท  
 
 ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม 
 

 ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผุ้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และรายงานของผู้สอบบัญชี 

 



 

 

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

 
มติ จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย     2,320,167,488 99.97 
ไม่เห็นด้วย 700,100 0.03 
รวมออกเสียง 2,320,867,588 100.00 
งดออกเสียง   - - 
บัตรเสีย   - - 
รวมเสียงผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม 2,320,867,588 - 
หมายเหตุ 

1.       มติในวาระน้ีต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก 
เสียงลงคะแนน 

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

วาระที่ 5  พิจารณาเรื่องอื่นๆ 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเก่ียวกับบริษัทฯ 

 
คุณสุรพล ลีนิรันดร ผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามถึง ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ ที่มีผลขาดทุน

อย่างต่อเน่ืองน้ัน บริษัทฯ มีความจ าเป็นที่จะต้องเก็บรักษาธุรกิจสิ่งพิมพ์ต่อไปหรือไม่ 

 

คุณสมชาย มีเสน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ส าหรับการรักษาธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ต่อไปน้ัน บริษัทฯ 

ยังไม่สามารถตอบได้ ณ ปัจจุบัน  อย่างไรก็ตามจากการที่สื่อของเครือเนชั่นมีความน่าเชื่อถือ และท าให้แบรนด์มี

ความเข้มแข็ง  สามารถใช้คอนเทนท์ที่ไปสู่ Online ได้มากกว่า สื่ออื่น ๆ ที่ไม่มี Offline ที่มักจะพบว่า เป็นข่าวที่ไม่

เป็นจริงจ านวนมาก  ในขณะทีส่ื่อของกลุ่มเนชั่น  เป็นส านักข่าวที่น่าเชื่อถือ จึงสามารถท ารายได้จากข่าว Online ได้

จ านวนมากกว่า 

 

 

 






