รายงานการประชุมสามัญสามัญผูถือหุนประจําป 2559
ของ
บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
เวลาและสถานที่
ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ หองเจาพระยาบอลรูม ชั้น 2 อาคารโรงแรม โรงแรม
เจาพระยาปารค เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
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1. นายอภิวุฒิ
2. นายกวิตม
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บุนนาค
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อองจริต
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ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
รองประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและประธานเจาหนาที่บริหาร
กรรมการและกรรมการผูจัดการใหญ

ทองคํา
ศิริสรรพ

รองประธานกรรมการ
กรรมการตรวจสอบ

เริ่มการประชุม
นายมีชัย ฤชุพันธุ ประธานกรรมการ เปนประธานที่ประชุม โดยประธานกลาวเปดประชุมเวลา 14.05 น. และกลาว
ตอนรับผูถือหุน โดยไดมอบหมายให นายอารักษ ราษฎรบริหาร ประธานเจาหนาที่บริหาร เปนพิธีกรชี้แจงรายละเอียดแตละ
วาระการประชุมแทนประธานฯ ประธานเจาหนาที่บริหารแถลงตอที่ประชุมวา มีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเองและโดยการ
มอบฉันทะรวมจํานวน 176 คน นับจํานวนหุนได 2,845,838,983 หุน คิดเปนรอยละ 45.23 ของหุนที่จําหนายไดทั้งหมดของ
บริษัทฯ ซึ่งเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมดของบริษัทฯครบเปนองคประชุม
ทั้งนี้ กอนเขาสูระเบียบวาระการประชุม ไดมีการชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแตละระเบียบวาระใหผูถือหุน
ทราบดังนี้
1.
บัตรลงคะแนนมีทั้งหมด 11 วาระในแตละวาระจะใหมีการลงคะแนน โดยชองที่ 1 ลงมติเห็นดวย ชองที่ 2
ลงมติ ไมเห็นดวย และชองที่ 3 งดออกเสียง
2.
หากผูถือหุนลงมติเห็นชอบใหทําเครื่องหมายกากบาทในชองเห็นดวยแลววางบัตรลงคะแนนไวที่โตะ และ
หากไมเห็น ดวยหรืองดออกเสียงใหทําเครื่องหมายกากบาทที่ชองไมเห็น ดวยและงดออกเสียง และใหยกมือขึ้น โดยจะมี
เจาหนาที่เก็บบัตรลงคะแนนที่ไมเห็นดวยและงดออกเสียง เพื่อนําคะแนนมาประมวลผลตอไป
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3.
ผูถือหุนมีสิทธิเก็บบัตรยืนยันคะแนนในสวนทายของบัตรลงคะแนนไวเพื่อประโยชนประกอบการลงคะแนน
ในภายหลัง โดยจะมีรายละเอียดชื่อผูถือหุนแสดงไว
ภายหลังจากการแจงวิธีการออกเสียง จึงไดนําเสนอที่ประชุมเขาสูระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2558 (ครั้งใหม) เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม
2558
ประธานเจาหนาที่บริหารเสนอใหที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2558 (ครั้ง
ใหม) ที่ประชุมเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2558 ใหที่ประชุมพิจารณารับรอง ซึ่งบริษัทฯ ไดมีการบันทึกรายงานไวอยางถูกตอง และได
นําสงตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและกระทรวงพาณิชยภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด พรอมทั้งเผยแพรในเว็บ
ไซดของบริษัทฯ แลว โดยมีผูถือหุนซักถามและเสนอขอแกไขดังตอไปนี้
นายฮั้งใช อัคควัสกุล-ผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะ
- ในนามตัวแทนชมรมผูถือหุนไทยขอฝากขอเสนอแนะไว 3 เรื่อง คือ เรื่องแรก บริษัทฯควรจัดทําสําเนารายงาน
ประจําปแจกในการประชุม เพื่อความสะดวกแกผูถือหุน เรื่องที่สอง การลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้มีสาระสําคัญหลายจุด
และเรื่องที่สาม ฝากคณะกรรมการดูแลสิทธิของผูถือหุน
นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี-ผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะ
- ควรมีชองทางใหสงขอเสนอแนะหรือความเห็นเกี่ยวกับรายงานการประชุมกอนการประชุม

วาระที่ 1

หมายเหตุ

กอนเริ่มลงมติในวาระที่ 1 มีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเองและโดยการมอบฉันทะ เพิ่มอีก 4 คน นับจํานวนหุนได 4,382,200
หุน รวมเปนผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเองและโดยการมอบฉันทะจํานวน 180 คน นับจํานวนหุนไดรวมทั้งสิ้น 2,850,221,183
หุน คิดเปนรอยละ 45.30 ของหุนที่จําหนายไดทั้งหมด

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเสียงขางมากรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 2/2557 โดย
ใหบันทึกเพิ่มเติมรายละเอียดตามที่ผูถือหุนเสนอดวยคะแนนเสียงของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนดังนี้
เห็นดวย
2,814,082,766 เสียง
รอยละ
98.73
ไมเห็นดวย
34,858,257 เสียง
รอยละ
1.22
งดออกเสียง
1,280,160 เสียง
รอยละ
0.04
วาระที่ 2

พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานประจําป 2558
ประธานเจาหนาที่บริหารรายงานตอที่ประชุมตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจําปที่ไดจัดสงไปใหแก
ผูถือหุนทุกรายแลว โดยเห็นควรใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนรับทราบผลการดําเนินงานในป 2558 ซึ่งในป 2558 ผลดําเนินงาน
ของบริษัทฯ และบริษัทยอยโดยสรุปมีดังนี้
หนวย: ลานบาท

งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2558
267.33
268.64
-588.72
-607.16

รายการ
รายได
กําไร (ขาดทุน)
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สินทรัพยรวม
4,243.55
3,362.98
หนี้สินรวม
1,114.61
1,035.60
สวนของผูถือหุน
3,128.94
2,327.38
ขาดทุนตอหุน (บาท)
-0.975
-0.097
โดยขาดทุนสวนใหญมาจากธุรกิจสื่อ และหนี้สินหลักคือ คาใบอนุญาตโทรทัศนดิจิทัล ประกอบกับรายไดยังไม
เปนไปตามเปาหมาย อันเปนผลมาจากการไมดําเนินการของสํานักงาน กสทช. เชน การแจกกลอง การยกเลิกระบบอนาล็อก
การจัดทําผลความนิยม (Rating) เปนตน ตามที่ไดมีชองโทรทัศนดิจิทัลยื่นฟองเรียกคาเสียหายตอศาลปกครอง โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการที่ไมสามารถยกเลิกระบบอนาล็อกได ซึ่งทําใหงบโฆษณาสวนใหญยังคงอยูกับชองโทรทัศนของระบบอนาล็อก โดย
คาดวา อีก 3 ปขางหนามีแนวโนมดีขึ้น เนื่องจากชองอนาล็อกบางชองจะครบกําหนดสัญญา และอีก 5 ป ชองอนาล็อกจะครบ
กําหนดสัญญาทุกชอง เชื่อวา งบโฆษณาจะคอยๆ ทยอยถายเทมายังโทรทัศนดิจิทัล จนเมื่อยกเลิกระบบอนาล็อกไดทั้งหมด
งบโฆษณาที่มีอยูก็จะอยูที่โทรทัศนดิจิทัลทั้งหมด ทั้งนี้ปจจุบันชองสปริงนิวสไดรับความนิยมเปนอันดับสองในกลุมประเภท
ขาวสาร และบางชวงเวลาก็ไดรับความนิยมเปนอับดับหนึ่ง
โดยมีผูถือหุนซักถามและเสนอแนะดังตอไปนี้
นางสาวพัชรินทร ชาญเมธา-ผูถือหุน
- สอบถามวา ธุรกิจเดิมดานเทคโนโลยียังมีรายไดหรือไม และรวมรายไดธุรกิจวิทยุแลวหรือไม เหตุใดคาใชจาย
ในป 2558 จึงเพิ่มขึ้นจากป 2557 เปนจํานวนมาก
ประธานเจาหนาที่บริหาร
- ธุรกิจเดิมยังคงมีรายไดอยูแตเปนสัดสวนที่นอยกวารายไดทางดานสื่อ ในสวนธุรกิจวิทยุ เพิ่งเริ่มดําเนินการเมื่อ
เดือนพฤศจิกายน 2558 ซึ่งในป 2558 มีรายไดเพียงเล็กนอย โดยในปนี้คาดวา ธุรกิจวิทยุนาจะมีแนวโนมดีขึ้น แตก็ตองใชเวลา
สักระยะหนึ่งในการคืนทุน
กรรมการผูจัดการใหญ
- สําหรับคาใชจายที่เพิ่มขึ้นจากป 2557 เนื่องจากในป 2557 เปนปที่เพิ่งเริ่มออกอากาศอยางเปนทางการ การ
ดําเนินการและการพัฒนาเปนระยะเริ่มตน จึงยังใชงบประมาณและการลงทุนนอย แตในป 2558 เริ่มแขงขันอยางเต็มตัว การ
แขงขันเพิ่มสูงขึ้น จึงจําเปนตองพัฒนาเทคโนโลยี content และการตลาด เพื่อใหแขงขันกับสถานีอื่นได รวมถึงมีการเรียกเก็บ
คาใชจายเพิ่มขึ้นเชน คาโครงขาย โดยในปนี้อาจจะพิจารณาเพิ่มเติมรายการสารคดีเพิ่มขึ้น
นายอดิเรก พิพัฒนปทมา -ผูถอื หุน
- สอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดสัมปทานชองสถานีวิทยุกระจายเสียง 98.5 เมกะเฮิรตซ และสภาพการแขงขัน
ประธานเจาหนาที่บริหาร
- ชองสถานีวิทยุ สปริง-เรดิโอ 1 ปณ. เปนการทําสัญญาแบบ 1 ป ตอ 1 ป เพื่อจะไดพิจารณาวา สามารถปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขของสัญญาไดหรือไม โดยมีเงื่อนไขออกอากาศเนื้อหาขาวไดรอยละ 75 และตองเผยแพรขาวของสํานักงาน กสทช.
วันละ 1 ชั่วโมง โดยการดําเนินงานอยูภายใตการดูแลของคุณดนัย เอกมหาสวัสดิ์ ซึ่งรายการเดิมของคุณดนัยฯ ก็ออกอากาศ
ในชองสปริง-เรดิโอ ปจจุบันรายไดของสถานียังไมเพียงพอกับคาใชจาย คาดวา นาจะไมเกิน 3 เดือน รายไดจะครอบคลุม
คาใชจายทั้งหมด ประกอบกับในชวงแรกถูกยกเลิกงบโฆษณา เนื่องจากลูกคา เชน ปตท. ตีความรวมวาเปนรายเดียวกัน
กับชองโทรทัศนสปริงนิวส จึงทําใหงบของรายการวิทยุถูกยกเลิก จึงไดชี้แจงกับลูกคาเพื่อทําความเขาใจ และไดงบโฆษณา
กลับมาและเพิ่มเติมขึ้น เนื่องจากเปนการทําตลาดคูออกอากาศได 2 ชองทาง
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นายภูวนารถ ณ สงขลา -ตัวแทนสมาคมสงเสริมนักลงทุนไทย
- ตามที่ประธานเจาหนาที่บริหารชี้แจงวา รายไดหลักมาจากธุรกิจสื่อ และตองใชระยะเวลาอีก 3 ปจะดีขึ้น
ดังนั้นมีแผนรองรับอยางไร
ประธานเจาหนาที่บริหาร
- ปจจุบันไดเปลี่ยนแนวการทําการตลาดเปนแบบการตลาดตรง เพราะการขายผานเอเยนซี่ตองรอผลความนิยม
(Rating) รวมถึงจะหารายไดจากการทํากิจกรรมและรายไดอื่นๆ เพิ่มมากขึ้น
หมายเหตุ

กอนเริ่มลงมติในวาระที่ 2 มีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเองและโดยการมอบฉันทะ เพิ่มอีก 8 คน นับจํานวนหุนได 1,734,379
หุน รวมเปนผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเองและโดยการมอบฉันทะจํานวน 188 คน นับจํานวนหุนไดรวมทั้งสิ้น 2,851,955,562
หุน คิดเปนรอยละ 45.33 ของหุนที่จําหนายไดทั้งหมด และเนื่องจากในวาระนี้เปนวาระรับทราบจึงไมมีการลงคะแนน

มติ

ที่ประชุมรับทราบผลการดําเนินงาน

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกําไรขาดทุน และงบการเงินอื่นๆ ประจําป 2558 สิ้นสุด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ประธานฯ เสนอใหที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกําไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จ และ
งบการเงินอื่นๆ ประจําป 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ผานการตรวจสอบและรับรองโดยไมมีเงื่อนไขจากผูสอบ
บัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และเพื่อใหเปนไปตามขอบังคับของบริษทั ฯ ขอที่ 31 จึงนําเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป
2558 พิจารณาอนุมัติงบการเงินดังกลาว
โดยมีผูถือหุนซักถามและเสนอแนะดังตอไปนี้
นางสาวพัชรินทร ชาญเมธา-ผูถือหุน
- มีแนวทางในการจัดการผลขาดทุนสะสมอยางไร
ประธานเจาหนาที่บริหาร
- ทางบัญชีมีวิธีการจัดการ แตยังไมตองการนํามาใช หลักๆ ตองพยายามเพิ่มยอดขายของทุกธุรกิจ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในสวนของธุรกิจสื่อหรือสปริง จะเพิ่มใหไดเทาตัว โดยอาจเพิ่ม content ตางประเทศ ดวยวิธีรวมเปนพันธมิตร เพื่อเพิ่ม
รายได ในขณะเดียวกันตองพยายามลดคาใชจาย โดยปที่แลว (2558) มีการลดจํานวนพนักงาน จึงลดตนทุนไดบางสวน รวมถึง
ตองเรงรัดงบโฆษณา โดยการขายตรงจะทําใหการตลาดมีศักยภาพมากขึ้น การจัดกิจกรรมเพื่อใหมีรายไดอื่น รวมถึงการหา
ชองทางรายไดอื่นเพื่อใหครบวงจร
นางสาวพัชรินทร ชาญเมธา-ผูถือหุน
- สอบถามรายละเอียดการลงทุนใน NMG และในสวนธุรกิจเดิมจะยังดําเนินการตอหรือไม อยางไร
ประธานเจาหนาที่บริหาร
- ธุรกิจเดิมยังคงดําเนินตอ รวมถึงธุรกิจอื่นๆ ของบริษัทยอย ทั้งนี้ธุรกิจสื่อเปนธุรกิจที่ใชเวลานานกวาจะคุมทุน
และคืนทุน แตในสวนของสปริงคาดวานาจะมีความสามารถในการดําเนินงานใหคืนทุนไดเร็วกวารายอื่นๆ สําหรับการลงทุนใน
NMG เปนการลงทุนเชิงกลยุทธ โดยมีเจตจํานงคในการดําเนินธุรกิจรวมกัน เพื่อเสริมศักยภาพใหกันและกัน ในสวนของการ
ดําเนินการทางกฎหมายก็ตองดําเนินการตามขั้นตอนตอไป แตก็เห็นวา โดยระหวางนี้ก็ไดมีเจรจาควบคูกันอยู หากสามารถตก
ลงกันไดก็จะเปนประโยชนของทั้งสองฝาย
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หมายเหตุ

กอนเริ่มลงมติในวาระที่ 3 มีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเองและโดยการมอบฉันทะ เพิ่มอีก 10 คน นับจํานวนหุนได 6,606,281
หุน รวมเปนผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเองและโดยการมอบฉันทะจํานวน 198 คน นับจํานวนหุนไดรวมทั้งสิ้น 2,858,561,843
หุน คิดเปนรอยละ 45.43 ของหุนที่จําหนายไดทั้งหมด

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกําไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จ
และงบการเงินอื่นๆ ประจําป 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามที่ประธานเจาหนาที่บริหารเสนอตอที่ประชุมดวย
คะแนนเสียงของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้
เห็นดวย
2,822,118,926 เสียง
รอยละ
98.73
ไมเห็นดวย
24,777,657 เสียง
รอยละ
0.87
งดออกเสียง
11,665,260 เสียง
รอยละ
0.41
พิจารณาจัดสรรผลกําไรและงดจายเงินปนผลของป 2558
ประธานเจาหนาที่บริหารเสนอตอที่ประชุมวา เนื่องจากงบการเงินของบริษัทฯ ปรากฏผลขาดทุนจากการ
ดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท ฯ จํ า นวน 322.155 ล า นบาท จึ ง ทํ า ให ไ ม ส ามารถจั ด สรรกํ า ไร สํ า หรั บ ป 2558 ได อี ก ทั้ ง การจ า ย
เงินปนผลนั้นตองจายจากผลกําไรเทานั้น ทําใหไมสามารถจายเงินปนผลได จึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณางดจายเงินปนผล
วาระที่ 4

หมายเหตุ

กอนเริ่มลงมติในวาระที่ 3 มีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเองและโดยการมอบฉันทะ เพิ่มอีก 12 คน นับจํานวนหุนได
74,312,068 หุน รวมเปนผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเองและโดยการมอบฉันทะจํานวน 210 คน นับจํานวนหุนไดรวมทั้งสิ้น
2,932,873,911 หุน คิดเปนรอยละ 46.61 ของหุนที่จําหนายไดทั้งหมด

มติ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล ว มี ม ติ ด ว ยคะแนนเสี ย งข า งมากอนุ มั ติ ใ ห ง ดจ า ยเงิ น ป น ผล ตามที่ ป ระธาน
เจาหนาที่บริหารเสนอตอที่ประชุมดวยคะแนนเสียงของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนดังนี้
เห็นดวย
2,911,894,273 เสียง
รอยละ
99.28
ไมเห็นดวย
2,239,278 เสียง
รอยละ
0.08
งดออกเสียง
18,740,360 เสียง
รอยละ
0.64
วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ
ประธานเจาหนาที่บริหารแถลงวา ตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอที่ 13 กําหนดวา ในการประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป ใหกรรมการออกจากตําแหนงจํานวนหนึ่งในสาม ซึ่งกรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระในปนี้ มีจํานวน 4 คน
ประกอบดวย
5.1 ศาสตราจารยพิเศษประสพสุข บุญเดช
วุฒิพันธุ
5.2 นายพินิจ
5.3 นายสิโรตม อองจริต
5.4 นายกวิตม ศิริสรรพ
โดยคณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ซึ่ ง ไม ร วมกรรมการผู มี ส ว นได เ สี ย ได พิ จ ารณาประวั ติ แ ละคุ ณ สมบั ติ ก ารเป น
กรรมการของกรรมการที่ตองออกตามวาระทั้ง 4 คนแลว เห็นวาเปนผูที่มีคุณสมบัติครบถวน ไมมีลักษณะตองหามเปนผูที่มี
ความรูความสามารถและมีประสบการณอันจะเปนประโยชนตอการดําเนินงานของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุม
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สามัญผูถือหุนประจําป 2559 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการซึ่งตองออกจากตําแหนงตามวาระทั้ง 4 คน ดังกลาวกลับเขาดํารง
ตําแหนงกรรมการของบริษัทฯตอไปอีกวาระหนึ่ง โดยขอเสนอใหลงคะแนนเสียงเปนรายบุคคลตามลําดับ
โดยมีผูถือหุนซักถามและเสนอแนะดังตอไปนี้
นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี-ผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะ
- บัตรลงคะแนนไมครบถวน โดยไมไดแยกเปนรายบุคคลไว
นายภูวนารถ ณ สงขลา -ตัวแทนสมาคมสงเสริมนักลงทุนไทย
- ตามหลักปฏิบัติที่ดี การลงคะแนนในการแตงตั้งกรรมการ ควรแยกเปนรายบุคคล ดังนั้นจึงขอใหดําเนินการ
จัดพิมพบัตรลงคะแนนเพิ่มเติมใหถูกตอง
ประธานฯ มอบหมายใหฝายจัดดําเนินการจัดพิมพบัตรลงคะแนนเพิ่มเติมใหถูกตองและแจกใหผูถือหุนเพื่อ
ลงคะแนน
หมายเหตุ

- ประธานฯ ไดเชิญศาสตราจารยพิเศษประสพสุข บุญเดช นายพินิจ วุฒิพันธ นายสิโรตม อองจริต กรรมการผูมีสวนไดเสีย
ออกจากหองประชุมระหวางดําเนินการประชุมในวาระนี้ และเชิญกลับเขาหองประชุมเมื่อดําเนินการลงมติเรียบรอย
- กอนเริ่มลงมติในวาระที่ 5.1 มีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเองและโดยการมอบฉันทะ เพิ่มอีก 7 คน นับจํานวนหุนได 409,701
หุน รวมเปนผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเองและโดยการมอบฉันทะจํานวน 217 คน นับจํานวนหุนไดรวมทั้งสิ้น 2,933,283,612
หุน คิดเปนรอยละ 46.62ของหุนที่จําหนายไดทั้งหมด

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทเลือกตั้งศาสตราจารยพิเศษประสพสุข บุญเดช นายพินิจ
วุฒิพันธุ นายสิโรตม อองจริต และนายกวิตม ศิริสรรพ กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามที่ประธานเจาหนาที่
บริหารเสนอตอที่ประชุมดวยคะแนนเสียงดังนี้
5.1 ศาสตราจารยพิเศษประสพสุข บุญเดช
เห็นดวย
2,915,192,631 เสียง
รอยละ
99.38
ไมเห็นดวย
13,759,181 เสียง
รอยละ
0.47
งดออกเสียง
4,331,800 เสียง
รอยละ
0.15
หมายเหตุ

5.2 นายพินิจ วุฒิพันธุ
เห็นดวย
2,915,192,631
ไมเห็นดวย
13,779,181
งดออกเสียง
4,311,800
5.3 นายสิโรตม อองจริต
เห็นดวย
2,915,192,631
ไมเห็นดวย
13,779,181
งดออกเสียง
4,311,800
5.4 นายกวิตม ศิริสรรพ
เห็นดวย
2,915,192,631
ไมเห็นดวย
13,759,181
งดออกเสียง
4,331,800

เสียง
เสียง
เสียง

รอยละ
รอยละ
รอยละ

99.38
0.47
0.15

เสียง
เสียง
เสียง

รอยละ
รอยละ
รอยละ

99.38
0.47
0.15

เสียง
เสียง
เสียง

รอยละ
รอยละ
รอยละ

99.38
0.47
0.15
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วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ ป 2559
ประธานเจ า หน า ที่บ ริ ห ารแถลงว า บริ ษั ท ฯ มี น โยบายในการกํ า หนดคา ตอบแทนกรรมการและกรรมการ
ชุดยอยใหอยูในระดับที่เหมาะสมและสอดคลองกับภาระหนาที่ในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชนสูงสุด ซึ่งเปนอัตราเทากับอัตรา
คาตอบแทนกรรมการที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 ซึ่งจะประกอบดวยคาตอบแทนรายเดือนและคา
เบี้ยประชุมเปนรายครั้ง ดังนี้
คาตอบแทนกรรมการจายเปนรายเดือน
ประธานกรรมการ
35,000.00 บาท
กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร
30,000.00 บาท
กรรมการที่เปนผูบริหาร
ไมไดรับคาตอบแทนรายเดือน
คาเบี้ยประชุมจายรายครั้งที่เขารวมประชุม
คาเบี้ยประชุมกรรมการ
กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร
ไมไดรับคาเบี้ยประชุม
กรรมการที่เปนผูบริหาร
6,000.00
บาท/ครั้ง
คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
8,000.00
บาท/ครั้ง
กรรมการตรวจสอบ
6,000,00
บาท/ครั้ง
คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและคาตอบแทน
ประธานกรรมการ
8,000.00
บาท/ครั้ง
กรรมการ
6,000.00
บาท/ครั้ง
คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทยอย และ/หรือ คณะกรรมการอื่นๆ
ประธานกรรมการ
8,000.00
บาท/ครั้ง
กรรมการ
6,000.00
บาท/ครั้ง
บําเหน็จกรรมการ
ไมมี
โดยมีผูถือหุนซักถามและเสนอแนะดังตอไปนี้
นายภูวนารถ ณ สงขลา -ตัวแทนสมาคมสงเสริมนักลงทุนไทย
- ฝากเสนอแนะวา คาตอบแทนกรรมการเปนตนทุนของบริษัทฯ ดังนั้นจึงอยากใหเปรียบเทียบกับธุรกิจ
เดียวกันดวย
นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี-ผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะ
- เบี้ยประชุม ถากรรมการไมเขารวมประชุมไดหรือไม และมีสิทธิพิเศษอื่นๆ ที่ใหแกกรรมการอีกหรือไม
ประธานเจาหนาที่บริหาร
- เบี้ยประชุม ถาไมไดเขารวมประชุมก็จะไมไดรับเบี้ยประชุม และไมมีการใหสิทธิพิเศษอื่นใดแกกรรมการ
หากมีก็จะตองขออนุมัติที่ประชุมผูถือหุน
หมายเหตุ

- ประธานฯ ไดเชิญนางสาววทันยา วงษโอภาสี กรรมการผูมีสวนไดเสียออกจากหองประชุมระหวางดําเนินการประชุมในวาระนี้
และเชิญกลับเขาหองประชุมเมื่อดําเนินการลงมติเรียบรอย
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- การลงคะแนนในวาระนี้ ไมนับรวมคะแนนเสียงของนางสาววทันยา วงษโอภาสี กรรมการที่เปนผูถือหุนของบริษัทฯ จํานวน
506,000,002 หุน และนางสาววทันยา วงษโอภาสี ไมไดลงคะแนนเสียงในวาระนี้

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติเอกฉันทใหกําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2559 ตาม
ที่ประธานเจาหนาที่บริหารเสนอตอที่ประชุมดวยคะแนนเสียงของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนดังนี้
เห็นดวย
2,337,303,459 เสียง
รอยละ
96.29
ไมเห็นดวย
87,659,891 เสียง
รอยละ
3.61
งดออกเสียง
2,320,260 เสียง
รอยละ
0.10
วาระที่ 7

พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีป 2559
ประธานเจาหนาที่บริหารแถลงวา คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีสําหรับรอบป 2559
และเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณานําเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 เพื่อพิจารณาแตงตั้งนางสาววรรญา
พุทธเสถียร ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4387 หรือนายเชิดสกุล อนมงคล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7195
แหง บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จํากัด เปนผูสอบบัญชีประจําป 2559 ของบริษัทฯ โดยกําหนดคาสอบบัญชีของรอบปบัญชี
2559 ของกลุมบริษัทเปนจํานวนเงิน 2,700,000 บาท โดยเฉพาะสวนของบริษัทฯ จํานวน 1,230,000 บาท เมื่อเทียบกับ
คาสอบบัญชีประจําป 2558 ของกลุมจํานวนเงิน 2,346,000 บาท และเฉพาะสวนบริษัทฯ จํานวนเงิน 1,130,000 บาท แลว
คาสอบบัญชัญของกลุมบริษัทเพิ่มขึ้น 354,000 บาท และเฉพาะสวนของบริษัทฯเพิ่มขึ้น 100,000 บาท เนื่องจากปริมาณงาน
และจํานวนรายการที่จะตองตรวจสอบมีจํานวนมากขึ้น
รวม (บาท)
ลําดับ
คาตอบแทนของผูสอบบัญชี
ป 2558
ป 2559
1
บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
1,130,000
1,230,000
บริษัทยอย
2 บริษัท สปริงนิวส คอรปอเรชั่น จํากัด
380,000
460,000
3 บริษัท เอ็นไวรอนเมนทอล โซลูชั่น อินทิเกรเตอร จํากัด
250,000
265,000
4 บริษัท ซิงค เทคโนโลยี จํากัด
140,000
160,000
5 บริษัท นิวส เน็ตเวิรค มัลติมีเดีย จํากัด
76,000
150,000
6 บริษัท รวมมือรวมใจ จํากัด
65,000
65,000
7 บริษัท สปริงนิวส เทเลวิชั่น จํากัด
130,000
150,000
8 บริษัท กรีนเน็ต 1282 จํากัด
175,000
220,000
รวมสุทธิ
2,346,000
2,700,000
โดยมีผูถือหุนซักถามและเสนอแนะดังตอไปนี้
นายฮั้งใช อัคควัสกุล-ผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะ
- ฝากผูสอบบัญชีวา ในกรณีที่พบประเด็นที่นาสงสัย ใหหมายเหตุในงบการเงินของบริษัทใหชัดเจน
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นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี-ผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะ
- สอบถามวา ในกรณีที่ประชุมตรงกัน เปนไปไมไดวา ผูสอบบัญชีจะสามารถเขารวมประชุมไดทุกบริษัทฯ ได
การสงตัวแทนเขารวมประชุมเปนเรื่องที่ถูกตองหรือไม
นางสาววรรญา พุทธเสถียร - ผูสอบบัญชี
- ตามกฎหมายกําหนดใหผูสอบบัญชีตองเขารวมประชุม แตในกฎหมายไมไดกําหนดหามไมใหสงตัวแทนใน
การเขารวมประชุม ซึ่งปกติตัวแทนของผูสอบบัญชียอมเปนบุคคลที่มีความรูและความเชี่ยวชาญในหลักและมาตรฐานบัญชี
และสามารถตอบคําถามผูถือหุนไดเชนเดียวกัน
หมายเหตุ

กอนเริ่มลงมติในวาระที่ 7 มีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเองและโดยการมอบฉันทะ เพิ่มอีก 3 คน นับจํานวนหุนได 2,252,009
หุน รวมเปนผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเองและโดยการมอบฉันทะจํานวน 220 คน นับจํานวนหุนไดรวมทั้งสิ้น 2,935,535,621
หุน คิดเปนรอยละ 46.65 ของหุนที่จําหนายไดทั้งหมด

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทแตงตั้งนางสาววรรญา พุทธเสถียร ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลข
ทะเบียน 4387 หรือนายเชิดสกุล อนมงคล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7195 แหง บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จํากัด
เปนผูสอบบัญชีประจําป 2559 ของบริษัทฯ โดยกําหนดคาสอบบัญชีของรอบปบัญชี 2559 เฉพาะสวนของบริษัทฯ จํานวน
ไมเกิน 1,130,000 บาท ตามที่ประธานเจาหนาที่บริหารเสนอตอที่ประชุมดวยคะแนนเสียงของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน
ที่เขารวมประชุมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้
เห็นดวย
2,892,341,755 เสียง
รอยละ
98.53
ไมเห็นดวย
40,873,506 เสียง
รอยละ
1.39
งดออกเสียง
2,320,360 เสียง
รอยละ
0.08
พิจารณาลดทุนจดทะเบียน การจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน และแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของ
บริษัท ขอ 4 เพื่อใหสอดคลองกับการลดทุน
ประธานเจาหนาที่บริหารแถลงวา สืบเนื่องจากไมมีผูถือหุนรายใดใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ
ของบริษัท รุนที่ 2 ซึ่งครบกําหนดใชสิทธิครั้งสุดทายในวันที่ 28 ตุลาคม 2558 ดังนั้นเพื่อใหเปนไปตามกฎหมาย จึงเสนอตอที่
ประชุมสามัญผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจากเดิม จํานวน 43,684,661,600 บาท เปน 43,479,374,400
บาท โดยยกเลิ ก การจั ด หุน สามั ญ เพิ่ ม ทุน ที่อ อกไว เพื่ อ รองรับ ใบสํ า คัญ แสดงสิท ธิฯ รุน ที่ 2 ที่ ไ ม มี ผูถื อ หุน ใชสิ ท ธิ จํ า นวน
41,057,440 หุน มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 5.00 บาท และการแกไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4. เพื่อให
สอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียนเปนดังนี้
เดิม
ขอ 4. ทุนจดทะเบียนจํานวน
43,684,661,600 บาท
แบงออกเปน
8,736,932,320 หุน
มูลคาหุนละ
5.00 บาท
โดยแบงออกเปน
หุนสามัญ
8,736,932,320 หุน
หุนบุริมสิทธิ
-- หุน
วาระที่ 8
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ขอ 4. ทุนจดทะเบียนจํานวน
43,479,374,400 บาท
แบงออกเปน
8,695,874,880 หุน
มูลคาหุนละ
5.00 บาท
โดยแยกเปน
หุนสามัญ
8,695,874,880 หุน
หุนบุริมสิทธิ
-- หุน
ทั้งนี้ใหบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแกไขหนังสือบริคณหสนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจ
การคา กระทรวงพาณิชย มีอํานาจแกไขและเพิ่มเติมถอยคํา หรือ ดําเนินการใดๆ เพื่อใหเปนไปตามคําสั่งของนายทะเบียน
เปน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติดวยคะแนนไมนอยกวาสามในสี่อนุมัติใหลดทุนจดทะเบียนของ
บริษัทจากเดิม จํานวน 43,684,661,600 บาท เปน 43,479,374,400 บาท โดยยกเลิกหุนสามัญที่ออกไวเพื่อรองรับใบสําคัญ
แสดงสิทธิฯ รุนที่ 2 ที่ไมมีผูถือหุนใชสิทธิ จํานวน 41,057,440 หุน มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 5.00 บาท และใหแกไขเพิ่มเติม
หนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4 เพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียนตามที่ประธานเจาหนาที่บริหารเสนอตอที่
ประชุมดวยคะแนนเสียงของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้
เห็นดวย
2,860,871,433 เสียง
รอยละ
97.46
ไมเห็นดวย
73,284,568 เสียง
รอยละ
2.50
งดออกเสียง
1,379,620 เสียง
รอยละ
0.05
พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุนเพิ่มทุนใหแกบุคคลในวงจํากัด และ/หรือผูลงทุนสถาบัน
และ/หรือ ผูลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ (Private Placement)
ประธานเจาหนาที่บริหารแถลงวา บริษัทฯ ไดพิจารณาแลวเห็นวา การออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแก
บุคคลในวงจํากัด และ/หรือ ผูลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผูลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ (Private Placement) เปนการเพิ่มเติมสภาพ
คลองทางการเงินและชวยใหบริษัทฯ มีเงินทุนสํารองในการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต ทั้งการลงทุนในธุรกิจสื่อ และ/
หรือ ธุรกิจอื่นๆ เชน การลงทุนเพื่อประมูลงานดานไอทีและสิ่งแวดลอม เงินหมุนเวียนสําหรับธุรกิจทีวีดิจิตอล ดังนั้นจะตองใช
เงินทุนหมุนเวียนในจํานวน และระยะเวลาที่มากกวาที่ไดประมาณการไวเดิมมาก นอกจากนี้ ยังมีโครงการลงทุนตางๆ ที่บริษัท
ฯ จะพิจารณารวมลงทุนในอนาคต ซึ่งขณะนี้ กําลังอยูในระหวางการศึกษาความเปนไปได โดยบริษัทฯ จะพิจารณาการลงทุน
และความเสี่ยงในการเขาลงทุนแตละโครงการอยางรอบคอบและดําเนินการตามกฎระเบียบที่เกี่ยวของโดยเครงครัด และเงินที่
ไดรับจากการเพิ่มทุนจะทําใหบริษัทฯ มีฐานะทางการเงินที่มั่นคงขึ้นและสามารถขยายการดําเนินธุรกิจไดครอบคลุมตาม
นโยบายของบริษัทฯ ไดมากขึ้น โดยบริษัทฯ จะใชเงินที่ไดจากการเพิ่มทุนครั้งนี้เปนเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มเติมของบริษัทฯ และ
บริษัทฯ ในเครือทุกบริษัท ในวงเงินรวมไมเกิน 450 ลานบาท ซึ่งจะสามารถรองรับความตองการใชเงินหมุนเวียนในการประกอบ
ธุรกิจได และจะใชเปนเงินลงทุนเพื่อความตอเนื่องในธุรกิจสื่อและ/หรือธุรกิจอื่นๆ ตามความเหมาะสมจํานวนรวม 300 ลานบาท
โดยคาดวาการลงทุนจะอยูในไตรมาสที่ 3/2559 และไตรมาสที่ 4/2559 ไตรมาสละ 150 ลานบาท ทั้งนี้หากการลงทุนในไตร
มาสที่ 3/2559 และไตรมาสที่ 4/2559ไมเปนไปตามคาดการณ บริษัทฯ จะนําเงินดังกลาวไปเสริมในสวนเงินทุนหมุนเวียนตอไป
โดยที่ความคลาดเคลื่อนในการลงทุนดังกลาวจะไมนาจะมีผลกระทบตอผลกําไรของบริษัทฯ ในป2559 ใหลดลงแตอยางใด
เนื่องจากเปนการลงทุนในชวงทายของป 2559 และเปนการลงทุนที่หวังผลในระยะยาว โดยการลงทุนตางๆ จะเสริมสรางผล
กําไรจากการดําเนินการ อันจะสงผลดีตอมูลคาหุนของบริษัทฯ ในอนาคต ซึ่งบริษัทฯ ไดพิจารณาแลวเห็นวา การเสนอขายหุน
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แบบเฉพาะเจาะจงสามารถดําเนินการไดอยางรวดเร็ว และสามารถกําหนดลักษณะของนักลงทุนเปาหมายที่จะมาเปนผูลงทุน
ของบริษัทฯ ได โดยที่กลุมเปาหมายของผูลงทุนที่บริษัทฯ ตองการ คือ นักลงทุนประเภทสถาบัน และ/หรือ ผูลงทุนที่มีลักษณะ
เฉพาะที่มีศักยภาพดานเงินทุน มีประสบการณหรือความรูในสายธุรกิจของกลุมบริษัทเปนอยางดี เพื่อจะเสริมศักยภาพทาง
ธุรกิจใหกับบริษัทฯ ได อันจะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกบริษัทฯ และผูถือหุน บริษัทฯ จึงเล็งเห็นวา การเสนอขายหุนแบบ
เฉพาะเจาะจงจึงเปนวิธีการที่จะทําใหบรรลุเปาหมายได โดยคณะกรรมการมีความเห็นใหออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุน
ใหแกบุคคลในวงจํากัด และ/หรือ ผูลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผูลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ (Private Placement) จํานวน
6,000,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 5.00 บาท โดยกําหนดราคาเสนอขายไว เทากับราคา ซึ่งคํานวณโดยอางอิงกับราคา
ปดหรือราคาเฉลี่ย ถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพยฯ รวม 7-15 วันทําการกอนวันที่เสนอขาย โดย
การคํานวณราคาเฉลี่ย หรือราคาปดถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักดังกลาว จะใชทศนิยม 2 ตําแหนง โดยจะเปนการเสนอขายครั้งเดียว
หรือหลายครั้งก็ไดขึ้นกับความเหมาะสมของสภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน และบริษัทฯ จะพิจารณาการจัดสรรหุนเพิ่มทุนใหแก
บุคคลที่ไมมีความเกี่ยวโยงกันกับกลุมบริษัท ทั้งนี้ราคาเสนอขายตองไมต่ํากวา 0.01 บาท โดยใหเปนอํานาจของคณะกรรมการ
ของบริษัทฯ หรือผูรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการของบริษัทในการกําหนดลําดับการเสนอขาย โดยรอยละ 50 ของหุนที่ออก
และจําหนายในแตละคราวใหอยูภายใตเงื่อนไขระยะเวลาหามขายหุน (Silent Period) เปนระยะเวลา 6 เดือน นับตั้งแตวันที่หุน
ในสวนที่เพิ่มทุนของบริษัทฯ เริ่มทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ โดยรายละเอียดเงื่อนไขของหุนที่เสนอขายปรากฏตาม
หนังสือเชิญประชุมและสิ่งที่สง มาดวย 4 ทั้งนี้ใหมอบอํานาจใหคณะกรรมการ และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการ มอบหมายเปน
ผูมีอํานาจในการพิจารณากําหนด แกไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง เงื่อนไขและรายละเอียดตางๆ ที่เกี่ยวของกับการเสนอขายหุน
ดังกลาว เชน ระยะเวลาในการจองซื้อ วิธีการชําระเงินคาหุน วิธีการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน เปนตน รวมทั้งมีอํานาจในการลง
นามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวของ และมีอํานาจดําเนินการตางๆ อันจําเปนและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุนเพิ่มทุน
รวมถึงแตไมจํากัดเพียงการใหขอมูล การยื่นเอกสารหลักฐานตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด กระทรวงพาณิชย หรือ หนวยงาน
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ ตลอดจนการนําหุนสามัญเพิ่มทุนเขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ จึง
เสนอใหที่ประชุมพิจารณา รายละเอียดปรากฏตามรายละเอียดที่ไดจัดสงใหแกผูถือหุนแลว
โดยมีผูถือหุนซักถามและเสนอแนะดังตอไปนี้
นายฮั้งใช อัคควัสกุล-ผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะ
- อยากขอชี้แจงตอคณะกรรมการและผูถือหุนวา ตนเองไมเคยคัดคานการเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยที่ผานมา
บริษัทฯ มีการเพิ่มทุนในลักษณะนี้หลายครั้งแลว ชมรมผูถือหุนไทยจัดตั้งขึ้นเพื่อปองกันสิทธิผูถือหุนรายยอย ตนเองถูกกลาวหา
วาเปนมาเฟย ซึ่งแทจริงตนเองเปนเพียงตัวแทนของผูถือหุนที่อยากใหบริษัทฯ พัฒนาและเติบโตอยางเขมแข็ง เพื่อจะไดมีผล
กําไร ชมรมผูถือหุนไทยเปนเพียงสวนสะทอนความรูสึกของผูถือหุน ดังนั้นขอความรวมมือผูถือหุนในฐานะเจาของบริษัทรวมกัน
แสดงความเห็นดวยการลงคะแนนในครั้งนี้
นางสาวพัชรินทร ชาญเมธา-ผูถือหุน
- สอบรายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มทุน เนื่องจากในหนังสือเชิญประชุมไมไดระบุไว
ประธานเจาหนาที่บริหาร
- มีรายละเอียดอยูในหนังสือเชิญประชุม หนา 5-11 และสิ่งที่สงมาดวย 4 โดยไดอธิบายถึงที่มาของความ
ตองการเงินทุนในการดําเนินงานและไดแจงงบประมาณของป 2559 เปนรายธุรกิจใหทราบดวย
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นายณรงคชัย สิมะโรจน - ผูถือหุน
- เสนอใหพิจารณาแนวทางอื่นนอกเหนือจากการเพิ่มทุนใหแกบุคคลในวงจํากัดฯ เชน การออก TSR
นายภูวนาท ณ สงขลา -ตัวแทนสมาคมสงเสริมนักลงทุนไทย
- บริษัทฯ ถูกจับตามองเรื่องการเพิ่มทุนมาโดยตลอด ซึ่งหากนักลงทุนที่จะลงทุนในบริษัทฯ มีความเชื่อมั่น ก็
นาจะยอมรับ Silent Period อยางไรก็ดี ผูถือหุนไดใหคํามั่นหรือไมวา จะถือหุนระยะยาว และกลุมที่จะเขามาลงทุนเปนใคร
และมีขอดีอยางไร
ประธานเจาหนาที่บริหาร
- กลุมนักลงทุนเปาหมายคือ (1) จะตองเขาใจธุรกิจสื่อ โดยหวังผลประโยชนในระยะยาว (2) โดยการกําหนด
ราคาเสนอขายในครั้งนี้เปนราคาตลาด ซึ่งตามหลักเกณฑไมจําเปนตองมี Silent Period แตบริษัทฯ ไดกําหนดเงื่อนไขไว เพื่อให
มีการถือในระยะยาว (3) นักลงทุนที่เขามานาจะชวยเพิ่มรายไดใหแกธุรกิจสื่อได และตองมีความรูและความเขาใจในธุรกิจสื่อ
เพียงพอ เพื่อจะชวยเสริมศักยภาพและทิศทางของธุรกิจสื่อใหดีขึ้น
นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี-ผูถือหุนและผูรบั มอบฉันทะ
- การขายหุนครั้งนี้นาจะมีสวนต่ํา มีวิธีแกไขอยางไรไมใหกระทบผูถือหุน เพราะแมไมมีขาดทุนสะสม แตถามี
สวนต่ํามูลคาหุน ก็ยังจายเงินปนผลไมได
ประธานเจาหนาที่บริหาร
- ส ว นต่ํา มูลคา หุน และขาดทุ นสะสมเปน คนละสว นกัน เมื่อ ไม มีข าดทุนสะสม แมจ ะมีสว นต่ํา มูลคา หุน ก็
สามารถจายเงินปนผลได
นายฮั้งใช อัคควัสกุล-ผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะ
- ตนเองเปนที่ปรึกษาบริษัทกวา 40 แหง ในฐานะตัวแทนชมรมผูถือหุนไทยไมเคยรับเงินหรือเรียกรองใดๆ จาก
บริษัทตามที่มีขาวลือ อยากเรียกรองเพื่อใหเกิดจริยธรรมที่ดี ในกรณีการเสนอขายหุนใหแกบุคคลในวงจํากัดฯ ควรระบุราคา
เสนอขายใหชัดเจน และควรมี Silent Period อยางนอย 1 ป
หมายเหตุ

กอนเริ่มลงมติในวาระที่ 9 มีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเองและโดยการมอบฉันทะ เพิ่มอีก 11 คน นับจํานวนหุนได 2,655,768
หุน รวมเปนผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเองและโดยการมอบฉันทะจํานวน 231 คน นับจํานวนหุนไดรวมทั้งสิ้น 2,938,191,389
หุน คิดเปนรอยละ 46.70 ของหุนที่จําหนายไดทั้งหมด

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมี
สิท ธิอ อกเสีย งลงคะแนนอนุมัติใ หอ อกและเสนอขายหุน สามั ญ เพิ่มทุน ใหแ กบุ คคลในวงจํา กัด และ/หรื อ ผูลงทุนสถาบั น
และ/หรือ ผูลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ (Private Placement) จํานวน 6,000,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 5.00 บาท โดย
กําหนดราคาเสนอขายไวเทากับราคาตลาด ซึ่งคํานวณโดยอางอิงกับราคาปดหรือราคาเฉลี่ย ถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนของ
บริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพยฯ รวม 7-15 วันทําการกอนวันที่เสนอขาย โดยจะเปนการเสนอขายครั้งเดียว หรือหลายครั้งตาม
ภายใตเงื่อนไขและรายละเอียดที่ประธานเจาหนาที่บริหารเสนอตอที่ประชุมดวยคะแนนเสียงของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือ
หุนที่เขารวมประชุมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้
เห็นดวย
2,381,630,681
เสียง
รอยละ
81.06
ไมเห็นดวย
555,268,708
เสียง
รอยละ
18.90
งดออกเสียง
1,292,000
เสียง
รอยละ
0.04
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วาระที่ 10

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการจัดสรรหุนสามัญที่เกิดจากการเพิ่มทุนจดทะเบียน
และการแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 ของบริษัทเพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ประธานเจาหนาที่บริหารเสนอใหที่ประชุมพิจารณาวา จากการที่บริษัทฯ ไดออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุน
ใหแกผูบุคคลในวงจํากัดฯ (Private Placement) จึงเสนอใหมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 43,479,374,400
บาท เปน 73,479,374,400 บาท โดยออกเปนหุนสามัญใหมจํานวน 6,000,000,000 หุน มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 5.00 บาท
รายละเอียดปรากฏตามรายละเอียดที่ไดจัดสงใหแกผูถือหุนแลว ทั้งนี้การจัดสรรหุนเพิ่มทุนเปนดังนี้
หุนสามัญจํานวน 6,000,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 5.00 บาท จัดสรรเพื่อเสนอขายใหแกบุคคล
ในวงจํากัด และ/หรือ ผูลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผูลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ (Private Placement)
นอกจากนี้เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จึงตองแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท
ขอ 4 เพื่อใหเปนไปตามกฎหมาย เปนดังนี้
เดิม
ขอ 4. ทุนจดทะเบียนจํานวน
43,479,374,400 บาท
แบงออกเปน
8,695,874,880 หุน
มูลคาหุนละ
5.00 บาท
โดยแยกออกเปน
8,695,874,880 หุน
หุนสามัญ
หุนบุริมสิทธิ
-- หุน
เปน
ขอ 4. ทุนจดทะเบียนจํานวน
73,479,374,400 บาท
แบงออกเปน
14,695,874,880 หุน
มูลคาหุนละ
5.00 บาท
โดยแยกออกเปน
หุนสามัญ
14,695,874,880 หุน
หุนบุริมสิทธิ
-- หุน
ทั้งนี้ใหบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแกไขหนังสือบริคณหสนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการคา
กระทรวงพาณิชย และมีอํานาจแกไขเพิ่มเติมถอยคํา หรือดําเนินการใดๆ เพื่อใหเปนไปตามคําสั่งของนายทะเบียน
โดยมีผูถือหุนซักถามและเสนอแนะดังตอไปนี้
นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี-ผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะ
- สอบถามวา จะทิ้งธุรกิจเดิมเลยหรือไม
ประธานเจาหนาที่บริหาร
- ธุรกิจเดิมยังคงอยูครบทั้งดานเทคโนโลยี ชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม แตปจจุบันผลการดําเนินงานสวนใหญจะ
อยูที่ธุรกิจสื่อ
หมายเหตุ

กอนเริ่มลงมติในวาระที่ 10 มีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเองและโดยการมอบฉันทะ เพิ่มอีก 3 คน นับจํานวนหุนได 264,000
หุน รวมเปนผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเองและโดยการมอบฉันทะจํานวน 234 คน นับจํานวนหุนไดรวมทั้งสิ้น 2,938,455,389
หุน คิดเปนรอยละ 46.70 ของหุนที่จําหนายไดทั้งหมด
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มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 33,197,959,800 บาท
เปน 43,684,661,600 บาท โดยออกเปนหุนสามัญใหมจํานวน 2,097,340,360 หุน มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 5.00 บาท และให
แกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4 เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนขางตน รวมถึงใหจัดสรรหุน
สามัญตามรายละเอียดที่ประธานเจาหนาที่บริหารเสนอดวยคะแนนเสียงของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้
เห็นดวย
2,413,140,952 เสียง
รอยละ
82.12
ไมเห็นดวย
524,628,637 เสียง
รอยละ
17.85
งดออกเสียง
685,800 เสียง
รอยละ
0.02
ประธานฯ กลาวขอตัวออกจากที่ประชุม เนื่องจากติดภารกิจสําคัญ และอวยพรในวาระเทศกาลสงกรานตและ
ปใหมไทย และเชิญใหศาสตราจารยพิเศษประสพสุข บุญเดช รองประธานกรรมการ ดําเนินการประชุมแทน
วาระที่ 11 เรื่องอื่นๆ (ถามี)
ไมมีผูถือหุนทานใดเสนอเรื่องอื่นใดใหที่ประชุมพิจารณา
โดยมีผูถือหุนซักถามและเสนอแนะดังตอไปนี้
นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี-ผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะ
- เสนอแนะวา รายการของชองโทรทัศนสปริงนิวสเปนรายการที่ไดรับผลตอบแทนสูงหรือไมเมื่อเปรียบเทียบกับ
รายการประเภทอื่น เหตุใดในชวงดึกจึงเปนรายการออกซ้ําคอนขางเยอะ คาใชจายคาซื้อลิขสิทธิ์เปนอยางไร และสามารถเปน
รายการอื่นนอกจากขาวไดหรือไม
กรรมการผูจัดการใหญ
- คาใชจายในการซื้อลิขสิทธิ์ เชน รายการสารคดี ปกติจะออกออกอากาศได 1 ชั่วโมง และสามารถออกซ้ําได 3 ครั้ง
ในรอบระยะเวลา 2 ป โดยในชวงดึกคือชวงเวลาตั้งแต 00.00-06.00 น. ยังไมมีกลุมลูกคาซื้อโฆษณา จึงใชการออกอากาศ
รายการซ้ํา เพื่อลดคาใชจายและตนทุนในการผลิตรายการ ทั้งนี้รูปแบบรายการและความนิยมของผูชมก็เปนปจจัยหนึ่งในการ
ขายโฆษณา แตสิ่งที่สําคัญในการขายโฆษณาหรือการทําตลาดสถานีโทรทัศนคือการวาง position ของสถานีที่ชัดเจนเพื่อให
งายแกการจดจําและเพื่อสรางฐานผูชมที่ชัดเจนในการหารายไดคาโฆษณา ทั้งนี้สถานีโทรทัศนสปริงนิวสเราไดมีการศึกษา
ธุรกิจพรอมกับทําวิจัยการตลาดเพื่อกําหนด position ของสถานีในการเปนสถานีขาว 24 ชั่วโมง ซึ่งโดยสวนใหญน้ําหนักของ
ฐานผูชมในปจจุบันจะอยูที่กลุมผูชมอายุประมาณ 35 ปขึ้นไป มีสัดสวนของผูชายและผูหญิงที่ใกลเคียงกันแตผูชายจะมีสัดสวน
ที่มากกวาเล็กนอย มีอัตราฐานรายไดปานกลางถึงกลุมฐานรายไดสูง สวนใหญอยูในเขตกรุงเทพและปริมณฑล และเขตหัว
เมื อ งใหญ ใ นต า งจั ง หวั ด ทั้ ง นี้ ท างผู บ ริ ห ารของสถานี ไ ด ต ระหนั ก ถึ ง ป ญ หาการแข ง ขั น ในอุ ต สาหกรรมที วี ดิ จิ ทั ล และผล
ประกอบการขาดทุนของบริษัทมาโดยตลอด ทางบริษัทไดเรงการพัฒนาทางดานคอนเทนทและการผลิตงานดานตางๆ ซึ่ง
สังเกตเห็นไดจากอัตราการเติบโตของ Rating ที่มีอัตราสูงสุดของกลุมทีวีดิจิทัลประเภทชองขาวในตลอดสองปที่ผานมาตั้งแต
อุตสาหกรรมทีวีดิจิทัลไดเริ่มขึ้น อยางไรก็ดีทางสถานีก็ไดมีการศึกษาตนทุนคาใชจายในการทํางานเพื่อใหไดงานที่มีคุณภาพ
โดยมีตนทุนต่ําที่สุด อีกทั้งยังไดมีการปรับแผนการขายเพื่อเรงยอดรายไดคาโฆษณาของสถานี จาก Rating การตอบรับของ
ประชาชนที่มีพัฒนาการอยางชัดเจนเราจึงมีความมั่นใจวาสถานีจะสามารถยืนหยัดในธุรกิจอุตสาหกรรมทีวีดิจิทัลไดอยาง
แนนอน
ศาสตราจารยพิเศษประสพสุข บุญเดช รองประธานกรรมการ กลาวขอบคุณผูถือหุนที่สละเวลามาเขารวม
ประชุมและขอใหผูถือหุนเดินทางโดยสวัสดิภาพ
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ปดประชุม เวลา 16.25 น.
ลงลายมือชื่อ

ลงลายมือชื่อ

(ลงนามแลว)
(นางสาวณิชชา มีสุข)
ผูบันทึกการประชุม
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(ลงนามแลว)
(นายมีชัย ฤชุพันธุ)
ประธานที่ประชุม

