รายงานการประชุมสามัญสามัญผูถือหุนประจําป 2560
ของ
บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
เวลาและสถานที่
ประชุ มเมื่อ วันพฤหัสบดี ที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห องประชุมออดิทอเรียม อาคารทรงกลม ชั้น 3
ศูนยประชุมวายุภักษ โรงแรมเซ็นทราศูนยราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร แจงวัฒนะ เลขที่ 120 หมูที่ 3 อาคารศูนยประชุม
ศูนย ราชการเฉลิมพระเกีย รติ 80 พรรษา 5 ธั นวาคม 2550 ถนนแจง วัฒ นะ แขวงทุ งสองหอง เขตหลั กสี่ กรุง เทพมหานคร
10210
กรรมการที่เขารวมประชุม
1. นายมีชัย
ฤชุพันธุ
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2. ศาสตราจารยพิเศษประสพสุข บุญเดช
รองประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
3. นายอภิวุฒิ
ทองคํา
รองประธานกรรมการและประธานกรรมการสรรหา
4. นายพินิจ
วุฒิพันธุ
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
5. นายจีระศักดิ์
ธเนศนันท
กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา
6. พลอากาศโทชาติชาย
รอดบุญพา
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
7. นายศุทธิชัย
บุนนาค
กรรมการและกรรมการสรรหา
8. พลตํารวจเอก ดร. เรืองศักดิ์
จริตเอก
กรรมการ
ชื่นฤทัยในธรรม กรรมการ
9. นายสนธิญาณ
10. รอยเอก หมอมราชวงศจุลรังษี ยุคล
กรรมการ
11. นายอารักษ
ราษฎรบริหาร กรรมการและประธานเจาหนาที่บริหาร
12. นางสาววทันยา
วงษโอภาสี
กรรมการและกรรมการผูจัดการใหญ
เริ่มการประชุม
นายมีชัย ฤชุพันธุ ประธานกรรมการ เปนประธานที่ประชุม โดยประธานกลาวเปดประชุมเวลา 10.05 น. และกลาว
ตอนรับผูถือหุนและอวยพรเนื่องในโอกาสวันปใหมของไทย โดยไดมอบหมายให นายอารักษ ราษฎรบริหาร ประธานเจาหนาที่
บริหาร เปนพิธีกรชี้แจงรายละเอียดแตละวาระการประชุมแทนประธานฯ ประธานเจาหนาที่บริหารแนะนํากรรมการที่เขารวม
ประชุมและแถลงตอที่ประชุมวา มีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมจํานวน 126 คน นับจํานวนหุน
ได 2,355,129,911 หุน คิดเปนรอยละ 37.43 ของหุนที่จําหนายไดทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหุนที่
จําหนายไดทั้งหมดของบริษัทฯครบเปนองคประชุม
กอนเขาสูระเบียบวาระการประชุม ไดมีการชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแตละระเบียบวาระใหผูถือหุนทราบ
ดังนี้
1. การลงคะแนนเสียงพิจารณาการประชุมในแตละวาระ บริษัทฯ จะเลือกใชวิธีลงคะแนนแบบ 1 หุนเทากับ 1 เสียง
โดยจะใชบัตรลงคะแนนที่เจาหนาที่ไดแจกใหกับทานผูถือหุนที่เขารวมประชุมทุกทาน โดยผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะ ตองออก
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เสียงลงคะแนนอยางหนึ่งอยางใด โดยชองที่ 1-ลงมติเห็นดวย ชองที่ 2 -ลงมติ ไมเห็นดวย และชองที่ 3-งดออกเสียง ทั้งนี้ไม
สามารถแบงการออกเสียงลงคะแนนเปนบางสวนได
2. เพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนน บริษัทฯ จะใชบัตรลงคะแนนเฉพาะ ในกรณีที่ผูถือหุนไมเห็นดวยหรืองดออก
เสียงเทานั้น และจะนําเอาคะแนนเสียงที่ได หักออกจากจํานวนหุนของผูถือหุนทั้งหมดที่เขารวมประชุมในแตละวาระ โดยใน
การประชุมครั้งนี้มี 8 วาระ
3. การพิจารณาในแตละวาระ ประธานฯ จะเปนผูสอบถามเพื่อใหผูที่ไมเห็นดวยหรืองดออกเสียง ลงคะแนนเสียง
โดยการลงนามในบัตรลงคะแนนแลว ใหผูที่ไมเห็นดวยหรืองดออกเสียงยกมือเพื่อใหเจาหนาที่เก็บรวบรวมบัตรลงคะแนน
4. ในกรณีมอบฉันทะ
4.1 ผูรับมอบฉันทะจะตองออกเสียงลงคะแนนตามที่ผูมอบฉันทะระบุไวในหนังสือมอบฉันทะเทานั้น
4.2 หากผูมอบฉันทะไม ไดระบุความประสงคในการออกเสีย งลงคะแนนในวาระใดไวใ นหนังสือ มอบฉันทะ
หรือระบุไว ไมชั ดเจน หรื อในกรณีที่ การประชุ มมีการพิจ ารณาหรือลงมติ ในเรื่ องอื่ นใดนอกเหนือจากที่ ระบุไ วในหนังสื อมอบ
ฉันทะ รวมถึง กรณี ที่มีก ารเปลี่ย นแปลงหรือเพิ่ มเติ มขอ เท็จ จริง ประการใด ผูรับ มอบฉั นทะมีสิท ธิพิจ ารณาและลงคะแนนได
ตามที่เห็นสมควร
5. ในระหวางการประชุม หากมีผูถือหุนเขามารวมประชุมเพิ่ม บริษัทฯ จะนับจํานวนผูถือหุนและจํานวนหุนใหมทุก
ครั้งที่มีผูถือหุนเขามารวมประชุมเพิ่ม โดยผูถือหุนทานที่เขามาใหมในระหวางการประชุมสามารถออกเสียงลงคะแนนไดเฉพาะ
วาระที่ยังไมลงมติในที่ประชุมเทานั้น ทั้งนี้ประธานฯ จะแจงจํานวนเสียงที่มาเพิ่มในแตละวาระใหที่ประชุมรับทราบ
6. ประธานฯ จะแจงผลคะแนนโดยระบุจํานวนหุนที่ลงมติเห็นดวย ไมเห็นดวย และงดออกเสียง
7. หากผูถือหุนทานใดสงแบบฟอรมโดยไมทําเครื่องหมายกากบาท ( x ) ในชองใดๆ จะถือวา ทาน "งดออกเสียง" ใน
วาระนั้น
8. ในวาระที่ 5 พิจารณเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและเสนอชื่อผูที่จะดํารงตําแหนงกรรมการ
บริ ษั ท ฯ ได กํ า หนดให ผูถื อ หุ น ใช สิท ธิ อ อกเสี ย งเลื อ กตั้ ง กรรมการเป น รายบุ ค คล และเพื่ อ ความโปร ง ใสในการลงคะแนน
ประธานฯ จะเชิ ญกรรมการและบุ คคลที่ ได รับการเสนอชื่ อเพื่ อดํ ารงตํา แหนง กรรมการบริษั ทออกนอกห องประชุ ม เป นการ
ชั่วคราว และบริษัทฯ จะพักการลงทะเบียนเขารวมประชุมกอนการลงคะแนนในวาระที่ 5 เพื่อใหคะแนนเสียงรวมในวาระยอย
เทากันทุกวาระ
9. หลังจากจบการประชุม ขอใหผูถื อหุน ทุกท านจั ดสง บัตรคะแนนทุก วาระคืน ใหกั บพนัก งานซึ่งจะยืน รอรั บบัต ร
ลงคะแนนที่ประตูทางออก
ทั้งนี้หากผูถือหุนทานใดมีขอคิดเห็นหรือซักถามใหยกมือขึ้นพรอมแจงชื่อและนามสกุล ในกรณีที่เปนผูรับมอบฉันทะ
ใหแจงวารับมอบฉันทะจากผูถือหุนทานใด เพื่อบริษัทจะไดบันทึกไวในรายงานการประชุมใหมีความสมบูรณและครบถวน และ
ตอจากนั้น ใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพื่อใหที่ประชุมรับทราบและตอบขอซักถามดังกลาว
ภายหลังจากการแจงวิธีการออกเสียง จึงไดนําเสนอที่ประชุมเขาสูระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559
ประธานเจาหนาที่บริหารเสนอใหที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 ที่ประชุม
เมื่อ วัน ที่ 7 เมษายน 2559 ให ที่ประชุ มพิ จารณารับ รอง ซึ่ งบริษั ทฯ ได มีการบันทึ กรายงานไว อย างถูกต อง และไดนํ าส งต อ
วาระที่ 1
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ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและกระทรวงพาณิชยภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด พรอมทั้งเผยแพรในเว็บไซทของ
บริษัทฯ แลว
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเสียงขางมากรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 ดวย
คะแนนเสียงของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้
เห็นดวย
2,335,999,911 เสียง
รอยละ
99.19
ไมเห็นดวย
0 เสียง
รอยละ
0.00
งดออกเสียง
19,130,000 เสียง
รอยละ
0.81
วาระที่ 2

รับทราบผลการดําเนินงานประจําป 2559
ประธานเจาหนาที่บริหารแจงใหที่ประชุมทราบเกี่ยวกับโครงสรางการถือหุนภายในกลุมบริษัทมีดังนี้

โดยผลการดําเนินงานในป 2559 ปรากฏในรายงานประจําปที่ไดจัดสงไปใหแกผูถือหุนทุกราย ซึ่งในป 2559 ผล
ดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทยอยโดยสรุปมีดังนี้
หนวย: ลานบาท

งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560
212.76
278.24
-607.16
-1,507.08

รายการ
รายได
กําไร (ขาดทุน)
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สินทรัพยรวม
หนี้สินรวม
สวนของผูถือหุน
ขาดทุนตอหุน (บาท)

3,362.98
1,035.60
2,327.38
-0.097

2,178.39
1,525.34
653.05
-0.239

ทั้งนี้ ผลการดํ าเนิน งานโดยแยกตามประเภทกลุ มธุ รกิ จแบง เปน 2 ส วนหลั กๆ คื อกลุมสื่ อและกลุ มไอที และ
สิ่งแวดลอม โดยในป 2559 ธุรกิจกลุมสื่อมีรายไดรวม 231.54 ลานบาท และกลุมไอทีและสิ่งแวดลอมมีรายไดรวม 83.87 ลาน
บาท และกลุมสื่อมีผลขาดทุนรวม 541.12 ลานบาท และกลุมไอทีและสิ่งแวดลอมมีผลขาดทุน 12.06 ลานบาท รวมผลขาดทุน
จากการดําเนิ นงานเปนจํานวน 553.18 ลานบาท ซึ่งเมื่อเทีย บกับผลการดํา เนินงานในป 2558 ที่บริษัทฯ มี ผลขาดทุนรวม
607.24 ล านบาท กลุม บริษั ทมี ผลขาดทุน ลดลงจากป กอ นรอ ยละ 8.90 แต เ นื่อ งจากในป 2559 บริษั ทฯ มีการตั้ งด อยค า
ใบอนุญาตโทรทัศนดิจิทัล 953.90 ลานบาท จึงทําใหผลขาดทุนรวมในป 2559 เปนจํานวน 1,507.08 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป
กอนประมาณ 900 ลานบาท โดยในสวนรายไดหากแยกตามประเภทธุรกิจจะเปนในสวนของธุรกิจโทรทัศน รอยละ 49 ธุรกิจไอ
ทีและสิ่งแวดลอม รอยละ 27 ธุรกิจนิว มีเดีย รอยละ 12 ธุรกิจหนังสือพิมพ รอยละ 7 และวิทยุ รอยละ 5 ซึ่งคณะกรรมการ
เห็นสมควรใหเสนอใหที่ประชุมรับทราบผลการดําเนินงานขางตน โดยในวาระนี้จะไมมีการลงมติ เนื่องจากเปนวาระรับทราบ
โดยมีผูถือหุนซักถามและเสนอแนะดังตอไปนี้
นายภูวนารถ ณ สงขลา -ตัวแทนสมาคมสงเสริมนักลงทุนไทย
- การเพิ่มทุนแบบ PP ใหแกนักลงทุน 4 รายเปนเงินเพิ่มทุนประมาณ 466 ลานบาท แตสํานักงาน กลต. ไมเห็น
ดวยนั้น การเพิ่มทุนไมไดดังกลาว มีผลกระทบตอการดําเนินงานหรือไม
- สาเหตุใดที่สํานักงาน กลต.ไมเห็นดวยกับการเพิ่มทุน ขอรับทราบความเห็นจากประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานเจาหนาที่บริหาร
- การเพิ่มทุนไมไดเนื่องจากบริษัทฯ ไมสามารถดําเนิน การจดทะเบียนได โดยสาเหตุเปนไปตามที่ไดชี้แจงใน
รายงานทางการเงิน ซึ่งสํานักงาน กลต. ไดแนะนําใหบริษัทฯ ขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนใหม หากมีความประสงคจะเพิ่มทุน
ดังกลาว ซึ่งขณะนี้บริษัทฯ อยูระหวางการพิจารณาแนวทางแกไขตามคําแนะนําของสํานักงาน กลต. โดยผลกระทบที่เกิดขึ้น
บริษัทฯ จะแสวงหาแหลงกูยืมเงิน เพื่อแกไขปญหาเงินทุนหมุนเวียนในระยะสั้น
นายพินิจ วุฒิพันธุ ประธานกรรมการตรวจสอบ
- บริษัทฯ ไดมีการพิจารณาเรื่องนี้ในการประชุมคณะกรรมการ ซึ่งจะไดพิจารณาแนวทางแกไขปญหาที่เกิดขึ้น
ตามคําแนะนําของสํานักงาน กลต.ตอไป
นางสาวพัชรินทร ชาญเมธา-ผูถือหุน
- เหตุใดจึงมีการตั้งสํารองดอยคาใบอนุญาตโทรทัศนดิจิทัลทีเดียวทั้งกอน มีผลตอกระแสเงินสดหรือไม เพราะ
ทําใหสวนผูถือหุนลดลงเปนจํานวนมาก ในขณะเดียวกันทําใหผลขาดทุนเพิ่มสูงขึ้น
- ธุรกิจไอทียังมีผลขาดทุน 12 ลานบาท เหตุใดจึงไมพิจารณายุติธุรกิจไอที และมุงเนนเฉพาะสื่ออยางเดียว
- รายไดจากเงินปนผลมาจากที่ใด
- บริษัท กรีนเน็ต 1282 จํากัด ดําเนินธุรกิจอะไร มีการนํารายไดมารวมในงบการเงินเปนสัดสวนเทาไร
- หนังสือพิมพ ฐานเศรษฐกิจ มีรายไดเปนสัดสวนเทาไรตามงบการเงินรวม
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ประธานเจาหนาที่บริหาร
- การตั้งสํารองดอยคาไมมีผลตอกระแสเงินสด การตั้งสํารองดอยคา อันเนื่องมาจากตามมาตรฐานทางบัญชี
กําหนดใหมีการทบทวนมูลคาลงทุน ผลจากการทบทวน การประเมินการผลการดําเนินงานของธุรกิจทีวีดิจิทัลจะมีผลขาดทุน
เปนเวลานาน และแนวโนมการเติบโตของทีวีดิจิทัลยังไมเปนไปตามที่วางเปาหมายไว แตบริษัทฯ ยังคงคาดหวังวาอุตสาหกรรม
ทีวีดิจิทัลจะเติบโตอยางกาวกระโดดในอีก 2-3 ปขางหนา โดยเฉพาะเมื่อมีการปดทีวีระบบอนาล็อก ซึ่งมีงบโฆษณารอยละ 65
ดังนั้นจึงคาดวา หากมีการปดทีวีระบบอนาล็อก งบโฆษณารอยละ 65 นาจะยายมาที่กลุมทีวีดิจิทัล ซึ่งในการทําประมาณการ
การลงทุนซึ่งจัดทําโดยที่ปรึกษาทางการเงิน รายไดที่เพิ่มในแตละปยังไมมาก จึงทําใหตองตั้งสํารองดอยคา อยางไรก็ดี ไมไดสื่อ
วา จะตองมีการหยุดธุรกิจลง เนื่องจากบริษัทฯ ยังคงถือใบอนุญาตอยูซึ่งยังเหลือระยะเวลาอีก 12 ป และมีแนวโนมวา นาจะ
ขยายระยะเวลาออกไปอีก อันเนื่องมาจากขอเรียกรองของกลุมผูประกอบการธุรกิจทีวีดิจิทัล ขอยืนยันวา การตั้งสํารองดอยคา
ไมมีผลตอกระแสเงิน สด และเปนไปตามมาตรฐานป ญชี ซึ่ งหากในป นี้ผลการดํ าเนิน งานดี ขึ้น ก็อาจจะเสนอใหผูสอบบัญชี
พิจารณาตั้งสํารองดอยคาลดลงบางสวนได
- รายไดรวมของกลุมไอทีและสิ่งแวดลอม รอยละ 27 สวนใหญมาจากธุรกิจสิ่งแวดลอม โดยผลขาดทุน 12 ลาน
บาทเกิดจากดอกเบี้ย จากการกู ยืมเงินจากบริษัทแม และคาเสื่ อมของทรั พยสิน ดัง นั้นโดยรวมธุรกิจไอทีและสิ่งแวดลอมยัง มี
แนวโนมในดานบวก สรางรายไดใหกลุมบริษัทถึงรอยละ 27 และผลขาดทุน 12 ลานบาทยังเปนสวนนอยมากหากเทียบกับผล
ขาดทุนของธุรกิจกลุมสื่อ ซึ่งคาใชจายของธุรกิจสื่อสวนใหญเปนคาใชจายคงที่ โดยหากสามารถสรางรายไดเพิ่มขึ้นได ก็นาจะ
ทํากําไรได
- เงินปนผลที่สอบถามมาจากเงินปนผลของหุน NMG
- บริษัท กรีนเน็ต 1282 จํากัด ประกอบธุรกิจทางดานนิว มีเดีย เปนหลัก
- ในป 2559 หนังสือพิมพฐานเศรษฐกิจมีรายไดรอยละ 7 ของรายไดทั้งหมด เนื่องจากเพิ่งเรมดําเนินการภายใต
บริษัท นิวส เน็ตเวิรค มัลติมีเดีย จํากัด เพียง 3 เดือน
ผูถือหุน-ไมแจงชื่อ
- ตามที่ชี้แจงวา จะเสนอใหผูถือหุนพิจารณาเรื่องเพิ่มทุนใหม มีแนวทางอยางไร จะเปนการเพิ่มทุนครั้งใหม หรือ
แกไขของเกา
ประธานเจาหนาที่บริหาร
- อยูระหวางการพิจารณาแนวทาง โดยของเกาก็จะหาทางแกไขปญหา สวนที่จะเสนอใหผูถือหุนพิจารณาก็จะ
เปนของใหม ซึ่งของเดิมก็อยูระหวางเจรจา โดยมีแนวทางหลักๆ 2 แนว คือ (1) คืนหนี้ เนื่องจากเงินที่รับมาและเพิ่มทุนไมได
ปจจุบันบันทึกเปนบัญชีเจาหนี้อยู หรือ (2) แปลงหนี้เปนทุน ซึ่งอยูระหวางการพิจารณารายละเอียด ซึ่งจะเสนอใหที่ประชุมผูถือ
หุนพิจารณาอีกครั้ง
นางสาวพัชรินทร ชาญเมธา-ผูถือหุน
- คาใชจายเกี่ยวกับ CNN เปนอยางไร
กรรมการผูจัดการใหญ
- ในแงการทํางานเปนรูปแบบพันธมิตการทํางานกั บ CNN ซึ่งมีตนทุนคาใชจายแตไมเยอะมาก ถาเทียบกั บ
ปจจัยหลักๆ ที่ CNN เขามาเปนพันธมิตรและสนับสนุนการทํางานรวมกันในอนาคต เพื่อยกระดับมาตรฐานในการทํางานของ
ทีมงาน ตอนนี้บรรณาธิการและทีมงานบางสวนก็เดินทางไปรับการฝกอบรมจาก CNN ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา และตั้งแตเดือน
พฤษภาคมเปนตนไป ทีมงาน CNN ก็จะเดินทางมาที่บริษัทฯ เพื่อเขาอบรมทีมงานทุกแผนก เชน ทีมกลอง ชางภาพ สตูดิโอ
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การยกระดับการทํางานก็จะชวยสรางความนาเชื่อถือใหองคกรมากขึ้น รวมสรางความเชื่อมั่นใหแกลูกคา ซึ่งจะชวยสนับสนุน
งานขายไดดีขึ้น โดยตั้งแตเปดตัว CNN ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2559 ก็ไดรับผลตอบรับที่ดีจากลูกคา
นางสาวพัชรินทร ชาญเมธา-ผูถือหุน
- ลักษณะคาใชจายเปนอยางไร เปนกําหนดตายตัว จายเปนรายเดือน และคาใชจายมีบันทึกในงบการเงินแลว
หรือไม
กรรมการผูจัดการใหญ
- คาใชจายเปนรายป
ประธานเจาหนาที่บริหาร
- คาใชจายเปนรายป ผอนจายเปนรายเดือน แตในรายละเอียดไมสามารถเปดเผยได เนื่องจากเปนขอตกลงเก็บ
รักษาขอมูลความลับที่บริษัทฯ ลงนามไว โดยคาใชจายจะบันทึกบัญชีในไตรมาสที่ 1/2560
นายฮั้งใช อัคควัสกุล-ผูถือหุน
- ใหชวยชี้แจงราคาเสนอขายหุน PP
นายฉายศิลป เชี่ยวชาญพิพัฒน-ผูถือหุน
- ขอทราบกลยุทธและวิสัยทัศนในการปรุงปรุงและแกไขผลขาดทุนจากการดําเนินงานของบริษัท
ประธานเจาหนาที่บริหาร
- ราคาหุนที่เสนอขาย เปนไปตามที่แจงขอมูลตอตลาดหลักทรัพย 0.077 บาท และ 0.079 บาท สวนในแผน
แกไขปญหาผลขาดทุน โดยธุรกิจไอทีและสิ่งแวดลอมนาจะดําเนินไปไดและมีแนวโนมที่ดีขึ้น สําหรับธุรกิจสื่อ กรรมการผูจัดการ
ใหญ เ ป น ผู ดู แ ลแผนปฏิ บั ติ ก ารในกลุ ม สื่ อ ซึ่ง ประกอบด ว ยโทรทั ศ น วิ ท ยุ หนั ง สื อ พิม พ และนิ ว มี เ ดี ย ซึ่ ง จะเป น ผู ชี้ แ จงใน
รายละเอียด
กรรมการผูจัดการใหญ
- เดิมจากที่บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจโทรทัศน ตอในป 2558 ก็ไดขยายธุรกิจไปยังสื่อวิทยุ และในปที่แลวมีทําสัญญา
ใชเครื่องหมายการคา ฐานเศรษฐกิจ เพื่อผลิตและจําหนายหนังสือพิมพ ฐานเศรษฐกิจเปนเวลา 30 ป โดยวัตถุประสงคในการ
ขยายธุรกิจไปในหลายชองทาง ก็เพื่อตอบสนองผูบริโภคและลดขอจํากัดในการขายโฆษณา เพราะหากเรามีสื่อเพียงชองทาง
เดียวก็จะแขงขันกับผูประกอบการรายอื่นไดยาก ซึ่งจากการดําเนินงานมา 2 ป จะเห็นไดวา ชองอื่นๆ ที่ไมไดอยูในหมวดสาระ
ขาวก็มีการทํารายการขาวเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจากการที่มีการเสวนารวมกันและการรับฟงความความเห็นของลูกคา การที่จะอยูใน
อุ ต สาหกรรมสื่ อ โทรทั ศ น ไ ด จ ะต อ งมี การกํ า หนดตั ว เองให ชั ด เจนว า เป น สื่ อ ประเภทใด ซึ่ ง เป น เรื่ อ งที่ ลู ก ค า ต อ งการใช
ประกอบการตัดสินใจในการซื้อโฆษณา ดังนั้นภายใตการแขงขันดังกลาว การตัดสินใจเปนพันธมิตรกับ CNN ก็เพื่อยกระดับ
ของชองสปริงนิ วส เพื่อ กลุมเป าหมายคนทํางานหรือนั กธุรกิจ โดยมุง เนนผูที่ อาศัยในกรุงเทพมหานครหรือเมืองใหญๆ และ
เพื่อใหเปนสถานีขาวที่แตกตางจากสถานีโทรทัศนอื่นอีก 23 ชอง โดยการเปนพันธมิตรไมไดเพียงตองการเนื้อหารายการ แต
ตองการการถายทอดทางความรูและเทคโนโลยี เพราะการที่ CNN ประสบความสําเร็จเปนสถานีขาวซึ่งมีคนดู breaking news
เปนอันดับหนึ่งของโลกมาชวยฝกอบรมทั้งรูปแบบการทําขาวและเทคโนโลยีตางๆ จะพัฒนาสถานีและทีมงานขาวมีความเปน
มืออาชีพมากขึ้น เพื่อตอบสนองกลุมเปาหมายที่กลาวมาขางตน โดยที่ผานมาก็ไมไดนิ่งนอนใจรอรายไดในสวนโทรทัศนดิจิทัล
เพียงอยางเดียว ซึ่งแนวโนมในปจจุบันรายไดจากโทรทัศนเริ่มนอยลงในขณะที่นิว มีเดีย หรือโซเชี่ยล มีเดีย มีแนวโนมเพิ่มขึ้น
ซึ่งบริษัทฯ เล็ งเห็นถึงความสําคัญดังกลา ว โดยใหทีมงานบางสวนศึก ษาเรื่องดังกลาว โดยที่ทา นผูถือหุนถามเรื่องธุรกิจของ
บริษัท กรีน เน็ต 1282 จํา กัด ซึ่ งเป นบริษั ทที่ป ระกอบธุรกิจดา นนิว มีเดี ย และโซเชี่ย ล มีเ ดีย ซึ่งจากงบการเงินจะเห็น ไดว า
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แนวโนมรายไดดีขึ้นและนาจะทํากําไรไดในไตรมาสที่ 1 โดยบริษัท กรีนเน็ต 1282 จํากัด จะเปนปจจัยสําคัญในการขับเคลื่อน
ธุรกิจในสภาวะที่มีการแขงขันสูงในปจจุบัน สําหรับธุรกิจหนังสือพิมพฐานเศรษฐกิจ การตัดสินใจเขาดําเนินการธุรกิจวิทยุก็เพื่อ
เพิ่มชองทางและความสามารถในการแขงขันในอุตสาหกรรมสื่อ ในสวนตนทุนไมไดสูงมาก เนื่องจากมีการใชทีมขาวรวมกันกับ
ชองสปริงนิวส ซึ่งสื่อทุกสื่อจะตองใชระยะเวลาในการสรางความเชื่อมั่นใหกับผูบริโภคและลูกคา โดยในรอบ 1 ปที่ผานมา จาก
การสํารวจความนิยมถือวา เปนที่นาพอใจเชื่อมั่นวา ในปนี้จะสามารถทํากําไรได ในสวนของหนังสือพิมพ ฐานเศรษฐกิจ แมวา
ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพจะอยูในขาลงก็ตาม แตที่บริษัทฯ ตัดสินใจเขาลงทุน เพราะบริษัทฯ วางเปาหมายใหฐานเศรษฐกิจไมใชแ ค
หนังสือพิมพธุรกิจรายสัปดาห แตตั้งใจจะสรางเปนแบรนดสื่อธุรกิจและเศรษฐกิจที่มีความนาเชื่อถือ ซึ่งไมจํากัดตัวเองแคใน
หนังสือพิมพ ดังจะเห็นไดวา เริ่มมีรายการในชองสปริงนิวส รวมถึงสื่อออนไลนตางๆ ซึ่งชื่อเสียงฐานเศรษฐกิจตลอดระยะเวลา
30 ปที่ผานมาก็ไดรับความมั่นใจและความนาเชื่อถือทั้งผูบริโภคและลูกคา ดังนั้นบริษัทฯ จึงมุงหวังวา การทําธุรกิจสื่อโดยใหมี
การทํางานรวมกัน เพื่อยกระดับการเปนสื่อที่ครบวงจร เพื่อใหอนาคตจะไดมีรายไดกลับมา
นายสนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม กรรมการ
- ตามที่ทานผูถือหุ นสอบถามนั้ น ธุรกิจสื่อ จะดํา เนินไดตองมีแบรนด ซึ่ งภายใตแบรนด News Network จะ
ประกอบไปดวย 4 แบรนดคือ สปริงนิวส ฐานเศรษฐกิจ ทีนิวส และ CNN โดยการที่ประสานทั้ง 4 แบรนดก็เพื่อทําใหตอบสนอง
กลุมลูกคาไดทุกกลุม และในการบริหารจัดการก็จะสอดประสานรวมกัน โดยฐานเศรษฐกิจก็ตองมาชวยดานวิทยุและโทรทัศน
ทีนิวสและบริษัท กรีนเน็ต 1282 จํากัด มีความชํานาญดานนิว มีเดีย ก็จะมาชวยเสริมดานนิว มีเดีย ซึ่งทําใหตนทุนการผลิต
ลดลง เพราะกองบรรณาธิการจะนําเนื้อหา (content) ที่ตางมีความชํานาญคนละดานมานําเสนอ เพื่อออกไปในสื่อของตัวเอง
ได อ ย า งครบถ ว นทุ ก segment เช น ที นิ ว ส เชี่ ย วชาญเรื่ อ งการเมื อ ง แต ไ ม เ ชี่ ย วชาญเรื่ อ งเศรษฐกิ จ ก็ จ ะได ข อ มู ลจาก
ฐานเศรษฐกิจมาเชื่อมโยงและทําใหขอมูลดานเศรษฐกิจของสปริงนิวสและทีนิวสครบถวนขึ้น ในขณะที่ทีนิวสมีจุดแข็งทางดาน
การเมืองก็จะชวยเสริมเนื้อหาดานการเมืองใหแกสปริงนิวสและฐานเศรษฐกิจ นอกจากนี้การนําทั้ง 4 แบรนดมาเชื่อมโยงกันก็
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกคือ งานดานนิว มีเดีย โดยหากมีการศึกษางบโฆษณาในสื่อมีเดียอื่นจะลดลง ในขณะที่นิว
มีเดีย หรือโซเชี่ยล มีเดีย เพิ่มสูงขึ้น ประมาณรอยละ 30-40 และประมาณการแนวโนมรายไดของนิว มีเดียปนี้อยูที่ประมาณ
100 ลานบาท ดังนั้นการที่มีการปรับเปลี่ยนโครงสรางองคกรของบริษัทฯ จะทําใหรองรับการทํางานในอนาคต ซึ่งไมใชเพียงผู
ถือหุนอยูในความเสี่ยง กรรมการทุกคนที่เขามาทํางานก็รวมอยูในความเสี่ยงดวย โดยที่ผานมาตองยอมรับวา ธุรกิจสื่ออยูใน
ความยากลํา บาก กรรมการและผูบ ริหารก็ไ ดใ ชความพยายามใหธุ รกิจ ประสบความสํา เร็จ จึ งอยากใหทา นผู ถือหุ นชว ยกั น
สื่อสารใหเขาใจวา การที่ทานถือหุนธุรกิจสื่อ ตองเชื่อมั่นในอุดมการณของความเปนสื่อ และการทํากําไรไดในระยะสั้นเปนไปได
ยาก ทิศทางและนโยบายจากนี้ตอไปกรรมการจะนําพาองคกรใหเจริญกาวหนาตอไป

หมายเหตุ

ระหวางดําเนินการประชุมในวาระที่ 2 มีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเองและโดยการมอบฉันทะ เพิ่มอีก 1 คน นับจํานวนหุนได
532,000 หุน รวมเปนผูถือ หุนเขารว มประชุมด วยตนเองและโดยการมอบฉั นทะจํานวน 127 คน นับจํา นวนหุนได รวมทั้งสิ้ น
2,355,661,911 หุน คิดเปนรอยละ 37.44 ของหุนที่จําหนายไดทั้งหมด และเนื่องจากในวาระนี้เปนวาระรับทราบจึงไมมีการ
ลงคะแนน

มติ

ที่ประชุมรับทราบผลการดําเนินงาน
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วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกําไรขาดทุน และงบการเงินอื่นๆ ประจําป 2559 สิ้นสุด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ประธานฯ เสนอใหที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกําไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จ และ
งบการเงินอื่นๆ ประจําป 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผานการตรวจสอบและรับรองโดยไมมีเงื่อนไขจากผูสอบ
บัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ทั้งนี้รายละเอียดเปนไปตามที่ไดรายงานผลการดําเนินงาน บริษัทฯ ผลขาดทุนเพิ่มทุนสวนใหญ
จากการตั้งสํารองดอยคาใบอนุญาตโทรทัศนดิจิทัล และมีหนี้สินเพิ่มขึ้นจากเงินคาหุนที่เพิ่มทุนไมไดและการกูยืมเงินระยะสั้น
เพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียน โดยคณะกรรมการมีความเห็นใหนําเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560 พิจารณาอนุมัติ
งบการเงินดังกลาว
โดยมีผูถือหุนซักถามและเสนอแนะดังตอไปนี้
นางสาวพัชรินทร ชาญเมธา-ผูถือหุน
- รายไดรอยละ 12 คิดเปนเงินเทาไร และงบรายไดจากนิว มีเดีย 100 ลาน บริษัทฯ คาดวา จะไดเทาไร
นายสนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม กรรมการ
- สําหรับรายไดจากนิว มีเดีย คาดวา เฉลี่ยเดือนละ 6-7 ลานบาท และจะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย โดยการดําเนินงาน
ของบริษัท กรีนเน็ต 1282 จํากัด ภายใตแบรนดทีนิวส มีผูเขาชมประมาณ 6 ลานครั้งและเปนอันดับสามของประเทศ และคาด
วาจะมีผูเขาชมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
ประธานเจาหนาที่บริหาร
- สําหรับรายไดนิว มีเดีย ปรากฏหมายเหตุประกอบเงินการเงิน 40 หนา 69 รายไดประมาณ 34.7 ลานบาท ซึ่ง
บริษัท กรีนเน็ต 1282 จํากัด มีการประกอบธุรกิจดานสื่อ สิ่งพิมพประเภทหนังสื อและนิว มีเดีย ซึ่งผลประกอบการสําหรับ 4
เดือนเติบโตใกลเคียงกับผลดําเนินงานของบริษัท กรีนเน็ต 1282 จํากัด ของปที่แลวทั้งป โดยคาดวา จะเปนกลไกสําคัญที่จะ
ชวยฟนฟูรายไดใหกับธุรกิจสื่อ
นายฉายศิลป เชี่ยวชาญพิพัฒน-ผูถือหุน
- ฝากเสนอใหพัฒนาใหเปนอันดับหนึ่งใหได เพื่อดึงกลุมลูกคาและเอเยนซี่ใหมาซื้อโฆษณา ควรจะมี รายการ
และผูดําเนินรายการที่เปน magnet ดึงกลุมผูชมใหเพิ่มมากขึ้น
นายบากบั่น บุญเลิศ-ผูถือหุน
- ในฐานะผูถือหุนและผูบริหารของชองสปริงนิวส ธุรกิจสื่อเหมือนอยูในสมรภูมิรบซึ่งแนวโนมและกลุมผูชมมี
การเปลี่ยนแปลงกันทั้งระบบ ผูประกอบการสื่อโทรทัศนมีผลขาดทุนเพิ่มขึ้น เวนเวิรคพอยทเพิ่มขึ้นเล็กนอย ปที่แลวมีการนํา
ฐานเศรษฐกิจ มาเชื่อมโยงสื่อเขาเปนเครือขาย เพื่อใหตอบสนองกลุมเปาหมายระดับคนทํางานและเจาของธุรกิจ จะทําใหสื่อ
ของเราไมตองแขงขันกับสื่ออื่น และนับตั้งแตชองสปริงนิวสเปนพันธมิตรกับ CNN และตอมาสื่ออื่นก็มีการนําเสนอโดยใชคําวา
breaking news เช นกั น ซึ่ งสื่ อ เห็ นว า breaking news กํ า ลั ง เป น กระแสโดยมี ช อ งสปริ ง นิ วส เ ป น ผูนํ า และระบบการวั ด
เรทติ้งแบบเดิมกําลังจะเปลี่ยนแปลง เพราะปจจุบันจะวัดจากนิว มีเดีย และโซเชี่ยล มีเดีย ซึ่งเปนแนวโนมของสื่อในอนาคต
รวมถึงเนื้อหาขาวของชองสปริงนิวสกําลังพัฒนาในรูปแบบที่มีความแตกตางจากสื่ออื่น ตลอดจนมีการเชื่อมโยงกับสื่อระดับ
โลก ทําใหรูปแบบเนื้อหาของชองสปริงนิวสมีเอกลักษณเปนของตนเอง
นายจารุพงศ จีนาพันธุ-ผูถือหุน
- เห็นดวยกับแนวทางในการแกไขปญหาและพลิกฟนธุรกิจของบริษัทฯ โดยเสนอแนะใหมีการกําหนดใหชอง
สปริงนิวสมีการสรางนวัตกรรมทางดานสื่ออยางนอย 2 เดือน 1 ชิ้น โดยตนเองอยากรับชมขาว แตอาจติดขัดเรื่องเวลา ก็จะใช
8 / 16

วิธีคน หาตามเว็บไซทต างๆ ซึ่ง อาจจะจริงหรือไมจริ งบา ง จึ งอยากให ชองสปริ งนิว สทํา เปน application เพื่อ รวบรวมขอมู ล
เกี่ยวกับขาวนั้นและความคืบหนาเปนอยางไร รวมถึงในระหวางออกอากาศโทรทัศน ก็อาจจะขึ้นเปน QR code เพื่อใหผูชม
สแกนเพื่อเขาไปดูขาวยอนหลังได เพราะกลุมผูชมที่เปนคนทํางานและนักธุรกิจสวนใหญยอมสามารถใชเครื่องมือสื่อสารและ
เทคโนโลยีใหมๆ ไดดี เพราะบราวเซอรคนหาตางๆ เปนปจจัยที่ดึงผูชมใหหนีจากการรับชมจากสื่อหลัก
นายพัชระ สารพิมพา-ผูถือหุน
- ในฐานะผูถือหุนและผูบริหาร สปริงเรดิโอ ขอเพิ่มเติมรายละเอียดในสวนวิทยุวา จากการเริ่มดําเนินงานวิทยุ
ตั้งแตป 2558 มีผลเรทติ้งที่ดีมาก ซึ่งการมีเรทติ้งที่ดีในระยะเวลาอันสั้นก็เนื่องมาจากชื่อของ สปริงนิวส และผูใหญระดับสูงสวน
ใหญรับฟงคลื่นสปริงเรดิโอ โดยการแขงขันของวิทยุไมสูงเทาโทรทัศน เชื่อวา มั่นใจวาจะคืนทุนไดในไมชา จึงอยากใหความ
มั่นใจตอผูถือหุน
นายจารุพงศ จีนาพันธุ-ผูถือหุน
- ฝากข อเสนอแนะเพิ่ม เติม วา ต นทุ นของช องสปริ งนิ วส นา จะลดลง เพราะมีการเชื่อ มโยงสื่อ หลายช องทาง
ดังนั้นจึงอยากฝากใหทํา breaking news และเสนอชองอื่น เชน โทรทัศนดาวเทียม เคเบิ้ลทีวี นาจะเปนจุดสรางรายไดเพิ่มเติม
ได หรืออาจจะสราง breaking news ภายใตแบรนดลูก
ผูถือหุน
- ภายในปนี้จะมีการเพิ่มทุนหรือไม
- จะมีสวนแบงงบโฆษณาเพิ่มขึ้นภายหลังจากมีการยกเลิกโทรทัศนระบบอนาล็อกหรือไม อยางไร
ประธานเจาหนาที่บริหาร
- ภายในปนี้นาจะมีการเพิ่มทุน โดยยังอยูระหวางการพิจารณาชวงเวลาและเงื่อนไขใหมีความเหมาะสม
- หากมีการยกเลิกระบบอนาล็อก คาดวา งบโฆษณาก็จะมีการกระจายมายังสื่อชองตางๆ ซึ่งจากแผนกลยุทธ
และขอเสนอแนะต างๆ ที่ท านผูถือหุ นเสนอ เชื่อมั่นว า จะสามารถมีง บโฆษณาเพิ่มขึ้น ซึ่งงบโฆษณาเปน เพียงสว นหนึ่งของ
รายได โดยปจจุบันบริษัทฯ มีรายไดจากชองทางอื่น เชน การจัดอีเวนท การจัดสัมมนา เปนตน โดยในวันนี้ก็มีการจัดสัมมนา
e-payment ซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังเปนประธานฯ และกําลังพิจารณาการรับงานซึ่งเปนงานใหญๆ ระดับประเทศ
หมายเหตุ

กอ นเริ่ม ลงมติใ นวาระที่ 3 มี ผูถื อ หุ นเข า ร วมประชุม ด ว ยตนเองและโดยการมอบฉั นทะ เพิ่ม อี ก 11 คน นับ จํ า นวนหุ น ได
14,616,419 หุน รวมเปนผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเองและโดยการมอบฉันทะจํานวน 138 คน นับจํานวนหุนไดรวมทั้งสิ้น
2,370,278,330 หุน คิดเปนรอยละ 37.67 ของหุนที่จาํ หนายไดทั้งหมด

มติ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล ว มี ม ติ เ สี ย งข า งมากรั บ รองงบแสดงฐานะทางการเงิ น งบกํ า ไรขาดทุ น แบบ
เบ็ดเสร็จ และงบการเงินอื่ นๆ ประจําป 2559 สิ้นสุด ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามที่ประธานเจาหนาที่บริ หารเสนอตอ ที่
ประชุมดวยคะแนนเสียงของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
วาระที่ 4

2,360,103,413
4,744,917
5,430,000

เสียง
เสียง
เสียง

รอยละ
รอยละ
รอยละ

พิจารณาจัดสรรผลกําไรและงดจายเงินปนผลของป 2558
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99.57
0.20
0.23

ประธานเจ าหน าที่ บ ริห ารเสนอต อที่ ป ระชุ มว า เนื่ องจากงบการเงิ นของบริ ษัท ฯ ปรากฏผลขาดทุ นจากการ
ดําเนิน งานของบริ ษัทฯ ตามงบการเงินรวม จํ านวน 1,507.08 ลา นบาท จึงทํา ใหไม สามารถจัด สรรกํ าไร สําหรั บป 2559 ได
อีกทั้งการจายเงินปนผลนั้นตองจายจากผลกําไรเทานั้น ทําใหไมสามารถจายเงินปนผลได จึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณางด
จายเงินปนผล
โดยมีผูถือหุนซักถามและเสนอแนะดังตอไปนี้
นางสาวพัชรินทร ชาญเมธา-ผูถือหุน
- มีวิธีการแกไขผลขาดทุนสะสมอยางไร เพราะหากยังคงมีขาดทุนสะสมก็ไมสามารถจายเงินปนผลได
ประธานเจาหนาที่บริหาร
- มีวิธีก ารจัดการผลขาดทุน 2 วีธี โดย วิธีแรกคือ ทํากําไรใหม ากที่สุด หรือวิ ธีที่สองเปนวิ ธีเรง รัด โดยหากมี
สัญญาณที่ชัดเจนวา จะมีผลกําไร ก็จะดําเนินการลดทุน เพื่อลางขาดทุนสะสม โดยจะเปนการลดมูลคาหุนที่ตราไว เพื่อไมให
กระทบกับราคาหุนของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพยฯ
หมายเหตุ

กอนเริ่มลงมติในวาระที่ 4 มีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเองและโดยการมอบฉันทะ เพิ่มอีก 1 คน นับจํานวนหุนได 30,200 หุน
รวมเปนผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเองและโดยการมอบฉันทะจํานวน 139 คน นับจํานวนหุนไดรวมทั้งสิ้น 2,370,308,530 หุน
คิดเปนรอยละ 37.67 ของหุนที่จําหนายไดทั้งหมด

มติ ที่ประชุมพิ จารณาแลวมีมติเ สียงขางมากอนุมั ติใหงดจา ยเงินปน ผล ตามที่ประธานเจาหน าที่บริหาร
เสนอตอที่ประชุมดวยคะแนนเสียงของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้
เห็นดวย
2,357,302,193 เสียง
รอยละ
99.45
ไมเห็นดวย
9,656,337 เสียง
รอยละ
0.41
งดออกเสียง
3,350,000 เสียง
รอยละ
0.14
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ
โดยที่ในวาระนี้ ประธานฯ, นายอภิวุฒิ ทองคํา, นายอารักษ ราษฎรบริหาร และนางสาววทันยา วงษโอภาสี
กรรมการเปนผูมีสวนไดเสีย จึงขอออกจากหองประชุมระหวางดําเนินการประชุมในวาระนี้ โดยประธานไดมอบหมายใหศาตรา
จารยพิเศษประสพสุข บุญเดช รองประธานกรรมการ เปนประธานที่ประชุม
ศาสตราจารยพิเศษประสพสุข บุญเดช แถลงวา ตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอที่ 13 กําหนดวา ในการประชุม
สามัญผูถือหุนประจําป ใหกรรมการออกจากตําแหนงจํานวนหนึ่งในสาม ซึ่งกรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระในปนี้ มี
จํานวน 4 คน ประกอบดวย
5.1 นายมีชัย
ฤชุพันธุ
5.2 นายอภิวุฒิ
ทองคํา
5.3 นายอารักษ
ราษฎรบริหาร
5.4 นางสาววทันยา วงษโอภาสี
นอกจากนี้มีผูถือหุนเสนอชื่อบุคคลตนเองเพื่อเขารับเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัท 2 ราย ไดแก
5.5 นายคมสัน
เลิศฤทธิ์ศิริกุล
5.6 นายศราวุธ
ตุรงควัฒนา

วาระที่ 5
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โดยคณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ซึ่ ง ไม ร วมกรรมการผู มี สว นได เ สี ย ได พิ จ ารณาประวั ติ แ ละคุ ณสมบั ติ การเป น
กรรมการของกรรมการที่ ตองออกตามวาระทั้ง 4 คน และบุ คคลที่ผูถือ หุนเสนอชื่ อทั้ง 2 คนแลว เห็น วาเปนผูที่ มีคุณสมบั ติ
ครบถวน ไมมีลักษณะตองหามเปนผูที่มีความรูความสามารถและมีประสบการณอันจะเปนประโยชนตอการดําเนินงานของ
บริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการซึ่งตองออกจากตําแหนง
ตามวาระทั้ง 4 คน ดังกลาวกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทฯตอไปอีกวาระหนึ่ง รวมถึงเลือกตั้งบุคคลที่ผูถือหุนเสนอ
ชื่อทั้งสองราย เพื่อดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัท โดยศาสตราจารยพิเศษประสพสุข บุญเดช มอบหมายใหนางสาวณิชชา
มีสุข เปนผูชี้แจงขั้นตอนวิธีการลงคะแนนอีกครั้งหนึ่ง
นางสาวณิชชา มีสุข แจงใหที่ประชุมทราบวา ผูถือหุนที่ไดรับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเปนกรรมการในวันนี้ไมได
ลงทะเบียนเขารวมประชุมทั้งสองทาน และไดอธิบายวิธีการลงคะแนนดังนี้
ดังนั้นวิธีการลงคะแนนจะปฏิบัติดังนี้
(1) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง
(2) ใหผูถือหุนออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล โดยในการประชุมครั้งนี้เรียงลําดับบุคคลใน
บัตรลงคะแนนตั้งแตวาระ 5.1 ถึง 5.6
(3) ผูถือหุนทําเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนวาระที่ 5.1-5.6 ใหครบถวน โดยเจาหนาที่จะเก็บบัตรลงคะแนน
วาระที่ 5.1-5.6 ในคราวเดียว เพื่อการจัดลําดับคะแนน บุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อเลือกตั้งเปนกรรมการแทนกรรมการที่ออกตาม
วาระในครั้งนี้
(4) บุคคลที่ไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการที่
เลือกตั้งในครั้งนี้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนที่เลือกตั้งในครั้งนี้ ใหผูเปน
ประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด เนื่องจากในปนี้มีกรรมการออกตามวาระเพียง 4 ทาน แตมีบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อเลือกตั้งเปน
กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระในครั้งนี้รวมเปนจํานวน 6 ทาน ทั้งนี้บุคคลที่ไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการจะเปนไป
ตามลําดับคะแนนสูงสุด 4 ลําดับแรก
หมายเหตุ

- ศาสตราจารยพิเศษประสพสุข บุญเดช รองประธานกรรมการ เชิญกรรมการที่ออกตามวาระกลับเขาหองประชุมเมื่อดําเนินการ
ลงมติเรียบรอย
- กอ นเริ่ม ลงมติ ในวาระที่ 5.1 มี ผูถื อหุ นเข าร วมประชุ มด วยตนเองและโดยการมอบฉั นทะ เพิ่ม อีก 1 คน นับ จํา นวนหุ นได
88,666,660 หุน รวมเปนผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเองและโดยการมอบฉันทะจํานวน 140 คน นับจํานวนหุนไดรวมทั้งสิ้น
2,458,975,190 หุน คิดเปนรอยละ 39.08 ของหุนที่จําหนายไดทั้งหมด

โดยผลการคะแนนตามรายบุคคลเปนดังนี้

5.1 นายมีชัย ฤชุพันธุ
5.2 นายอภิวุฒิ ทองคํา

เห็นดวย
2,439,778,689
2,412,778,613
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ไมเห็นดวย
13,759,181
32,423,577

งดออกเสียง
4,331,800
13,773,000

5.3 นายอารักษ ราษฎรบริหาร
5.4 นางสาววทันยา วงษโอภาสี
5.5 นายคมสัน เลิศฤทธิ์ศิริกุล
5.6 นายศราวุธ ตุรงควัฒนา

2,425,881,813
2,414,771,813
765,123,133
765,123,133

20,263,577
23,715,457
1,681,293,536
1,681,293,536

12,830,000
20,488,120
12,558,521
12,558,521

มติ ที่ประชุ มพิจารณาแล วมีมติเ สียงข างมากเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระตามลําดั บ
คะแนนสู ง สุด 4 ลํา ดั บแรก ได แก นายมี ชัย ฤชุพั นธุ นายอภิ วุฒิ ทองคํ า นายอารัก ษราษฎรบ ริ หาร และนางสาววทัน ยา
วงษโอภาสี ดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดวยคะแนนเสียงดังนี้
นายมีชัย ฤชุพันธ
เห็นดวย
2,439,778,689 เสียง
รอยละ
99.22
ไมเห็นดวย
13,759,181 เสียง
รอยละ
0.32
งดออกเสียง
4,331,800 เสียง
รอยละ
0.14
นายอารักษ ราษฎรบริหาร
เห็นดวย
2,425,881,813 เสียง
รอยละ
98.65
ไมเห็นดวย
20,263,577 เสียง
รอยละ
0.82
งดออกเสียง
12,830,000 เสียง
รอยละ
0.52
นางสาววทันยา วงษโอภาสี
เห็นดวย
2,414,771,813 เสียง
รอยละ
98.20
ไมเห็นดวย
23,715,457 เสียง
รอยละ
0.96
งดออกเสียง
20,488,120 เสียง
รอยละ
0.83
นายอภิวุฒิ ทองคํา
เห็นดวย
2,412,778,613 เสียง
รอยละ
98.12
ไมเห็นดวย
32,423,577 เสียง
รอยละ
1.32
งดออกเสียง
13,773,000 เสียง
รอยละ
0.56
พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ ป 2560
ประธานเจ า หน า ที่ บ ริ ห ารแถลงว า บริ ษั ท ฯ มี น โยบายในการกํ า หนดค า ตอบแทนกรรมการและกรรมการ
ชุดยอยใหอยูในระดับที่เหมาะสมและสอดคลองกับภาระหนาที่ในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชนสูงสุด ซึ่งเปนอัตราเทากับอัตรา
คาตอบแทนกรรมการที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 ซึ่งจะประกอบดวยคาตอบแทนรายเดือนและคา
เบี้ยประชุมเปนรายครั้ง ดังนี้
วาระที่ 6

คาตอบแทนกรรมการจายเปนรายเดือน
ประธานกรรมการ
กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร
กรรมการที่เปนผูบริหาร

35,000.00 บาท
30,000.00 บาท
ไมไดรับคาตอบแทนรายเดือน
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คาเบี้ยประชุมจายรายครั้งที่เขารวมประชุม
คาเบี้ยประชุมกรรมการ
กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร
ไมไดรับคาเบี้ยประชุม
กรรมการที่เปนผูบริหาร
6,000.00
บาท/ครั้ง
คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
8,000.00
บาท/ครั้ง
กรรมการตรวจสอบ
6,000,00
บาท/ครั้ง
คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและคาตอบแทน
8,000.00
บาท/ครั้ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
6,000.00
บาท/ครั้ง
ประธานกรรมการ
8,000.00
บาท/ครั้ง
กรรมการ
6,000.00
บาท/ครั้ง
บําเหน็จกรรมการ
ไมมี
โดยมีผูถือหุนซักถามและเสนอแนะดังตอไปนี้
นายฉายศิลป เชี่ยวชาญพิพัฒน-ผูถือหุน
- ฝากใหคณะกรรมการพิจารณาเรื่องการงดจายคาตอบแทนกรรมการ เนื่องจากขณะนี้บริษัทฯ ยังประสบภาวะ
ขาดทุน
นายประพันธ คุณมี-ผูถือหุน
- ตนเองติดตามสื่อมาตลอดและปจจุบันก็เห็นวา ชองสปริงนิวสเปนสื่อที่ดีสุดและเปนกลางที่สุด ซึ่งผลขาดทุน
ของธุรกิจสื่อ ผูลงทุนหรือผูถือหุนตองเขาใจกอนวา ขณะนี้อยูในชวงปฏิวัติดานสื่อ ซึ่งเสนอคณะกรรมการและผูบริหารทุกทาน
เองก็ทุมเท มุงมั่น และตั้งใจอยางมากที่นําไปบริษัทฯ สูความสําเร็จ ตนเองจึงขอเสนอใหจายคาตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ
โดยขอใหกําลังใจกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ และชองสปริงนิวสทุกทาน ใหประสบความสําเร็จโดยเร็ว
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติไมนอยกวาสองในสามใหกําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2560 ตาม
ที่ประธานเจาหนาที่บริหารเสนอตอที่ประชุมดวยคะแนนเสียงของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนดังนี้
เห็นดวย
2,372,791,733 เสียง
รอยละ
96.50
ไมเห็นดวย
71,643,457 เสียง
รอยละ
2.91
งดออกเสียง
14,540,000 เสียง
รอยละ
0.59

พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีป 2560
ประธานเจาหนาที่บริหารแถลงวา คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีสําหรับรอบป 2560
และเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณานําเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560 เพื่อพิจารณาแตงตั้งนางสาววรรญา
พุทธเสถียร ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4387 หรือนายเชิดสกุล อนมงคล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4996
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หรือนางสาววราภรณ อินรประสิทธิ์ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7881 หรือนางสาวจันทรา วองศรีอุดมพร ผูสอบบัญชี
รับอนุญาตเลขทะเบียน แหง บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จํากัด เปนผูสอบบัญชีประจําป 2560 ของบริษัทฯ โดยกําหนดคา
สอบบัญชีของรอบปบัญชี 2560 ของกลุมบริษัทเปนจํานวนเงิน 3,665,000 บาท โดยเฉพาะสวนของบริษัทฯ จํานวน 1,350,000
บาท เมื่อเทียบกับคาสอบบัญชีประจําป 2559 คาสอบบัญชีของกลุมบริษัทเพิ่มขึ้น 965,000 บาท และเฉพาะสวนของบริษัทฯ
เพิ่ มขึ้ น 120,000 บาท เนื่อ งจากบริ ษัท ฯ มี บริ ษัท ย อยเพิ่ ม ขึ้น รวมถึ งปริ มาณงานและจํ านวนรายการที่จ ะต อ งตรวจสอบมี
จํานวนมากขึ้น
ลําดับ

คาตอบแทนของผูสอบบัญชี

1

บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
บริษัทยอย

2
3
4
5
6
7
8
9

บริษัท สปริงนิวส คอรปอเรชั่น จํากัด
บริษัท เอ็นไวรอนเมนทอล โซลูชั่น อินทิเกรเตอร จํากัด
บริษัท ซิงค เทคโนโลยี จํากัด
บริษัท นิวส เน็ตเวิรค มัลติมีเดีย จํากัด
บริษัท รวมมือรวมใจ จํากัด
บริษัท สปริงนิวส เทเลวิชั่น จํากัด
บริษัท กรีนเน็ต 1282 จํากัด
บริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย
รวมสุทธิ

รวม (บาท)
ป 2558
ป 2559
ป 2560
1,130,000 1,230,000 1,350,000
380,000 460,000 600,000
250,000 265,000 345,000
140,000 160,000 170,000
76,000 150,000 180,000
65,000
65,000 250,000
130,000 150,000 160,000
175,000 220,000 300,000
- 310,000
2,346,000 2,700,000 3,665,000

โดยมีผูถือหุนซักถามและเสนอแนะดังตอไปนี้
นายฉายศิลป เชี่ยวชาญพิพัฒน-ผูถือหุน
- ในการลงคะแนนจะตองลงตามรายบุคคลใชหรือไม ดังนั้นบัตรลงคะแนนควรจะแยกเปนรายบุคคล
ประธานเจาหนาที่บริหาร
- ผูสอบบัญชีทั้ง 4 ราย เปนผูสอบบัญชีของบริษัท ไมไดแยกเปนรายบุคคล
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีม ติเสียงขางมากแตงตั้งนางสาววรรญา พุทธเสถียร ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 4387 หรือนายเชิดสกุล อนมงคล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4996 หรือนางสาววราภรณ อินทรประสิทธิ์
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7881 หรือนางสาวจันทรา วองศรีอุดมพร ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน แหง บริษัท ซี
ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จํากัด เปนผูสอบบัญชีประจําป 2560 ของบริษัทฯ โดยกําหนดคาสอบบัญชีของรอบปบัญชี 2560 เฉพาะ
สวนของบริษัทฯ จํานวนไมเกิน 1,350,000 บาท ตามที่ประธานเจาหนาที่บริหารเสนอตอที่ประชุมดวยคะแนนเสียงของจํานวน
เสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้
รอยละ
99.22
เห็นดวย
2,439,779,450 เสียง
ไมเห็นดวย
4,459,740 เสียง
รอยละ
1.18
งดออกเสียง
14,736,000 เสียง
รอยละ
0.60
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เรื่องอื่นๆ (ถามี)
ไมมีผูถือหุนทานใดเสนอเรื่องอื่นใดใหที่ประชุมพิจารณา
โดยมีผูถือหุนซักถามและเสนอแนะดังตอไปนี้
นายสมชาย มีเสน-ผูถือหุน
- ในฐานะผูถือหุนมักไดรับหนังสือแปลกๆ ที่โจมตีบริษัทฯ ซึ่งไมแนใจผูที่สงหนังสือดังกลาวมีจุดประสงคอะไร
เพราะหากหวังดีก็ควรมาหารือกันในที่ประชุมของบริษัทฯ ซึ่งตนเองในฐานะผูบริหารของบริษัทจดทะเบียนอีกแหงก็ไดรับทราบ
เรื่องการสงดังกลาวเชน เดียวกัน ซึ่งเขาใจวาเป นกลุมบุคคลเดียวกัน หากรูตัวผูกระทํา ควรมีการดํ าเนินคดี เพราะมีวิธีการที่
ถูกตองที่จะดําเนินการได เชน รองเรียน สํานักงาน กลต.
ผูถือหุน
- ประเด็นจดหมาย ตนเองก็ไดคุยกับผูถือหุนหลายรายวา มีจดหมายกลาวหาบริษัทแพรกระจายไป ซึ่งตนเองใน
ฐานะผูถือหุน รวมถึงผูบริโภคสื่อสปริงนิวส เกิดความไมมั่นใจ เหมือนวาผูกระทํามีผลประโยชนอยางใดอยางหนึ่ง เพราะทํา
เสมือนวาบริษัทฯ ไมนาลงทุน บริษัทฯ ควรมีมาตรการทางกฎหมายดําเนินการกับคนประเภทนี้ และไมรูวากลุมคนที่มุงทําลาย
เอารายชื่อผูถือหุนมาจากไหน
ประธานเจาหนาที่บริหาร
- บริษัทฯ ยึดถือจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจสื่อ โดยบริษัทฯ ไมเคยเอาเรื่องที่เปนปญหาสวนตัวไปปนกับ
การเสนอขาวของสื่อในเครือ เราเสนอขาวตามความเปนจริง ซึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นบริษัทฯ จะไดดําเนินการตรวจสอบ แตคงไมนําสื่อ
ในเครือไปเปดโปงผูไมหวังดีกับบริษัทฯ และบริษัทฯ จะไมใชสื่อในเครือในการใหคุณใหโทษกับบุคคลใดในปญหาสวนตัว
นายฮั้งใช อัคควัสกุล-ผูถือหุน
- ฝากให บริ ษัท ฯ พิจ ารณาการกํ าหนดเงื่อ นไขในการเพิ่ มทุ นครั้ง ตอ ไป ในเรื่ องของการไม กํา หนดราคาหรื อ
ชวงเวลาที่แนนอนวาเหมาะสมหรือไม เพื่อไมใหเกิดผลกระทบตอผูถือหุน
ศาสตราจารยพิเ ศษประสพสุข บุ ญเดช รองประธานกรรมการ กล าวขอบคุ ณผูถื อหุน ที่สละเวลามาเข ารว ม
ประชุมและขอใหผูถือหุนเดินทางโดยสวัสดิภาพ
ปดประชุม เวลา 12.35 น.

-ลงลายมือชื่อ…………………………………..
(นายมีชัย ฤชุพันธุ)
ประธานทีป่ ระชุม

-ลงลายมือชื่อ…………………………………..
(ศาสตราจารยพิเศษ ประสพสุข บุญเดช)
ประธานทีป่ ระชุม
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-ลงลายมือชื่อ…………………………………..
(นางสาวณิชชา มีสุข)
ผูบันทึกการประชุม
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