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รายงานการประชุมสามัญสามัญผูถือหุนประจําป 2560 
ของ 

บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 

เวลาและสถานที่ 
ประชุมเม่ือวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ หองประชุมออดิทอเรียม อาคารทรงกลม ช้ัน 3                

ศูนยประชุมวายุภักษ โรงแรมเซ็นทราศูนยราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร แจงวัฒนะ เลขที่ 120 หมูที่ 3 อาคารศูนยประชุม 
ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 
10210    

กรรมการท่ีเขารวมประชุม 
1. นายมีชัย ฤชุพันธุ ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 
2. ศาสตราจารยพิเศษประสพสุข บุญเดช รองประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 
3. นายอภิวุฒิ ทองคํา รองประธานกรรมการและประธานกรรมการสรรหา  
4. นายพินิจ วุฒิพันธุ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
5. นายจีระศักด์ิ  ธเนศนันท กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา 
6. พลอากาศโทชาติชาย รอดบุญพา กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
7. นายศุทธิชัย บุนนาค กรรมการและกรรมการสรรหา 
8. พลตํารวจเอก ดร. เรืองศักด์ิ จริตเอก กรรมการ 
9. นายสนธิญาณ ช่ืนฤทัยในธรรม กรรมการ 
10. รอยเอก หมอมราชวงศจุลรังษี ยุคล กรรมการ 
11. นายอารักษ ราษฎรบริหาร กรรมการและประธานเจาหนาที่บริหาร 
12. นางสาววทันยา วงษโอภาสี กรรมการและกรรมการผูจัดการใหญ 

เร่ิมการประชุม 
 นายมีชัย ฤชุพันธุ ประธานกรรมการ เปนประธานที่ประชุม โดยประธานกลาวเปดประชุมเวลา 10.05 น. และกลาว
ตอนรับผูถือหุนและอวยพรเนื่องในโอกาสวันปใหมของไทย โดยไดมอบหมายให นายอารักษ  ราษฎรบริหาร ประธานเจาหนาที่
บริหาร เปนพิธีกรช้ีแจงรายละเอียดแตละวาระการประชุมแทนประธานฯ  ประธานเจาหนาที่บริหารแนะนํากรรมการที่เขารวม
ประชุมและแถลงตอที่ประชุมวา มีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมจํานวน 126 คน นับจํานวนหุน
ได 2,355,129,911 หุน คิดเปนรอยละ 37.43 ของหุนที่จําหนายไดทั้งหมดของบริษัทฯ ซ่ึงเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหุนที่
จําหนายไดทั้งหมดของบริษัทฯครบเปนองคประชุม  

 กอนเขาสูระเบียบวาระการประชุม ไดมีการชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแตละระเบียบวาระใหผูถือหุนทราบ
ดังนี้ 
 1. การลงคะแนนเสียงพิจารณาการประชุมในแตละวาระ บริษัทฯ จะเลือกใชวิธีลงคะแนนแบบ 1 หุนเทากับ 1 เสียง 
โดยจะใชบัตรลงคะแนนที่เจาหนาที่ไดแจกใหกับทานผูถือหุนที่เขารวมประชุมทุกทาน โดยผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะ ตองออก
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เสียงลงคะแนนอยางหน่ึงอยางใด โดยชองที่ 1-ลงมติเห็นดวย ชองที่ 2 -ลงมติ ไมเห็นดวย และชองที่ 3-งดออกเสียง ทั้งนี้ไม
สามารถแบงการออกเสียงลงคะแนนเปนบางสวนได 
 2. เพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนน บริษัทฯ จะใชบัตรลงคะแนนเฉพาะ ในกรณีที่ผูถือหุนไมเห็นดวยหรืองดออก
เสียงเทานั้น และจะนําเอาคะแนนเสียงที่ได หักออกจากจํานวนหุนของผูถือหุนทั้งหมดที่เขารวมประชุมในแตละวาระ โดยใน
การประชุมคร้ังนี้มี 8 วาระ  
 3. การพิจารณาในแตละวาระ ประธานฯ จะเปนผูสอบถามเพื่อใหผูที่ไมเห็นดวยหรืองดออกเสียง ลงคะแนนเสียง
โดยการลงนามในบัตรลงคะแนนแลว ใหผูที่ไมเห็นดวยหรืองดออกเสียงยกมือเพื่อใหเจาหนาที่เก็บรวบรวมบัตรลงคะแนน 
 4. ในกรณีมอบฉันทะ 
  4.1 ผูรับมอบฉันทะจะตองออกเสียงลงคะแนนตามที่ผูมอบฉันทะระบุไวในหนังสือมอบฉันทะเทานั้น 
  4.2 หากผูมอบฉันทะไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวในหนังสือมอบฉันทะ 
หรือระบุไวไมชัดเจน หรือในกรณีที่การประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองอื่นใดนอกเหนือจากที่ระบุไวในหนังสือมอบ
ฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด ผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนได
ตามที่เห็นสมควร 
 5. ในระหวางการประชุม หากมีผูถือหุนเขามารวมประชุมเพิ่ม บริษัทฯ จะนับจํานวนผูถือหุนและจํานวนหุนใหมทุก
คร้ังที่มีผูถือหุนเขามารวมประชุมเพิ่ม โดยผูถือหุนทานที่เขามาใหมในระหวางการประชุมสามารถออกเสียงลงคะแนนไดเฉพาะ
วาระที่ยังไมลงมติในที่ประชุมเทานั้น ทั้งนี้ประธานฯ จะแจงจํานวนเสียงที่มาเพิ่มในแตละวาระใหที่ประชุมรับทราบ 
 6. ประธานฯ จะแจงผลคะแนนโดยระบุจํานวนหุนที่ลงมติเห็นดวย ไมเห็นดวย และงดออกเสียง 
 7. หากผูถือหุนทานใดสงแบบฟอรมโดยไมทําเคร่ืองหมายกากบาท ( x ) ในชองใดๆ จะถือวา ทาน "งดออกเสียง" ใน
วาระนั้น 
 8. ในวาระที่ 5 พิจารณเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและเสนอช่ือผูที่จะดํารงตําแหนงกรรมการ 
บริษัทฯ ไดกําหนดใหผูถือหุน ใชสิทธิออกเสียงเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคล และเพื่อความโปรงใสในการลงคะแนน    
ประธานฯ จะเชิญกรรมการและบุคคลที่ไดรับการเสนอช่ือเพื่อดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทออกนอกหองประชุมเปนการ
ช่ัวคราว และบริษัทฯ จะพักการลงทะเบียนเขารวมประชุมกอนการลงคะแนนในวาระที่ 5 เพื่อใหคะแนนเสียงรวมในวาระยอย
เทากันทุกวาระ 
 9. หลังจากจบการประชุม ขอใหผูถือหุนทุกทานจัดสงบัตรคะแนนทุกวาระคืนใหกับพนักงานซ่ึงจะยืนรอรับบัตร
ลงคะแนนที่ประตูทางออก 
 ทั้งนี้หากผูถือหุนทานใดมีขอคิดเห็นหรือซักถามใหยกมือขึ้นพรอมแจงช่ือและนามสกุล ในกรณีที่เปนผูรับมอบฉันทะ
ใหแจงวารับมอบฉันทะจากผูถือหุนทานใด เพื่อบริษัทจะไดบันทึกไวในรายงานการประชุมใหมีความสมบูรณและครบถวน และ
ตอจากนั้น ใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพื่อใหที่ประชุมรับทราบและตอบขอซักถามดังกลาว 
 ภายหลังจากการแจงวิธีการออกเสียง จึงไดนําเสนอที่ประชุมเขาสูระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 เม่ือวันท่ี 7 เมษายน 2559  
 ประธานเจาหนาที่บริหารเสนอใหที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 ที่ประชุม
เม่ือวันที่ 7 เมษายน 2559 ใหที่ประชุมพิจารณารับรอง ซ่ึงบริษัทฯ ไดมีการบันทึกรายงานไวอยางถูกตอง และไดนําสงตอ           
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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 
 ประธานเจาหนาที่บริหารแจงใหที่ประชุมทราบเก่ียวกับโครงสรางการถือหุนภายในกลุมบริษัทมีดังนี้ 
 

 

 โดยผลการดําเนินงานในป 2559 ปรากฏในรายงานประจําปที่ไดจัดสงไปใหแกผูถือหุนทุกราย ซ่ึงในป 2559 ผล
ดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทยอยโดยสรุปมีดังนี้ 

 หนวย: ลานบาท 

รายการ 
งบการเงินรวม 

31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560 
รายได 212.76 278.24 
กําไร (ขาดทุน) -607.16 -1,507.08 
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สินทรัพยรวม 3,362.98 2,178.39 
หนี้สินรวม 1,035.60 1,525.34 
สวนของผูถือหุน 2,327.38 653.05 
ขาดทุนตอหุน (บาท) -0.097 -0.239 

 ทั้งนี้ผลการดําเนินงานโดยแยกตามประเภทกลุมธุรกิจแบงเปน 2 สวนหลักๆ คือกลุมส่ือและกลุมไอทีและ
ส่ิงแวดลอม โดยในป 2559 ธุรกิจกลุมส่ือมีรายไดรวม 231.54 ลานบาท และกลุมไอทีและส่ิงแวดลอมมีรายไดรวม 83.87 ลาน
บาท และกลุมส่ือมีผลขาดทุนรวม 541.12 ลานบาท และกลุมไอทีและส่ิงแวดลอมมีผลขาดทุน 12.06 ลานบาท รวมผลขาดทุน
จากการดําเนินงานเปนจํานวน 553.18 ลานบาท ซ่ึงเม่ือเทียบกับผลการดําเนินงานในป 2558 ที่บริษัทฯ มีผลขาดทุนรวม 
607.24 ลานบาท กลุมบริษัทมีผลขาดทุนลดลงจากปกอนรอยละ 8.90 แตเนื่องจากในป 2559 บริษัทฯ มีการต้ังดอยคา
ใบอนุญาตโทรทัศนดิจิทัล 953.90 ลานบาท จึงทําใหผลขาดทุนรวมในป 2559 เปนจํานวน 1,507.08 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป
กอนประมาณ 900 ลานบาท โดยในสวนรายไดหากแยกตามประเภทธุรกิจจะเปนในสวนของธุรกิจโทรทัศน รอยละ 49 ธุรกิจไอ
ทีและส่ิงแวดลอม รอยละ 27 ธุรกิจนิว มีเดีย รอยละ 12 ธุรกิจหนังสือพิมพ รอยละ 7 และวิทยุ รอยละ 5 ซ่ึงคณะกรรมการ
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 
ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
 - การเพิ่มทุนไมไดเนื่องจากบริษัทฯ ไมสามารถดําเนินการจดทะเบียนได โดยสาเหตุเปนไปตามที่ไดช้ีแจงใน
รายงานทางการเงิน ซ่ึงสํานักงาน กลต. ไดแนะนําใหบริษัทฯ ขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนใหม หากมีความประสงคจะเพิ่มทุน
ดังกลาว ซ่ึงขณะนี้บริษัทฯ อยูระหวางการพิจารณาแนวทางแกไขตามคําแนะนําของสํานักงาน กลต. โดยผลกระทบที่เกิดขึ้น 
บริษัทฯ จะแสวงหาแหลงกูยืมเงิน เพื่อแกไขปญหาเงินทุนหมุนเวียนในระยะส้ัน 
นายพินิจ  วุฒิพันธุ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 - บริษัทฯ ไดมีการพิจารณาเร่ืองนี้ในการประชุมคณะกรรมการ ซ่ึงจะไดพิจารณาแนวทางแกไขปญหาที่เกิดขึ้น
ตามคําแนะนําของสํานักงาน กลต.ตอไป 
นางสาวพัชรินทร  ชาญเมธา-ผูถือหุน 
 - เหตุใดจึงมีการต้ังสํารองดอยคาใบอนุญาตโทรทัศนดิจิทัลทีเดียวทั้งกอน มีผลตอกระแสเงินสดหรือไม เพราะ
ทําใหสวนผูถือหุนลดลงเปนจํานวนมาก ในขณะเดียวกันทําใหผลขาดทุนเพิ่มสูงขึ้น  
 - ธุรกิจไอทียังมีผลขาดทุน 12 ลานบาท เหตุใดจึงไมพิจารณายุติธุรกิจไอที และมุงเนนเฉพาะส่ืออยางเดียว  
 - รายไดจากเงินปนผลมาจากที่ใด 
 - บริษัท กรีนเน็ต 1282 จํากัด ดําเนินธุรกิจอะไร มีการนํารายไดมารวมในงบการเงินเปนสัดสวนเทาไร 
 - หนังสือพิมพ ฐานเศรษฐกิจ มีรายไดเปนสัดสวนเทาไรตามงบการเงินรวม 
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ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
 - การต้ังสํารองดอยคาไมมีผลตอกระแสเงินสด การต้ังสํารองดอยคา อันเนื่องมาจากตามมาตรฐานทางบัญชี
กําหนดใหมีการทบทวนมูลคาลงทุน ผลจากการทบทวน การประเมินการผลการดําเนินงานของธุรกิจทีวีดิจิทัลจะมีผลขาดทุน
เปนเวลานาน และแนวโนมการเติบโตของทีวีดิจิทัลยังไมเปนไปตามที่วางเปาหมายไว แตบริษัทฯ ยังคงคาดหวังวาอุตสาหกรรม
ทีวีดิจิทัลจะเติบโตอยางกาวกระโดดในอีก 2-3 ปขางหนา โดยเฉพาะเม่ือมีการปดทีวีระบบอนาล็อก ซ่ึงมีงบโฆษณารอยละ 65 
ดังนั้นจึงคาดวา หากมีการปดทีวีระบบอนาล็อก งบโฆษณารอยละ 65 นาจะยายมาที่กลุมทีวีดิจิทัล ซ่ึงในการทําประมาณการ
การลงทุนซ่ึงจัดทําโดยที่ปรึกษาทางการเงิน รายไดที่เพิ่มในแตละปยังไมมาก จึงทําใหตองต้ังสํารองดอยคา อยางไรก็ดี ไมไดส่ือ
วา จะตองมีการหยุดธุรกิจลง เนื่องจากบริษัทฯ ยังคงถือใบอนุญาตอยูซ่ึงยังเหลือระยะเวลาอีก 12 ป และมีแนวโนมวา นาจะ
ขยายระยะเวลาออกไปอีก อันเนื่องมาจากขอเรียกรองของกลุมผูประกอบการธุรกิจทีวีดิจิทัล ขอยืนยันวา การต้ังสํารองดอยคา
ไมมีผลตอกระแสเงินสด และเปนไปตามมาตรฐานปญชี ซ่ึงหากในปนี้ผลการดําเนินงานดีขึ้น ก็อาจจะเสนอใหผูสอบบัญชี
พิจารณาต้ังสํารองดอยคาลดลงบางสวนได  
 - รายไดรวมของกลุมไอทีและส่ิงแวดลอม รอยละ 27 สวนใหญมาจากธุรกิจส่ิงแวดลอม โดยผลขาดทุน 12 ลาน
บาทเกิดจากดอกเบี้ยจากการกูยืมเงินจากบริษัทแมและคาเส่ือมของทรัพยสิน ดังนั้นโดยรวมธุรกิจไอทีและส่ิงแวดลอมยังมี
แนวโนมในดานบวก สรางรายไดใหกลุมบริษัทถึงรอยละ 27 และผลขาดทุน 12 ลานบาทยังเปนสวนนอยมากหากเทียบกับผล
ขาดทุนของธุรกิจกลุมส่ือ ซ่ึงคาใชจายของธุรกิจส่ือสวนใหญเปนคาใชจายคงที่ 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-ไมแจงช่ือ 
 - ตามที่ช้ีแจงวา จะเสนอใหผูถือหุนพิจารณาเร่ืองเพิ่มทุนใหม มีแนวทางอยางไร จะเปนการเพิ่มทุนคร้ังใหม หรือ
แกไขของเกา 
ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
 - อยูระหวางการพิจารณาแนวทาง โดยของเกาก็จะหาทางแกไขปญหา สวนที่จะเสนอใหผูถือหุนพิจารณาก็จะ
เปนของใหม ซ่ึงของเดิมก็อยูระหวางเจรจา โดยมีแนวทางหลักๆ 2 แนว คือ (1) คืนหนี้ เนื่องจากเงินที่รับมาและเพิ่มทุนไมได 
ปจจุบันบันทึกเปนบัญชีเจาหนี้อยู หรือ (2) แปลงหนี้เปนทุน ซ่ึงอยูระหวางการพิจารณารายละเอียด ซ่ึงจะเสนอใหที่ประชุมผูถือ
หุนพิจารณาอีกคร้ัง 
นางสาวพัชรินทร  ชาญเมธา-ผูถือหุน 
 - คาใชจายเก่ียวกับ CNN เปนอยางไร 
กรรมการผูจัดการใหญ 
 - ในแงการทํางานเปนรูปแบบพันธมิตการทํางานกับ CNN ซ่ึงมีตนทุนคาใชจายแตไมเยอะมาก ถาเทียบกับ
ปจจัยหลักๆ ที่ CNN เขามาเปนพันธมิตรและสนับสนุนการทํางานรวมกันในอนาคต เพื่อยกระดับมาตรฐานในการทํางานของ
ทีมงาน ตอนนี้บรรณาธิการและทีมงานบางสวนก็เดินทางไปรับการฝกอบรมจาก CNN ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา และต้ังแตเดือน
พฤษภาคมเปนตนไป ทีมงาน CNN ก็จะเดินทางมาที่บริษัทฯ เพื่อเขาอบรมทีมงานทุกแผนก เชน ทีมกลอง ชางภาพ สตูดิโอ 
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การยกระดับการทํางานก็จะชวยสรางความนาเช่ือถือใหองคกรมากขึ้น รวมสรางความเช่ือม่ันใหแกลูกคา ซ่ึงจะชวยสนับสนุน
งานขายไดดีขึ้น โดยต้ังแตเปดตัว CNN ต้ังแตเดือนพฤศจิกายน 2559 ก็ไดรับผลตอบรับที่ดีจากลูกคา  
นางสาวพัชรินทร  ชาญเมธา-ผูถือหุน 
 - ลักษณะคาใชจายเปนอยางไร เปนกําหนดตายตัว จายเปนรายเดือน และคาใชจายมีบันทึกในงบการเงินแลว
หรือไม 
กรรมการผูจัดการใหญ 
 - คาใชจายเปนรายป  
ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
 - คาใชจายเปนรายป ผอนจายเปนรายเดือน แตในรายละเอียดไมสามารถเปดเผยได เนื่องจากเปนขอตกลงเก็บ
รักษาขอมูลความลับที่บริษัทฯ ลงนามไว โดยคาใชจายจะบันทึกบัญชีในไตรมาสที่ 1/2560 
นายฮ้ังใช  อัคควัสกุล-ผูถือหุน 
 - ใหชวยช้ีแจงราคาเสนอขายหุน PP  
นายฉายศิลป  เช่ียวชาญพิพัฒน-ผูถือหุน 
 - ขอทราบกลยุทธและวิสัยทัศนในการปรุงปรุงและแกไขผลขาดทุนจากการดําเนินงานของบริษัท 
ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
 - ราคาหุนที่เสนอขาย เปนไปตามที่แจงขอมูลตอตลาดหลักทรัพย 0.077 บาท และ 0.079 บาท สวนในแผน
แกไขปญหาผลขาดทุน โดยธุรกิจไอทีและส่ิงแวดลอมนาจะดําเนินไปไดและมีแนวโนมที่ดีขึ้น สําหรับธุรกิจส่ือ กรรมการผูจัดการ
ใหญเปนผูดูแลแผนปฏิบัติการในกลุมส่ือซ่ึงประกอบดวยโทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ และนิว มีเดีย ซ่ึงจะเปนผูช้ีแจงใน
รายละเอียด 
กรรมการผูจัดการใหญ 
 - เดิมจากที่บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจโทรทัศน ตอในป 2558 ก็ไดขยายธุรกิจไปยังส่ือวิทยุ และในปที่แลวมีทําสัญญา
ใชเคร่ืองหมายการคา ฐานเศรษฐกิจ เพื่อผลิตและจําหนายหนังสือพิมพ ฐานเศรษฐกิจเปนเวลา 30 ป โดยวัตถุประสงคในการ
ขยายธุรกิจไปในหลายชองทาง ก็เพื่อตอบสนองผูบริโภคและลดขอจํากัดในการขายโฆษณา เพราะหากเรามีส่ือเพียงชองทาง
เดียวก็จะแขงขันกับผูประกอบการรายอื่นไดยาก ซ่ึงจากการดําเนินงานมา 2 ป จะเห็นไดวา ชองอื่นๆ ที่ไมไดอยูในหมวดสาระ
ขาวก็มีการทํารายการขาวเพิ่มมากขึ้น ซ่ึงจากการที่มีการเสวนารวมกันและการรับฟงความความเห็นของลูกคา การที่จะอยูใน
อุตสาหกรรมส่ือโทรทัศนไดจะตองมีการกําหนดตัวเองใหชัดเจนวา เปนส่ือประเภทใด ซ่ึงเปนเร่ืองที่ลูกคาตองการใช
ประกอบการตัดสินใจในการซ้ือโฆษณา ดังนั้นภายใตการแขงขันดังกลาว การตัดสินใจเปนพันธมิตรกับ CNN ก็เพื่อยกระดับ
ของชองสปริงนิวส เพื่อกลุมเปาหมายคนทํางานหรือนักธุรกิจ โดยมุงเนนผูที่อาศัยในกรุงเทพมหานครหรือเมืองใหญๆ และ
เพื่อใหเปนสถานีขาวที่แตกตางจากสถานีโทรทัศนอื่นอีก 23 ชอง โดยการเปนพันธมิตรไมไดเพียงตองการเนื้อหารายการ แต
ตองการการถายทอดทางความรูและเทคโนโลยี เพราะการที่ CNN ประสบความสําเร็จเปนสถานีขาวซ่ึงมีคนดู breaking news 
เปนอันดับหนึ่งของโลกมาชวยฝกอบรมทั้งรูปแบบการทําขาวและเทคโนโลยีตางๆ จะพัฒนาสถานีและทีมงานขาวมีความเปน
มืออาชีพมากขึ้น เพื่อตอบสนองกลุมเปาหมายที่กลาวมาขางตน โดยที่ผานมาก็ไมไดนิ่งนอนใจรอรายไดในสวนโทรทัศนดิจิทัล
เพียงอยางเดียว ซ่ึงแนวโนมในปจจุบันรายไดจากโทรทัศนเร่ิมนอยลงในขณะท่ีนิว มีเดีย หรือโซเช่ียล มีเดีย มีแนวโนมเพิ่มขึ้น 
ซ่ึงบริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสําคัญดังกลาว โดยใหทีมงานบางสวนศึกษาเร่ืองดังกลาว โดยที่ทานผูถือหุนถามเร่ืองธุรกิจของ 
บริษัท กรีนเน็ต 1282 จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทที่ประกอบธุรกิจดานนิว มีเดีย และโซเช่ียล มีเดีย ซ่ึงจากงบการเงินจะเห็นไดวา 
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แนวโนมรายไดดีขึ้นและนาจะทํากําไรไดในไตรมาสที่ 1 โดยบริษัท กรีนเน็ต 1282 จํากัด จะเปนปจจัยสําคัญในการขับเคล่ือน
ธุรกิจในสภาวะท่ีมีการแขงขันสูงในปจจุบัน สําหรับธุรกิจหนังสือพิมพฐานเศรษฐกิจ การตัดสินใจเขาดําเนินการธุรกิจวิทยุก็เพื่อ
เพิ่มชองทางและความสามารถในการแขงขันในอุตสาหกรรมส่ือ ในสวนตนทุนไมไดสูงมาก เนื่องจากมีการใชทีมขาวรวมกันกับ
ชองสปริงนิวส ซ่ึงส่ือทุกส่ือจะตองใชระยะเวลาในการสรางความเช่ือม่ันใหกับผูบริโภคและลูกคา โดยในรอบ 1 ปที่ผานมา จาก
การสํารวจความนิยมถือวา เปนที่นาพอใจเช่ือม่ันวา ในปนี้จะสามารถทํากําไรได ในสวนของหนังสือพิมพ ฐานเศรษฐกิจ แมวา
ธุรกิจส่ือส่ิงพิมพจะอยูในขาลงก็ตาม แตที่บริษัทฯ ตัดสินใจเขาลงทุน เพราะบริษัทฯ วางเปาหมายใหฐานเศรษฐกิจไมใชแค
หนังสือพิมพธุรกิจรายสัปดาห แตต้ังใจจะสรางเปนแบรนดส่ือธุรกิจและเศรษฐกิจที่มีความนาเช่ือถือ ซ่ึงไมจํากัดตัวเองแคใน
หนังสือพิมพ ดังจะเห็นไดวา เร่ิมมีรายการในชองสปริงนิวส รวมถึงส่ือออนไลนตางๆ ซ่ึงช่ือเสียงฐานเศรษฐกิจตลอดระยะเวลา 
30 ปที่ผานมาก็ไดรับความม่ันใจและความนาเช่ือถือทั้งผูบริโภคและลูกคา ดังนั้นบริษัทฯ จึงมุงหวังวา การทําธุรกิจส่ือโดยใหมี
การทํางานรวมกัน เพื่อยกระดับการเปนส่ือที่ครบวงจร เพื่อใหอนาคตจะไดมีรายไดกลับมา 
นายสนธิญาณ  ช่ืนฤทัยในธรรม กรรมการ 
 - ตามที่ทานผูถือหุนสอบถามนั้น ธุรกิจส่ือจะดําเนินไดตองมีแบรนด ซ่ึงภายใตแบรนด 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 ซ่ึงทําใหตนทุนการผลิต
ลดลง เพราะกองบรรณาธิการจะนําเนื้อหา (content) ที่ตางมีความชํานาญคนละดานมานําเสนอ เพื่อออกไปในส่ือของตัวเอง
ไดอยางครบถวนทุก segment เชน ทีนิวส เช่ียวชาญเร่ืองการเมือง แตไมเช่ียวชาญเร่ืองเศรษฐกิจ ก็จะไดขอมูลจาก
ฐานเศรษฐกิจมาเช่ือมโยงและทําใหขอมูลดานเศรษฐกิจของสปริงนิวสและทีนิวสครบถวนขึ้น ในขณะที่ทีนิวสมีจุดแข็งทางดาน
การเมืองก็จะชวยเสริมเนื้อหาดานการเมืองใหแกสปริงนิวสและฐานเศรษฐกิจ นอกจากนี้การนําทั้ง 4 แบรนดมาเช่ือมโยงกันก็
เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงของโลกคือ งานดานนิว มีเดีย โดยหากมีการศึกษางบโฆษณาในส่ือมีเดียอื่นจะลดลง ในขณะที่นิว 
มีเดีย หรือโซเช่ียล มีเดีย เพิ่มสูงขึ้น ประมาณรอยละ 30-40 และประมาณการแนวโนมรายไดของนิว มีเดียปนี้อยูที่ประมาณ 
100 ลานบาท ดังนั้นการที่มีการปรับเปล่ียนโครงสรางองคกรของบริษัทฯ จะทําใหรองรับการทํางานในอนาคต ซ่ึงไมใชเพียงผู
ถือหุนอยูในความเส่ียง กรรมการทุกคนที่เขามาทํางานก็รวมอยูในความเส่ียงดวย โดยที่ผานมาตองยอมรับวา ธุรกิจส่ืออยูใน
ความยากลําบาก กรรมการและผูบริหารก็ไดใชความพยายามใหธุรกิจประสบความสําเร็จ จึงอยากใหทานผูถือหุนชวยกัน
ส่ือสารใหเขาใจวา การที่ทานถือหุนธุรกิจส่ือ ตองเช่ือม่ันในอุดมการณของความเปนส่ือ และการทํากําไรไดในระยะส้ันเปนไปได
ยาก ทิศทางและนโยบายจากนี้ตอไปกรรมการจะนําพาองคกรใหเจริญกาวหนาตอไป 

 

หมายเหตุ ระหวางดําเนินการประชุมในวาระท่ี 2 มีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเองและโดยการมอบฉันทะ เพ่ิมอีก 1 คน นับจํานวนหุนได 
532,000 หุน รวมเปนผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเองและโดยการมอบฉันทะจํานวน 127 คน นับจํานวนหุนไดรวมท้ังส้ิน 
2,355,661,911 หุน คิดเปนรอยละ 37.44 ของหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมด และเน่ืองจากในวาระน้ีเปนวาระรับทราบจึงไมมีการ
ลงคะแนน 

 มติ ที่ประชุมรับทราบผลการดําเนินงาน  
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วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน  งบกําไรขาดทุน และงบการเงินอ่ืนๆ ประจําป 2559 สิ้นสุด 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559  

 ประธานฯ เสนอใหที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกําไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จ และ 
งบการเงินอื่นๆ ประจําป 2559 ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผานการตรวจสอบและรับรองโดยไมมีเง่ือนไขจากผูสอบ
บัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ทั้งนี้รายละเอียดเปนไปตามที่ไดรายงานผลการดําเนินงาน บริษัทฯ ผลขาดทุนเพิ่มทุนสวนใหญ
จากการตั้งสํารองดอยคาใบอนุญาตโทรทัศนดิจิทัล และมีหนี้สินเพิ่มขึ้นจากเงินคาหุนที่เพิ่มทุนไมไดและการกูยืมเงินระยะส้ัน
เพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียน โดยคณะกรรมการมีความเห็นใหนําเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560 พิจารณาอนุมัติ
งบการเงินดังกลาว  
โดยมีผูถือหุนซักถามและเสนอแนะดังตอไปนี้ 
นางสาวพัชรินทร  ชาญเมธา-ผูถือหุน 
 - รายไดรอยละ 12 คิดเปนเงินเทาไร และงบรายไดจากนิว มีเดีย 100 ลาน บริษัทฯ คาดวา จะไดเทาไร 
นายสนธิญาณ  ช่ืนฤทัยในธรรม กรรมการ 
 - สําหรับรายไดจากนิว มีเดีย คาดวา เฉล่ียเดือนละ 6-7 ลานบาท และจะเพิ่มสูงขึ้นเร่ือย โดยการดําเนินงาน
ของบริษัท กรีนเน็ต 1282 จํากัด ภายใตแบรนดทีนิวส มีผูเขาชมประมาณ 6 ลานคร้ังและเปนอันดับสามของประเทศ และคาด
วาจะมีผูเขาชมเพิ่มขึ้นเร่ือยๆ  
ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
 - สําหรับรายไดนิว มีเดีย ปรากฏหมายเหตุประกอบเงินการเงิน 40 หนา 69 รายไดประมาณ 34.7 ลานบาท ซ่ึง 
บริษัท กรีนเน็ต 1282 จํากัด มีการประกอบธุรกิจดานส่ือส่ิงพิมพประเภทหนังสือและนิว มีเดีย ซ่ึงผลประกอบการสําหรับ 4 
เดือนเติบโตใกลเคียงกับผลดําเนินงานของบริษัท กรีนเน็ต 1282 จํากัด ของปที่แลวทั้งป โดยคาดวา จะเปนกลไกสําคัญที่จะ
ชวยฟนฟูรายไดใหกับธุรกิจส่ือ 
นายฉายศิลป  เช่ียวชาญพิพัฒน-ผูถือหุน 
 - ฝากเสนอใหพัฒนาใหเปนอันดับหนึ่งใหได เพื่อดึงกลุมลูกคาและเอเยนซ่ีใหมาซ้ือโฆษณา ควรจะมี รายการ
และผูดําเนินรายการที่เปน magnet ดึงกลุมผูชมใหเพิ่มมากขึ้น 
นายบากบ่ัน  บุญเลิศ-ผูถือหุน 
 - ในฐานะผูถือหุนและผูบริหารของชองสปริงนิวส ธุรกิจส่ือเหมือนอยูในสมรภูมิรบซ่ึงแนวโนมและกลุมผูชมมี
การเปล่ียนแปลงกันทั้งระบบ ผูประกอบการส่ือโทรทัศนมีผลขาดทุนเพิ่มขึ้น เวนเวิรคพอยทเพิ่มขึ้นเล็กนอย ปที่แลวมีการนํา
ฐานเศรษฐกิจ มาเช่ือมโยงส่ือเขาเปนเครือขาย เพื่อใหตอบสนองกลุมเปาหมายระดับคนทํางานและเจาของธุรกิจ จะทําใหส่ือ
ของเราไมตองแขงขันกับส่ืออื่น และนับต้ังแตชองสปริงนิวสเปนพันธมิตรกับ CNN และตอมาส่ืออื่นก็มีการนําเสนอโดยใชคําวา 
breaking news เชนกัน ซ่ึงส่ือเห็นวา breaking news กําลังเปนกระแสโดยมีชองสปริงนิวสเปนผูนํา และระบบการวัด                 
เรทต้ิงแบบเดิมกําลังจะเปล่ียนแปลง เพราะปจจุบันจะวัดจากนิว มีเดีย และโซเช่ียล มีเดีย ซ่ึงเปนแนวโนมของส่ือในอนาคต 
รวมถึงเนื้อหาขาวของชองสปริงนิวสกําลังพัฒนาในรูปแบบที่มีความแตกตางจากส่ืออื่น ตลอดจนมีการเช่ือมโยงกับส่ือระดับ
โลก ทําใหรูปแบบเนื้อหาของชองสปริงนิวสมีเอกลักษณเปนของตนเอง 
นายจารุพงศ  จีนาพันธุ-ผูถือหุน 
 - เห็นดวยกับแนวทางในการแกไขปญหาและพลิกฟนธุรกิจของบริษัทฯ โดยเสนอแนะใหมีการกําหนดใหชอง
สปริงนิวสมีการสรางนวัตกรรมทางดานส่ืออยางนอย 2 เดือน 1 ช้ิน โดยตนเองอยากรับชมขาว แตอาจติดขัดเร่ืองเวลา ก็จะใช
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วิธีคนหาตามเว็บไซทตางๆ ซ่ึงอาจจะจริงหรือไมจริงบาง จึงอยากใหชองสปริงนิวสทําเปน application เพื่อรวบรวมขอมูล
เก่ียวกับขาวนั้นและความคืบหนาเปนอยางไร รวมถึงในระหวางออกอากาศโทรทัศน ก็อาจจะขึ้นเปน QR code เพื่อใหผูชม
สแกนเพื่อเขาไปดูขาวยอนหลังได เพราะกลุมผูชมที่เปนคนทํางานและนักธุรกิจสวนใหญยอมสามารถใชเคร่ืองมือส่ือสารและ
เทคโนโลยีใหมๆ ไดดี เพราะบราวเซอรคนหาตางๆ เปนปจจัยที่ดึงผูชมใหหนีจากการรับชมจากส่ือหลัก  
นายพัชระ  สารพิมพา-ผูถือหุน 
 - ในฐานะผูถือหุนและผูบริหาร สปริงเรดิโอ ขอเพิ่มเติมรายละเอียดในสวนวิทยุวา จากการเร่ิมดําเนินงานวิทยุ
ต้ังแตป 2558 มีผลเรทต้ิงที่ดีมาก ซ่ึงการมีเรทต้ิงที่ดีในระยะเวลาอันส้ันก็เนื่องมาจากช่ือของ สปริงนิวส และผูใหญระดับสูงสวน
ใหญรับฟงคล่ืนสปริงเรดิโอ โดยการแขงขันของวิทยุไมสูงเทาโทรทัศน เช่ือวา ม่ันใจวาจะคืนทุนไดในไมชา จึงอยากใหความ
ม่ันใจตอผูถือหุน 
นายจารุพงศ  จีนาพันธุ-ผูถือหุน 
 - ฝากขอเสนอแนะเพิ่มเติมวา ตนทุนของชองสปริงนิวสนาจะลดลง เพราะมีการเช่ือมโยงส่ือหลายชองทาง 
ดังนั้นจึงอยากฝากใหทํา breaking news และเสนอชองอื่น เชน โทรทัศนดาวเทียม เคเบิ้ลทีวี นาจะเปนจุดสรางรายไดเพิ่มเติม
ได หรืออาจจะสราง breaking news ภายใตแบรนดลูก 
ผูถือหุน 
 - ภายในปนี้จะมีการเพิ่มทุนหรือไม 
 - จะมีสวนแบงงบโฆษณาเพิ่มขึ้นภายหลังจากมีการยกเลิกโทรทัศนระบบอนาล็อกหรือไม อยางไร 
ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
 - ภายในปนี้นาจะมีการเพิ่มทุน โดยยังอยูระหวางการพิจารณาชวงเวลาและเง่ือนไขใหมีความเหมาะสม 
 - หากมีการยกเลิกระบบอนาล็อก คาดวา งบโฆษณาก็จะมีการกระจายมายังส่ือชองตางๆ ซ่ึงจากแผนกลยุทธ
และขอเสนอแนะตางๆ ที่ทานผูถือหุนเสนอ เช่ือม่ันวา จะสามารถมีงบโฆษณาเพิ่มขึ้น ซ่ึงงบโฆษณาเปนเพียงสวนหนึ่งของ
รายได โดยปจจุบันบริษัทฯ มีรายไดจากชองทางอื่น เชน การจัดอีเวนท การจัดสัมมนา เปนตน โดยในวันนี้ก็มีการจัดสัมมนา               
e-payment ซ่ึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังเปนประธานฯ และกําลังพิจารณาการรับงานซ่ึงเปนงานใหญๆ ระดับประเทศ  

หมายเหตุ กอนเร่ิมลงมติในวาระท่ี 3 มีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเองและโดยการมอบฉันทะ เพ่ิมอีก 11 คน นับจํานวนหุนได 
14,616,419 หุน รวมเปนผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเองและโดยการมอบฉันทะจํานวน 138 คน นับจํานวนหุนไดรวมท้ังส้ิน 
2,370,278,330 หุน คิดเปนรอยละ 37.67 ของหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมด 

 มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเสียงขางมากรับรองงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกําไรขาดทุนแบบ
เบ็ดเสร็จ และงบการเงินอื่นๆ ประจําป 2559 ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามที่ประธานเจาหนาที่บริหารเสนอตอที่
ประชุมดวยคะแนนเสียงของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้ 
 

เห็นดวย  2,360,103,413 เสียง รอยละ 99.57 
ไมเห็นดวย  4,744,917 เสียง รอยละ 0.20 
งดออกเสียง  5,430,000 เสียง รอยละ 0.23 

วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรผลกําไรและงดจายเงินปนผลของป 2558 
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 ประธานเจาหนาที่บริหารเสนอตอที่ประชุมวา เนื่องจากงบการเงินของบริษัทฯ ปรากฏผลขาดทุนจากการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวม จํานวน 1,507.08 ลานบาท จึงทําใหไมสามารถจัดสรรกําไร สําหรับป 2559 ได                
อีกทั้งการจายเงินปนผลนั้นตองจายจากผลกําไรเทานั้น ทําใหไมสามารถจายเงินปนผลได จึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณางด
จายเงินปนผล 
โดยมีผูถือหุนซักถามและเสนอแนะดังตอไปนี้ 
นางสาวพัชรินทร  ชาญเมธา-ผูถือหุน 
 - มีวิธีการแกไขผลขาดทุนสะสมอยางไร เพราะหากยังคงมีขาดทุนสะสมก็ไมสามารถจายเงินปนผลได 
ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
 - มีวิธีการจัดการผลขาดทุน 2 วีธี โดย วิธีแรกคือ ทํากําไรใหมากที่สุด หรือวิธีที่สองเปนวิธีเรงรัด โดยหากมี
สัญญาณที่ชัดเจนวา จะมีผลกําไร ก็จะดําเนินการลดทุน เพื่อลางขาดทุนสะสม โดยจะเปนการลดมูลคาหุนที่ตราไว เพื่อไมให
กระทบกับราคาหุนของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพยฯ 

หมายเหตุ กอนเร่ิมลงมติในวาระท่ี 4 มีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเองและโดยการมอบฉันทะ เพ่ิมอีก 1 คน นับจํานวนหุนได 30,200 หุน 
รวมเปนผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเองและโดยการมอบฉันทะจํานวน 139 คน นับจํานวนหุนไดรวมท้ังส้ิน 2,370,308,530 หุน 
คิดเปนรอยละ 37.67 ของหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมด 

 มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเสียงขางมากอนุมัติใหงดจายเงินปนผล ตามที่ประธานเจาหนาที่บริหาร
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 

วาระที่ 5 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 ซ่ึงกรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระในปนี้ มี
จํานวน 4 คน ประกอบดวย 

5.1 นายมีชัย ฤชุพันธุ 
5.2 นายอภิวุฒิ ทองคํา 
5.3 นายอารักษ ราษฎรบริหาร 
5.4 นางสาววทันยา วงษโอภาสี 
นอกจากนี้มีผูถือหุนเสนอช่ือบุคคลตนเองเพื่อเขารับเลือกต้ังเปนกรรมการบริษัท 2 ราย ไดแก 
5.5 นายคมสัน เลิศฤทธิ์ศิริกุล 
5.6 นายศราวุธ ตุรงควัฒนา 
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 โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ซ่ึงไมรวมกรรมการผูมีสวนไดเสีย ไดพิจารณาประวัติและคุณสมบัติการเปน
กรรมการของกรรมการที่ตองออกตามวาระทั้ง 4 คน และบุคคลที่ผูถือหุนเสนอช่ือทั้ง 2 คนแลว เห็นวาเปนผูที่มีคุณสมบัติ
ครบถวน ไมมีลักษณะตองหามเปนผูที่มีความรูความสามารถและมีประสบการณอันจะเปนประโยชนตอการดําเนินงานของ
บริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560 เพื่อพิจารณาเลือกต้ังกรรมการซ่ึงตองออกจากตําแหนง
ตามวาระทั้ง 4 คน ดังกลาวกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทฯตอไปอีกวาระหนึ่ง รวมถึงเลือกต้ังบุคคลที่ผูถือหุนเสนอ
ช่ือทั้งสองราย เพื่อดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัท โดยศาสตราจารยพิเศษประสพสุข  บุญเดช มอบหมายใหนางสาวณิชชา  
มีสุข เปนผูช้ีแจงขั้นตอนวิธีการลงคะแนนอีกคร้ังหนึ่ง 
 นางสาวณิชชา  มีสุข แจงใหที่ประชุมทราบวา ผูถือหุนที่ไดรับการเสนอช่ือเพื่อเลือกต้ังเปนกรรมการในวันนี้ไมได
ลงทะเบียนเขารวมประชุมทั้งสองทาน และไดอธิบายวิธีการลงคะแนนดังนี้ 
ดังนั้นวิธีการลงคะแนนจะปฏิบัติดังนี้ 
 (1) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง 
 (2) ใหผูถือหุนออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคล โดยในการประชุมคร้ังนี้เรียงลําดับบุคคลใน
บัตรลงคะแนนต้ังแตวาระ 5.1 ถึง 5.6  
 (3) ผูถือหุนทําเคร่ืองหมายในบัตรลงคะแนนวาระที่ 5.1-5.6 ใหครบถวน โดยเจาหนาที่จะเก็บบัตรลงคะแนน
วาระที่ 5.1-5.6 ในคราวเดียว เพื่อการจัดลําดับคะแนน บุคคลที่ไดรับการเสนอช่ือเลือกต้ังเปนกรรมการแทนกรรมการที่ออกตาม
วาระในคร้ังนี้ 
 (4) บุคคลที่ไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับเลือกต้ังเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการที่
เลือกต้ังในคร้ังนี้  ในกรณีที่บุคคลซ่ึงไดรับเลือกต้ังในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนที่เลือกต้ังในคร้ังนี้ ใหผูเปน
ประธานเปนผูออกเสียงช้ีขาด เนื่องจากในปนี้มีกรรมการออกตามวาระเพียง 4 ทาน แตมีบุคคลที่ไดรับการเสนอช่ือเลือกต้ังเปน
กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระในคร้ังนี้รวมเปนจํานวน 6 ทาน ทั้งนี้บุคคลที่ไดรับเลือกต้ังเปนกรรมการจะเปนไป
ตามลําดับคะแนนสูงสุด 4 ลําดับแรก 
หมายเหตุ - ศาสตราจารยพิเศษประสพสุข  บุญเดช รองประธานกรรมการ เชิญกรรมการท่ีออกตามวาระกลับเขาหองประชุมเมื่อดําเนินการ

ลงมติเรียบรอย 
 - กอนเร่ิมลงมติในวาระท่ี 5.1 มีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเองและโดยการมอบฉันทะ เพ่ิมอีก 1 คน นับจํานวนหุนได 

88,666,660 หุน รวมเปนผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเองและโดยการมอบฉันทะจํานวน 140 คน นับจํานวนหุนไดรวมท้ังส้ิน 
2,458,975,190 หุน คิดเปนรอยละ 39.08 ของหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมด 

 โดยผลการคะแนนตามรายบุคคลเปนดังนี้ 
 
 
 
 
 

 เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง 
5.1   นายมีชัย  ฤชุพันธุ 2,439,778,689 13,759,181 4,331,800 
5.2   นายอภิวุฒิ  ทองคํา 2,412,778,613 32,423,577 13,773,000 



 

 
 
 

12 / 16 
 

5.3   นายอารักษ  ราษฎรบริหาร 2,425,881,813 20,263,577 12,830,000 
5.4   นางสาววทันยา  วงษโอภาสี 2,414,771,813 23,715,457 20,488,120 
5.5   นายคมสัน  เลิศฤทธิ์ศิริกุล 765,123,133 1,681,293,536 12,558,521 
5.6 นายศราวุธ  ตุรงควัฒนา 765,123,133 1,681,293,536 12,558,521 

 มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเสียงขางมากเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระตามลําดับ
คะแนนสูงสุด 4 ลําดับแรก ไดแก นายมีชัย  ฤชุพันธุ นายอภิวุฒิ ทองคํา นายอารักษราษฎรบริหาร และนางสาววทันยา       
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 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ ป 2560 
 ประธานเจาหนาที่บริหารแถลงวา บริษัทฯ มีนโยบายในการกําหนดคาตอบแทนกรรมการและกรรมการ           
ชุดยอยใหอยูในระดับที่เหมาะสมและสอดคลองกับภาระหนาที่ในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชนสูงสุด ซ่ึงเปนอัตราเทากับอัตรา
คาตอบแทนกรรมการที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 ซ่ึงจะประกอบดวยคาตอบแทนรายเดือนและคา
เบี้ยประชุมเปนรายคร้ัง ดังนี้ 
 
 
 คาตอบแทนกรรมการจายเปนรายเดือน 
 ประธานกรรมการ 35,000.00 บาท 
 กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร 30,000.00 บาท 
 กรรมการที่เปนผูบริหาร ไมไดรับคาตอบแทนรายเดือน 
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 คาเบ้ียประชุมจายรายคร้ังท่ีเขารวมประชุม 
 คาเบี้ยประชุมกรรมการ 
 กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร ไมไดรับคาเบี้ยประชุม 
 กรรมการที่เปนผูบริหาร 6,000.00 บาท/คร้ัง 
 คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 
 ประธานกรรมการตรวจสอบ 8,000.00 บาท/คร้ัง 
 กรรมการตรวจสอบ 6,000,00 บาท/คร้ัง 
 คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและคาตอบแทน 
 ประธานกรรมการ 8,000.00 บาท/คร้ัง 
 กรรมการ 6,000.00 บาท/คร้ัง 
 ประธานกรรมการ 8,000.00 บาท/คร้ัง 
 กรรมการ 6,000.00 บาท/คร้ัง 
 บําเหน็จกรรมการ ไมมี 
โดยมีผูถือหุนซักถามและเสนอแนะดังตอไปนี้ 
นายฉายศิลป  เช่ียวชาญพิพัฒน-ผูถือหุน 
 - ฝากใหคณะกรรมการพิจารณาเร่ืองการงดจายคาตอบแทนกรรมการ เนื่องจากขณะนี้บริษัทฯ ยังประสบภาวะ
ขาดทุน 
นายประพันธ  คุณมี-ผูถือหุน 
 - ตนเองติดตามส่ือมาตลอดและปจจุบันก็เห็นวา ชองสปริงนิวสเปนส่ือที่ดีสุดและเปนกลางที่สุด ซ่ึงผลขาดทุน
ของธุรกิจส่ือ ผูลงทุนหรือผูถือหุนตองเขาใจกอนวา ขณะนี้อยูในชวงปฏิวัติดานส่ือ ซ่ึงเสนอคณะกรรมการและผูบริหารทุกทาน
เองก็ทุมเท มุงม่ัน และต้ังใจอยางมากที่นําไปบริษัทฯ สูความสําเร็จ ตนเองจึงขอเสนอใหจายคาตอบแทนกรรมการตามท่ีเสนอ 
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 

 

วาระที่ 7 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีป 2560 
 ประธานเจาหนาที่บริหารแถลงวา คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีสําหรับรอบป 2560 
และเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณานําเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560 เพื่อพิจารณาแตงต้ังนางสาววรรญา  
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 เม่ือเทียบกับคาสอบบัญชีประจําป 2559  คาสอบบัญชีของกลุมบริษัทเพิ่มขึ้น 965,000 บาท และเฉพาะสวนของบริษัทฯ
เพิ่มขึ้น 120,000 บาท เนื่องจากบริษัทฯ มีบริษัทยอยเพิ่มขึ้น รวมถึงปริมาณงานและจํานวนรายการที่จะตองตรวจสอบมี
จํานวนมากขึ้น 
 

ลําดับ คาตอบแทนของผูสอบบัญชี 
รวม (บาท) 

ป 2558 ป 2559  ป 2560 
1 บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 1,130,000 1,230,000 1,350,000 
 บริษัทยอย   
2 บริษัท สปริงนิวส คอรปอเรช่ัน จํากัด 380,000 460,000 600,000 
3 บริษัท เอ็นไวรอนเมนทอล โซลูช่ัน อินทิเกรเตอร จํากัด 250,000 265,000 345,000 
4 บริษัท ซิงค เทคโนโลยี จํากัด 140,000 160,000 170,000 
5 บริษัท นิวส เน็ตเวิรค มัลติมีเดีย จํากัด 76,000 150,000 180,000 
6 บริษัท รวมมือรวมใจ จํากัด 65,000 65,000 250,000 
7 บริษัท สปริงนิวส เทเลวิช่ัน จํากัด 130,000 150,000 160,000 
8 บริษัท กรีนเน็ต 1282 จํากัด 175,000 220,000 300,000 
9 บริษัท ฐานเศรษฐกิจ  มัลติมีเดีย - - 310,000 
                                                                รวมสุทธิ 2,346,000 2,700,000 3,665,000 

โดยมีผูถือหุนซักถามและเสนอแนะดังตอไปนี้ 
นายฉายศิลป  เช่ียวชาญพิพัฒน-ผูถือหุน 
 - ในการลงคะแนนจะตองลงตามรายบุคคลใชหรือไม ดังนั้นบัตรลงคะแนนควรจะแยกเปนรายบุคคล 
ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
 - ผูสอบบัญชีทั้ง 4 ราย เปนผูสอบบัญชีของบริษัท ไมไดแยกเปนรายบุคคล 

 มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเสียงขางมากแตงต้ังนางสาววรรญา  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 

เห็นดวย  2,439,779,450 เสียง รอยละ 99.22 
ไมเห็นดวย  4,459,740 เสียง รอยละ 1.18 
งดออกเสียง  14,736,000 เสียง รอยละ 0.60 
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วาระที่ 8 เร่ืองอ่ืนๆ (ถามี) 
 ไมมีผูถือหุนทานใดเสนอเร่ืองอื่นใดใหที่ประชุมพิจารณา  
โดยมีผูถือหุนซักถามและเสนอแนะดังตอไปนี้ 
นายสมชาย  มีเสน-ผูถือหุน 
 - ในฐานะผูถือหุนมักไดรับหนังสือแปลกๆ ที่โจมตีบริษัทฯ ซ่ึงไมแนใจผูที่สงหนังสือดังกลาวมีจุดประสงคอะไร 
เพราะหากหวังดีก็ควรมาหารือกันในที่ประชุมของบริษัทฯ ซ่ึงตนเองในฐานะผูบริหารของบริษัทจดทะเบียนอีกแหงก็ไดรับทราบ
เร่ืองการสงดังกลาวเชนเดียวกัน ซ่ึงเขาใจวาเปนกลุมบุคคลเดียวกัน หากรูตัวผูกระทํา ควรมีการดําเนินคดี เพราะมีวิธีการที่
ถูกตองที่จะดําเนินการได เชน รองเรียน สํานักงาน กลต. 
ผูถือหุน 
 - ประเด็นจดหมาย ตนเองก็ไดคุยกับผูถือหุนหลายรายวา มีจดหมายกลาวหาบริษัทแพรกระจายไป ซ่ึงตนเองใน
ฐานะผูถือหุน รวมถึงผูบริโภคส่ือสปริงนิวส เกิดความไมม่ันใจ เหมือนวาผูกระทํามีผลประโยชนอยางใดอยางหน่ึง เพราะทํา
เสมือนวาบริษัทฯ ไมนาลงทุน บริษัทฯ ควรมีมาตรการทางกฎหมายดําเนินการกับคนประเภทนี้ และไมรูวากลุมคนที่มุงทําลาย
เอารายช่ือผูถือหุนมาจากไหน  
ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
 - บริษัทฯ ยึดถือจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจส่ือ โดยบริษัทฯ ไมเคยเอาเร่ืองที่เปนปญหาสวนตัวไปปนกับ
การเสนอขาวของส่ือในเครือ เราเสนอขาวตามความเปนจริง ซ่ึงเร่ืองที่เกิดขึ้นบริษัทฯ จะไดดําเนินการตรวจสอบ แตคงไมนําส่ือ
ในเครือไปเปดโปงผูไมหวังดีกับบริษัทฯ และบริษัทฯ จะไมใชส่ือในเครือในการใหคุณใหโทษกับบุคคลใดในปญหาสวนตัว 
นายฮ้ังใช  อัคควัสกุล-ผูถือหุน 
 - ฝากใหบริษัทฯ พิจารณาการกําหนดเง่ือนไขในการเพิ่มทุนคร้ังตอไป ในเร่ืองของการไมกําหนดราคาหรือ
ชวงเวลาที่แนนอนวาเหมาะสมหรือไม เพื่อไมใหเกิดผลกระทบตอผูถือหุน 
 ศาสตราจารยพิเศษประสพสุข  บุญเดช รองประธานกรรมการ กลาวขอบคุณผูถือหุนที่สละเวลามาเขารวม
ประชุมและขอใหผูถือหุนเดินทางโดยสวัสดิภาพ  

 ปดประชุม เวลา 12.35 น. 
 
 
        ………………………………….. 
    (นายมีชัย ฤชุพันธุ) 
     ประธานทีป่ระชุม 
 
 
        ………………………………….. 
    (ศาสตราจารยพิเศษ ประสพสุข  บุญเดช) 
     ประธานทีป่ระชุม 
 

-ลงลายมือช่ือ- 

-ลงลายมือช่ือ- 
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                     ………………………………….. 
                                (นางสาวณิชชา มีสุข) 
                                  ผูบันทึกการประชุม 

-ลงลายมือช่ือ- 


