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(ร่าง) 
รายงานการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้น ประจาํปี 2559 

ของ 
บริษทั เนช่ัน มัลตมิีเดยี กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

 
วนั เวลา และสถานทีป่ระชุม  

 

ประชุมเม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งแกรนดบ์อลรูม ชั้น 5 โรงแรม เอส 31 เลขท่ี 545 ซอย
สุขมุวิท 31 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานค 10110  

คณะกรรมการบริษทัฯ ทีเ่ข้าร่วมประชุม 

1.   นายวชัรา  ตนัตริยานนท ์  ประธานกรรมการบริษทั 
2.   นางสาวดวงกมล   โชตะนา             กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
3. นายปกรณ์   บริมาสพร  กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
4.  นางสาวเขมกร                วชิรวราการ  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  
5.  นายอดิศกัด์ิ   ลิมปรุ่งพฒันกิจ  กรรมการ 
6.   นายพนา    จนัทรวิโรจน ์  กรรมการ 
 
รวมมีกรรมการเขา้ร่วมประชุมจาํนวน 6 คน  
 
กรรมการบริษัทฯ ทีม่ิได้เข้าร่วมประชุม 
1. นายเสริมสิน  สมะลาภา  รองประธานและประธานคณะกรรมการบริหาร 
2. นายสุทธิชยั   แซ่หยุน่    กรรมการและท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริหาร และ กองบรรณาธิการ 
3. นายเชวง  จริยะพิสุทธ์ิ  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  
 
ผู้บริหารของบริษทัและกลุ่มบริษทัทีเ่ข้าร่วมประชุม  
1. นายเทพชยั   หยอ่ง                           บรรณาธิการอาํนวยการเครือเนชัน่ 
2. นายณฐัวรา  แสงวารินทร์ ผูช่้วยกรรมการผูอ้าํนวยการ ฝ่ายการตลาดและประชาสมัพนัธ์ 
3. นายสมสกลุ  เผา่จินดามุข ผูอ้าํนวยการสถานี  NOW Channel   
4. นางสาวเฉลา  กาญจนา บรรณาธิการบริหาร  หนงัสือพิมพก์รุงเทพธุรกิจ 
5. นางสาวจินตนา  ปัญญาอาวธุ บรรณาธิการบริหาร  หนงัสือพิมพ ์The Nation 
6. นายบรรยง  อินทนา บรรณาธิการบริหาร  หนงัสือพิมพค์มชดัลึก 
7. นายบณัฑิต  จนัทศรีคาํ บรรณาธิการบริหาร สาํนกัข่าว เนชัน่ / NOW 26 
8. นางสาววิจิตรา  ศิริวรากลุ ผูอ้าํนวยการอาวโุส ฝ่ายการตลาด และประชาสมัพนัธ์ 
9. ผศ. ดร.พงษอิ์นทร์  รักอริยะธรรม                   อธิการบดีมหาวิทยาลยัเนชัน่ 
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10. นายสุพจน ์ เพียรศิริ                        ผูอ้าํนวยการอาวโุส ฝ่ายบญัชี 
11. นางสาวมธัยา  โอสถานนท ์                  ผูอ้าํนวยการอาวโุส ฝ่ายการเงิน และเลขานุการบริษทัฯ 
 
ผู้สอบบญัชีทีเ่ข้าร่วมประชุม จาก บริษทั เคพเีอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จํากดั 
1. นางสาวปัทมวรรณ        วฒันกลุ        ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9832 
2. นายวินิจ    ศิลามงคล  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3378 
 
ทีป่รึกษากฎหมายของบริษทัทีเ่ข้าร่วมการประชุม  
1.นายปรีชญา  อิบราฮิม     บริษทั แอลเอส ฮอไรซนั จาํกดั  
  
เร่ิมการประชุม 

 นายวชัรา ตนัตริยานนท ์ ประธานกรรมการ ทาํหนา้ท่ีประธานในท่ีประชุม กล่าวเปิดการประชุม และแถลงต่อท่ี
ประชุมวา่ จาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายแลว้ทั้งหมดของบริษทัมีจาํนวนทั้งส้ิน 4,067,639,262  หุน้  มีผูถื้อหุน้มาเขา้ร่วมประชุม 
ดงัน้ี  

ผูถื้อหุน้ท่ีมาร่วมประชุมดว้ยตนเอง 119 ราย  
นบัจาํนวนหุน้ได ้167,492,919 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 4.12 ของหุน้ทั้งหมด  

ผูถื้อหุน้ท่ีมาร่วมประชุมโดยการมอบฉนัทะ 460 ราย  
นบัจาํนวนหุน้ได ้2,610,658,838 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 64.18 ของหุน้ทั้งหมด  

รวมผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 579 ราย  
นบัจาํนวนหุน้ได ้2,778,151,757 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 68.30 ของหุน้ทั้งหมด  

 
 ครบองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทั  

 
สําหรับการประชุมคร้ังน้ี ก่อนท่ีจะเร่ิมการประชุมตามกาํหนดวาระ  ผูด้าํเนินการประชุมไดช้ี้แจงระเบียบการ

ประชุม และวิธีปฏิบติัต่างๆ ในการประชุมผูถื้อหุน้ ดงัน้ี 
 

1. การออกเสียงลงคะแนนและการนบัคะแนนเสียง 
 

(1) ระเบียบวิธีลงคะแนนเสียงในการประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบับริษทัฯ หมวดท่ี 6 
“การประชุมผูถื้อหุน้” ขอ้ 35 และขอ้ 36 ซ่ึงไดแ้นบในหนงัสือเชิญประชุมใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้แลว้ ดงัน้ี 
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ขอ้ 35 “ประธานในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นมีหนา้ท่ีควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมาย และขอ้บงัคบั

ของบริษทัว่าด้วยการประชุมและให้การประชุมดาํเนินไปตามลาํดบัวาระท่ีกาํหนดไวใ้นหนังสือนัดประชุม เวน้แต่ท่ี
ประชุมจะมีมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจาํนวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมใหเ้ปล่ียนลาํดบัระเบียบวาระ” 

ขอ้ 36 “การวินิจฉยัช้ีขาดหรือลงมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้นให้ถือเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน การออกเสียงลงคะแนนให้นบั 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ผูถื้อหุ้นคนใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองใด
ซ่ึงท่ีประชุมจะไดล้งมติ ผูน้ั้นไม่มีสิทธิจะออกเสียงลงคะแนนดว้ยในขอ้นั้น นอกจากออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ 
ในการออกเสียงลงคะแนนถา้คะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชุมมีคะแนนเสียงอีก 1 เสียงเป็นเสียงช้ีขาด” 
 

         สาํหรับการประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ในวนัน้ี ในการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ ถา้ไม่มีผูถื้อหุน้
ท่านใดคดัคา้นหรือเห็นเป็นอยา่งอ่ืน กใ็หถื้อวา่ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัรับรองตามท่ีประธานเสนอ แต่ถา้วาระใดมี
ผูถื้อหุ้นท่านใดไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง ก็ขอให้ผูถื้อหุ้นท่ีไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงยกมือข้ึน ผูถื้อหุ้นท่ีประสงคจ์ะ
ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง จะใชว้ิธีลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนนท่ีไดแ้จกให้ท่านผูถื้อหุ้นตอน
ลงทะเบียนก่อนเขา้ห้องประชุม โดยการทาํเคร่ืองหมายลงในบตัรลงคะแนนให้ตรงตามวาระพร้อมลงนามกาํกบัในบตัร
ลงคะแนนดว้ยทุกคร้ัง จากนั้นเจา้หนา้ท่ีจะเก็บบตัรลงคะแนนเสียงเพื่อนาํไปตรวจนบัและรวบรวมคะแนนต่อไป ทั้งน้ีให้
หมายรวมถึงผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะ โดยประธานจะประกาศใหท่้านผูถื้อหุ้นทราบใน
แต่ละวาระ โดยผูถื้อหุน้มีคะแนนเสียงเท่ากบัจาํนวนหุน้ท่ีตนถืออยู ่คือหน่ึงหุน้เท่ากบัหน่ึงเสียง 

 
         วิธีปฏิบติัดงักล่าวใชส้าํหรับทุกวาระ ยกเวน้วาระท่ี 4 เร่ืองการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออก

ตามวาระ จะให้ท่ีประชุมใช้วิธีลงคะแนนเสียงเพ่ือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยบริษทัจะดาํเนินการเก็บบตัร
ลงคะแนนทุกใบ เพื่อความโปร่งใสและสอดคลอ้งกบันโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

 
(2) การลงคะแนนในลกัษณะดงัต่อไปน้ี จะถือว่าการลงคะแนนดงักล่าวเป็นโมฆะ และจะถือเป็นบตัรเสีย

และบริษทัจะนบัคะแนนเป็นการงดออกเสียง   
 

  1)  บตัรลงคะแนนท่ีมีการทาํเคร่ืองหมายเกินกวา่หน่ึงช่อง  
  2)  บตัรลงคะแนนท่ีมีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขดักนั หรือไม่ไดแ้สดงเจตนาใด ๆ  
  3)  บตัรลงคะแนนท่ีมีการขีดฆ่าและไม่มีการลงลายมือช่ือกาํกบั  
   
  ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ตอ้งการแกไ้ขการออกเสียง โปรดขีดฆ่าของเดิม และลงช่ือกาํกบัดว้ยทุกคร้ัง 
 
         เวน้แต่ประธานฯ หรือผูด้าํเนินการประชุมจะแจง้ใหท้ราบเป็นประการอ่ืนสาํหรับการดาํเนินการในวาระ

ใดเป็นการเฉพาะ ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ไม่ไดม้อบบตัรลงคะแนนใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ี บริษทัจะนบัเป็นส่วนหน่ึงของคะแนนเสียง
เห็นดว้ย  และเม่ือประกาศผลการลงคะแนนเสียงในวาระใดแลว้ ถือวา่การออกเสียงลงมติวาระนั้นเป็นอนัส้ินสุด 
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2.  การซกัถามและแสดงความคิดเห็นของผูถื้อหุน้  
 
 เพื่อใหก้ารประชุมเป็นไปโดยรวดเร็วและเป็นท่ีเรียบร้อยโดยท่ีการประชุมจะไม่รบกวนเวลาของท่านผูถื้อหุน้มาก
เกินสมควรขอใหทุ้กท่านถือปฏิบติัดงัน้ี 

 
(1) ขอใหท่้านผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะสอบถามและแสดงความเห็นเม่ือประธานในท่ีประชุมเปิดโอกาส

ให้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมซักถามในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระนั้นๆ  โดยกรุณาแจง้ช่ือและนามสกุลให้ท่ีประชุมทราบก่อน 
รวมถึงแจง้วา่เป็นผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเองหรือผูรั้บมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ก่อนท่ีจะเร่ิมซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นดว้ยทุก
คร้ัง 

 
(2) ท่านผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะซกัถามหรือแสดงความเห็นขอใหย้กมือข้ึน เพื่อใหป้ระธานในท่ีประชุมหรือผู ้

ท่ีดาํเนินการประชุมในระหว่างนั้นอนุญาต ซ่ึงหากมีผูแ้สดงความประสงค์จะซักถามหรือแสดงความเห็นหลายท่าน 
ประธานในท่ีประชุมหรือผูท่ี้ดาํเนินการประชุมในระหว่างนั้นจะเป็นผูพ้ิจารณาและแจง้ว่าผูใ้ดจะเป็นผูซ้กัถามหรือแสดง
ความเห็นโดยในการน้ี จะคาํนึงถึงท่านผูถื้อหุน้ท่ียงัมิไดมี้โอกาสซกัถามหรือแสดงความเห็นก่อน 

 
(3) เม่ือไดรั้บอนุญาตแลว้ขอให้ทาํการซกัถามหรือแสดงความเห็นท่ี Microphone ตามหมายเลขท่ีกาํกบัไว ้

โดยการซักถามหรือแสดงความเห็นจะตอ้งเป็นการกล่าวกบัประธานในท่ีประชุมหรือผูท่ี้ดาํเนินการประชุมแทนอยู่ใน
ระหว่างนั้นเท่านั้น   จะไม่มีการกล่าวหรือโตแ้ยง้กบัผูถื้อหุ้นหรือบุคคลอ่ืน หรือออกช่ือบุคคลใดโดยไม่จาํเป็นและจะใช้
เวลาอยา่งกระชบัเหมาะสม  แต่ละคร้ังไม่ควรเกินคร้ังละ 5 นาที 

 
(4) ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะมีคาํถามหรือความเห็นท่ีนอกเหนือจากวาระท่ีกาํลงัพิจารณาอยู ่ขอ

ความกรุณานาํไปสอบถาม หรือใหค้วามเห็นในวาระอ่ืนๆ หรือช่วงทา้ยของการประชุม 
 
(5) บริษทัขอความกรุณาผูถื้อหุ้นโปรดให้ความร่วมมือเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดีและเพื่อเป็นการ

บริหารการประชุมใหอ้ยูใ่นเวลาท่ีกาํหนด และประธานในท่ีประชุมอาจจะตอ้งพิจารณาดาํเนินการตามท่ีจาํเป็นและสมควร
หากมีการไม่ปฏิบติัตามรายละเอียดตามท่ีไดช้ี้แจงใหทุ้กท่านทราบไปแลว้ขา้งตน้ 
 

หลงัจากนั้น ท่ีประชุมจึงเร่ิมพิจารณาระเบียบวาระท่ี 1 ดงัน้ี 
  

วาระที ่1  พจิารณารับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ และรายงานคณะกรรมการของบริษทัฯ สําหรับปี 2558 
 
  ประธานฯ ขอใหน้างสาวดวงกมล โชตะนา ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร เป็นผูช้ี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 
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 ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร แถลงต่อท่ีประชุมว่า  บริษทัฯ ไดจ้ดัทาํรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ และ
รายงานคณะกรรมการของบริษทัฯ สาํหรับผลการดาํเนินงานสําหรับปี 2558 โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจาํปี 
2558 ท่ีบริษทัฯ ไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ท่านพร้อมหนงัสือเชิญประชุม และไดส้รุปผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ในปี 2558 ใหผู้ถื้อ
หุน้รับทราบดงัน้ี 
  
 ตามงบการเงินรวมของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการ
ขายและการใหบ้ริการ 3,015 ลา้นบาท โดยเพ่ิมข้ึน 187 ลา้นบาท หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 7 จากปีก่อนจาํนวน 2,828 ลา้นบาท 
และมีกาํไรขั้นตน้ 805 ลา้นบาท ลดลง 58 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 7  จากปีก่อนจาํนวน 863 ลา้นบาท  และมีกาํไรสุทธิ 
36 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 20 ลา้นบาท หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 125 จากปีก่อนจาํนวน 16 ลา้นบาท  
   
 สาํหรับฐานะทางการเงินตามงบการเงินรวม  บริษทัมีสินทรัพย ์ 8,237 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 31 ลา้นบาท หรือเพิ่มข้ึน
ร้อยละ 0.4 จากปีก่อนจาํนวน 8,206 ลา้นบาท  ในขณะมีหน้ีสินรวมเท่ากบั 3,883 ลา้นบาท ลดลง 561 ลา้นบาท หรือลดลง
ร้อยละ 13 จากปีก่อนจาํนวน  4,444 ลา้นบาท  และมีส่วนของผูถื้อหุน้เท่ากบั 4,354 ลา้นบาท  เพิ่มข้ึน 592 ลา้นบาท หรือ
เพิ่มข้ึนร้อยละ 16 จากปีก่อนจาํนวน  3,762 ลา้นบาท  

 
ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความเห็น 
 
นายชาลี ดิษฐลกัษณ ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและรับมอบฉนัทะ สอบถามดงัน้ี 
 
1. โดยปกติ วาระแรกของการประชุมจะตอ้งเป็นวาระพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น

ประจาํปี 2558 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2558 แต่คร้ังน้ีบริษทัฯไดน้าํวาระรับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของ
บริษทัฯ และรายงานคณะกรรมการของบริษทัฯ สาํหรับปี 2558 มาแทน และตามรายงานประจาํปี 2558 บริษทัไดบ้นัทึกใน
รายงานประจาํปี 2558วา่การไม่อนุญาตใหผู้ถื้อหุน้บางส่วนเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้เป็นการกระทาํท่ีถูกตอ้งตามกฎหมาย จึง
ขอสอบถามว่าเหตุใดบริษทัฯจึงไม่บรรจุวาระรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558 ใหท่ี้ประชุมสามญัผู ้
ถือหุ้นประจาํปี 2559 รับรอง ซ่ึงโดยปกติหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัฯท่ีผ่านมาจะมีการพิจารณารายงานการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีทุกปี 

 
2.   ทราบมาว่าขณะน้ี มีคดีความท่ีมีการฟ้องเพิกถอนการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2558 เน่ืองจาก

บริษทัไดห้า้มไม่ใหผู้ถื้อหุน้บางส่วนเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ ซ่ึงศาลจะมีคาํสั่งพิพากษากลางเดือน พฤษภาคม 2559 ในกรณี
น้ี หากศาลไดมี้คาํสัง่ใหเ้พิกถอนการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558 ดงักล่าว คณะกรรมการบริษทัจะเป็นผูรั้บผิดชอบ 
หรือผลกัภาระใหก้บับริษทัรับผดิชอบในค่าใชจ่้ายต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน 

 
ประธานฯ ขอใหท่ี้ปรึกษากฎหมายช่วยช้ีแจงขอ้สอบถามดงักล่าว 
 
นายปรีชญา อิบราฮิม ท่ีปรึกษากฎหมาย ไดช้ี้แจงผูถื้อหุน้ดงัน้ี 
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ตอบคาํถามขอ้ท่ี 1  ตามท่ีผูถื้อหุ้นไดต้ั้งขอ้สังเกตว่าในการประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังน้ี บริษทัฯ ไม่ไดมี้การบรรจุวาระ
รับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีเน่ืองจากในทางกฎหมายไม่ไดมี้กฎระเบียบขอ้บงัคบักาํหนดใหท่ี้ประชุม
ผูถื้อหุน้ตอ้งพิจารณารับรองรายงานการประชุม อยา่งไรก็ดี หากท่านผูถื้อหุน้มีความประสงคจ์ะแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบั
รายงานการประชุมคร้ังท่ีผา่นมากส็ามารถนาํเสนอใหมี้การพิจารณาในวาระอ่ืนๆได ้นอกจากน้ี รายงานการประชุมสามญัผู ้
ถือหุ้นประจาํปี 2558 ของบริษทัฯ ก็ไดจ้ดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นและไดมี้การเผยแพร่ในเวบ็ไซตข์องบริษทัแลว้ ซ่ึงผูถื้อหุ้น
สามารถตรวจสอบ แสดงความคิดเห็น และแจง้ใหก้บัทางบริษทัทราบตามช่องทางท่ีบริษทัเปิดใหแ้สดงความคิดเห็นอยูแ่ลว้ 

 
ตอบคาํถามขอ้ท่ี 2 ในเร่ืองการร้องขอให้ศากเพิกถอนรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นปี 2558 นั้นเห็นว่าในทาง

กฎหมายผลของคดีเป็นเร่ืองของกระบวนการทางศาลผลท่ีจะตามมาภายหลงัมีคาํสั่งหรือคาํพิพากษา ดงันั้น เม่ือยงัไม่มี
ความชดัเจน บริษทัฯ จึงไม่ควรท่ีจะเปิดเผยรายละเอียดในเร่ืองดงักล่าว 

 
นายชาลี ดิษฐลกัษณ ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและรับมอบฉนัทะ ไดส้อบถามเพิ่มเติมว่า การหา้มไม่ใหผู้ ้

ถือหุ้นบางส่วนเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2558 นั้นถือเป็นความรับผิดชอบของกรรมการทุกท่าน จึงขอ
สอบถามกรรมการวา่ หากศาลมีคาํสัง่เพิกถอนการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558 แลว้ คณะกรรมการบริษทัในขณะน้ี
จะแสดงความรับผดิชอบอยา่งไร  

 
  ประธานฯ ได้ช้ีแจงว่า ประเด็นท่ีท่านผูถื้อหุ้นได้สอบถามน้ี ไม่ได้เก่ียวข้องกับการพิจารณาในวาระท่ี  1 
ซ่ึงเป็นวาระพิจารณารับทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ และรายงานคณะกรรมการของบริษทัฯ สาํหรับปี 2558 และ
เร่ืองท่ีท่านผูถื้อหุ้นตั้งประเด็นคาํถาม ก็เป็นเร่ืองท่ีอยู่ระหว่างการพิจารณาในชั้นศาล ซ่ึงคณะกรรมการตอ้งพิจารณาและ
ประเมินแนวทางแกไ้ขอีกคร้ัง ทั้งน้ี บริษทัฯ จะรายงานใหก้บัผูถื้อหุน้ทราบถึงขอ้สรุปในแนวทางแกไ้ขของบริษทัฯ ต่อไป 

 
  นายวิฑูรย ์นาลว้น ผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง สอบถามว่า ตามท่ีทีวีช่อง NOW ของบริษทัฯ ไดมี้การ
ปรับผงัรายการ แต่เหตุใดโฆษณาจึงไม่เพ่ิมข้ึน 

 
นางสาวดวงกมล โชตะนา ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ช้ีแจงวา่ ในรอบ 6 เดือนท่ีผา่นมา ช่อง NOW มีอตัราโฆษณา

และรายไดท่ี้เติบโตอยา่งต่อเน่ือง และมีเรทต้ิงอยูใ่นอนัดบัเกือบ Top Ten ซ่ึงเป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว ้โดยมีรายไดจ้าก
ค่าโฆษณาปีท่ีผา่นมาประมาณ 500 ลา้นบาท 

 
ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ เน่ืองจากวาระน้ีเป็นวาระแจง้เพ่ือทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง ดงันั้น จึงขอ

เขา้สู่วาระท่ี 2 ต่อไป 
     
วาระที ่2  พจิารณาอนุมัตแิละรับรองงบการเงนิประจําปีส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 
 
 ประธานฯ ไดข้อใหน้างสาวดวงกมล โชตะนา ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร เป็นผูช้ี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 
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 ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร แถลงต่อท่ีประชุมวา่   บริษทัฯ ไดจ้ดัทาํงบการเงินของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2558 ซ่ึงไดผ้า่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี และผา่นการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้วา่
ถูกตอ้ง ครบถว้น และเพียงพอตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ดงัมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจาํปี 2558 ท่ีบริษทัฯ 
ไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ท่านพร้อมหนงัสือเชิญประชุม 
 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความเห็น  
 
นายชาลี ดิษฐลกัษณ ผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและรับมอบฉันทะ ไดส้อบถามเก่ียวกบังบการเงินของ

บริษทัฯ วา่ เน่ืองจากบริษทัฯ ถูกผูถื้อหุน้ฟ้องร้องหลายคดี และถูกเรียกร้องใหช้าํระค่าเสียหายทางแพ่งจาํนวนหลกัร้อยลา้น 
หรือหลกัพนัลา้นบาท จึงขอสอบถามว่าบริษทัฯ ไดมี้การบนัทึกรายการค่าเสียหายเก่ียวกบัคดีดงักล่าวในงบการเงินของ
บริษทัฯ หรือไม่ 

 
นางสาวดวงกมล โชตะนา ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ช้ีแจงวา่ เน่ืองจากคดีดงักล่าวอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาล

ซ่ึงยงัไม่มีคาํพิพากษา บริษทัฯ จึงยงัไม่จาํเป็นตอ้งบนัทึกรายการดงักล่าวในงบการเงิน 
 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติั
งบการเงินประจาํปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

 
ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัและรับรองงบการเงินประจาํปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ดว้ยคะแนน

เสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 
 
เห็นดว้ย จาํนวน 2,563,784,609 เสียง คิดเป็นร้อยละ 92.24 
ไม่เห็นดว้ย จาํนวน 215,510,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 7.75 
งดออกเสียง จาํนวน 143,156 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.01 

 
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกําไรและจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2558 ส้ินสุด ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2558 
  
 ประธานฯ ขอนางสาวดวงกมล โชตะนา ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร เป็นผูช้ี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 
  
 ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร แถลงต่อท่ีประชุมว่า   ตามขอ้บงัคบัขอ้ท่ี 42 กาํหนดไวว้่า หา้มบริษทัจ่ายเงินปันผลจาก
เงินประเภทอ่ืน นอกจากเงินกาํไร เงินกาํไรส่วนท่ีเหลือจากการจ่ายเงินปันผล ให้จดัสรรเป็นเงินสํารองต่าง ๆ ไดต้ามแต่
คณะกรรมการจะเห็นสมควร  ทั้งน้ี บริษทัฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่เกินร้อยละ 65 ของกาํไรสุทธิของงบการเงิน
เฉพาะบริษทัฯ หลงัหกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล และหลงัหกัสํารองตามกฎหมาย และเงินสาํรองอ่ืนๆ ทั้งน้ี ข้ึนอยูก่บัแผนการ
ลงทุน ความจาํเป็น ความเหมาะสมอ่ืนๆ ในอนาคต  
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ทั้งน้ี จากผลการสาํหรับดาํเนินงานในปี 2558 บริษทัฯ มีกาํไรสุทธิจาํนวน 259.11 ลา้นบาท ดงันั้น คณะกรรมการ

บริษทัจึงเห็นควรเสนอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาการจ่ายเงินปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานประจาํปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2558 ในอตัราหุ้นละ 0.03 บาท จาํนวน 4,067.64 ลา้นหุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน 122.03 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 
49.58 ของกาํไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ หลงัหักสํารองตามกฎหมายของงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษทัฯ ได้
กาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้เพื่อสิทธิรับเงินปันผลในท่ี 10 พฤษภาคม 2559 (Record Date) และใหร้วบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 
ของพระราชบญัญติัหลักทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์พ.ศ. 2535  โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 11 
พฤษภาคม 2559 และกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2559 

 
ในวาระน้ี ไม่มีผูถื้อหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการ

จดัสรรเงินกาํไรและการจ่ายเงินปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558  
 
ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัจ่ายเงินปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2558 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 
 

เห็นดว้ย จาํนวน 2,662,059,185 เสียง คิดเป็นร้อยละ 95.78 
ไม่เห็นดว้ย จาํนวน 117,262,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 4.22 
งดออกเสียง จาํนวน 127,180 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

 
วาระที ่4 พจิารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต้่องออกตามวาระ 

 
ประธานฯ แถลงต่อท่ีประชุมว่า ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ท่ี 15 กาํหนดว่าในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น

ประจาํปีทุกคร้ัง ใหก้รรมการ 1 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการขณะนั้นพน้จากตาํแหน่ง  ถา้จาํนวนกรรมการจะแบ่งออกใหเ้ป็น
สามส่วนไม่ไดก้็ให้ออกโดยจาํนวนท่ีใกลเ้คียงท่ีสุดกบัส่วน 1 ใน 3 ปัจจุบนั บริษทัฯ มีกรรมการทั้งส้ินจาํนวน 9 คน ซ่ึง
กรรมการท่ีอยูใ่นตาํแหน่งนานท่ีสุดของบริษทั 3 ท่าน ไดแ้ก่ 

 
1)  นายเชวง จริยะพิสุทธ์ิ  ตาํแหน่ง  กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
2)  นางสาวเขมกร วชิรวราการ ตาํแหน่ง  กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
3)  นายอดิศกัด์ิ  ลิมปรุ่งพฒันกิจ ตาํแหน่ง  กรรมการ 

 
ทั้งน้ี นายเชวง จริยะพิสุทธ์ิ ซ่ึงดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ไดแ้จง้ความประสงคข์อไม่

รับการเสนอช่ือเพื่อแต่งตั้งใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหน่ึง เน่ืองจากมีภารกิจในเร่ืองอ่ืน 
 
คณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาถึงคุณสมบติัท่ีเหมาะสมของกรรมการซ่ึงประกอบดว้ย ประสบการณ์ ความ

เช่ียวชาญ รวมถึงผลการปฏิบติังานของกรรมการทั้ง 2 ท่านท่ีผา่นมา คือ  
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1)  นางสาวเขมกร วชิรวราการ  
2)  นายอดิศกัด์ิ  ลิมปรุ่งพฒันกิจ  
 

โดยกรรมการทั้ง 2 ท่านไดทุ่้มเทปฏิบติัหนา้ท่ีตามขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีความรับผิดชอบและเป็นไปตามกรอบการ
กาํกบัดูแลกิจการท่ีดี อนัสร้างคุณประโยชน์แก่การดาํเนินกิจการของบริษทัฯ    จึงเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อ
หุน้ประจาํปี 2559 พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งกรรมการท่ีครบวาระ 2 ท่านในคราวน้ีกลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหน่ึง  

 
ทั้งน้ี ในการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทน นายเชวง จริยะพิสุทธ์ิ ท่ีครบวาระและไม่ประสงคจ์ะรับการเสนอ      

ช่ือเพื่อแต่งตั้งให้กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหน่ึงนั้น คณะกรรมการบริษทัจึงเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 
2559 พิจารณาแต่งตั้งนางพิจิตรา มหาพล เขา้ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการใหม่แทนนายเชวง จริยะพิสุทธ์ิ ท่ีครบวาระ        
ซ่ึงนางพิจิตรา มหาพล มีคุณสมบติัท่ีจะดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษทัอีกดว้ย 

 
  โดยขอ้มูลรายละเอียดของกรรมการท่ีเสนอแต่งตั้งปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6 ในหนงัสือนดัประชุมซ่ึงไดจ้ดัส่ง
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทุกท่าน  

 
ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความเห็น 
 
นายชาลี ดิษฐลกัษณ ผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมดว้ยตนเองและรับมอบฉันทะ ไดส้อบถามว่า ตามรายงานประจาํปี 2558 

ของบริษทั หนา้ 82-85 ระบุว่าการมิใหผู้ถื้อหุน้กลุ่มหน่ึงเขา้ร่วมประชุมการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558 จึงทาํใหท่ี้
ประชุมผูถื้อหุ้นไม่ไดมี้การพิจารณาวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระของปี 2558 เน่ืองจากกลุ่มผู ้
ถือหุน้ท่ีถูกหา้มเขา้ร่วมประชุมมีเจตนาเขา้ครอบงาํกิจการ โดยไม่ปฏิบติัใหถู้กตอ้งตามกฎหมาย แต่การประชุมคร้ังน้ีทราบ
มาว่ากลุ่มผูถื้อหุน้ท่ีเคยถูกห้ามไม่ใหเ้ขา้ประชุมคร้ังท่ีแลว้ไดเ้ขา้ร่วมประชุม บริษทัฯ จึงมีการบรรจุวาระการพิจารณาวาระ
เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระในการประชุมคร้ังน้ี จึงสอบถามวา่ เน่ืองจากบริษทัฯ รู้วา่เสียงของกลุ่ม
ผูถื้อหุน้ท่ีเคยถูกหา้มไม่ใหเ้ขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้มีจาํนวนนอ้ยกวา่กลุ่มผูถื้อหุน้ของผูบ้ริหารของบริษทัใช่หรือไม่ 

 
ประธานฯ ช้ีแจงตนเองนั้ นเพ่ิงเข้าดํารงตาํแหน่งประธานกรรมการของบริษทัเม่ือไม่นานมาน้ี จึงไม่ทราบ

รายละเอียดในการประชุมคราวก่อน แต่ในการประชุมผูถื้อหุน้คร้ังน้ี บริษทัฯไดบ้รรจุวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทน
กรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระเขา้มาตามระเบียบวาระการประชุม ดงันั้น จึงขอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาตามระเบียบ
วาระก่อน ส่วนในเร่ืองความเห็นท่ีขดัแยง้กนั กข็อใหเ้ป็นไปตามกระบวนการตามกฎหมายต่อไป 

 
เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตั้ง

กรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ  
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ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก

ของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ดงัน้ี  
 

4.1)  นางสาวเขมกร วิชรวราการ กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  
เห็นดว้ย จาํนวน 2,157,051,186 เสียง คิดเป็นร้อยละ 77.61 
ไม่เห็นดว้ย จาํนวน 620,508,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 22.32 
งดออกเสียง จาํนวน 1,901,380 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.07 

 
4.2) นายอดิศกัด์ิ  ลิมปรุ่งพฒันกิจ กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่ง  กรรมการ 

เห็นดว้ย จาํนวน 2,127,177,186 เสียง คิดเป็นร้อยละ 76.53 
ไม่เห็นดว้ย จาํนวน 650,406,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ 23.40 
งดออกเสียง จาํนวน 1,890,980 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.07 

 
4.3) นางพิจิตรา มหาพล เขา้ดาํรงตาํแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

เห็นดว้ย จาํนวน 2,532,101,686 เสียง คิดเป็นร้อยละ 91.10 
ไม่เห็นดว้ย จาํนวน 245,409,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 8.83 
งดออกเสียง จาํนวน 1,963,880 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.07 

 
วาระที ่5 พจิารณากาํหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษทัฯ ประจําปี 2559 

 
ประธานฯ ขอใหน้างสาวดวงกมล โชตะนา ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารเป็นผูช้ี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 
 
นางสาวดวงกมล โชตะนา ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร แถลงว่า บริษทัฯ มีนโยบายกาํหนดให้คณะกรรมการของ

บริษทัฯ เป็นผูท้าํหนา้ท่ีพิจารณากลัน่กรองการสรรหากรรมการและการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซ่ึงคณะกรรมการได้
พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยเปรียบเทียบจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกนั และค่าตอบแทนถวัเฉล่ียตามขนาดธุรกิจ
ท่ีใกล้เคียงกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกําไรของบริษทัฯ ซ่ึงรายละเอียด
ค่าตอบแทนกรรมการปี 2559 มีรายละเอียดปรากฏในหนงัสือเชิญประชุมท่ีบริษทัฯ ไดจ้ดัส่งใหท่้าน 
 

ทั้งน้ี ค่าตอบแทนกรรมการบริษทั ประจาํปี 2559 มีอตัราเดียวกบัปี 2558 ซ่ึงมีกาํหนดจ่ายเป็นรายไตรมาส โดยมี
รายละเอียด ดงัน้ี 
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ตาํแหน่ง อตัราค่าตอบแทน 
ต่อท่าน 

อตัราค่าตอบแทน 
ต่อท่าน 

ปี 2558 ปี 2559 (ปีทีเ่สนอ) 

ประธานกรรมการ 400,000           400,000  
ประธานกรรมการตรวจสอบ 400,000           400,000  

กรรมการตรวจสอบ 300,000           300,000  

กรรมการท่ีไม่ใช่ผูบ้ริหาร 200,000           200,000  

กรรมการบริหาร 200,000           200,000  

 
 ในวาระน้ี ไม่มีผูถื้อหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณากาํหนด
ค่าตอบแทนของกรรมการบริษทัประจาํปี 2559  
 
 ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติักาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2559 ตามรายละเอียดขา้งตน้ ดว้ย
คะแนนเสียงขา้งมากไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม ดงัน้ี 
 

เห็นดว้ย จาํนวน 2,662,009,210 เสียง คิดเป็นร้อยละ 95.77 
ไม่เห็นดว้ย จาํนวน 117,282,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 4.22 
งดออกเสียง จาํนวน 193,256 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.01 

 
วาระที ่6 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบญัชี และกาํหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชีประจําปี 2559 

 
ประธานฯ ขอใหน้างสาวดวงกมล โชตะนา ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร เป็นผูช้ี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 
 
นางสาวดวงกมล โชตะนา ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร แถลงต่อท่ีประชุมว่า คณะกรรมการบริษทัโดยการพิจารณา

และเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบไดเ้สนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมติัแต่งตั้ง บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย 
สอบบญัชี จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ดงัมีรายนามดงัต่อไปน้ี 

 
1. นางสาวปัทมวรรณ  วฒันกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 9832  (เป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัฯ 

ในปี 2559 เป็นปีท่ี 2) หรือ 
2. นายวินิจ ศิลามงคล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3378 หรือ 
3. นายวีระชยั รัตนจรัสกลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4323 หรือ 
4. นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4098  
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โดยผูส้อบบญัชีทั้ง 4 ท่านขา้งตน้ ไม่มีความสัมพนัธ์และไม่มีส่วนไดเ้สียกบับริษทัฯ บริษทัย่อย กิจการท่ีควบคุม
ร่วมกนั ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นใหญ่ หรือผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและ
แสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ และมีผลการปฏิบติังานท่ีดีเป็นท่ีน่าพอใจ อีกทั้ง บุคคลทั้ง 4 มีคุณสมบติัไม่ขดั
กบัหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยฯ์  
 

สาํหรับค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี คณะกรรมการบริษทัฯ โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควร
เสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พจิารณาอนุมติัค่าสอบบญัชีประจาํปี 2559 ของบริษทัฯ บริษทัยอ่ย และบริษทัร่วม รวม 10 บริษทั 
เป็นเงิน 3,560,000 บาท 
  

ในวาระน้ี ไม่มีผูถื้อหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง
ผูส้อบบญัชี และกาํหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีประจาํปี 2559 

 
 ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัแต่งตั้งนางสาวปัทมวรรณ  วฒันกลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 9832 หรือนาย
วินิจ  ศิลามงคล  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  3378 หรือ นายวีระชยั รัตนจรัสกลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4323 หรือ 
นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  4098 แห่งบริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั เป็น
ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจาํปี 2559 โดยกาํหนดค่าสอบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัยอ่ย และบริษทัร่วม รวม 10 บริษทั 
เป็นจาํนวนเงิน 3,560,000บาท  ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 
 

เห็นดว้ย จาํนวน 2,662,027,910 เสียง คิดเป็นร้อยละ 95.77 
ไม่เห็นดว้ย จาํนวน 117,286,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 4.22 
งดออกเสียง จาํนวน 170,656 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.01 

 
วาระที ่7 พจิารณาเร่ืองอืน่ๆ 
  
 ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถามขอ้ซกัถาม และแสดงความคิดเห็นในเร่ืองอ่ืนๆ เก่ียวกบับริษทัฯ  
 
  นายภูวนารถ ณ สงขลา อาสาพิทกัษสิ์ทธิผูถื้อหุน้ สมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย ไดส้อบถาม 2 ประเดน็ 
 
  ประเดน็ท่ี 1 ขอใหบ้ริษทัช้ีแจงเก่ียวกบันโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ของบริษทัวา่ปัจจุบนัไดด้าํเนินการ
ถึงระดบัใด 
 
 นางสาวดวงกมล โชตะนา ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ช้ีแจงว่า  บริษทัฯ ไดใ้ห้ความสําคญัในการดาํเนินนโยบาย
ต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั  โดยไดล้งนามใน คาํประกาศเจตนารมณ์เขา้เป็นแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อตา้นการทุจริต แลว้ (บริษทัดาํเนินการช่วงเดือนพฤษภาคม 2557 และในส่วนของ NBC และ NINE ในช่วงเดือน
กนัยายน 2556)  และไดเ้ผยแพร่คาํประกาศเจตนารมณ์ไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ  นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัไดก้าํหนดเร่ืองการ
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ต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่ไวเ้ป็นส่วนหน่ึงใน “นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี” และ “คู่มือจริยธรรมของคณะกรรมการ 
ผูบ้ริหาร และพนกังาน”  และไดป้ระกาศใหพ้นกังานรับทราบและถือไปปฏิบติัแลว้ โดยอยูใ่นเวบ็ไซต ์ของ Nation House 
ท่ีพนกังานทุกคนเขา้ไปอ่านไดต้ลอดเวลา 
 

ความคืบหน้าในการดาํเนินการปี 2559  : บริษทัฯ ได้กาํหนดแผนงานเขา้เป็นสมาชิกแนวร่วมปฎิบติัของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต (CAC)  โดยขณะน้ีอยูร่ะหว่างปรับปรุงขอ้มูลบางส่วนท่ียงัไม่สมบูรณ์ตามหลกัเกณฑ ์
ซ่ึงคงเหลือไม่มาก โดยจะยืน่เอกสารขอรับรองต่อคณะกรรมการแนวร่วมฯ  ภายในไตรมาสท่ี 2-3  และคาดว่าจะไดรั้บการ
อนุมติัรับรองเขา้เป็นสมาชิกตามกาํหนดภายในปีน้ี   นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดก้าํหนดหลกัสูตรอบรมเก่ียวกบัจริยธรรม ไว้
เป็นหลกัสูตรหน่ึงในแผนฝึกอบรมประจาํปี  เพื่อให้ความรู้ และสร้างความตระหนกัในการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั 
อย่างต่อเน่ือง และปี 2559 น้ี บริษทัฯ ไดมี้การทบทวนและปรับปรุง “นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี” และ “คู่มือจริยธรรมฯ”  
เพ่ือให้สอดคลอ้งตามเกณฑก์ารกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีใหม่ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)  และตามเกณฑ์
ของ CAC  และจะดาํเนินการจัดพิมพ์คู่มือจริยธรรมฯ แจกจ่ายให้กบัพนักงานทุกคน  เพ่ือสามารถศึกษารายละเอียดต่างๆ ได้
ตลอดเวลา 

 
 ประเดน็ท่ี 2  ตามท่ีสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย ไดเ้ขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้กบับริษทัคู่กรณีของบริษทัฯ และ 
ไดมี้ผูถื้อหุน้สอบถามถึงคดีความกบับริษทัฯ เป็นอยา่งไร โดยบริษทัคู่กรณีไดต้อบคาํถามผูถื้อหุน้ดงักล่าวว่าอยูร่ะหว่างการ
เจรจาไกล่เกล่ียกนั จึงขอใหบ้ริษทัช้ีแจงความคืบหนา้ของคดีความ และการไกล่เกล่ีย ใหท่ี้ประชุมทราบดว้ย 
 

นางสาวดวงกมล โชตะนา ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ช้ีแจงว่า  ณ ขณะน้ี เร่ืองคดีความดังกล่าวอยู่ระหว่าง
กระบวนการทางศาล บริษทัฯ จึงไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดในส่วนน้ีได ้

 
นายชาลี ดิษฐลกัษณ ผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและรับมอบฉันทะ ไดส้อบถามว่า ทราบมาว่าตอนน้ี

คณะกรรมการบริษทัถูกผูถื้อหุน้ฟ้องเป็นคดีแพ่งและคดีอาญาหลายคดี จึงสอบถามว่าเป็นคดีอะไรบา้ง และในส่วนของคดี
แพ่งนั้นบริษทัถูกเรียกร้องค่าเสียหายเป็นจาํนวนเท่าไร และส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษทัฯ หรือไม่ ซ่ึงผูถื้อ
หุ้นของบริษทัฯ มีสิทธิท่ีจะรับรู้เพื่อสามารถตดัสินใจในการลงทุนหรือเลือกท่ีจะเช่ือมัน่คณะกรรมการว่าปฏิบติัตามหลกั
ธรรมาภิบาลท่ีดีของตลาดหลกัทรัพยห์รือไม่ 

 
นางสาวดวงกมล โชตะนา ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ช้ีแจงวา่  เน่ืองจากคดีความดงักล่าวอยูร่ะหว่างการต่อสู้คดีใน

ชั้นศาล หากผูถื้อหุ้นท่านใดตอ้งการทราบรายละเอียด สามารถติดต่อสอบถามเพ่ือขอรับทราบขอ้มูลจากบริษทัไดโ้ดยตรง 
ซ่ึงบริษทัจะเปิดเผยขอ้มูลเท่าท่ีสามารถเปิดเผยได้ให้กับผูถื้อหุ้น แต่ขอ้มูลบางอย่าง บริษทัไม่ยงัสามารถเปิดเผยได ้
เน่ืองจากอาจมีผลกระทบต่อรูปคดี 

 
นายปรีชญา อิบราฮิม ท่ีปรึกษากฎหมาย ในฐานะท่ีปรึกษากฎหมายของบริษทั ซ่ึง เป็นทนายผูรั้บรับผิดชอบในคดี

ความตามท่ีผูถื้อหุ้นได้สอบถาม ได้ช้ีแจงเพ่ิมเติมว่า บริษัทมีคดีแพ่งและคดีอาญาหลายคดี นอกจากคดีท่ีนายศิรัช  
โรจนพฤกษ ฟ้องร้องแลว้ ยงัมีอีก 1 คดีท่ีผูถื้อหุ้นฟ้องให้กรรมการชาํระค่าเสียหายให้กบับริษทัฯ ซ่ึงผลของคดีความ
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ดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของบริษทัแต่อย่างใด นอกจากคดีดังกล่าวแล้ว บริษทัม่มีคดีแพ่งท่ีเรียกร้อง
ค่าเสียหายท่ีมีผลกระทบต่อฐานะทางการเงินของบริษทัท่ีมีนบัสาํคญัต่อผูถื้อหุน้ในการพิจารณาลงทุนแต่อยา่งใด 

 
นายประวิทย ์ไตรรัตน์วรกุล ผูถื้อหุ้นรายย่อย ไดเ้สนอแนะว่า บริษทัฯ และคู่กรณีควรเจรจาและประนีประนอม

ยอมความกนัโดยเร็ว เพื่อเป็นผลดีในทางธุรกิจของบริษทัฯ รวมถึงพนกังาน และผูถื้อหุ้นของบริษทั ซ่ึงเห็นว่าธุรกิจกลุ่ม
อุตสาหกรรมน้ีน่าจะมีโอกาสเติบโตไดอ้ย่างต่อเน่ือง และบริษทัถือเป็น Big Player รายหน่ึง และขอตั้งประเด็นคาํถาม
ดงัต่อไปน้ี 

 
ประเด็นท่ี 1 อนาคตกลุ่มธุรกิจของบริษทัฯ จะเป็นอย่างไร และเน่ืองจากบริษทัฯ ไดด้าํเนินธุรกิจส่ือทุกช่องทาง 

แต่เหตุใดบริษทัฯ ถึงไม่ค่อยใหค้วามสนใจกบัธุรกิจส่ือวิทยเุท่าท่ีควร 
 
นางสาวดวงกมล โชตะนา ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร ไดช้ี้แจงว่า ภาพรวมในการประกอบธุรกิจของบริษทั  

ประกอบดว้ย ทีวี 2 ช่อง ,หนงัสือพิมพ ์3 ฉบบั คือ กรุงเทพธุรกิจ คมชดัลึก และ เดอะเนชัน่ , เวบ็ไซตป์ระมาณ 10 เวบ็ไซต ์, 
วิทย ุ, อินเตอร์เน็ต , ส่ือส่ิงพิมพท่ี์เป็นพอ็คเกต็บุค๊ส์ , บริการดา้นการขนส่ง , บริการดา้นการพิมพ ์และมหาวิทยาลยั เป็นตน้  
หากวิเคราะห์ถึงอนาคตของส่ือส่ิงพิมพ ์พบว่าภาพรวมของทั้งอุตสาหกรรมทัว่โลกมีแนวโนม้ลดลงอยา่งต่อเน่ือง เน่ืองจาก
ส่ือส่ิงพิมพก์าํลงัเขา้สู่ภาวะชะลอตวั หากส่ือส่ิงพิมพร์ายใดมีสถานะการแข่งขนัในทางตลาดท่ีดี และเป็นหนงัสือพิมพท่ี์มี
ความแขง็แกร่ง ก็จะสามารถยนือยูใ่นตลาดของการแข่งขนัได ้อยา่งเช่น หนงัสือพิมพก์รุงเทพธุรกิจ ก็ยงัเป็นหนงัสือพิมพ์
หลกัของในเครือ ท่ีสามารถทาํไดร้ายไดดี้และต่อเน่ือง สําหรับหนงัสือพิมพ ์คมชดัลึก และ หนงัสือเดอะเนชัน่ ก็จะมีการ
แข่งขนัในส่วนของกลุ่ม Mass  

 
นางสาวดวงกมล โชตะนา ช้ีแจงต่อไปว่า ปัจจุบนัน้ี ไม่เพียงแต่จะมีการแข่งกนัในกลุ่ม Mass เพียงอยา่งเดียวแต่มี

การแข่งกนัขา้มประเภทกนั อย่างเช่นหนังสือพิมพภ์าษาองักฤษยงัตอ้งแข่งขนักบัเว็บไซต์ภาษาองักฤษ โซเชียลมีเดีย
ภาษาองักฤษ ดว้ยกนั ปัจจุบนัเราสามารถรับรู้ข่าวสารไดห้ลายช่องทาง ส่ือ Mass จะแข่งขนักบัโซเชียลมีเดีย ทีวี และ
เฟสบุ๊คส์ ซ่ึงทาํให้ส่ือส่ิงพิมพไ์ดรั้บผลกระทบค่อนขา้งมาก และเป็นแนวโน้มท่ีเกิดข้ึนทัว่โลก ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดเ้ตรียม
วางแผนธุรกิจตลอดเกือบ 10 ปีท่ีผา่นมา ทาํใหบ้ริษทัฯ เขา้ไปสู่ธุรกิจออนไลน์ และธุรกิจท่ีเป็นส่ือทีวีท่ีบริษทัฯ ไดป้ระมูล
ทีวีดิจิตอลและไดรั้บใบอนุญาตจาํนวน 2 ช่อง เม่ือ 2 ปีท่ีแลว้ ซ่ึงกลยทุธ์ของส่ือส่ิงพิมพข์องบริษทัมีดงัน้ี 

 
1. หนงัสือพิมพก์รุงเทพธุรกิจ ยงัคงรักษาจุดแขง็ไดแ้ละเป็นผูน้าํหมายเลข 1 ของหนงัสือพิมพธุ์รกิจและยงัคงสร้าง

รายไดแ้ละความสามารถในการแข่งขนัไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
 
2. สาํหรับหนงัสือพิมพก์ลุ่ม Mass บริษทัใชก้ลยทุธ์ มลัติมีเดีย มาประกอบกนัเพื่อสร้างความไดเ้ปรียบของบริษทั 

เช่น หนงัสือพิมพค์มชดัลึก ผสมผสานกบัทีวีและวิทย ุจึงเป็นเหตุผลประการหน่ึงท่ีบริษทัไดเ้ขา้ร่วมประมูลใบอนุญาตทีวี
ดิจิตอล 2 คล่ืน เม่ือ 2 ปีท่ีผา่นมา คือช่อง Nation TV ท่ีเนน้ข่าวสารและสาระ, ช่อง NOW26 ซ่ึงเป็นช่องวาไรต้ีและเสนอ
ข่าวทางธุรกิจ ถือเป็นกลยทุธ์ทางธุรกิจของบริษทัท่ีอยูใ่นเครือเนชัน่ 
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นายอดิศกัด์ิ ลิมปรุ่งพฒันกิจ  ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บมจ.เนชั่น บรอดแคสต้ิง คอร์ปอเรชั่น ได้กล่าวถึง
ภาพรวมของธุรกิจทีวี และได้แจ้งต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นทราบว่า ปัจจุบัน กลุ่มบริษทัโดย บมจ.เนชั่น บรอดแคสต้ิง  
คอร์ปอเรชัน่ (NBC) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยไดท้าํวิทย ุ2 คล่ืน คือ FM 90.5 และ FM 102 ซ่ึงจะแตกต่างจาก อสมท. ท่ีเป็นเจา้ของ
คล่ืนเอง แต่กรณีของบริษัท เป็นการทาํสัญญาเช่าเวลาเป็นผูร่้วมลงทุนกับคู่สัญญา ได้แก่ กรมพลังงานทหารและ
กระทรวงกลาโหม จึงทาํให้มีข้อจํากัดในการดาํเนินธุรกิจวิทยุ พอสมควร แต่ทั้ งน้ี มิได้หมายความว่าบริษทัไม่ให้
ความสาํคญักบัการดาํเนินธุรกิจวิทย ุ

 
  สาํหรับภาพรวมในการดาํเนินธุรกิจทีวี ช่วงน้ีอุสาหกรรมธุรกิจทีวีอยู่ในช่วงกาํลงัปรับตวั คือการเปล่ียนผ่าน ซ่ึง
ถือว่าเป็นการเปล่ียนผา่นท่ีสาํคญัท่ีสุดในรอบ 50 ปีของประเทศไทยท่ีจะมีการยกเลิกระบบอลันาลอ็กในปี 2561 หลงัจาก
นั้นการแข่งขนัก็จะเท่าเทียมกนั ซ่ึงในระยะยาวสําหรับธุรกิจทีวีทั้ง 2 ช่องของเนชัน่ ท่ีเป็นช่องข่าว และช่องวาไรต้ี น่าจะ
เป็นธุรกิจท่ีมีอนาคตค่อนขา้งดีมาก เน่ืองจากการท่ีบริษทั มีขอ้ไดเ้ปรียบ เช่น ช่วง 4-5 เดือนท่ีผา่นมา NOW26 ในส่วนของ
สารคดีสามารถทาํเรทต้ิงเพ่ิมข้ึนสูง  ในส่วนของช่อง Nation TV ก็ถือเป็นจุดแขง็ดา้นการเสนอข่าวมาเป็นระยะเวลานานจึง
มีฐานคนดูท่ีแขง็แกร่งท่ีสุด และมีเรทต้ิงสูงท่ีสุดในเขตกรุงเทพมหานคร และหวัเมือง แต่ก็ยงัคงมีจุดอ่อนในแถบชนบท ซ่ึง
กาํลงัอยู่ระหว่างการพฒันารายการท่ีจะตอบสนองคนดูท่ีอยู่ในเขตเทศบาล และคาดว่าใน 2-3 ปี ทาง กสทช.จะยกเลิก
ระบบอลันาลอ็ก ทุกช่องท่ีมีกว่า 20 ช่องก็จะเกิดการแข่งขนัท่ีเท่าเทียมกนั และเช่ือว่าจุดแขง็ท่ีกลุ่มบริษทัมี และการท่ีธุกิจ
ของบริษทัปรากฏในส่ือโซเชียลมีเดีย และออนไลน์ค่อนขา้งมากจะทาํให้สถานการณ์แข่งขนับริษทัไดเ้ปรียบคู่แข่งเป็น
อยา่งมาก 
 
 ประเด็นท่ี 2 ขอ้มูลท่ีอยูใ่นรายงานประจาํปี เร่ืองสรุปขอ้มูลทางการเงินในส่วนของอตัราทางการเงิน หนา้ 6-7  
ตวัเลขดงัต่อไปน้ี ในรายงานประจาํปีดงักล่าวถูกตอ้งหรือไม่ 

- อตัรากาํไรสุทธิต่อรายไดร้วม เท่ากบั 0.85% 
- อตัราค่าตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ เท่ากบั 0.63% 
- อตัราค่าตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม เท่ากบั 0.32% 

 
นางสาวดวงกมล โชตะนา ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ไดช้ี้แจงวา่ เป็นขอ้มูลท่ีถูกตอ้งแลว้ 
 
นายวิฑูรย ์นาลว้น ผูถื้อหุน้ ไดส้อบถามวา่การท่ีบริษทัฯ ไดแ้ลกเปล่ียน (Barter) หอ้งชุดเป็นจาํนวนมากเพื่อทาํการ

ส่งเสริมการขายของกิจกรรมใด 
 
นางสาวดวงกมล โชตะนา ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ช้ีแจงว่า  การ Barter  ห้องชุดเป็นการทาํธุรกิจปกติ เพราะ

บริษทัฯไดจ้ดักิจกรรมส่งเสริมการขายอยูต่ลอด 
 
นายวิฑูรย์ นาล้วน ผู ้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า ในช่วงระยะเวลา 2-3 ปีท่ีผ่านมา บริษัทฯ มีธรรมาภิบาลกับ 

พนกังานอยา่งไรบา้ง 
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นางสาวดวงกมล โชตะนา ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ช้ีแจงว่า  บริษทัฯ ไดป้ระกอบธุรกิจภายใตห้ลกัธรรมาภิบาล
ท่ีดีและปฏิบติัตามกฎหมายอยูแ่ลว้  

 
ประธานฯ ขอใหท่ี้ปรึกษาช้ีแจงเร่ืองการรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558 ตามท่ีผูถื้อหุน้ได้

สอบถาม 
 
นายปรีชญา อิบราฮิม ท่ีปรึกษากฎหมาย ไดช้ี้แจงว่า ตามท่ีมีการช้ีแจงไปแลว้เบ้ืองตน้ ตามกฎหมาย บริษทัฯ ไม่มี

ความจาํเป็นท่ีจะตอ้งรับรองรายงานการประชุม และไม่มีขอ้กฎหมายใดท่ีกาํหนดใหบ้ริษทัฯตอ้งรับรองรายงานการประชุม 
แต่ ผูถื้อหุน้สามารถแสดงขอ้คิดเห็นใดๆ ในรายงานการประชุมท่ีเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาได ้ทั้งน้ี ท่ีปรึกษากฎหมายได้
ช้ีแจงเพ่ิมเติมเพ่ือให้เกิดความเขา้ใจว่า ฝ่ายจดัการของบริษทัไดเ้สนอแนวทางดาํเนินการในภายหนา้ ซ่ึงภายหลงัจากเสร็จ
ส้ินการประชุมผูถื้อหุ้นในวนัน้ีแลว้ บริษทัจะจดัทาํรายงานการประชุมและเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบริษทัภายในระยะเวลา 
14 วนั นบัจากวนัประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นไดแ้สดงความคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัรายงานการประชุม
ดงักล่าว และสามารถแจง้ขอ้คิดเห็นกลบัมาตามช่องทางท่ีบริษทัฯ กาํหนดภายในระยะเวลา 30 วนั และหากเป็นไปใน
แนวทางน้ีแลว้ ในปีต่อไปบริษทัฯ จะไม่นาํเสนอเร่ืองการรับรองรายงานการประชุมเขา้สู่การพิจารณาในการประชุมผูถื้อ
หุน้อีก 
 
 นอกจากน้ี ท่ีปรึกษากฎหมายช้ีแจงต่อท่ีประชุม เพื่อให้เกิดความชดัเจน เก่ียวกบัเร่ืองท่ีสืบเน่ืองมาจากเหตุการณ์
การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นปีท่ีผ่านมา ซ่ึงเป็นเหตุการณ์ท่ีประธานในท่ีประชุมท่านก่อนได้มีขอ้สงสัยอนัสมควรจึงไม่
อนุญาตให้ผูถื้อหุ้นบางกลุ่มเขา้ร่วมประชุมในคร้ังนั้น ซ่ึงส่วนน้ีเองคณะกรรมการบริษทัไม่ไดท้ราบเร่ืองในวนัประชุมใน
วนันั้น แต่เม่ือหลงัจากเสร็จส้ินการประชุมแล้ว พบว่ามีคาํถามและประเด็นในทางกฎหมายหลายประการ จึงเห็นว่า
สถานการณ์ในช่วงนั้นยงัไม่มีความชดัเจนเพียงพอ คณะกรรมการบริษทัจึงเห็นชอบท่ีจะงดการดาํเนินการใดๆท่ีอาจส่งผล
กระทบกบักลุ่มท่ีมีส่วนไดเ้สียและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ตามท่ีไดมี้การช้ีแจง้ขอ้มูลหลงัจากเสร็จส้ินการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ในวนั
ดงักล่าว แต่มาถึง ณ ปัจจุบนัน้ี ขอ้เท็จจริงต่างๆ ก็เร่ิมปรากฎชดัเจนข้ึนคณะกรรมการบริษทัจึงจะทาํการบริหารจดัการ
กิจการของบริษทัไปตามปกติดงัเดิมท่ีเคยเป็นมา 
  

นายชาลี ดิษฐลกัษณ ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและรับมอบฉนัทะ ไดมี้ประเดน็สอบถาม ดงัน้ี  
 
ประเด็นท่ี 1. หากศาลมีคาํสั่งใหเ้พิกถอนการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2558 บริษทัฯ มีนโยบายการจดัการ

เก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าวอยา่งไร 
 

นายปรีชญา อิบราฮิม ท่ีปรึกษากฎหมาย ไดช้ี้แจงว่า เน่ืองจาดคดีความดงักล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล 
ดงันั้น ท่ีปรึกษากฎหมายจึงไดใ้หค้วามเห็นต่อคณะกรรมการ และต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ว่าไม่ควรท่ีจะเปิดเผยรายละเอียดใน
ส่วนของคดี ซ่ึงเป็นแนวทางท่ีถือปฏิบติัในวงการกฎหมายทัว่ไป 
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ประเด็นท่ี 2. ตามท่ีสาํนกังาน กลต. ไดก้ล่าวโทษผูบ้ริหารของบริษทั ว่า ประพฤติไม่ซ่ือสัตยต่์อหนา้ท่ีจากท่ีไดมี้
การห้ามผูถื้อหุน้บางส่วนไม่ให้เขา้ร่วมประชุม และไดมี้การกล่าวโทษโดยตาํรวจกองปราบปรามคดีอาญาทางเศรษฐกิจ จึง
ขอสอบถามวา่ในเร่ืองดงักล่าวจะมีผลกระทบต่อภาพลกัษณ์และช่ือเสียงบริษทัอยา่งไร 

 
นายปรีชญา อิบราฮิม ท่ีปรึกษากฎหมาย ไดช้ี้แจงวา่ กรณีดงักล่าวเป็นการกล่าวโทษต่อกรรมการบางท่าน และเป็น

ประเด็นท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ โดยตรง  กล่าวคือ เป็นการกล่าวโทษประธานกรรมการในการประชุมคร้ังท่ีแลว้ และ
ประธานในท่ีประชุมคร้ังท่ีแลว้ไดก้ล่าวไวใ้นท่ีประชุมคราวก่อนโดยชดัเจนว่า หากมีผลกระทบใดจากการดาํเนินการไป
ของตนเอง  ประธานจะเป็นผูรั้บผิดชอบ ซ่ึงในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นในคร้ังนั้น ประธานในท่ีประชุมก็ไดช้ี้แจงต่อท่ี
ประชุมโดยชดัเจนวา่กรรมการท่านอ่ืนไม่มีส่วนเก่ียวขอ้ง แต่เป็นการตดัสินใจของประธานแต่เพียงผูเ้ดียว ดงัน้ีในส่วนของ
การกล่าวโทษโดยสาํนกังาน กลต. ท่ีปรึกษากฎหมายจึงเห็นวา่ไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อภาพลกัษณ์ของบริษทั 

 
นายศิริวฒัน์ วรเวทวุฒิกุล ผูถื้อหุ้น ไดเ้สนอให้คณะกรรมการบริษทัฟ้องร้องผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 3 ราย ตามท่ี

สาํนกังาน กลต. กล่าวโทษ เม่ือวนัท่ี 28 มีนาคม 2559 ว่าผูถื้อหุน้รายใหญ่ดงักล่าวดาํเนินการเขา้ข่ายการเขา้ครอบงาํกิจการ
โดยไม่ทาํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพยข์องกิจการทั้งหมด (Tender Offer) ซ่ึงเป็นการฝ่าฝืนพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ซ่ึงทาํใหก้ลุ่มของผูถื้อหุน้รายยอ่ยไดรั้บความเสียหายจากการไม่ทาํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพยข์องกิจการ
ทั้งหมด (Tender Offer)  โดยราคาหุน้ในขณะนั้นมีราคา 2.02 บาทต่อหุน้ ปัจจุบนั ราคาหุน้อยูท่ี่ 1.43 บาทต่อหุน้ 

 
นอกจากน้ี นายศิริวฒัน์ วรเวทวุฒิกุล  ไดเ้รียกร้องให้คณะกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัดาํเนินการฟ้องร้อง

เรียกค่าเสียหายท่ีกรรมการและผูบ้ริหารตอ้งเสียเวลาเดินทางไปข้ึนศาล ซ่ึงกระทบต่อการปฏิบติัหน้าท่ีและการบริหาร
กิจการของบริษทั หากไม่มีคดีความดงักล่าว เช่ือไดว้่าผลการดาํเนินงานของบริษทัจะดีกว่าน้ี และผูถื้อหุน้ก็จะไดรั้บเงินปัน
ผลท่ีมากกวา่น้ี รวมถึงราคาหุน้บริษทัคงไม่ลดลงดงัเช่นทุกวนัน้ี 

 
นายศิริวฒัน์ วรเวทวุฒิกุล จึงขอให้กรรมการและผูบ้ริหารดาํเนินการให้ผูถื้อหุ้นร่วมลงช่ือเพื่อให้คณะกรรมการ

และผูบ้ริหารดาํเนินคดีและเรียกร้องค่าเสียหายจากค่าเสียเวลาท่ีผูบ้ริหารท่ีไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีบริหารกิจการได ้แต่ตอ้ง
ใชเ้วลาไปกบัคดีความท่ีเกิดข้ึน และผลกระทบจากราคาหุน้ท่ีตํ่าลง กบัทั้งผูถื้อหุน้รายใหญ่ทั้ง 3 ราย ท่ี สาํนกังาน กลต. ได้
กล่าวโทษ คือ 

1. บริษทั นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

2. บริษทั โพลาลิส แคปปิตลั จาํกดั (มหาชน) 

3. นายศิร์วสิษฏ ์สายนํ้าผึ้ง 

 

ทั้งน้ี หากผูบ้ริหารไม่ดาํเนินการ อาจจะถือไดว้า่กรรมการและผูบ้ริหารไดล้ะเวน้การปฏิบติัหนา้ท่ี 
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 หลงัจากไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามเพ่ิมเติม  ประธานท่ีประชุมจึงกล่าวขอบคุณท่านผูถื้อหุน้ และกรรมการท่ีได้
สละเวลาเขา้ร่วมประชุม และขอกล่าวปิดประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559 
 
 
 
 ปิดการประชุมเวลา  17.10 น. 
 
 

ลงช่ือ…………………………………… ประธานในท่ีประชุม             
       (นายวชัรา ตนัตริยานนท)์ 
 
 
 
 
  
 
 


