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รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564 
ผานส่ืออิเล็กทรอนิกส 

ของ 
บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 

เวลาและสถานที ่
ประชุมเม่ือวันศุกรท่ี 30 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส โดยถายทอดสดจากหองประชุมบริษัทฯ 

เลขท่ี 333 อาคารเลาเปงงวน 1 ชั้น 18 โซนเอ ซอยเฉยพวง ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
กรรมการท่ีเขารวมประชุม 

1. นายโกศล โพธิ์สุวรรณ ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 
2. นายวิโรจน วชิรเดชกุล รองประธานกรรมการ 
3. นายพินิจ วุฒิพันธุ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
4. พลอากาศโทชาติชาย รอดบุญพา กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
5. ดร.ปฏิมา จีระแพทย กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
6. นายพิพัทธ ชนะสงคราม กรรมการ 
7. นายประพัฒน ยอขันธ กรรมการและประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

กรรมการท่ีลาประชุม 
1. นายภราดร พุมโพธิ์ทอง กรรมการ 

ผูเขารวมรวมประชุม 
 1. นางสาวสุวิชา แกวฟาเจริญ ผูอํานวยการฝายบัญชีการเงิน  
 2. นางสาววรรญา   พุทธเสถียร   ตัวแทนผูสอบบัญชีบริษัท ซี ดับเบ้ิล ยู ดับเบ้ิล ยู พี จํากัด  
 3. นางสาววราภรณ    พันธภักดีนุพงษ ตัวแทนผูสอบบัญชีบริษัท ซี ดับเบ้ิล ยู ดับเบ้ิล ยู พี จํากัด 
เริ่มการประชุม 
 นายโกศล โพธิ์สุวรรณ ประธานกรรมการ เปนประธานท่ีประชุม (“ประธานฯ”) โดยประธานฯ กลาวเปดประชุมเวลา 
14.10 น. และกลาวตอนรับผูถือหุนและแจงใหท่ีประชุมทราบวา มีกรรมการเขาประชุม 7 ทาน จากจํานวน 8 ทาน หรือคิดเปน
รอยละ 87.5 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด โดยไดมอบหมายให นางสาวกุลิสรา บุญยาภรณ เปนพิธีกรและผูดําเนินการประชุม
ชี้แจงรายละเอียดแตละวาระการประชุมแทนประธานฯ  ผูดําเนินการประชุมแนะนํากรรมการท่ีเขารวมประชุมและแถลงตอท่ี
ประชุมวา มีผูถือหุนเขารวมประชุมรวม 32 คน แบงเปนเขารวมประชุมดวยตนเอง 4 ขอ และโดยการมอบฉันทะรวมจํานวน 28 
คน นับจํานวนหุนได 37,311,581,924 หุน คิดเปนรอยละ 49.9962  ของหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมดของบริษัทฯ ซึ่งเกินกวา                
1 ใน 3 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมดของบริษัทฯ ครบเปนองคประชุม  
 กอนเขาสูระเบียบวาระการประชุม ผูดําเนินการประชุมไดชี้แจงวิธีซักถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือวิธีการออกเสียง
ลงคะแนนในแตละระเบียบวาระใหผูถือหุนทราบดังน้ี 
 1. สําหรับสิทธิในการแสดงความคิดเห็น บริษัทฯ จะเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นไดโดยการ
พิมพขอความผานชองทางแชทของระบบประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ในกรณีท่ีผูถือหุนมีคําถามหรือความเห็นท่ีไมไดเกี่ยวของ
กับวาระประชุม จะของอานคําถามหรือขอคิดเห็นในวาระท่ี 8 เร่ืองอ่ืนๆ 
 2. วิธีการลงคะแนน จะใชวิธีการลงคะแนนผานระบบ E-voting ดวยการลงคะแนนเสียงแบบ 1 หุนตอ 1 เสียง 
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 2. เม่ือสิ้นสุดการชี้แจงในแตละวาระ พิธีกรจะแจงใหลงคะแนนเสียง โดยโดยจะมีเวลาในการลงคะแนนเสียงในแต
ละวาระ 60 วินาที และหากครบกําหนดระยะเวลาลงคะแนน 60 วินาทีแลว จะทําการปดระบบลงคะแนน  
 3. ในการลงคะแนนผูถือหุนท่ีไมเห็นดวยหรืองดออกเสียง ใหผูถือหุนยอหนาจอการรับชมการถายทอดการประชุมลง 
และไปที่ปุม E-voting จากน้ันกดลงคะแนนเสียงและกดยืนยันอีกครั้งหน่ึง 
 4. ในระหวางการประชุม หากมีผูถือหุนเขามารวมประชุมเพ่ิม บริษัทฯ จะนับจํานวนผูถือหุนและจํานวนหุนใหม         
ทุกคร้ังท่ีมีผูถือหุนเขามารวมประชุมเพ่ิม โดยผูถือหุนทานท่ีเขามาใหมในระหวางการประชุมสามารถออกเสียงลงคะแนนได
เฉพาะวาระท่ียังไมลงมติในท่ีประชุมเทาน้ัน ท้ังน้ีประธานฯ จะแจงจํานวนเสียงท่ีมาเพ่ิมในแตละวาระใหท่ีประชุมรับทราบ 
 5. ในการนับคะแนนเสียงในแตละวาระ จะนับคะแนนเสียงไมเห็นดวยและงดออกเสียง โดยบริษัทฯ จะนําคะแนน
เสียงท่ีไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง  หักออกจากคะแนนเสียงหักออกจากคะแนนเสียงท้ังหมดที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน โดยสวนท่ีเหลือจะถือเปนคะแนนเสียงเห็นดวย โดยจะมีการแจงสรุปผลคะแนนในแตละวาระใหทานผูถือหุน
ทราบ 
 ภายหลังจากการแจงวิธีการออกเสียง ผูดําเนินการประชุมไดเรียนเชิญคุณโกศล โพธิ์สุวรรณ ประธานกรรมการ ทํา
หนาท่ีประธานในท่ีประชุม ประธานฯ จึงไดกลาวเปดประชุมเพ่ือดําเนินการประชุมตอไป โดยมอบหมายใหพิธีกรเปน
ผูดําเนินการประชุมและไดนําเสนอท่ีประชุมเขาสูระเบียบวาระการประชุมดังน้ี 

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2563 เม่ือวันที่ 24 กรกฏาคม 2563 
  ผูดําเนินการประชุมไดช้ีแจงตอท่ีประชุมวา ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 1/2563 ไดจัดข้ึนเม่ือวันท่ี 24 
กรกฎาคม 2563  บริษัทฯ ไดมีการบันทึกรายงานไวอยางถูกตอง และไดนําสงตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยภายใน
ระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนดพรอมท้ังเผยแพรทางเว็บไซดของบริษัทฯ  (www.newsnetwork.co.th) แลว และมีรายละเอียดตาม
สําเนารายงานการประชุมตามสิ่งท่ีสงมาดวยลําดับท่ี 1 จึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือ
หุน ครั้งท่ี 1/2564 เม่ือวันท่ี 24 กรกฎาคม 2564 
หมายเหตุ - ระหวางชี้แจงในวาระที่ 1 มีผูถือหุนเขารวมประชุม เพ่ิมอีก 1 คน นับจํานวนหุนได 130,500 หุน รวมเปนผูถือหุนเขารวมประชุม

ดวยตนเองและโดยการมอบฉันทะจํานวน 33 คน นับจํานวนหุนไดรวมทั้งส้ิน 37,511,712,424 หุน คิดเปนรอยละ 50.2644 ของ
หุนที่จําหนายไดทั้งหมด 

 - วาระนี้จะตองไดมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนประจําป 2563 เม่ือ
วันท่ี 8 พฤษภาคม 2563 ดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 

เห็นดวย  37,511,712,424 เสียง รอยละ 100 
ไมเห็นดวย  0 เสียง รอยละ 0 
งดออกเสียง  0 เสียง รอยละ 0 
บัตรเสีย  0 เสียง รอยละ 0 

วาระที่ 2 รับทราบผลการดําเนินงานประจําป 2563 
 นางสาวสุวิชา  แกวฟาเจริญ ผูอํานวยการฝายบัญชีการเงิน ชี้แจงผลการดําเนินงานประจําป 2563 ดังน้ี 

โครงสรางการถือหุนของกลุมบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 โดยบริษัทฯ ถือหุนในบริษัทตางๆ ไดแก บริษัทท่ีถือเปน            
บริษัทยอยทางตรง ไดแก บริษัท จีจี เน็ตเวิรค จํากัด (เดิมคือ บริษัท สปริงนิวส คอรปอเรชั่น จํากัด) โดยบริษัทฯ ถือหุนใน
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อัตราสวนรอยละ 99.99  บริษัท รวมมือรวมใจ จํากัด ถือหุนโดยบริษัทฯ ในอัตรารอยละ 93.17 และถือหุนโดยบริษัท บริษัท จีจี 
เน็ตเวิรค จํากัด อีกรอยละ 6.83 บริษัท สปริงนิวส เทเลวิชั่น จํากัด ถือหุนในอัตราสวนรอยละ 99.99 บริษัท นิวส เน็ตเวิรค 
มัลติมีเดีย จํากัด ถือหุนในอัตราสวนรอยละ 99.99 และบริษัท กรีน เน็ต 1282 จํากัด ถือหุนในอัตราสวนรอยละ 99.99 บริษัท
ยอยทางออม ไดแก บริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จํากัด ถือหุนในอัตรา 99.99 โดยถือผานทางบริษัท นิวส เน็ตเวิรค 
มัลติมีเดีย จํากัด และบริษัท ฐานเศรษฐกิจ แคปปตอล จํากัด ถือหุนผานบริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จํากัด ในอัตรารอยละ 
99.99 การถือหุนในลักษณะของบริษัทรวมมี 2 บริษัท ไดแก บริษัท เว็ลธ เวนเจอรส จํากัด ถือหุนโดยบริษัทฯ ในอัตราสัดสวน
รอยละ 40 และบริษัท แนท บิสซิเนส คอนเน็คท จํากัด ถือโดยบริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จํากัด ในอัตราสัดสวนรอยละ 35 
เงินลงทุนในตราสารทุนคือหุนสามัญในบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) สัดสวนการถือหุนรอยละ 9.96 โดยใน
ระหวางปมีการจดทะเบียนเลิกบริษัทยอย ไดแก บริษัท ซิงค เทคโนโลยี จํากัด เม่ือเดือนมิถุนายน 2563 และมีการขายเงินลงทุน
ใน บริษัท เอ็นไวรอนเมนทอล โซลูชั่น อินทิเกรเตอร จํากัด เม่ือเดือนกรกฏาคม 2563 และในระหวางปมีการจัดต้ัง บริษัท 
ฐานเศรษฐกิจ แคปปตอล จํากัด เม่ือเดือนสิงหาคม 2563 ท่ีผานมา และเขาลงทุนในบริษัทรวม 2 บริษัท ไดแก บริษัท แนท              
บิสซิเนส คอนเน็คท จํากัด และบริษัท เว็ลธ เวนเจอรส จํากัด    

กลุมบริษัทมีรายไดรวมทั้งสิ้น 168.62 ลานบาท มีผลขาดทุนสําหรับป 37.81 ลานบาท โดยรายไดหลักๆ ลดลงจาก
สวนงานสื่อเน่ืองจากไดรับผลกระทบจากสถานการณโควิด-19 และมีการคืนใบอนุญาตโทรทัศนดิจิตอล เม่ือกลางป 2562  และ
ลดลงจากสวนงานชีวอนามัย เน่ืองจากมีการขายหุนสามัญท่ีถืออยูในบริษัท เอ็นไวรอนเมนทอล โซลูชั่น อินทิเกรเตอร จํากัด 
ออกไปเมื่อเดือนกรกฎาคม 2563 โดยกลุมบริษัทมีสินทรัพยรวม 918.36 ลานบาท มีหน้ีสินรวม 313.45 ลานบาท และสวนของ
ผูถือหุนคงเหลือ 604.91 ลานบาท 

โดยสัดสวนรายไดในป 2563 เม่ือเปรียบเทียบป 2562 สวนงานธุรกิจจําหนายสินคาเทคโนโลยีและไอทีลดลงท้ัง
จํานวนคิดเปนรอยละ100 เน่ืองจากดวยสภาวะเศรษฐกิจ สภาพการตลาด สภาพคลองตางๆ โดยปจจุบันบริษัทฯ ไดมองหา
ธุรกิจอ่ืนๆ เพ่ือการเติบโตท่ีดีในอนาคต และคาดหวังวาจะมีรายไดท่ีเพ่ิมข้ึน สวนงานธุรกิจสื่อลดลง 162.74 ลานบาท คิดเปน
รอยละ 62.11 สาเหตุเกิดจากการคืนใบอนุญาตโทรทัศนดิจิตอลและผลกระทบจากสถานการณโควิด-19 รวมทั้งพฤติกรรมของ
ผูบริโภคท่ีเปลี่ยนไปตามเทคโนโลยีใหมๆ อยางไรก็ดี บริษัทฯ ยังคงดําเนินธุรกิจสื่ออ่ืนๆ ท้ังสื่อสิ่งพิมพ สื่อออนไลน โฆษณา ผาน
สื่อตางๆ เชน Website Facebook Youtube เปนตน อีกท้ังยังดําเนินธุรกิจจัดงานสัมมนาและอีเวนทตางๆ ท้ังน้ีสําหรับ สวนงาน
ธุรกิจจําหนายและใหบริการติดตั้งระบบโครงการเก่ียวกับสิ่งแวดลอมและตรวจสอบชีวอนามัยมีรายไดลดลง 39.03 ลานบาท 
คิดเปนรอยละ 62.69 สาเหตุเน่ืองจากมีการจําหนายเงินลงทุนในสวนงานดังกลาวไปเมื่อเดือนกรกฎาคม 2563 สําหรับสวนของ
รายไดอ่ืนไดแกกําไรจาการขายสินทรัพย การโอนกลับและการดอยคาของคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 

หมายเหตุ - วาระนี้ไมมีการลงคะแนนเนื่องจากเปนวาระรับทราบ 

มติ ท่ีประชุมรับทราบผลการดําเนินงานประจําป 2563 
 
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกําไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จ และงบการเงินอื่นๆ ประจําป 

2563 ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  
 นางสาวสุวิชา  แกวฟาเจริญ ผูอํานวยการฝายบัญชีการเงิน เสนอใหท่ีประชุมพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะ
ทางการเงิน งบกําไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จ และงบการเงินอ่ืนๆ ประจําป 2563 สิ้นสุด ณ วันท่ี 31ธันวาคม 2563 ที่ผาน                  
การตรวจสอบและรับรองโดยไมมีเงื่อนไขจากผูสอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ โดยงบแสดงฐานะการเงินประจําป 2563            
กลุมบริษัท มีสินทรัพยรวม 918.36 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากปกอน สาเหตุหลักเน่ืองจากมีการนําเงินที่ไดรับคืนจากสํานักงาน 



 

 
 
 

4/9 

กสทช. และเงินเพ่ิมทุนในระหวางปไปลงทุนเพ่ิมใน บริษัท เว็ลธ เวนเจอรส จํากัด และสิทธิเรียกรองในหน้ีเงินกูใน บริษัท เว็ลธ                  
เวนเจอรส จํากัด ในดานของหน้ีสินรวม กลุมมีหน้ีสิ้นทั้งหมด 313.45 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากปกอน เน่ืองจากมีการรับเงิน                   
รับลวงหนาจากการขายเงินลงทุนในหุนสามัญท่ีบริษัทฯ ถืออยูในบริษัท กรีน เน็ต 1282 จํากัด จํานวน 164.40 ลานบาท ซึ่งการ
โอนกรรมสิทธิ์หุนขางตนแลวเสร็จเม่ือเดือนมกราคม 2564 สําหรับสวนของผูถือหุนรวมจํานวน  604.91 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากป
กอน เนื่องจากในระหวางป มีการเพ่ิมทุนจํานวน 67.41 ลานบาท ในขณะท่ีมีผลขาดทุนสุทธิอยูที่ 37.81 ลานบาท ทําใหสวน
ของผูถือหุนเพ่ิมข้ึน  สําหรับงบกําไรขาดทุนจะเปนตามท่ีรายงานในวาระท่ี 2 เรื่องรับทราบผลการดําเนินงานประจําป 2563 โดย
มีผลขาดทุนสุทธิสําหรับปเปนจํานวน 37.81 ลานบาท เนื่องจากกลุมบริษัทไดรับผลกระทบจากสถานการณโควิด-19 และการ
คืนใบอนุญาตโทรทัศนดิจิตอลทําใหกลุมบริษัทมีรายไดลดลง แตยังคงมีตนทุนคงท่ีท่ียังคงตองรับภาระอยูทําใหเกิดผลขาดทุน
ในป คณะกรรมการจึงมีความเห็นใหนําเสนอใหท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564 พิจารณาอนุมัติงบการเงินดังกลาว 
รายละเอียดงบการเงิน ประจําป 2563 สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ปรากฏตามสิ่งท่ีมาดวย 2 

หมายเหตุ - วาระนี้ตองไดรับมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทรับรองงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกําไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จ 
และงบการเงินอ่ืนๆ ประจําป 2563 สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ตามท่ีเสนอตอท่ีประชุมดวยคะแนนเสียงของจํานวนเสียง
ท้ังหมดของผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้ 

เห็นดวย  37,511,712,424 เสียง รอยละ 100.00 
ไมเห็นดวย  0 เสียง รอยละ 0.00 
งดออกเสียง  0 เสียง รอยละ 0.00 
บัตรเสีย  0 เสียง รอยละ 0.00 

วาระที่ 4 พิจารณางดจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานของป 2563 

 ประธานเจาหนาท่ีบริหารเสนอตอที่ประชุมวา ตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด และขอบังคับของ            
บริษัทฯ หามมิใหจายเงินปนผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกําไร ในกรณีท่ีบริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู หามมิให
จายเงินปนผล ดังน้ันเม่ือพิจารณาจากงบการเงินของบริษัทฯ มีผลประกอบการตามงบการเงินเฉพาะกิจการเปนกําไรจํานวนเงิน 
81.22 ลานบาท แตเน่ืองจากยังคงมีผลขาดทุนสะสม จํานวน 3,806.18 ลานบาท ซ่ึงตามกฎหมายจึงยังไมสามารถจายเงิน            
ปนผลสําหรับป 2563 ได 

หมายเหตุ - วาระนี้ตองไดรับมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติใหงดจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานของป 2563 
ตามที่เสนอตอท่ีประชุมดวยคะแนนเสียงของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังน้ี 

เห็นดวย  37,511,712,424 เสียง รอยละ 100.00 
ไมเห็นดวย  0 เสียง รอยละ 0.00 
งดออกเสียง  0 เสียง รอยละ 0.00 
บัตรเสีย  0 เสียง รอยละ 0.00 
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วาระที่ 5 พิจารณาแตงต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ 
 ประธานเจาหนาท่ีบริหารแถลงวา ตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอท่ี 13  กําหนดวา ในการประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป ใหกรรมการออกจากตําแหนงจํานวนหนึ่งในสาม ซ่ึงกรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระในปน้ี มีจํานวน 3 คน 
ประกอบดวย 

5.1 นายวิโรจน  วชิรเดชกุล 
5.2 นายพิพัทธ  ชนะสงคราม   
5.3 นายประพัฒน  ยอขันธ 

 โดยคณะกรรมการบริษัทซ่ึงไมรวมกรรมการผูมีสวนไดเสีย  ไดพิจารณาประวัติและคุณสมบัติการเปนกรรมการ
ของกรรมการท่ีตองออกตามวาระทั้ง 3 คน ตามที่คณะกรรมการสรรหาไดนําเสนอแลว เห็นวาเปนผูท่ีมีคุณสมบัติครบถวน             
ไมมีลักษณะตองหาม เปนผูท่ีมีความรูความสามารถและมีประสบการณอันจะเปนประโยชนตอการดําเนินงานของบริษัท จึง
เห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564 พิจารณาแตงตั้งกรรมการซ่ึงตองออกจากตําแหนงตามวาระท้ัง 3 คน 
ดังกลาวเพ่ือดํารงตําแหนงกรรมการตออีกวาระหน่ึง โดยการลงคะแนนจะดําเนินการดังน้ี 

 (1) ผูถือหุนมีคะแนนเสียงเทากับหุนท่ีถือ (หน่ึงหุนตอหน่ึงเสียง) 
 (2) ใหผูถือหุนออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคลไป 
 (3) ในกรณีท่ีคะแนนเสียงเทากัน ใหผูท่ีเปนประธานท่ีประชุมเปนผูออกเสียงช้ีขาด 

หมายเหตุ - นายวิโรจน  วชิรเดชกุล นายพิพัทธ  ชนะสงคราม และนายประพัฒน  ยอขันธ กรรมการท่ีออกตามวาระไดเดินออกนอกหอง 
ประชุมระหวางการดําเนินการประชุมในวาระที่ 5 และเชิญกลับเขาหองประชุมเมื่อดําเนินการลงมติเรียบรอย 

 - วาระนี้ตองไดรับมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทแตงต้ังนายวิโรจน  วชิรเดชกุล นายพิพัทธ  ชนะสงคราม และ
นายประพัฒน  ยอขันธ กรรมการท่ีออกตามวาระกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหน่ึง ดวยคะแนนเสียงของจํานวนเสียง
ท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังน้ี 
 นายวิโรจน  วชิรเดชกุล 

เห็นดวย  37,511,712,424 เสียง รอยละ 100.00 
ไมเห็นดวย  0 เสียง รอยละ 0.00 
งดออกเสียง  0 เสียง รอยละ 0.00 
บัตรเสีย  0 เสียง รอยละ 0.00 

 นายพิพัทธ  ชนะสงคราม 
เห็นดวย  37,511,712,424 เสียง รอยละ 100.00 
ไมเห็นดวย  0 เสียง รอยละ 0.00 
งดออกเสียง  0 เสียง รอยละ 0.00 
บัตรเสีย  0 เสียง รอยละ 0.00 

 นายประพัฒน  ยอขันธ 
เห็นดวย  37,511,712,424 เสียง รอยละ 100.00 
ไมเห็นดวย  0 เสียง รอยละ 0.00 
งดออกเสียง  0 เสียง รอยละ 0.00 
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บัตรเสีย  0 เสียง รอยละ 0.00 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการป 2564 
 ประธานเจาหนาท่ีบริหารแถลงวา บริษัทฯ มีนโยบายในการกําหนดคาตอบแทนกรรมการและกรรมการ           
ชุดยอยใหอยูในระดับที่เหมาะสมและสอดคลองกับภาระหนาท่ีในการปฏิบัติงานเพ่ือประโยชนสูงสุด ท้ังน้ีคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาคาตอบแทนเห็นควรใหปรับลดอัตราคาตอบแทนในสวนคาเบี้ยประชุมจายรายคร้ัง ดังน้ันบริษัทฯ จึงไดพิจารณา
กําหนดอัตราคาตอบแทนกรรมการในป 2564 ในสวนคาเบี้ยประชุมจายรายคร้ังนอยกวาอัตราคาตอบแทนกรรมการท่ีไดรับ
อนุมัติจากท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563  และคาตอบแทนในสวนอ่ืนใหคงอัตราเดียวกับอัตราคาตอบแทนที่ไดรับ
อนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุนประจําป 2563 โดยรายละเอียดคาตอบแทนรายเดือนและคาเบี้ยประชุมเปนรายคร้ังดังน้ี 

หนวย:บาท 
 ป 2563 ป 2564 
คาตอบแทนกรรมการจายเปนรายเดือน
ประธานกรรมการ 35,000.00   บาท/ เดือน 35,000.00   บาท/ เดือน 
กรรมการท่ีไมไดเปนผูบริหาร 30,000.00   บาท/ เดือน 30,000.00   บาท/ เดือน 
กรรมการท่ีเปนผูบริหาร ไมไดรับคาตอบแทนรายเดือน ไมไดรับคาตอบแทนรายเดือน
  
 ป 2563 ป 2564 
คาเบี้ยประชุมจายรายครั้ง
คาเบี้ยประชุมกรรมการ   
กรรมการท่ีไมไดเปนผูบริหาร  ไมไดรับคาเบี้ยประชุม ไมไดรับคาเบี้ยประชุม 
กรรมการท่ีเปนผูบริหาร 6,000.00  บาท/ ครั้ง 5,000.00  บาท/ ครั้ง 
คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  
ประธานกรรมการตรวจสอบ 8,000.00  บาท/ ครั้ง 7,000.00  บาท/ ครั้ง
กรรมการตรวจสอบ 6,000.00  บาท/ ครั้ง 5,000.00  บาท/ ครั้ง
คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน  
ประธานกรรมการ  8,000.00  บาท/ ครั้ง 7,000.00  บาท/ ครั้ง 
กรรมการ 6,000.00  บาท/ ครั้ง 5,000.00  บาท/ ครั้ง 
 ป 2563 ป 2564 
คาเบี้ยประชุมจายรายครั้ง (ตอ)
คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดยอยอ่ืน  
ประธานกรรมการ 8,000.00  บาท/ ครั้ง 7,000.00  บาท/ ครั้ง 
กรรมการ 6,000.00  บาท/ ครั้ง 5,000.00  บาท/ ครั้ง 
บําเหน็จกรรมการ ไมมีอนุมัติ ไมมีอนุมัติ 

หมายเหตุ - วาระนี้ตองไดรับมติดวยคะแนนเสียงสองในสามของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 



 

 
 
 

7/9 

 มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติไมนอยกวาสองในสามของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนนใหกําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2564 ตามท่ีเสนอตอที่ประชุมดวยคะแนนเสียงดังน้ี 

เห็นดวย  37,099,807,424    เสียง รอยละ  100.00 
ไมเห็นดวย  0 เสียง รอยละ 0.00 
งดออกเสียง  411,905,000 เสียง รอยละ 0.00 
บัตรเสีย  0 เสียง รอยละ 0.00 

วาระที่ 7 พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีป 2564 
 ประธานเจาหนาท่ีบริหารแถลงวา คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีสําหรับรอบป  2564 
และเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณานําเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564 เพ่ือพิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีแหง
บริษัท ซีดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จํากัด เปนผูสอบบัญชีประจําป 2564 โดยกําหนดใหผูสอบบัญชีคนหนึ่งดังตอไปน้ีเปนผูทําการ
สอบทาน ตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทฯ และลงนามในรายงานผูสอบบัญชี  

รายนามผูสอบบัญชี เลขทะเบียนใบอนุญาต จํานวนปท่ีสอบบัญชีของบริษัทฯ  
1. นางสาววรรญา  พุทธเสถียร   4387 5 ป (ป 2557-2559, 2562,2563) 
2. นางสาววราภรณ  อินทรประสิทธิ์ 7881 2 ป (ป 2560-2561) 
3 นางสาวชลธิชา เลิศวิไล 12258 ยังไมเคยลงลายมือชื่อในงบการเงิน
4. นางสาววราภรณ   พันธภักดีนุพงษ 12261 ยังไมเคยลงลายมือชื่อในงบการเงิน
5. นางสาวรัชนก เจนสุวรรณ 13765 ยังไมเคยลงลายมือชื่อในงบการเงิน 

 โดยกําหนดคาสอบบัญชีของรอบปบัญชี 2564 ของกลุมบริษัทฯ เปนจํานวนเงินไมเกิน 2,330,000.00  บาท เม่ือ
เปรียบเทียบกับคาสอบบัญชีประจําป 2563 จํานวนเงินไมเกิน 3,480,000 บาท ลดลง 1,150,000 บาท โดยเปนสวนของบริษัทฯ  
จํานวน 1,400,000 บาท โดยไมรวมคาใชจายเบ็ดเตล็ดท่ีเกิดข้ึนจริงระหวางปฏิบัติงาน เน่ืองจากมีบริษัทยอยบางแหงมีการยุติ
การดําเนินการ และเพ่ือใหรายงานทางการเงินตางๆ ของบริษัทฯ  และบริษัทยอย เปนไปตามมาตรฐานเดียวกัน ผูสอบบัญชีแหง
บริษัท ซีดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จํากัด จึงเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทยอย และบริษัทยอยทางออม ประจําป 2564 ดวย
เชนกัน 

ตารางเปรียบเทียบคาสอบบัญชีของบริษัทในปท่ีผานมา 

ลําดับ คาสอบบัญชีของบริษัท ป 2563 ป 2564 เพิ่มขึ้น 
(2563-
2564) 

ลดลง 
(2563-
2564) 

1 บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 1,440,000 1,400,000 - 40,000
 บริษัทยอย   
2 บริษัท จีจี เน็ตเวิรค จํากัด 

(เดิมคือ บริษัท สปริงนิวส คอรปอเรชั่น จํากัด) 
300,000 80,000 - 220,000

3 บริษัท นิวส เน็ตเวิรค มัลติมีเดีย จํากัด 80,000 80,000 - -
4 บริษัท รวมมือรวมใจ จํากัด 80,000 60,000 - 20,000
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ลําดับ คาสอบบัญชีของบริษัท ป 2563 ป 2564 เพิ่มขึ้น 
(2563-
2564) 

ลดลง 
(2563-
2564) 

5 บริษัท สปริงนิวส เทเลวิช่ัน จํากดั 300,000 80,000 - 220,000
6 บริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จํากัด 430,000 480,000 50,000 -
7 บริษัท ฐานเศรษฐกิจ แคปพิตอล จํากัด - 150,000 - -
8 บริษัท ไทย นิวส แอนด เอ็นเตอรเทนเมนท เวิลด 

จํากัด (เดิมคือ บริษัท กรีน เน็ต 1282 จํากัด) 
400,000 บริษัทฯ โอนหุนท่ีถืออยูท้ังหมด 

เม่ือวันท่ี 29 มกราคม 2563 
9 บริษัท เอ็นไวรอนเมนทอล โซลูชั่น อินทิเกรเตอร 

จํากัด 
400,000 บริษัทฯ ขายและโอนหุนท่ีถืออยูทั้งหมด 

เม่ือวันท่ี 29 กรกฎาคม 2563 
10 บริษัท ซิงค เทคโนโลยี จํากัด 50,000 จดทะเบียนเลิกบริษัท 

เม่ือ 30 มิถุนายน 2563 
รวมคาสอบบัญชี 3,480,000 2,330,000 รวมลดลง 1,150,000

หมายเหตุ - วาระนี้ตองไดรับมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติแตงต้ัง นางสาววรรญา  พุทธเสถียร ผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขท่ี 4387 หรือ หรือ นางสาววราภรณ อินทรประสิทธิ์ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 7881 หรือนางสาวชลธิชา เลิศวิไล 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 12258 หรือ นางสาววราภรณ พันธุภักดีนุพงษ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12261 หรือ นางสาว
รัชนก เจนสุวรรณ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 13765  แหงบริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จํากัด เปนผูสอบบัญชีประจําป 2564 
โดยกําหนดใหผูสอบบัญชีคนหน่ึงตามรายนามขางตนเปนผูทําการสอบทาน ตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของ
บริษัทฯ และลงนามในรายงานผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชีในสวนของบริษัทฯ เปนจํานวนไมเกิน 1,400,000 บาท โดย
ไมรวมคาใชจายเบ็ดเตล็ดท่ีเกิดข้ึนจริงระหวางปฏิบัติงานตามท่ีเสนอตอท่ีประชุมดวยคะแนนเสียงของจํานวนเสียงท้ังหมดของ 
ผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังน้ี 

เห็นดวย  37,511,712,424 เสียง รอยละ 100.00 
ไมเห็นดวย  0 เสียง รอยละ 0.00 
งดออกเสียง  0 เสียง รอยละ 0.00 
บัตรเสีย  0 เสียง รอยละ 0.00 

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถามี) 
 ไมมีผูถือหุนทานใดเสนอเรื่องอ่ืนใดใหท่ีประชุมพิจารณา 

 ผูดําเนินการประชุมไดช้ีแจงขอซักถามหรือขอเสนอแนะของผูถือหุนดังน้ี  
นายภูวนารถ ณ สงขลา – ตัวแทนสมาคมสงเสริมนักลงทุนไทย  
 - บริษัทฯ มีการลงทุนในธุรกิจโรงแรมและมีการลงทุนในบริษัทยอยทางออมเพ่ือประกอบธุรกิจหลักทรัพย
สอบถามธุรกิจหลักของบริษัทฯ เปนธุรกิจใด 
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 - การลงทุนในธุรกิจโรงแรมไดรับผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 หรือไม 
อยางไร และเน่ืองจากสถานการณการแพรระบาดยังคงมีความรุนแรงบริษัทฯ มีการวางแผนรองรับไวอยางไร 
 - แผนการเสนอขายหุนเพ่ิมทุนแบบมอบอํานาจท่ัวไป (General Mandate) ตามท่ีเคยไดรับมติอนุมัติจากท่ี
ประชุมผูถือหุนครั้งกอน จะยังมีการดําเนินการอีกหรือไม 
 - แนวทางลดทุนจดทะเบียนเพ่ือลางขาดทุนสะสม มีความคืบหนาอยางไรบางแลว 
ประธานเจาหนาที่บริหาร 
 - แนวทางการลดทุนจดทะเบียนเพ่ือลางขาดทุนสะสมน้ัน ขณะน้ีบริษัทฯ อยูระหวางการพิจารณาแนวทาง
ดําเนินการ รวมถึงผลกระทบตอบริษัทฯ และผูถือหุน ซึ่งหากมีขอสรุปท่ีเปนประโยชนตอบริษัทฯ และผูถือหุนก็จะไดนําเสนอใหท่ี
ประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาตอไป 
 - สําหรับการเสนอขายหุนเพ่ิมทุนแบบมอบอํานาจท่ัวไปหรือ General Mandate น้ัน ปจจุบันบริษัทฯ ยังไมมี
แผนในการใชเงินลงทุน เนื่องจากยังอยูระหวางการพิจารณาแผนธุรกิจท่ีเหมาะสม หากมีความคืบหนาอยางไร ก็จะไดแจงให
ทานผูถือหุนทราบ 
 - ในสวนธุรกิจหลัก บริษัทฯ ยังคงมีเปาหมายในการดําเนินธุรกิจสื่อเปนหลัก โดยยุติการดําเนินธุรกิจชีวอนามัย
แลว โดยปจจุบันยังคงพิจารณาชองทางในการหารายไดในชองทางอ่ืนๆ ท่ีสามารถทํากําไรไดอยางยั่งยืน สวนเรื่องการลงทุนใน
ธุรกิจโรงแรมที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณโควิด-19 ซึ่งปจจุบันโรงแรมท่ีบริษัทฯ เขาลงทุนอยูระหวางการปดชั่วคราว และมี
การปรับลดจํานวนบุคลากร และมีแผนจะเปดใหบริการไดตามปกติในเดือนตุลาคม 2564 น้ี ท้ังน้ีโรงแรมไดมีการขอรับการ
สนับสนุนทางการเงินประเภท Soft Loan จากสถาบันการเงินแหงหน่ึง โดยไมไดขอรับการสนับสนุนทางการเงินจากบริษัทฯ  แต
อยางใด อยางไรก็ดี ไดรับทราบวา ขณะน้ีฝายบริหารของโรงแรมอยูระหวางการขอเขารวมโครงการเปน Hospitel กับ
โรงพยาบาลเอกชนแหงหน่ึง และโรงพยาบาลรัฐบาลอีกแหงหน่ึง 
 ไมมีผูถือหุนซักถามหรือเสนอแนะเพ่ิมเติม ประธานฯ กลาวขอบคุณผูถือหุนท่ีสละเวลามาเขารวมประชุมและ
ขอใหผูถือหุนเดินทางโดยสวัสดิภาพ 
 ประธานฯ กลาวปดประชุม เวลา 14.45 น. 
 
 
     
    (นายโกศล โพธิ์สุวรรณ) 
     ประธานท่ีประชุม 
 
   
  (นางสาวณิชชา มีสุข) 
 ผูบันทึกการประชุม 
 

-ลงลายมือช่ือ- 

-ลงลายมือชื่อ- 


