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รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561  
บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป จํากดั (“บริษัทฯ”) 

ประชุมวันจันทรท่ี  9 เมษายน 2561 เวลา 14.00น. 

 
วัน เวลา และสถานที่ประชุม  
 ประชุมเม่ือวันท่ี 9 เมษายน  2561 เวลา 14.00 น. ณ หองประชุม ช้ัน 7 อาคารมหาวิทยาลัยเนชั่น เลขท่ี 
1854 ก.ม.4.5 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 
 

กอนเริ่มการประชุม นางศุภวรรณ วราภรณ โตห และ นายอาชวินท สุกสี (“ผูดําเนินการประชุม”) ไดรับ
มอบหมายใหเปนผูดําเนินการประชุม แจงตอท่ีประชุมวา ปจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 2,663,572,194.95 บาท 
และทุนท่ีชําระแลว 2,155,959,048.86 บาท แบงออกเปนหุนสามัญ 4,067,847,262 หุน มูลคาหุนท่ีตราไวหุนละ 
0.53 บาท และในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 นี้ มีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเอง และโดยการมอบ
ฉันทะรวม 84 ราย นับรวมจํานวนหุนได 2,273,611,072 หุน หรือคิดเปนรอยละ 55.89 ของหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมด
ของบริษัทฯ ครบเปนองคประชุม ตามขอบังคับของบริษัทฯ 

กรรมการบริษัทที่เขารวมประชุม  

1  นายมารุต  อรรถไกวัลวที                 ประธานกรรมการบริษัทซึ่งจะปฏิบัติหนาท่ีประธานในท่ีประชุมวันน้ี 

2 นายเทพชัย  แซหยอง รองประธานกรรมการ 

3 นายอภิวุฒิ  ทองคํา กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

3 นายชัยสิทธิ์  ภูวภิรมยขวัญ                     กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

4  นางวรางคณา  กัลยาณประดิษฐ                 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

6   นายสมชาย มีเสน กรรมการและประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

7 นายสนธิญาณ ช่ืนฤทัยในธรรม กรรมการ 

8   นายสุพจน  เพียรศิริ                      กรรมการและผูอํานวยการอาวุโสฝายบัญชี 
รวมมีกรรมการประชุมท้ังหมด 8 ทาน 

กรรมการบริษัทที่ไมเขารวมประชุม 

- ไมมี – 
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ผูบริหารของบริษัทฯและกลุมบริษัทฯ 
1. คุณประกิต  ชมภูคํา ผูชวยประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
2. คุณสุภวัตน  สงวนงาม กรรมการผูจัดการส่ือสิ่งพิมพ 
3. คุณวีระศักดิ์  พงษอักษร บรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ 
4. คุณณัฐวรา  แสงวารินทร ผูชวยกรรมการผูอํานวยการ 
5. คุณวิจิตรา  ศิริวรากุล ผูอํานวยการอาวุโสฝายขาย 
6. คุณอรพิน  งามวงศวาน ผูอํานวยการอาวุโสฝายขาย 
7. คุณมัธยา  โอสถานนท ผูอํานวยการอาวุโสฝายการเงินและเลขานุการบริษัทฯ 

ปรึกษากฎหมาย 
นายวิทยา  แกวกังสดาล 

 
ผูสอบบัญชีที่ลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯและบริษัทฯยอย    

ผูสอบบัญชีจาก  บริษัท เค พี เอ็ม จี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด 

สําหรับการประชุมครั้งน้ี กอนท่ีจะเริ่มการประชุมตามกําหนดระเบียบวาระ ผูดําเนินการประชุมไดช้ีแจง

ระเบียบการประชุม และวิธีการปฎิบัติตางๆ ในการประชุมผูถือหุน ดังน้ี 

 

1. เปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขาดํารงตําแหนงกรรมการและเสนอวาระการประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 2561  โดยเสนอช่ือผานคณะกรรมการลวงหนากอนวันประชุมสามัญประจําปผูถือหุน ซึ่งผูถือหุน
สามารถดาวนโหลดแบบฟอรมไดท่ี www.nationgroup.com และนําสงรายช่ือไดทางไปรษณียถึงประธาน
คณะกรรมการบริษัทฯ ต้ังแตวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันท่ี 26 มกราคม 2561  
ปรากฎวา ไมมีผูถือหุนเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท และไมมีผูถือหุนทานใดเสนอเพ่ิม
วาระประชุม 

 
2. บริษัทฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนท่ีไมสามารถเขารวมประชุมได สามารถมอบฉันทะใหกรรมการอิสระเปน         

ผูรับมอบฉันทะแทนผูถือหุนได กรรมการอิสระท่ีบริษัทฯ มอบหมายใหเปนผูรับมอบฉันทะของผูถือหุนในครั้ง
นี้ คือ คุณอภิวุฒิ ทองคํา ซึ่งประวัติโดยสังเขป ปรากฏตามเอกสารแนบในหนังสือเชิญประชุม 
 

3. ระเบียบวิธีลงคะแนนเสียงในการประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ ใหเปนไปตามขอบังคับบริษัทฯ หมวดท่ี 6 “     
การประชุมผูถือหุน” ขอ 35 และขอ 36 ซึ่งไดแนบในหนังสือเชิญประชุมใหผูถือหุนทราบลวงหนาแลว ดังน้ี 

 
 ขอ 35 “ประธานในท่ีประชุมผูถือหุนมีหนาท่ีควบคุมการประชุมใหเปนไปตามกฎหมาย และขอบังคับของ

บริษัทวาดวยการประชุมและใหการประชุมดําเนินไปตามลําดับวาระท่ีกําหนดไวในหนังสือนัดประชุม 
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เวนแตท่ีประชุมจะมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชุมใหเปลี่ยน
ลําดับระเบียบวาระ” 

       
ขอ 36 “การวินิจฉัยช้ีขาดหรือลงมติของท่ีประชุมผูถือหุนใหถือเสียงขางมากของผูถือหุนท่ีมาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน การออกเสียงลงคะแนนใหนับ 1 หุนเปน 1 เสียง ผูถือหุนคนใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษใน
เรื่องใดซ่ึงท่ีประชุมจะไดลงมติ ผูนั้นไมมีสิทธิจะออกเสียงลงคะแนนดวยในขอนั้น นอกจากออกเสียง
ลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการ ในการออกเสียงลงคะแนนถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในท่ีประชุมมี
คะแนนเสียงอีก 1 เสียงเปนเสียงช้ีขาด 

4. ในการออกเสียงลงคะแนนแตละวาระ ถาไมมีผูถือหุนทานใดคัดคานหรือเห็นเปนอยางอื่น ใหถือวาท่ีประชุมมี
มติเปนเอกฉันทอนุมัติตามท่ีประธานเสนอ แตถาวาระใดมีผูถือหุนทานใดไมเห็นดวยหรืองดออกเสียง ขอใหยก
มือข้ึน ผูถือหุนท่ีประสงคจะออกเสียงลงคะแนนไมเห็นดวยหรืองดออกเสียง จะใชวิธีลงคะแนนเสียงในบัตร
ลงคะแนนท่ีไดแจกใหทานผูถือหุนตอนลงทะเบียนกอนเขาหองประชุม โดยการทําเครื่องหมายลงในบัตร
ลงคะแนนใหตรงตามวาระพรอมลงนามกํากับในบัตรลงคะแนนดวยทุกครั้ง จากน้ันเจาหนาท่ีจะเก็บบัตร
ลงคะแนนเสียงเพื่อนําไปตรวจนับและรวบรวมคะแนนตอไป ท้ังน้ีใหหมายรวมถึงผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมดวย
ตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยผูดําเนินการประชุมจะประกาศใหทานผูถือหุนทราบในแตละวาระ โดยผูถือ
หุ น มีคะแนนเ สียง เท า กับจํ านวนหุ น ท่ีตนถืออยู  คือหนึ่ งหุ น เท า กับหนึ่ ง เ สี ย ง  ท้ั ง น้ี   ในกรณี ท่ี 
ผูถือหุนไมไดมอบบัตรลงคะแนนใหแกเจาหนาท่ี บริษัทจะนับเปนสวนหนึ่งของคะแนนเสียงเห็นดวย   

       วิธีปฏิบัติดังกลาวใชสําหรับทุกวาระ ยกเวนวาระท่ี 4 เรื่องการเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีตอง
ออกตามวาระ จะใหท่ีประชุมใชวิธีลงคะแนนเสียงเพ่ือเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคล โดยจะขอเก็บบัตร
ลงคะแนนทุกใบ เพ่ือความโปรงใสและสอดคลองกับนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

5. การลงคะแนนในลักษณะดังตอไปนี้ จะถือวาการลงคะแนนดังกลาวเปนโมฆะ และจะถือเปนบัตรเสีย 
 1)  บัตรลงคะแนนท่ีมีการทําเครื่องหมายเกินกวาหน่ึงชอง  
 2)  บัตรลงคะแนนท่ีมีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน หรือไมไดแสดงเจตนาใด ๆ  
 3)  บัตรลงคะแนนท่ีมีการขีดฆาและไมมีการลงลายมือช่ือกํากับ  

 ในกรณีท่ีผูถือหุนตองการแกไขการออกเสียง โปรดขีดฆาของเดิม และลงช่ือกํากับดวยทุกครั้งและเม่ือ
ประกาศผลการลงคะแนนเสียงในวาระใดแลว ถือวาการออกเสียงลงมติวาระน้ันเปนอันสิ้นสุด 

 

เร่ิมการประชุม 

นายมารุต  อรรถไกวัลวที ประธานกรรมการบริษัท ทําหนาท่ีประธานในท่ีประชุม กลาวเปดการประชุม
สามัญผูถือหุน ประจําป 2561   

หลังจากน้ัน ประธานฯ ไดขอใหผูดําเนินการประชุม เริ่มพิจารณาตามระเบียบวาระดังน้ี   
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คุณสมชาย  มีเสน ประธานเจาหนาท่ีบริหาร ช้ีแจงวา จํานวนดังกลาว วัดจากจํานวนการเขาชมสื่อเปน
รายไดจาก Facebook และ  Ad Network  เชน NATION TV ถายอดผูเขาชม (View)  อยูระดับ 4-5 แสนคนบริษัทมี
ไดรายไดประมาณ  1-2 หมื่นบาท หากยอดผูเขาชมเพ่ิมข้ึนเปนประมาณ 6 แสนคน บริษัทจะมีรายไดประมาณ 3 
หมื่นบาท ดังน้ันบริษัทจะตองปรับปรุง Content ใหเปนท่ีสนใจของผูอาน เพื่อเปนการกระตุนและเพ่ิมจํานวน         
ผูเขาชมใน Page View ใหมากข้ึน ซึ่งจะทําใหบริษัทมีไดรายไดเพิ่มข้ึนโดยอัตโนมัติ 

 
คุณศิริวัฒน  วรเวทวุฒิคุณ ผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมดวยตนเอง กลาวขอบคุณประธานเจาหนาท่ีบริหารท่ี

ช้ีแจงวิธีวัดขอมูลจากรายไดจากนิวมีเดีย ดังน้ัน  กรณี คมชัดลึก ปจจุบันท่ีผูเขาชมตอวันประมาณ 5 แสนคน จะมี
รายไดประมาณ 2.3 หม่ืนบาท ถาจะใหไดรายได 1 แสนบาทตอวัน จะตองมีผูเขาชมประมาณ 2.5 ลานคน หรือ
ประมาณ 4-5 เทาของผูเขาชมของคมชัดลึก ณ ปจจุบันถูกตองหรือไม  

สวนเนช่ันทีวี จากขอมูลท่ีนําเสนอ มียอดผูชม (Page views per Day)  6 แสนคน มีรายไดประมาณ 2.9 
หมื่นบาท ถาจะเพิ่มรายไดตอวันเปน 1 แสนบาท ตองเพิ่มยอด Page views ประมาณ 3-4 เทา หรือ 5 ลานวิว  
            จึงขอสอบถามความม่ันใจท่ีจะสามารถทํารายไดถึงวันละ 1 แสนบาท ในเดือนกรกฎาคม 2561  

 
คุณสมชาย  มีเสน ประธานเจาหนาท่ีบริหาร ช้ีแจงวา การสรางรายไดผานส่ือนิวมีเดียวันละ 1 แสนบาท 

นั้น บริษัทตองกระตุนการเขาชมของผูบริโภคโดยการทํารูปแบบ ของ Content ใหดีข้ึน พรอมกับลงวีดิโอคลิปให
มากข้ึน เพื่อเปนการเพิ่มจํานวนผูเขาชม ซึ่งจะทําใหรายไดเพิ่มข้ึน จึงมีความม่ันใจวาสามารถทําไดตามท่ีคาดไว 

 
คุณศิริวัฒน  วรเวทวุฒิคุณ ผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมดวยตนเอง สอบถามถึงเหตุผล ท่ีบริษัทไมมีวาระการ

รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนเมื่อวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2561  
 
คุณมารุต  อรรถไกวัลวที ประธานฯ ช้ีแจงวา เปนไปตามท่ีบริษัทไดแจงไวในการประชุมสามัญผูถือหุน

ประจําป  2559  วาบริษัทจะไมนําเสนอหรือรับรองการประชุมครั้งกอน แตไดเปดชองทางใหผูถือหุนสามารถแกไข
เพิ่มเติมรายงานการประชุมผานเว็บไซตของบริษัทฯ    

 
คุณศิริวัฒน  วรเวทวุฒิคุณ ผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมดวยตนเอง เสนอแนะวา เพื่อความโปรงใสและเปนไป

ตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ซึ่งจากจํานวนผูถือหุนของบริษัทมีประมาณ 4,500-5000 ราย จึงเสนอให
ดําเนินการใหถูกตองครบถวน โดยเสนอใหผูถือหุนรับรองรายงานการประชุมของครั้งกอนดวย ดังน้ันจึงขอให
ประธาน รับไวพิจารณาดวย  

 
คุณมารุต  อรรถไกวัลวที รับคําเสนอแนะของผูถือหุนไปพิจารณา  
 
คุณศิริวัฒน  วรเวทวุฒิคุณ ผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมดวยตนเอง ถามถึงเรื่องการจําหนายทรัพยสินท่ีบริษัท

ไดรับการอนุมัติจากท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้ง 1/2561 เมื่อวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2561 วาเกือบท้ังหมดทุกรายการ
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ตามท่ีคณะกรรมการเสนอ ยกเวน การจําหนายเงินลงทุนของบริษัท แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสต้ิง จํากัด (BBB) 
หรือชอง NOW 26 ท่ีไมไดรับการอนุมัติ ขอใหช้ีแจงความคืบหนาผลการขายทรัพยสินดังกลาว 

- 
คุณสมชาย  มีเสน ประธานเจาหนาท่ีบริหาร ช้ีแจงวา บริษัทไดเปดใหมีการประมูลจําหนายทรัพยสิน

จํานวน 2 ครั้ง หลังจากท่ีประชุมผูถือหุนไดอนุมัติ เมื่อ 28 กุมภาพันธ 2561 โดยเปดใหประกวดราคาในวันท่ี 26 
มีนาคม 2561 และครั้งท่ี 2 เมื่อวันท่ี 5 เมษายน 2561 ปรากฏวาไมมีผูสนใจเขายื่นซองประกวดราคาทรัพยสินท่ี
บริษัทเสนอ ซึ่งอาจเปนผลมาจากราคาท่ีผูสนใจพิจารณาแลววามีราคาท่ีคอนขางสูง อาจเปนปญหาท่ีทําใหไมมี
ผูสนใจเขารวมประมูลในการจําหนายทรัพยสินของบริษัทดังกลาว  ซึ่งผูสนใจท่ีจะซ้ือไดเจรจาตอรองราคา แต
บริษัทไมสามารถลดราคาลงมาได เนื่องจากเปนราคาข้ันตํ่าท่ีบริษัทไดขออนุมัติจากผูถือหุนไวแลว  ดังน้ันในวาระ
อื่นๆ คณะกรรมการจะขอหารือกับผูถือหุนวาบริษัท จะขอแนวทางการดําเนินงานในการจําหนายทรัพยสินท่ีไมใช
ธุรกิจหลักของบริษัท เพ่ือใหการขายทรัพยสินของบริษัทประสบความสําเร็จตอไป  

 
คุณศิริวัฒน  วรเวทวุฒิคุณ ผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมดวยตนเอง ขอใหคณะกรรมการบริษัท แจงความจริง

วาบริษัทจะลมละลายหรือไม เนื่องจากผลการดําเนินงานของบริษัทติดลบเพ่ิมข้ึนมาโดยตลอด จนกระทั่งมีการ
เปลี่ยนแปลงกรรมการ และปจจุบันหุนบริษัทติดเครื่องหมาย SP เนื่องจากบริษัทไมสามารถนําสงงบการเงิน
ประจําป 2560 ได  หรืออาจเปนไปไดวาสัดสวนของผูถือหุนของบริษัทนาจะติดลบจึงเปนเหตุผลท่ีบริษัทไม
สามารถสงงบการเงินได และแมวาจากการท่ีทานประธานเจาหนาท่ีบริหารไดนําเสนอแผนการหารายไดเพิ่มข้ึนจาก
ชองทางนิวมีเดียแลวก็ตาม แตผูถือหุนยังไมเห็นทิศทางท่ีบริษัทจะฟนกลับมาได เนื่องจากปจจุบัน บริษัทมีภาระ
หนี้สินประมาณ 1,500 ลานบาท ซึ่งเปนหนี้ต๋ัว BE ประมาณ 500 ลานบาท ดังน้ันหากบริษัทไมสามารถจําหนาย
ทรัพยสินไดจะทําใหบริษัทลมละลายหรือไม 

 
คุณมารุต  อรรถไกวัลวที  ประธานฯ กลาววา ขอใหผูถือหุนเห็นถึงความต้ังใจของคณะกรรมการชุดใหมท่ี

เขามาบริหารท่ีจะเขามากอบกูสถานการณ ซึ่งทุกคนทราบอยูแลววามีความยากลําบาก  แตถามองดวยใจเปนธรรม  
จะเห็นวาวิธีการของคุณสมชาย มีเสน ประธานเจาหนาท่ีบริหาร ท่ีนําเสนอเรื่องการเพ่ิมรายได  นาจะมีอนาคตและ
มีทิศทางในการหารายไดใหเพิ่มข้ึนได  ดังน้ันบริษัทจะดําเนินการพรอมกันใน 2 ทิศทาง คือ (1) ทิศทางการเพ่ิม
รายไดใหกับบริษัท (2) ทิศทางในการลดคาใชจายท่ีไมจําเปนของบริษัท  ซึ่งเปนประเด็นท่ีอยูระหวางการพิจารณา  
และในฐานะประธานกรรมการ ท่ีไดรับเชิญใหเขามาชวยดูแลบริหารจัดการและกอบกูกิจการของบริษัทจนถึง
ปจจุบัน  และสิ่งท่ีคุณศิริวัฒน ไดใหคําเสนอแนะน้ัน คณะกรรมการขอรับไปพิจารณาท้ังหมด  นอกจากน้ี ในส่ิงท่ี
คณะกรรมการบริหารไดเริ่มดําเนินการไปแลวขอเรียนใหผูถือหุนทราบวา คุณสมชาย มีเสน รับตําแหนงประธาน
เจาหนาท่ีบริหารไดประมาณ 2-3  เดือน ไดบริหารงานคอนขางกระชับ ดังน้ัน ขอใหทานผูถือหุนใหโอกาส
กรรมการบริหารชุดใหมดวย สวนสิ่งท่ีผานมาขออนุญาตไมกลาวถึง 

 
คุณศิริวัฒน วรเวทวุฒิคุณ ผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมดวยตนเอง กลาววา  จากสถานการณของบริษัท ณ 

ปจจุบัน หากพิจารณาตามผลการดําเนินงาน เปนตัวเลขท่ีวิกฤตสําหรับบริษัทมาก และตามท่ีคุณสมชาย มีเสน 
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ประธานเจาหนาท่ีบริหาร ไดแสดงวิสัยทัศน  ดังน้ันเช่ือวาตองการเขามาแกไขปญหาบริษัทจริงจึงขอเอาใจชวยดวย
ความจริงใจ เพราะราคาหุนลาสุดอยูท่ีหุนละ 0.38 บาท และปจจุบันยังติด SP ซึ่งตนเองเคยผานวิกฤตป 2540 
มาแลวจึงมีความเขาใจและเห็นใจ ในเม่ือประธานและประธานเจาหนาท่ีบริหารขอโอกาสและมีความม่ันใจวา
สามารถจะพลิกสถานการณบริษัทข้ึนมาได อีกท้ังแจงวาจะทําใหบริษัทถึงจุดคุมทุน ( Break event) ไดในปนี้  

 
คุณสมชาย  มีเสนประธานเจาหนาท่ีบริหาร กลาวใหความเช่ือมั่นกับผูถือหุนวาคณะกรรมการบริหารทุก

คนจะทําหนาท่ีใหดีท่ีสุด และจะพยายามทําใหผลการดําเนินงานบริษัทในป 2561 ถึงจุดคุมทุนใหได  สําหรับเรื่อง
ภาระหน้ีสินท่ีคางมาจากผลการดําเนินงานท่ีผานมา เปนเรื่องท่ีคณะกรรมการบริหารชุดใหมยอมรับวาลําบากใจใน
การแกไขแตวาจะไมทอดท้ิงและจะรับผิดชอบตอเจาหน้ีของบริษัททุกราย โดยจะบริหารจัดการแกไขปญหาใหดี
ท่ีสุด ซึ่งวิธีท่ีแกไขไดดีท่ีสุดในตอนน้ี คือการจําหนายทรัพยสินท่ีไมใชธุรกิจหลักของบริษัท เพื่อใหเจาหน้ีเช่ือมั่น
วาบริษัทสามารถชําระหน้ีได   

 
คุณศิริวัฒน  วรเวทวุฒิคุณ ผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมดวยตนเอง กลาววา สิ่งท่ีคณะกรรมการบริหารได

แสดงวิสัยทัศนมาน้ี ขอใหทานประธานใหความเช่ือมั่นกับผูถือหุนอีกครั้ง วาจะทําทุกอยางเพื่อปกปองผูถือหุนท้ัง 
4,500 ราย และทําให บริษัท เนช่ันมัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) ฟนจากวิกฤตข้ึนมาได 

 
คุณมารุต  อรรถไกวัลวที ประธานฯ กลาวขอบคุณ คุณศิริวัฒน วรเวทวุฒิคุณ ท่ีไดใหคําแนะนําถือเปน

ประโยชนกับบริษัทอยางมาก และสิ่งท่ีคุณศิริวัฒน ไดฝากไวถือเปนหนาท่ีของคณะกรรมการและคณะกรรมการ
บริหารทุกคนท่ีจะตองปฎิบัติหนาท่ีใหดีท่ีสุดเต็มความสามารถท่ีมีอยู เพื่อกอบกูและพลิกฟน บริษัท เนช่ัน 
มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) ใหกลับมาใหมใหได 

 
คุณภูวนารถ  ณ สงขลา ผูถือหุนท่ีรับมอบฉันทะจาก สมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย สอบถาม  2 ประเด็น 

ดังน้ี  
1. ขอทราบยุทธศาสตรในการหารายไดของธุรกิจหลัก นอกจากการหารายไดจากนิวมีเดียท่ีไดเสนอใหผู

ถือหุนรับทราบแลว 
 

2. เนื่องจากกลุมผูถือหุนจาก News เขามาเปนผูถือหุนใหญและกรรมการหลายทานมาจากกลุมของ 
News ไมทราบวาจะบริหารจัดการบริษัท เนช่ันฯ ใหมีความแตกตางระหวางชองทีวี เพื่อสรางจุดขาย
ท่ีชัดเจนอยางไร เนื่องจากมีกระแสขาวมาวา จะมีทีมของ News เขามาทํางานดวย เกรงวาการ
บริหารธุรกิจจะเหมือนกันและจะกระทบกับธุรกิจของบริษัทหรือไม  และขอทราบความชัดเจน ใน
การบริหารชอง NATION TV22 และ ชอง NOW26 จะเหมือนกับชอง สปริงนิวส  หรือมีความ
แตกตางกันอยางไร 
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คุณสมชาย มีเสน ประธานเจาหนาท่ีบริหาร ช้ีแจง ดังน้ี  
1. เรื่องเปาหมายรายไดของกลุมธุรกิจหลัก  

 กลุมส่ือสิ่งพิมพ (Print) ตามท่ีไดประชุมรวมกับฝายขายของกลุมส่ือหนังสือพิมพ 3 ฉบับ 
(หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ , คมชัดลึก และ เดอะเนช่ัน)  ต้ังเปายอดขายไมตํ่ากวา 470 ลานบาท และ
มีรายไดจากนิวมีเดียสําหรับกลุมส่ือสิ่งพิมพ 3 ฉบับๆละ 50 ลานบาท (รวมประมาณ 150-180 ลาน
บาท) ท้ังน้ีข้ึนอยูกับสภาวะของสื่อสิ่งพิมพ ณ ปจจุบันดวย โดยรวมแลวสําหรับกลุมส่ือสิ่งพิมพต้ัง
เปารายไดป 2561 ประมาณ 700 ลานบาท  

 กลุม ธุรกิจทีวี ประกอบดวย 
1) ชองขาว  NATION TV22  ต้ังเปารายไดประมาณ 600 ลานบาท แบงเปนรายไดจากการขาย

โฆษณาประมาณรอยละ 80  หรือประมาณ 480 ลานบาท และอีกรอยละ 20  รายไดจากนิวมีเดีย  
และ การจัดกิจกรรม ท้ังน้ีสําหรับทีวีดิจิทัล มีแนวโนมท่ีคาดวาจะไดรับความชวยเหลือจาก
ภาครัฐ ให กสทช. พักการชําระหน้ีใบอนุญาตทีวีดิจิทัล 3 ป และลดคาเชาสัญญาณโครงขายลง 
50% ในระยะเวลา  2 ป (จากเดิมจายเดือนละประมาณ 5 ลานบาท เปนเดือนละประมาณ 2.5 ลาน
บาท)ดังน้ันหาก NATION TV ไดรับการชวยเหลือของภาครัฐภายในป 2561  NATION TV 
นาจะคุมทุนและนาจะกําไรไดในปตอไป 
 

2) ชอง NOW 26 เปนชองท่ีบริหารจัดการคอนขางยาก เนื่องจากขาดผูมีความชํานาญในการบริหาร
ชอง Variety หรือชองบันเทิง เพราะกลุมเนช่ันสวนใหญมีความชํานาญดานขาว อยางไรก็ตาม 
เนื่องจาก NOW  ไดซื้อลิขสิทธิ์สารคดีไว หลายรอยลานบาท เพื่อทําให ชอง NOW อยูในอันดับเร
ตต้ิงท่ี 12 จนถึงปจจุบันนี้ และจากนโยบายภาครัฐท่ีจะชวยเหลือขยายเวลาการพักชําระหน้ี และ
ลดคาเชาสัญญาณโครงขายทีวีดิจิทัล ดังกลาว หากชอง NOW 26 มีรายไดปละประมาณ 250 ลาน
บาท คิดวานาจะครอบคุมคาใชจายได  เนื่องจากไมตองลงทุนเรื่องการผลิต อยางไรก็ตาม  บริษัท
มีแผนในการจะเจรจาความรวมมือกับผูท่ีสนใจในการ Sharing content โดยไมมีคาใชจาย หรือมี
ค า ใช จ า ย ท่ี ตํ่ า ท่ีสุ ด  เ พื่ อ แบ ง ร า ยได กั น โดยไม ต อ ง เ พ่ิ มต น ทุน  ท้ั ง น้ี จ ะต อ ง รั กษ า 
เรตต้ิงของชองอยูในระดับตนๆ เชนเดิม ในขณะท่ียังสามารถควบคุมคาใชจายในการลงทุนได 

 
2. เรื่องกลุม News ท่ีจะเขามาบริหารบริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) ในฐานะผูถือหุนใหญ ขอช้ีแจง 

วาไมมีสวนเก่ียวของในเรื่องการบริหารของชองสปริงนิวส กับ ชอง NATION และไมมีการโยกยายพนักงาน
มาเชนกัน นอกจากน้ี นับต้ังแตกรรมการบริหารชุดใหมไดเริ่มปฎิบัติงานมาระยะเวลา 2  เดือนท่ีผานมาไมมี
การใหพนักงานลาออก ยกเวนพนักงานขอลาออกเอง  ซึ่งใชวิธีการบริหารจัดการบุคคลากรใหเหมาะสมกับงาน 
และปรับเปลี่ยนใหมาชวยงานในนิวมีเดียมากข้ึนและปรับปรุงวิธีการขายของฝายขาย เพื่อใหเกิดความชัดเจน
ข้ึน โดยแบงฝายขายตามประเภทธุรกิจหลักของบริษัท เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายของรายไดท่ีได
แจงใหทราบขางตน 
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ผูถือหุน ท่ีมาประชุมดวยตนเอง ไดเสนอแนะวา ปจจุบันกฎหมายวาดวยการฟนฟูกิจการของลูกหนี้ นาจะทําให
บริษัทไดประโยชนเนื่องจากกฎหมายฟนฟูกิจการ บริษัทอาจจะไดรับประโยชนในการพักชําระดอกเบ้ีย สวนเรื่องการชําระ
เงินตนบริษัทตองขอเจรจากับเจาหน้ีต๋ัว BE , เจาหน้ีเงินกูยืมสถาบันการเงิน ซึ่งเจาหน้ีจะไดรับคืนแนนอนหลังจากท่ีบริษัท
จําหนายทรัพยสินไดแลว นอกจากน้ีในการจําหนายทรัพยสินของบริษัทควรใชสื่อเนช่ันกรุปท่ีมีอยูใหเปนประโยชน เชน ลง
ประกาศในหนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ ลงส่ือทีวีซึ่ง จะชวยในการประชาสัมพันธการขายทรัพยสินของบริษัทท่ีจะทําให
ผูสนใจทราบขาวสารไดท่ัวถึงและอาจทําใหบริษัทจําหนายทรัพยสินไดเร็วข้ึน  

 
 ประธาน ขอบคุณผูถือหุนท่ีไดใหการแนะนํา 

ไมมีผูถือหุนทานใดสอบถามเพ่ิมเติมอีก  

ประธานฯ แถลงวา เนื่องจากวาระนี้เปนวาระรายงานเพ่ือทราบ  จึงไมมีการลงคะแนนเสียง 

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติและรับรองงบการเงินประจําปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

ผูดําเนินการประชุม ช้ีแจงวา สืบเน่ืองจากวาระท่ี 1 ตามท่ีประธานเจาหนาท่ีบริหาร ไดแจงใหท่ีประชุม
รับทราบไปแลววา บริษัทฯ ยังไมสามารถออกงบการเงินเพื่อรับรองผลการดําเนินงานประจําปสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 2560 ได ดังน้ัน บริษัทฯ จึงมีความจําเปนตองงดการพิจารณาในวาระนี้ไปกอน  และเมื่องบการเงิน
ประจําป 2560 ไดจัดทําเปนท่ีเรียบรอยแลว บริษัทฯ จะนําเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาตอไป 

 
ประธานฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็น  

คุณธนบดี สวัสดศรี ผูรับมอบฉันทะ สอบถามวา ตามท่ีผูดําเนินการประชุมไดแจงวางดเวนการพิจารณา
รับรองงบการเงินประจําปสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 นั้นขอทราบเหตุผล และไมทราบวาในงบการเงินมี
ประเด็นท่ีเปนสาระสําคัญใดถึงไมสามารถรับรองงบการเงินป 2560 ได 

  
 คุณสมชาย  มีเสน ประธานเจาหนาท่ีบริหาร ช้ีแจงวา บริษัทไดช้ีแจงตอตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทยแลว เมื่อวันท่ี 29 มีนาคม 2561 ในการขอเลื่อนสงงบการเงินประจําป 2560  ออกไปอีกจนถึงวันท่ี 30 
เมษายน 2561วา เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทไดรับรายงานจากคณะกรรมการบริหารวาไดตรวจสอบพบขอมูลไม
ปกติในงบการเงินบางรายการ และเห็นวาเปนเรื่องท่ีมีนัยสําคัญตองบการเงิน ดังน้ัน บริษัทจึงยังไมสามารถออกงบ
การเงินเพื่อรับรองผลการดําเนินงานได และทําใหผูสอบบัญชีไมสามารถสรุปผลการตรวจสอบได และขณะนี้อยู
ระหวางการตรวจสอบขอมูลท่ีผิดปกติต้ังแตป 2558 จนถึงป 2560 โดยพบวามีความผิดปกติของรายการรายไดคาง
รับ โดย ณ สิ้นไตรมาส 2 ป 2560 มีรายไดคางรับประมาณ 790 ลานบาท ซึ่งไมทราบวาเปนรายไดท่ีเปนจริงหรือ
เท็จ ท้ังน้ี หลังจากท่ีเขามาเปนกรรมการเม่ือวันท่ี 28 ธันวาคม 2560 และไดรับแตงต้ังเปนประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
เมื่อวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2561 ไดเสนอใหคณะกรรมการบริหารแตงต้ังคณะทํางานชุดพิเศษ ข้ึนในวันท่ี 13 กุมภาพันธ 
2561 เพื่อตรวจสอบขอเท็จจริงของรายไดคางรับท่ีมียอดสูงมากและพบวามีความไมปกติจริง ท่ีมียอดรายไดคางรับ
ท่ีไมเปนจริงอยูเกือบ 60% และทําใหคณะทํางานชุดพิเศษพบขอเท็จจริงวารายไดท่ีมีจํานวนสูงมาก เปนผลมาจาก
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การตกแตงบัญชี จึงทําใหคณะกรรมการชุดใหมไมสามารถรับรองงบการเงินไดทันที และบริษัทจําเปนตองใหท่ี
ปรึกษากฎหมายพิจารณาเม่ือพบวามีรายไดคางรับท่ีไมเปนความจริงถึง 60% บริษัทควรดําเนินการทางกฎหมาย
อยางไรไดบาง ซึ่งขณะน้ี ท่ีปรึกษาฝายกฎหมายไดรายงานมาวา อยูระหวางการทําขอสรุปวาผิดกฎหมายขอใดบาง 
และสามารถรองเรียนกับ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (กลต.) ไดอยางไร นี้คือ
สาเหตุหลักท่ีทําใหบริษัทยังไมสามารถอนุมัติงบการเงินได และตองขอเรียนใหผูถือหุนทราบวา คณะกรรมการ
บริษัทชุดใหมทุกทานท่ีไดรับแตงต้ังเขามาตองการทํางานอยางโปรงใส ตรงไปตรงมา หากพบอะไรท่ีไมปกติ และ
อาจผิดตอขอกฎหมาย คณะกรรมการบริษัทจึงไมสามารถท่ีจะยอมรับได และตองตรวจสอบความจริงท่ีเกิดข้ึนกอน 
เพื่อท่ีจะใหการบริหารงานของบริษัทเนช่ันกรุปเปนไปอยางโปรงใสท่ีสุด  
 

คุณธนบดี  สวัสดศรี ผูรับมอบฉันทะ สอบถามวา  นอกจากรายไดคางรับแลวทราบมาวามีประเด็นเรื่อง
การกูยืมเงินท่ีมีอัตราดอกเบ้ียคอนขางสูง เปนความจริงหรือไม และจะดําเนินการอยางไร 

 
คุณสมชาย  มีเสน ประธานเจาหนาท่ีบริหาร ตอบวา  เรื่องการกูยืมเงินท่ีอัตราดอกเบ้ียคอนขางสูง 

เนื่องจากเปนการกูยืมเงินท่ีมีความตองการใชเงินดวนตลอดเวลา และตามท่ีคุณศิริวัฒน แนะนําวาเปนหนาท่ีของ
ประธานเจาหนาท่ีบริหาร ณ ปจจุบันท่ีตองไปเจรจาตออายุเงินกู และขอผอนผันขยายระยะเวลาการชําระหน้ีออกไป
กอน โดยผูบริหารชุดใหมเริ่มเจรจากับผูใหกูแลว ท้ังท่ีไมใชเปนผูท่ีเริ่มตนในการกูยืมเงิน 

สวนดอกเบ้ียท่ีสูงน้ัน บริษัทจะตองรับผิดชอบชําระหน้ีตอไป แตคงตองเจรจากับเจาหน้ีขอใหปรับลด
ดอกเบ้ียใหอยูในอัตราดอกเบ้ียปกติ  
 

คุณศิริวัฒน วรเวทวุฒิคุณ ผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมดวยตนเอง สอบถามถึง เรื่องรายไดคางรับท่ีไมเปน
รายไดจริง เกือบ 60% นั้น เปนรายไดคางรับท่ีคางนานกี่ปแลว และจะสามารถเรียกรองใหคณะกรรมการชุดเดิม
รับผิดชอบไดหรือไม  

 
 คุณสมชาย มีเสน ประธานเจาหนาท่ีบริหาร ช้ีแจงวา เปนรายไดคางรับท่ีคางมาต้ังแตป 2558 ถึง ป 2560  
 

คุณศิริวัฒน วรเวทวุฒิคุณ กลาววา จากเหตุผลท่ีประธานเจาหนาท่ีบริหารช้ีแจงมาคงเปนท่ีมาของฐานะ
การเงินของบริษัทในวันนี้ และในฐานะผูถือหุนเช่ือวากรรมการแตละทานไมใชนอมินีของผูถือหุนกลุมใด ถึงจะมี
อดีตกรรมการของบริษัท นิวสเน็ตเวิรค คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) มาเปนกรรมการของบริษัท แตไดลาออกจาก
การเปนกรรมการของบริษัท นิวสเน็ตเวิรค คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) แลว ซึ่งถือวาเปนกรรมการของ NMG 
อยางโปรงใสและเช่ือวาไมมีผลประโยชนทับซอนเพ่ือใหผูถือหุนไววางใจได ดังน้ัน ขอใหประธานชวยแถลงตอท่ี
ประชุมผูถือหุนดวยวา ทุกทานท่ีเขามาเปนกรรมการของบริษัทในท่ีนี้เปนเอกเทศไมไดรับอิทธิพลใดๆ จากกลุมผู
ถือหุนใหญ เพราะไมอยากใหมาเปนประเด็นตองมาฟองรองกันตอไปอีก  
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คุณมารุต  อรรถไกวัลวที ประธานฯ กลาววา กรรมการทุกทานท่ีไดรับการแตงต้ังเขามาท้ังหมด มีความ
ต้ังใจใชความรูความสามารถอยางเต็มท่ี เพื่อเขามาชวยพลิกฟน บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) ให
ผานพนวิกฤตใหไดจริงๆ จึงขอใหคุณศิริวัฒน และผูถือหุนวางใจไดในประเด็นดังกลาว 

 
 ไมมีผูถือหุนทานใดสอบถามเพ่ิมเติม  

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงดจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป  สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

ผูดําเนินการประชุม ช้ีแจงวา สําหรับวาระท่ี 3 สืบเนื่องกับวาระที่ 1 และ 2  บริษัทฯ จึงของดการพิจารณา
ในวาระน้ีออกไปกอนเชนกัน 

 ประธานฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็น  

  ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอใหผูดําเนินรายการนําเสนอ
วาระ 4                 

 สําหรับวาระนี้ ไดมีผูถือหุนเขารวมประชุมเพ่ิมเติมรวมท้ังส้ินเปน 91 ราย นับรวมจํานวนหุนท่ีเขารวม
ประชุมในวันนี้ไดท้ังส้ิน 2,606,222,372 หุน คิดเปนรอยละ 71.18                          

วาระที่ 4 พิจารณาแตงต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระและแกไขอํานาจกรรมการ  

ผูดําเนินการประชุม รายงานวา ตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอท่ี 15 กําหนดวาในการประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการ 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการท้ังหมดขณะนั้นพนจากตําแหนง  ถาจํานวนกรรมการจะ
แบงออกใหเปนสามสวนไมไดก็ใหออกโดยจํานวนท่ีใกลเคียงท่ีสุดกับสวน 1 ใน 3 ปจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการ
ท้ังส้ิน 8 ราย ท้ังน้ีในป  2561 มีกรรมการท่ีออกตามวาระจํานวน  3 ราย ดังน้ี 

1)  นายมารุต     อรรถไกวัลวที ตําแหนง ประธานกรรมการ 
2)  นายสุพจน เพียรศิริ  ตําแหนง กรรมการ 
3)  นายสนธิญาณ ช่ืนฤทัยในธรรม ตําแหนง กรรมการ 
ท้ังน้ี นายสุพจน เพียรศิริ   ตําแหนงกรรมการ ไดแจงความประสงคไมขอรับเลือกเพื่อแตงต้ังใหกลับเขา

ดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทฯ  อีกวาระหน่ึง เนื่องดวยติดภารกิจอื่นท่ีอยูในความรับผิดชอบหลายประการ  
 

ท้ังน้ี  บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสวนนอยสามารถเสนอช่ือบุคคลท่ีเห็นวามีคุณสมบัติเหมาะสม 
เพื่อรับการคัดเลือกเปนกรรมการบริษัทฯ ต้ังแตวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันท่ี 26 มกราคม 2561 ผานทาง
เว็บไซตของ บริษัทฯ ผลปรากฏวาไมมีผูถือหุนรายใดเสนอช่ือบุคคลเพ่ือดํารงตําแหนงกรรมการ 
 

คณะกรรมการบริษัทฯ จึงไดพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหเสนอตอท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 
เพื่อพิจารณาแตงต้ัง   นายมารุต อรรถไกวัลวที และนายสนธิญาณ ช่ืนฤทัยในธรรมกลับเขาดํารงตําแหนงอีกวาระ
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หน่ึง และ เสนอใหพิจารณาแตงต้ัง นายธัชพงศ ธรรมพุฒิพงศ เขาดํารงตําแหนงกรรมการ แทนนายสุพจน เพียรศิริ 
ท่ีครบวาระ ท้ังน้ี ประวัติของบุคคลท่ีไดรับการเสนอแตละทานปรากฏตามส่ิงท่ีสงมาดวย 4 ในเอกสารประกอบ
หนังสือนัดประชุมซ่ึงไดจัดสงใหแกผูถือหุนทุกทานแลว   สําหรับประวัติของนายธัชพงศ ธรรมพุฒิพงศ บริษัทได
แจงเพ่ิมเติมวาในปจจุบัน นายธัชพงศ ยังคงดํารงตําแหนงกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบในบริษัท วิค
แอนด ฮุคลันด จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยอีกแหงหน่ึงดวย แตบริษัทดังกลาวมิได
ประกอบธุรกิจเดียวกันหรือเปนการแขงขันกับธุรกิจของบริษัทแตอยางไร 
 

นอกจากนี้ เพื่อใหอํานาจลงนามผูกพันของกรรมการบริษัทฯ ไดรับการแกไขใหสอดคลองกับการ
เปลี่ยนแปลงกรรมการของบริษัทฯ   ในกรณีท่ีประชุมมีมติอนุมัติแตงต้ังกรรมการใหมแทนกรรมการท่ีครบวาระท้ัง 
3 ตําแหนงตามขอเสนอของคณะกรรมการ ใหถือวาท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 มีมติอนุมัติการแกไข
อํานาจลงนามผูกพันบริษัทของกรรมการใหสอดคลองกับการแตงต้ังกรรมการใหมขางตนดวย เปนดังน้ี  
 
“นายมารุต อรรถไกวัลวที  นายเทพชัย แซหยอง  นายสมชาย มีเสน  นายสนธิญาณ ช่ืนฤทัยในธรรม  นายธัชพงศ 
ธรรมพุฒิพงศ  กรรมการสองในหาคนน้ีลงลายมือช่ือรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท” 
 

ประธานฯ แจงตอท่ีประชุมวา เนื่องจากในวาระนี้ ประธานฯ และคุณสนธิญาณ ช่ืนฤทัยในธรรมถือเปนผูมี
สวนไดเสีย จึงขออนุญาตออกจากหองประชุมช่ัวคราวในระหวางการพิจารณาในวาระนี้เพื่อใหเกิดความโปรงใส 
โดยขอมอบหมายให คุณอภิวุฒิ ทองคํา ประธานกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหนาท่ีประธานในท่ีประชุมในวาระน้ี
แทน 

นายอภิวุฒิ ทองคํา ประธานกรรมการตรวจสอบ ไดเปดโอกาสใหซักถามและแสดงความคิดเห็น 
 
ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม  

ประธานฯ ขอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงต้ังกรรมการแทนกรรมการทีตองออกตามวาระ  

ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติแตงต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีตองออกตามวาระ ดวยคะแนนเสียง
ขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี  

4.1 นายมารุต  อรรถไกวัลวที ตําแหนงประธานกรรมการ ดวยคะแนนเสียง 

เห็นดวย 2,553,705,870 เสียง คิดเปนรอยละ 97.98 
ไมเห็นดวย 13,987,102 เสียง คิดเปนรอยละ 0.54 
งดออกเสียง 38,529,400 เสียง คิดเปนรอยละ 1.48
บัตรเสีย 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.00
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4.2 นายสนธิญาณ ช่ืนฤทัยในธรรม ตําแหนงกรรมการ ดวยคะแนนเสียง 
เห็นดวย 2,532,695,870 เสียง คิดเปนรอยละ 97.18 
ไมเห็นดวย 14,697,102 เสียง คิดเปนรอยละ 0.56 
งดออกเสียง 58,829,400 เสียง คิดเปนรอยละ 2.26 
บัตรเสีย 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.00

 
4.3 นายธัชพงศ ธรรมพุฒิพงศ ตําแหนงกรรมการ ดวยคะแนนเสียง 
เห็นดวย 2,532,695,870 เสียง คิดเปนรอยละ 97.17 
ไมเห็นดวย 13,697,102 เสียง คิดเปนรอยละ 0.53 
งดออกเสียง 59,829,400 เสียง คิดเปนรอยละ 2.30 
บัตรเสีย 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.00
 

ดังน้ัน จึงถือวาท่ีประชุมมีมติอนุมัติแตงต้ังกรรมการใหมแทนกรรมการท่ีครบวาระท้ัง 3 ตําแหนง รวมถึง
อนุมัติการแกไขอํานาจลงนามผูกพันบริษัทของกรรมการใหสอดคลองกับการแตงต้ังกรรมการใหมขางตนตามท่ี
เสนอ 

 คุณอภิวุฒิ  ทองคํา ประธานกรรมการตรวจสอบ ท่ีปฎิบัติหนาท่ีเปนประธานในท่ีประชุมแทน ไดขอเชิญ
คุณมารุต อรรถไกวัลวที ประธานกรรมการ มาปฎิบัติหนาท่ีประธานในท่ีประชุมในวาระถัดไป 

วาระที่ 5 พิจารณากําหนดคาตอบแทนของกรรมการ 

ผูดําเนินการประชุม รายงานวา บริษัทฯ พิจารณาเสนอคาตอบแทนกรรมการประจําป 2560 และป 2561 
โดยเสนอใหจายคาตอบแทนเฉพาะกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการท่ีไมไดเปนผูบริหาร โดยสําหรับ
กรรมการบริษัทท่ีเปนพนักงานของบริษัทฯ หรือบริษัทยอยจะไมไดรับคาตอบแทนกรรมการ โดยกําหนดการจาย
เปนรายไตรมาสและไมมีคาตอบแทนในรูปแบบอื่นดวย 
 

สืบเนื่องจากท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560 เมื่อวันท่ี 28 เมษายน 2560  มิไดมีมติอนุมัติ
คาตอบแทนกรรมการประจําป 2560 เนื่องจากไดรับคะแนนเสียงเห็นชอบนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงท้ังหมด
ของผูถือหุนท่ีมาประชุม อยางไรก็ตาม กรรมการของบริษัทฯ ไดสละเวลามาปฏิบัติหนาท่ีใหกับบริษัทฯ ในระหวาง
ป 2560  คณะกรรมการไดพิจารณาแลวจึงเห็นสมควรเสนอใหมีการพิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 
2560 อีกครั้ง โดยเสนอใหท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 พิจารณาอนุมัติตามวาระยอย ดังน้ี 

5.1 พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการประจําป 2560 
5.2 พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการประจําป 2561 
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รายละเอียดของคาตอบแทนกรรมการเปนไปตามท่ีปรากฏในหนังสือนัดประชุมและตามท่ีแสดงอยูบนจอภาพใน
ขณะน้ี โดย บริษัทฯ เสนอคาตอบแทนกรรมการ ดังน้ี  

 
ตําแหนง ขอเสนอคาตอบแทนป 2561

(บาทตอทาน) 

คาตอบแทนป  2560 

(บาทตอทาน) 

ประธานกรรมการ 400,000 400,000 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 400,000 400,000 

กรรมการตรวจสอบ 300,000 300,000 

กรรมการอิสระ 200,000 200,000 

กรรมการท่ีไมใชผูบริหาร 200,000 200,000 

กรรมการ (ท่ีมีฐานะเปนพนักงาน

ของบริษัทและบริษัทยอย)  

ไมรับคาตอบแทน ไมรับคาตอบแทน 

 

 ประธานฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็น  

คุณศิริวัฒน วรเวทวุฒิคุณ ผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมดวยตนเอง แสดงขอคิดเห็นวาประเด็นเรื่อง
คาตอบแทนกรรมการสําหรับปนี้ไมขัดของตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเสนอมา แตดวยบริษัทมีภาระคาใชจายสูงอยู
แลวและมีผลการดําเนินงานขาดทุนอยางมาก หวังวาในปถัดไปขอใหคณะกรรมการชวยพิจารณาถึงความเหมาะสม
กอนท่ีจะเสนอใหผูถือหุนอนุมัติ  

  
ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ ขอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณา

อนุมัติคาตอบแทนกรรมการประจําป 2560 และป 2561 ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติ คะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 
ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม ดังน้ี 

5.1 อนุมัติคาตอบแทนกรรมการประจําป 2560 

 
เห็นดวย 2,546,418,970 เสียง คิดเปนรอยละ 97.70 
ไมเห็นดวย 974,002 เสียง คิดเปนรอยละ 0.04 
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งดออกเสียง 58,829,400 เสียง คิดเปนรอยละ 2.26 
บัตรเสีย 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.00 

 
5.2 อนุมัติคาตอบแทนกรรมการประจําป 2561 

เห็นดวย 2,547,039,970 เสียง คิดเปนรอยละ 97.73 
ไมเห็นดวย 353,002 เสียง คิดเปนรอยละ 0.01 
งดออกเสียง 58,829,400 เสียง คิดเปนรอยละ 2.26 
บัตรเสีย 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.00 

วาระที่ 6 พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชีสําหรับป 2561   
ผูดําเนินการประชุม รายงานวา คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการ

ตรวจสอบขอเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุน เพ่ืออนุมัติแตงต้ังบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เปนผูสอบบัญชี
ของบริษัทฯ ประจําป 2561 โดยมีรายนามผูสอบบัญชีรับอนุญาตท่ีจะเปนผูลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท
ดังน้ี  

1 )  นางศศิธร พงศอดิศักดิ์ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี  8802 
 เปนผูลงลายมือช่ือในงบการเงินของบรษัิทฯ ในป 2561  เปนปท่ี 1  หรือ 

2 )  นางสาวมาริษา ธราธรบรรพกุล  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี  5752  หรือ  
3 )  นายธนิต โอสถาเลิศ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี  5155 

 
โดยผูสอบบัญชีท้ัง 3 ทาน ไมมีความสัมพันธและไมมีสวนไดเสียกับบริษัทฯ บริษัทยอย ผูบริหาร ผูถือหุน

ใหญ หรือผูมีสวนเกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด จึงมีความเปนอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็น
ตองบการเงินของบริษัทฯ อีกท้ัง บุคคลท้ัง 3 มีคุณสมบัติไมขัดกับหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยฯ  
 

สําหรับคาตอบแทนของผูสอบบัญชี คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นควรเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติคาสอบบัญชีประจําป 2561 ของบริษัทฯและบริษัทยอย 
เปนเงินรวม 5,050,000 บาท (เฉพาะบริษัท 2,700,000 บาท) 

 
 ประธานฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็น  

คุณทรงพล พงศพัฒนกาญจน  ผูถือหุนท่ีมาประชุมดวยตนเอง สอบถามวา สาเหตุท่ีคาตอบแทนผูสอบ
สําหรับบัญชีป 2561 มีจํานวน 5.05 ลานบาท เพิ่มข้ึน 2.07 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับป 2560 ท่ีเทากับ 3.56      
ลานบาท ซึ่งเพ่ิมข้ึนเกิน 50%  ในขณะท่ีผลการดําเนินงานของบริษัทขาดทุนนั้น บริษัทจะสามารถจายไดอยางไร    
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คุณสุพจน เพียรศิริ กรรมการและผูอํานวยการอาวุโสฝายบัญชี ช้ีแจงวา ตามท่ีผูสอบบัญชีไดช้ีแจงกับ
บริษัทวาตามท่ีไดเพิ่มคาตอบแทนผูสอบบัญชีสําหรับป 2561 เปน 5.05 ลานบาท เนื่องจากผูสอบบัญชีตองใชเวลา
ในการตรวจสอบเพ่ิมข้ึนตามมาตรฐานบัญชีท่ีเพิ่มเติม ซึ่งไตรมาส 3 ท่ีบริษัทไดพิจารณาตั้งสํารองการดอยคาของ
ใบอนุญาตทีวีดิจิทัลนั้น ทําใหผูสอบบัญชีใชเวลาเพิ่มข้ึนจากเดิมมาก นอกจากน้ี คาตอบแทนผูสอบบัญชีไมไดปรับ
เพิ่มมาเปนระยะเวลา 3 ปแลว 

 
คุณทรงพล พงศพัฒนกาญจน ผูถือหุนท่ีมาประชุมดวยตนเอง ไดยกตัวอยางวา บริษัทอื่นเวลาท่ีขาดทุน

ผูสอบบัญชีจะไมข้ึนราคาคาสอบบัญชี ดังน้ัน ขอใหตัวแทนบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ชวยช้ีแจงท่ี
ประชุมดวย 

 
ตัวแทน บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ช้ีแจงวา เนื่องจากกลุมบริษัทมีรายการทางบัญชี

คอนขางมาก และผูสอบบัญชีตองใชเวลาคอนขางนานในการตรวจสอบ และในปนี้ไดมีการปรับมาตรฐานทาง
บัญชีใหมๆ เขามา ซึ่งมีผลโดยตรงกับผูสอบบัญชีท่ีจะตองใชเวลาเพิ่มข้ึนกวาเดิมซ่ึงเปนมาตรฐานท่ีมีความสําคัญ
มาก ดังน้ันเหตุผลท้ังหมดน้ี เปนผลทําให บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ขอเพ่ิมคาสอบบัญชี จากเดิมท่ี 
ไมไดข้ึนคาสอบบัญชีมาเปนระยะเวลา 3 ป และในปหนาก็จะทบทวนใหมวาจะมีการปรับข้ึนคาตอบแทนอีก
หรือไมเชนกัน ท้ังน้ีจะพิจารณาจากปริมาณรายการของบัญชีวามีความซับซอน( Complex ) มากนอยเพียงใด โดยจะ
พิจารณาทบทวนเปนปตอป  

 
คุณทรงพล พงศพัฒนกาญจน ผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมดวยตนเอง สอบถามวา  บริษัทไดมีการ

เปรียบเทียบราคากับผูสอบบัญชีรายอื่นหรือไม  
 
คุณสุพจน เพียรศิริ กรรมการและผูอํานวยการอาวุโสฝายบัญชี  ตอบวา  บริษัทไดมีการเปรียบเทียบราคา

กับบริษัทสอบบัญชีอื่นพบวามีราคาใกลเคียงกัน  
 
คุณภูวนารถ  ณ สงขลา ผูถือหุนท่ีรับมอบฉันทะ จากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย สอบถามวา  บริษัท       

เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ทําหนาท่ีสอบบัญชีของบริษัทมาแลว 3 ป  ซึ่งอยูในชวงท่ีมีรายไดคางรับ 790 
ลานบาท ในขณะท่ีคณะกรรมการบริษัทชุดใหมเขามาไมกี่เดือนก็สามารถตรวจพบได จึงขอสอบถามสาเหตุท่ี
ผูสอบบัญชีตรวจไมพบรายไดคางรับท่ีมีปญหาจนเปนเหตุทําใหไมสามารถสงงบการเงินประจําป 2560 ได และ
ขอให บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ใหขอเสนอแนะในการแกไขปญหาจากขอพิรุธท่ีตรวจพบวา
สามารถแกไขใหเสร็จไดในระยะเวลาเทาไร  
 

คุณสมชาย มีเสน ประธานเจาหนาท่ีบริหาร แจงวา บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด อธิบายให
คณะกรรมการบริหารชุดใหมทราบวาไดใชวิธีการ สุมตรวจสอบรายการรายไดคางรับแลวแตไมพบขอพิรุธ แตเมื่อ
คณะกรรมการชุดใหมเขามาตรวจพบขอพิรุธ ทางคณะกรรมการบริหารเมื่อสัปดาหท่ีผานมาไดแจงใหกับผูสอบ



 

22 
 

บัญชีทราบแลววารายไดคางรับไมถูกตอง บริษัทจะตองต้ังสํารองเพราะเปนรายไดท่ีไมมีอยูจริง อยางไรก็ตาม แมวา
ทางบัญชีจะต้ังสํารองเพื่อใหงบการเงินแสดงถูกตอง แตในทางกฎหมายบริษัทก็ตองดําเนินการในทางความผิดแก
ผูรับผิดชอบตอไป 

 
คุณทรงพล  พงศพัฒนกาญจน  ผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมดวยตนเอง สอบถามวา ผูสอบบัญชีชุดกอนตอง

รับผิดชอบดวยหรือไม  
 
คุณสมชาย มีเสน ประธานเจาหนาท่ีบริหาร กลาววา  บริษัทลงโทษผูตรวจสอบบัญชีไมได เปนหนาท่ีของ 

ก.ล.ต.ตองไปดําเนินการลงโทษตอไป เพราะบริษัททําไดแคแจงขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึน 
 
คุณปราณี ศรีกําเหนิด ผูถือหุนรับมอบฉันทะ  เสนอแนะวา ผูสอบบัญชีสามารถลดคาตอบแทนในการ

สอบบัญชีลงมาอีกไดหรือไม เนื่องจากบริษัทจะจําหนายทรัพยสินของบริษัทออกไปบางสวนแลว ดังน้ัน 
คาตอบแทนของผูสอบบัญชีควรท่ีจะลดลงดวย เพราะบริษัทยอยท่ีจะตรวจสอบก็จะลดลง และรายการท่ีทางผูสอบ
บัญชีแจงวามีความซับซอนของรายละเอียดก็จะลดลงเชนกัน   นอกจากน้ี ขอทราบวามาตรฐานทางบัญชีท่ีมีการ
ปรับเพิ่มข้ึน  เพิ่มอยางไรชวยยกตัวอยางใหผูถือหุนทราบดวย  

 
คุณสมชาย มีเสน ประธานเจาหนาท่ีบริหาร ช้ีแจงวา  ผูสอบบัญชีไดกําหนดราคาคาตอบแทนกรณีท่ีกิจการ

บริษัทยังไมไดจําหนายทรัพยสินออกไปซึ่งยังไมทราบวาทรัพยสินจะสามารถจําหนายไดเมื่อใด ซึ่งผูสอบบัญชี
จะตองตรวจสอบและรับรองงบการเงินของไตรมาส 1-2 ในกิจการของบริษัทและบริษัทยอยท้ังหมดกอน และเม่ือ
บริษัทจําหนายทรัพยสินของบริษัทไดแลวถึงจะมาเจรจาลดคาตอบแทนลง สําหรับเรื่องมาตรฐานทางบัญชีท่ี
เพิ่มข้ึนอยางไรบางไมสามารถตอบได 

 
คุณกิตติ  สนิทวงศ ณ อยุธยา ผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมดวยตนเอง ขอใหผูสอบบัญชีพิจารณาข้ึน

คาตอบแทนในปหนาป 2562 เนื่องจากปจจุบันบริษัทขาดทุน แตยังมีความม่ันใจวาบริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป 
จํากัด (มหาชน) มีคาความนิยม (Goodwill) และมีอนาคตท่ีมีแนวโนมท่ีจะเติบโตได ดังน้ันขอใหผูสอบบัญชี
พิจารณายังไมข้ึนคาสอบบัญชีในป 2561 

 
คุณศิริวัฒน วรเวทวุฒิคุณ ผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมดวยตนเอง กลาววา เห็นดวยกับผูถือหุนทุกทานท่ี

แสดงความคิดเห็น ท่ีเสนอกับผูสอบบัญชีขอใหทบทวนยังไมข้ึนคาตอบแทนผูสอบบัญชีในชวงน้ี เนื่องจากบริษัท
ยังไมทราบวาจะฟนตัวหรือไม  การปรับคาตอบแทนเพ่ิมข้ึนมาประมาณ 1.5 ลานบาท หรือประมาณ 50% นั้น จาก
การไดเขาประชุมมาผูถือหุนมาหลายบริษัทแลวยังไมเคยพบการข้ึนคาตรวจสอบบัญชีท่ีเพิ่มข้ึนถึง 50% ท้ังๆท่ี
บริษัทเหลาน้ันมีกําไรและจายเงินปนผลได และตามท่ีมีผูถือหุนท่ีเปนสุภาพสตรี แจงวาบริษัทกําลังจะขายกิจการ
ดังน้ัน ความยุงยากซับซอนในการตรวจสอบก็นาจะลดลง อีกท้ังเพ่ือนผูถือหุนแจงวา บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบ
บัญชี จํากัด มีช่ือเสียงในระดับตนๆ ของผูสอบบัญชีท่ีไดรับอนุญาตจาก กลต. ทําไมถึงตรวจไมพบรายไดคางรับท่ี
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ผิดปกติ 4-5 รอยลานบาท สวนใหญแลวผูตรวจสอบบัญชีเกือบท้ังหมดตองสุมตรวจรายการท่ีผิดปกติยอดใหญๆ 
กอนวาเปน รายการท่ีเกี่ยวโยงกันหรือไม  ดังน้ันขอความกรุณาผูตรวจสอบบัญชี ทานท่ีเปนตัวแทนกลับไปเรียนผูมี
อํานาจตัดสินใจในบริษัทของทาน ถึงความรูสึกของผูท่ีหุนท่ีเขาประชุมในวันนี้วาไดแสดงความคิดเห็นเรื่อง
คาตอบแทนดังกลาวดวย   เพราะไมอยางน้ัน ในภาวะอยางน้ีบริษัทอาจจะจําเปนท่ีตองหาผูตรวจสอบบัญชีใหม ท่ี
ราคาสมเหตุสมผลท่ีอยูในรายช่ือท่ี ก.ล.ต. กําหนด โดยราคาคาตอบแทนสูงมากแบบนี้ผูถือหุนไมสามารถรับได  

 
ประธาน  กลาวขอบคุณผูถือหุนท่ีไดแสดงความเห็นในวาระนี้  
 
ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ ขอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณา

แตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชีสําหรับป 2561   

 ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมาก ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน แตงต้ัง ผูสอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทประจําป 

2561 ดังน้ี 

1) นางสาวศศิธร พงศอดิศักดิ์    ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 8802  
 เปนผูลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ ในป 2561  
เปนปท่ี 1 หรือ 

2) นางสาวมาริษา ธราธรบรรพกุล  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี  5752 หรือ 
3) นายธนิต โอสถาเลิศ    ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 5155   
 
และกําหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชีประจําป 2561 ของบริษัทฯ บริษัทยอย และบริษัทรวม รวม 10 

บริษัท เปนจํานวนเงิน 5,050,000 บาท  ดังน้ี 
 

เห็นดวย 2,513,589,031 เสียง คิดเปนรอยละ 96.45 
ไมเห็นดวย 33,733,941 เสียง คิดเปนรอยละ 1.29
งดออกเสียง 58,899,400 เสียง คิดเปนรอยละ 2.26
บัตรเสีย 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.00

วาระที่ 7 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ  
 ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนไดซักถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เกี่ยวกับบริษัท 

 คุณสมชาย มีเสน ประธานเจาหนาท่ีบริหาร ขอเชิญผูถือหุนเสนอเรื่องแนวทางการจําหนายทรัพยสินของ
บริษัท  

คุณศิริวัฒน วรเวทวุฒิคุณ ผูถือหุนท่ีเขาประชุมดวยตนเอง แจงวา ตามท่ีคุณสมชาย ประธานเจาหนาท่ี
บริหาร ไดแจงในเบ้ืองตนเรื่องเปดการประมูลจําหนายทรัพยสินของบริษัท ท่ีไดเปดใหผูสนใจเขารวมประมูล
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จําหนายทรัพยสินของบริษัทเปนจํานวน  2 ครั้งปรากฎวาไมมีนักผูลงทุนใดสนใจเขารวมประมูลการจําหนาย
ทรัพยสินดังกลาว ซึ่งในสภาวะอุตสาหกรรมเรื่องส่ือท่ีมีแนวโนมชะลอตัวทําใหยากท่ีบริษัทจะจําหนายไดตามราคา
ข้ันตํ่าท่ีไดขออนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุนไวในครั้งกอน ดังน้ันขอถามทานประธานฯวา บริษัทมีแนวทางอยางไร 
เชนลดราคาลงมาหรือไม เพ่ือจะไดมี Cash Flow เขามาใชในการบริหารจัดการของบริษัท ท้ังน้ี มีความเห็นวาส่ิงท่ี
คณะกรรมการบริษัทจัดการเรื่องการจําหนายทรัพยสินท่ีไมใชธุรกิจหลักของบริษัทออกไป และนําเงินท่ีไดจากการ
จําหนายทรัพยสินมาชําระคืนหนี้สินท่ีบริษัทคางชําระอยูเปนวิธีการท่ีถูกตองแลว  และหากบริษัทจําหนายทรัพยสิน
ไดก็สามารถชําระคืนหนี้ไดบางสวน ทําใหบริษัทมีอํานาจในการตอรองเรื่องดอกเบ้ียใหลดลงได  

 
ดังน้ัน ขอทราบแนวทางของผูบริหาร เพื่อใหสามารถจําหนายทรัพยสินของบริษัทได หากตองมีการลด

ราคาข้ันตํ่าท่ีกําหนดไววาควรจะลดลงก่ีเปอรเซ็นตท่ีเห็นวาบริษัทสามารถจําหนายไดและเปนราคาท่ีผูถือหุน
ยอมรับไดและไมทําใหเกิดความเสียหายหรือกระทบกับบริษัท  

 
คุณมารุต  อรรถไกวัลวที ประธานฯ กลาววา กรรมการบริหารจะตองประชุมเพ่ือหาแนวทางท่ีบริษัทคิดวา

เหมาะสมท่ีสุด หากจําเปนจะตองมีการลดราคาของการจําหนายทรัพยสินลงมาจากราคาข้ันตํ่าเดิมท่ีกําหนดไว คง
ตองดูความเหมาะสมเรื่องของราคาตลาด และตองจัดต้ังท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อชวยพิจารณาราคาท่ี
เหมาะสมและเปนไปได และหากบริษัทมีรายงานความชัดเจนในเรื่องความเหมาะสมของราคาของการจําหนาย
ทรัพยสินท่ีเหมาะสมแลว บริษัทจะขอรบกวนผูถือหุนอีกครั้งในการจัดประชุมวิสามัญผูถือหุนเพื่อนําเสนอ ให
พิจารณาราคาท่ีขอลดลงพรอมกับเหตุผลความเหมาะสมของราคาท่ีกําหนดท่ีทําใหบริษัทสามารถจําหนายได  
 
 คุณสมชาย มีเสน ประธานเจาหนาท่ีบริหาร กลาวเพ่ิมเติมวา กรณีบริษัทตองกําหนดราคาใหม บริษัท
จะแจงสารสนเทศตอตลาดหลักทรัพยฯ เพ่ือใหกับผูถือหุนรับทราบ 
 
 คุณศิริวัฒน วรเวทวุฒิคุณ ผูถือหุนท่ีเขาประชุมดวยตนเอง เสนอแนะวา หากคณะกรรมการยังไมได
กําหนดราคาการจําหนายทรัพยสินท่ีจะเสนอลดลงใหม เห็นวาควรไปติดตอผูท่ีสนใจจะซ้ือและเจรจาเร่ืองราคาท่ี
สมเหตุสมผล ท่ีไมทําใหบริษัทเสียหายมากโดยการคํานวณวา คาตอบแทนท่ีจะไดรับควรเปนอยางไร หากการ
เสนอขายในราคาท่ีกําหนดใหม สามารถนําเงินมาชําระคืนเจาหน้ีไดและทําใหสภาพคลองของบริษัทดีข้ึน จะทําให
เครดิตบริษัทดีข้ึนตามมาดวย และจะงายสําหรับการฟนตัวกลับมาของบริษัทไดเร็วข้ึน อยางไรก็ตามขอกรอบเวลา
ท่ีชัดเจนวาควรจะดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายในเดือนใด 
 
 คุณสมชาย มีเสน ประธานเจาหนาท่ีบริหาร ตอบวา บริษัทจะดําเนินการภายในไตรมาส 2 ป 2561 โดย
ตามท่ีทานประธานไดกลาวมาขางตนแลววา บริษัทจะตองมีมติคณะกรรมการบริษัทแตงต้ัง IFA เพื่อพิจารณาราคา
ตลาดท่ีเหมาะสม เพื่อนําเสนอผูถือหุนพิจารณายกเลิกราคาข้ันตํ่าท่ีผูถือหุนไดมีมติจากท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุน 
ครั้งท่ี 1/2561 เมื่อวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2561ไวแลว ซึ่งตามมติเดิมมีระยะเวลาการจําหนายในราคาข้ันตํ่า 6 เดือน 
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ดังน้ัน หากจะยกเลิกราคาข้ันตํ่าท่ีกําหนดไวกอน 6 เดือน จะตองขอท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนเพื่อขอยกเลิกราคาข้ัน
ตํ่าเดิม และเสนอกรอบราคาใหมท่ีเหมาะสมใหผูถือหุนพิจารณาอนุมัติใหมอีกครั้ง   
 
 คุณศิริวัฒน วรเวทวุฒิคุณ ผูถือหุนท่ีเขาประชุมดวยตนเอง รับทราบตามท่ีทานประธานและประธาน
เจาหนาท่ีบริหาร ไดเสนอแนวทางมาน้ัน โดยมีกรอบระยะเวลาไมเกิน 30 มิถุนายน 2561 บริษัทจะเรียกประชุม
วิสามัญผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติเรื่องการจําหนายทรัพยสินท่ีจะเสนอราคาขายใหมตอไป  แตหลังจากการขอ
อนุมัติราคาใหมแลวบริษัทยังจําหนายไมไดบริษัทจะแกไขสถานการณอยางไร 
 

คุณสมชาย มีเสน ประธานเจาหนาท่ีบริหาร ตอบวา กรณีจําหนายทรัพยสินไมไดจริงๆ บริษัทจะตองทํา
ธุรกิจเองตอไป แตจะหาผูเช่ียวชาญเฉพาะทางมาชวยบริหารกิจการ เชน ธุรกิจบริการขนสง หรือมหาวิทยาลัยเนช่ัน 
แตท้ังน้ี บริษัทเช่ือมั่นวานาจะจําหนายทรัพยสินได เชน ธุรกิจมหาวิทยาลัยเนช่ัน  มีผูสนใจติดตอมากอนแลว แตติด
ประเด็นเรื่องราคาท่ีสูงไป สําหรับธุรกิจโรงพิมพมีผูสนใจ แตติดประเด็นเรื่องราคาเชนกัน เนื่องจากประเมินราคา
เครื่องจักรไมตรงกันระหวางผูประเมินราคาของผูซื้อและผูขาย ซึ่งบริษัทประเมินไดตีราคาเครื่องจักรคอนขางสูง 
สวนราคาท่ีดินและอาคารทางผูซื้อยอมรับได 

  ท้ังน้ีตามท่ีประธาน ไดเรียนใหผูถือหุนทราบแลววา คณะกรรมการบริษัทจะมีมติเรียกประชุมวิสามัญผู
ถือหุนอีกครั้ง เพื่อเสนอขายในราคาท่ีเหมาะสมโดยจะมีการเจรจาตกลงกับผูซื้อไดในระดับหนึ่งแลว  
 

คุณปราณี ศรีกําเหนิด ผูรับมอบฉันทะ ถามวา ผูบริหารไดประเมินหรือไมวาจะสงงบการเงินประจําป 
2560 และจะแกไขปญหาตางๆ ไดเม่ือไร 

 
คุณสมชาย  มีเสน ประธานเจาหนาท่ีบริหาร ตอบวา คาดวาบริษัทสามารถสงงบการเงินประจําป 2560 ได

ภายในเดือนเมษายน 2561  
 
คุณศิริวัฒน  วรเวทวุฒิคุณ ผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมดวยตนเอง สอบถามวา ตามท่ีประธานเจาหนาท่ี

บริหารแจงวาจะสงงบการเงินประจําป 2560 ไดภายในสิ้นเดือน เมษายน 2561 นั้น หุน NMG ก็จะถูกปลด
เครื่องหมาย SPออกใชหรือไม  

 
คุณสมชาย  มีเสน ประธานเจาหนาท่ีบริหาร ตอบวา เปนไปตามระเบียบของตลาดหลักทรัพยฯ 

  
คุณอารีย  นอยวงศ ผูถือหุนมาประชุมดวยตนเอง สอบถาม แนวโนมราคาหุนของ NMG จะข้ึนหรือลดลง

อีกหรือไม  
 
คุณสมชาย มีเสน ประธานเจาหนาท่ีบริหาร ขอใหคุณสนธิญาณ ช่ืนฤทัยในธรรม ซึ่งเปนกรรมการและ

เปนผูถือหุนของบริษัท เปนผูตอบคําถามและใหความเช่ือมั่นตอผูถือหุน  








