รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561
ของ
บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
เวลาและสถานที่
ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 14.05 น. ณ หองแกรนดบอลรูม โรงแรมเซ็นจูรี่ พารค เลขที่ 9 ถนน
ราชปรารภ ประตูน้ํา-อนุสาวรียชัยสมรภูมิ กรุงเทพมหานคร 10400
กรรมการที่เขารวมประชุม
1. นายมีชัย
ฤชุพันธุ
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2. ศาสตราจารยพิเศษประสพสุข บุญเดช
รองประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
3. นายพินิจ
วุฒิพันธุ
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
4. นายจีระศักดิ์
ธเนศนันท
กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา
5. พลอากาศโทชาติชาย
รอดบุญพา
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
6. นายศุทธิชัย
บุนนาค
กรรมการและกรรมการสรรหา
7. รอยเอก หมอมราชวงศจุลรังษี ยุคล
กรรมการ
8. นายอารักษ
ราษฎรบริหาร กรรมการและประธานเจาหนาที่บริหาร
9. นางสาววทันยา
วงษโอภาสี
กรรมการและกรรมการผูจัดการใหญ
เริ่มการประชุม
นายมีชัย ฤชุพันธุ ประธานกรรมการ เปนประธานที่ประชุม (ประธานฯ) โดยประธานฯ กลาวเปดประชุมเวลา 14.05 น.
และกลาวตอนรับผูถือหุน โดยไดมอบหมายให นายอารักษ ราษฎรบริหาร ประธานเจาหนาที่บริหาร เปนผูดําเนินการชี้แจง
รายละเอียดแตละวาระการประชุมแทนประธานฯ ประธานเจาหนาที่บริหารแนะนํากรรมการที่เขารวมประชุม โดยมีกรรมการ
เขารวมประชุม 9 ทาน จากทั้งหมด 10 ทาน หรือคิดเปนรอยละ 90 ของจํานวนกรรมการทั้งหมดและแถลงประชุมวา มีผูถือหุน
เขาร วมประชุม ดวยตนเองเปน จํานวน 46 คน และโดยการมอบฉั นทะจํ านวน 43 คน รวมจํานวน 89 คน นับจํ านวนหุนได
32,687,530,823 หุน คิด เป นร อยละ 48.15 ของหุ นที่ จําหนา ยไดทั้ งหมดของบริ ษัท ฯ ซึ่ง เกิน กว า 1 ใน 3 ของจํ านวนหุน ที่
จําหนายไดทั้งหมดของ บริษัทฯ ครบเปนองคประชุม
กอนเขาสูระเบียบวาระการประชุม ไดมีการชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแตละระเบียบวาระใหผูถือหุนทราบ
ดังนี้
1. การลงคะแนนเสียงพิจารณาการประชุมในแตละวาระ บริษัทฯ จะเลือกใชวิธีลงคะแนนแบบ 1 หุนเทากับ 1 เสียง
โดยจะใชบัตรลงคะแนนที่ เจาหนา ที่ไดแจกใหกับทา นผูถือหุน ที่เขารว มประชุม ทุกทาน โดยผูถือ หุนหรือผู รับมอบฉั นทะ ตอ ง
ออกเสียงลงคะแนนอยางหนึ่งอยางใด โดยชองที่ 1-ลงมติเห็นดวย ชองที่ 2 -ลงมติ ไมเห็นดวย และชองที่ 3-งดออกเสียง ทั้งนี้ไม
สามารถแบงการออกเสียงลงคะแนนเปนบางสวนได
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2. เพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนน บริษัทฯ จะใชบัตรลงคะแนนเฉพาะ ในกรณีที่ผูถือหุนไมเห็นดวยหรืองดออก
เสียงเทานั้น และจะนําเอาคะแนนเสียงที่ได หักออกจากจํานวนหุนของผูถือหุนทั้งหมดที่เขารวมประชุมในแตละวาระ โดยใน
การประชุมครั้งนี้มี 8 วาระ
3. การพิจารณาในแตละวาระ ประธานฯ จะเปนผูสอบถามเพื่อใหผูที่ไมเห็นดวยหรืองดออกเสียง ลงคะแนนเสียง
โดยการลงนามในบัตรลงคะแนน แลวใหผูที่ไมเห็นดวยหรืองดออกเสียงยกมือเพื่อใหเจาหนาที่เก็บรวบรวมบัตรลงคะแนน
4. ในกรณีมอบฉันทะ
4.1 ผูรับมอบฉันทะจะตองออกเสียงลงคะแนนตามที่ผูมอบฉันทะระบุไวในหนังสือมอบฉันทะเทานั้น
4.2 หากผูมอบฉันทะไม ไดระบุความประสงคในการออกเสีย งลงคะแนนในวาระใดไวใ นหนังสือ มอบฉันทะ
หรื อ ระบุ ไ ว ไ ม ชั ด เจน หรื อ ในกรณี ที่ ก ารประชุ ม มี ก ารพิ จ ารณาหรื อ ลงมติ ใ นเรื่ อ งอื่ น ใดนอกเหนื อ จากที่ ระบุ ไ ว ใ นหนั ง สื อ
มอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด ผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนได
ตามที่เห็นสมควร
5. ในระหวางการประชุ ม หากมีผูถื อหุนเขามารวมประชุ มเพิ่ม บริ ษัทฯ จะนับ จํานวนผูถื อหุนและจํา นวนหุนใหม
ทุกครั้งที่มีผูถือหุ นเขามารวมประชุมเพิ่ม โดยผู ถือหุนทานที่เข ามาใหมในระหวางการประชุม สามารถออกเสี ยงลงคะแนนได
เฉพาะวาระที่ยังไมลงมติในที่ประชุมเทานั้น ทั้งนี้ประธานฯ จะแจงจํานวนเสียงที่มาเพิ่มในแตละวาระใหที่ประชุมรับทราบ
6. ผูดําเนินการประชุมจะแจงผลคะแนนโดยระบุจํานวนหุนที่ลงมติเห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง และบัตรเสีย
7. หากผู ถื อ หุ น ท า นใดส ง แบบฟอร ม โดยไม ทํ า เครื่ อ งหมายในช อ งใดๆ หรื อ ทํ า เครื่ อ งหมายหลายช อ ง หรื อ ทํ า
เครื่องหมายไมตรงชอง หรือทําเครื่องหมายไมชัดเจนหรือหลายเครื่องหมาย จะถือวา เปน "บัตรเสีย" ในวาระนั้น
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
พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2560
ประธานเจาหนาที่บริหารเสนอใหที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2560 ที่ประชุม
เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 ใหที่ประชุมพิจารณารับรอง รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 1 ซึ่งบริษัทฯ ไดมีการบันทึก
รายงานไวอยางถูกตอง และไดนําสงตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและกระทรวงพาณิชยภายในระยะเวลาที่กฎหมาย
กําหนด พรอมทั้งเผยแพรในเว็บไซทของบริษัทฯ แลว
โดยมีผูถือหุนซักถามและเสนอแนะดังตอไปนี้
วาระที่ 1
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นายฉายศิลป เชี่ยวชาญพิพัฒน
- เสนอใหมีผูถือหุนเปนสักขีพยานการลงคะแนน เพื่อใหไมมีขอสงสัยในการลงคะแนน
ประธานฯ สอบถามขอตัวแทนผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะเปนสักขีพยานในการลงคะแนน แตไมมีผูถือหุนหรือ
ผูรับมอบฉันทะเสนอตัวเปนสักขีพยานการลงคะแนน
นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี
- เสนอขอใหมีการระบุอายุของกรรมการในประวัติกรรมการ
นายฉายศิลป เชี่ยวชาญพิพัฒน
- ขอใหตรวจสอบคําวา ประธานฯ ที่ระบุอยูในรายงานการประชุมใหมีความหมายและถอยคําตรงกัน
หมายเหตุ

- ก อ นเริ่ ม ลงมติ ใ นวาระที่ 1 มีผู ถื อ หุ นเข า รว มประชุ ม ดว ยตนเองและโดยการมอบฉั นทะ เพิ่ ม อี ก 6 คน นั บจํ า นวนหุ น ได
805,306,500 หุน รวมเปนผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเองและโดยการมอบฉันทะจํานวน 95 คน นับจํานวนหุนไดรวมทั้งสิ้น
33,492,837,323 หุน คิดเปนรอยละ 49.34 ของหุนที่จําหนายไดทั้งหมด
- วาระนี้ตองไดรับมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเสียงขางมากรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2561 ดวย
คะแนนเสียงของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้
เห็นดวย
33,488,937,460 เสียง
รอยละ
99.19
ไมเห็นดวย
1,385,748 เสียง
รอยละ
0.00
งดออกเสียง
64,115 เสียง
รอยละ
0.00
บัตรเสีย
2,450,000 เสียง
รอยละ
0.01
วาระที่ 2

รับทราบผลการดําเนินงานประจําป 2560
ประธานเจาหนาที่บริหารแจงใหที่ประชุมทราบเกี่ยวกับโครงสรางการถือหุนในบริษัทยอยดังนี้

โดยผลการดําเนิน งานในป 2560 ปรากฏในรายงานประจําปที่ไดจัดส งไปใหแกผูถือหุนทุ กราย ซึ่งในป 2560
ผลดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทยอยโดยสรุปมีดังนี้
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หนวย: ลานบาท

รายการ
รายไดจากการดําเนินงาน
รายไดอื่น
กําไร (ขาดทุน)
สินทรัพยรวม
หนี้สินรวม
สวนของผูถือหุน
ขาดทุนตอหุน (บาท) *มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 1 บาท

งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560
278.24
374.34
69.25
32.91
-1,507.08
-572.74
2,178.39
1,379.65
1,525.34
1,110.17
653.05
269.48
-0.0477
-0.0178

ทั้งนี้สัดสวนรายไดจากการดําเนินงานเพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 34 โดยสัดสวนรายไดของป 2560 เปลี่ยนแปลง
จากป 2559 โดยในป 2559 รายไดหลักจะอยูที่ธุรกิจโทรทัศน แตในป 2560 รายไดสวนใหญจะมาจากการตอยอดของธุรกิจ
นิวมีเดียและหนังสือพิมพฐานเศรษฐกิจ โดยเปนการตอยอดจาก content ที่มีอยู ซึ่งจะสอดคลองกับนโยบายที่คณะกรรมการได
แถลงตอที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2560 วา จะมุงเนนธุรกิจนิวมีเดียและรายไดที่ตอยอดจาก content ที่มีอยู โดยรายได
ของกลุมสปริงนิวสและบริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จํากัด หลักๆ จะมาจากการโฆษณาและจัดกิจกรรม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในช ว งปลายป 2560 รายได จ ากการจั ด กิ จ กรรมเพิ่ ม มากขึ้ น จากเดิ ม ค อ นขา งมาก ซึ่ ง การจัด กิ จ กรรมของสปริง นิ ว ส แ ละ
ฐานเศรษฐกิจไดรับการตอบรับคอนขางดี ซึ่งคณะกรรมการเห็นสมควรใหเสนอใหที่ประชุมรับทราบผลการดําเนินงานขางตน
โดยมีผูถือหุนซักถามและเสนอแนะดังตอไปนี้
นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี
- ขอทราบผลการเสนอขายหุนเพิ่มทุนใหแกผูถือหุนเดิม และเงินเพิ่มทุนที่ไดรับนําไปใชอะไรบาง เปนไปตาม
วัตถุประสงคหรือไม
ประธานเจาหนาที่บริหาร
- สรุปยอดการเสนอขายหุนใหแกผูถือหุนเดิมตามที่ไดมีการแจงขาวผานระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพยฯ
บริษัทฯ ไดเสนอขายหุนใหแกผูถือหุนเดิมทั้งหมดจํานวน 157,300,566,675 หุน ในอัตราสวน 1 หุนเดิมตอ 5 หุนใหม ในราคา
เสนอขายหุนละ 0.013 บาท โดยเสนอขายเมื่อวันที่ 4-19 ธันวาคม 2560 มีผูจองซื้อหุนทั้งสิ้น 345 ราย คิดเปนจํานวนหุน ที่
เสนอขายได 36,426,750,056 และคิดเปนเงินเพิ่มทุนที่ไดรับทั้งสิ้น 473,547,750.73 บาท หรือขายไดประมาณรอยละ 20 ของ
หุนที่เสนอขายทั้งหมด จํานวนเงินที่ไดรับไดนําไปคืนหนี้และใชเปนเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ และบริษัทในเครือตามที่ไดแจง
ตอที่ประชุมผูถือหุน
นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี
- บริษัทฯ เสนอขายหุนใหแกผูถือหุนเดิม ไดเพียงรอยละ 20 สวนที่เหลือประมาณรอยละ 80 ในสวนนี้จะนํามา
เสนอขายตอ หรือ ไม ในส วนหุ นที่เ สนอขายใหแ กบุค คลในวงจํา กัดที่ ไมสามารถเสนอขายไดเ นื่องจากทําผิ ดขั้น ตอนมีวงเงิ น
เทาไหร ซึ่งการทําผิดขั้นตอนทําใหบริษัทฯ ไดรับความเสียหาย การเสนอขายก็ควรเสนอขายทั้งใหแกผูถือหุนเดิมและบุคคลใน
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วงจํากัดดวย จะไดสามารถรับเงินเพิ่มทุนไดตามเปาหมาย โดยการเสนอขายเพียงรูปแบบเดียวจึงทําใหไมไดเงินตามเปาหมาย
แลวหุนที่เสนอขายใหผูถือหุนเดิมที่เหลืออยูจะดําเนินการอยางไร
ประธานฯ
- สํ า หรั บ กรณี หุ นที่ เ สนอขายใหแ ก บุ คคลในวงจํ า กั ดที่ ไ มสามารถเสนอขายได คณะกรรมการไดมี การสอบ
ขอเท็จจริงแลวไดความวา พนักงานสงเอกสารไดเอาเอกสารไปสง สํานักงาน กลต. โดยมีความผิดพลาดในขั้นตอนการนําสง
เอกสารที่ ไม อาจทราบได ไม วา พนัก งานสง เอกสารไปส ง แล วเอกสารสูญหาย หรื อไมไ ดนํ า สง เพราะเอกสารพลัด หลง โดย
สํานักงาน กลต. แจงวา ไมไดรับเอกสาร ในขณะที่เจาหนาที่ยืนยันวา ไดนําสงเอกสารแลว แตไมสามารถหาหลักฐานอื่นเพื่อ
ยืนยันได ซึ่งไมมีเหตุผลอื่นใดที่บริษัทฯ จะไมนําสงเอกสาร โดยแมเปนเหตุสุดวิสัยที่เกิดขึ้นที่ สํานักงาน กลต. ไมไดรับเอกสาร
แตสํานักงาน กลต. ถือวา เปนการเสนอขายหุนโดยไมไดรับอนุญาต โดยการเสนอขายหุนใหแกบุคคลในวงจํากัดกรณีดังกลาว
เพียงแคยื่นเอกสารตอสํานักงาน กลต. ก็ถือวา อนุญาตแลว
ประธานเจาหนาที่บริหาร
- ในสวนของหุนที่เสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมที่เหลือจากการเสนอขายนั้น เนื่องจากบริษัทฯ ไมไดขอมติผูถือหุน
ใหดําเนินการเสนอขายตอได ดังนั้นบริษัทฯ จะดําเนินการลดทุนตอไปแลวก็จะดําเนินการเพิ่มทุนใหมตอไป
นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี
- ขอสอบถามกรรมการผูจัดการใหญวาผูถือหุนรายใหญมีการจองซื้อหุนเพิ่มทุนหรือไม
กรรมการผูจัดการใหญ
- บริษัทฯ มีผูถือหุนเกือบ 10,000 ราย ทั้งรายใหญและรายยอย ซึ่งบริษัทฯ ไดเสนอขายหุนใหแกผูถือหุนเดิม
ตามสัดสวนตามสิทธิของผูถือหุนแตละราย ดังนั้นหุนที่ขายไดก็มีมาจากทั้งผูถือหุนรายใหญและรายยอย
หมายเหตุ

- วาระนี้ไมมีการลงคะแนนเนื่องจากเปนวาระรับทราบ

มติ

ที่ประชุมรับทราบผลการดําเนินงาน

พิ จ ารณาอนุ มัติ งบแสดงฐานะทางการเงิ น งบกํ า ไรขาดทุ น แบบเบ็ ด เสร็ จ และงบการเงิ น อื่ น ๆ
ประจําป 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ประธานเจาหนาที่บริหารเสนอใหที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกําไรขาดทุนแบบ
เบ็ดเสร็จ และ งบการเงินอื่นๆ ประจําป 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผานการตรวจสอบและรับรองโดยไมมีเงื่อนไข
จากผูสอบบัญชีรับอนุญาตของบริ ษัทฯ ทั้งนี้ป 2560 บริษัทฯ มี สินทรัพยรวม 1,379.65 ลานบาท ซึ่งลดลงจากปกอน โดยมี
สินทรัพยหมุนเวียนทั้งสิ้น 533.00 ลานบาท ซึ่งลดลงจากปกอนเนื่องจากเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลง และบริษัทฯ
มีสินทรัพยไมหมุนเวียนจํานวน 846.64 ลานบาท ซึ่งลดลงจากปกอนเนื่องจากเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ําประกันใบอนุญาต
โทรทัศนดิจิตอลลดลงตามจํานวนเงินคาใบอนุญาตโทรทัศนดิจิตอล ที่ชําระตอสํานักงาน กสทช. (ปละประมาณ 200 ลานบาท)
และเงิน ลงทุ นระยะยาวมีมู ลค าลดลง ทั้ ง นี้บ ริษั ท ฯ มีห นี้สิน ลดลงเนื่อ งมี การชํา ระหนี้เ งิน เพิ่ม ทุน สํา หรั บรายไดใ นป 2560
เพิ่มขึ้นจากปกอน ในขณะที่บริษัทฯ มีตนทุนเพิ่มขึ้นเล็กนอย ดังนั้นจึงทําใหจากเดิมที่บริษัทฯ มีผลขาดทุนขั้นตน 248.10 ลาน
บาทในปกอน ลดลงเหลือเพียง 160.67 ลานบาท รวมถึงในป 2560 บริษัทฯ ไมมีการตั้งดอยคา จึงทําใหผลขาดทุนประจําป
กอนภาษีเงินไดดีขึ้นจากปกอน คณะกรรมการมีความเห็นใหนําเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 พิจารณาอนุมัติ
งบการเงินดังกลาว รายละเอียดงบการเงิน ประจําป 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ปรากฏตามสิ่งที่มาดวย 2
วาระที่ 3
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โดยมีผูถือหุนซักถามและเสนอแนะดังตอไปนี้
นายฉายศิลป เชี่ยวชาญพิพัฒน-ผูถือหุน
- ขอใหชี้แจงกรณีคาปรับที่สํานักงาน กลต.เรียกเก็บจากกรณีเสนอขายหุนใหแกบุคคลในวงจํากัดที่มีคาปรับถึง
จํานวน 1,000,000 บาท บริษัทฯ มีการดําเนินการอยางไร ซึ่งมีหนังสือพิมพฉบับหนึ่งลงขาวไว รวมถึงไดลงขาว โดยปรากฏชื่อ
ของบริษัทฯ วา ถูกสํานักงาน กลต. สอบสวน เรื่องการปนหุน และปที่แลวไดแถลงตอที่ประชุมวา สถานีวิทยุดีเปนอันดับหนึ่งแต
ปรากฏวา เมื่อปลายปที่แลวหายไป ขอทราบขอเท็จจริง
ประธานเจาหนาที่บริหาร
- ขอเพิ่มเติมในรายละเอียดตามที่ไดเรียนชี้แจงขางตนวา รายไดในปกอนเพิ่มขึ้นสวนใหญจากธุรกิจของ บริษัท
ฐานเศรษฐกิ จ มั ลตี เ ดี ย จํ า กั ด ซึ่ ง เดิ ม มี สัด ส ว นรายได เ พี ย งรอ ยละ 7 ของรายได ป 2559 แต ใ นป นี้ บ ริ ษั ท ฐานเศรษฐกิ จ
มัลติมีเดีย จํากัด มีสัดสวนรายไดสูงถึงรอยละ 27 ของรายไดป 2560 อันเนื่องมาจากในป 2560 มีการจัดกิจกรรมหรืออีเวนท
คอนขางมากและประสบผลสําเร็จอยางดี และสวนนิวมีเดียก็มี สัดสวนรายไดดีขึ้นจากรอยละ 12 ของรายไดในป 2559 เป น
รอยละ 30 ของรายไดป 2560 ซึ่งปนี้บริษัทฯ ยังคงนโยบายเชนเดียวกับปกอน สวนเรื่องของวิทยุ เปนเรื่องตอเนื่องในป 2561
สืบเนื่องจากตนทุนและคาใชจายของธุรกิจวิทยุคอนขางสูงมากประมาณ 3 ลานบาท โดยยังไมรวมคาตอบแทนที่ตองจายใหแก
สํานักงาน กสทช. อีก 3 ลานบาท แตมีขอจํากัดในการหารายไดมาโดยตลอด ทําใหรายไดไมคุมทุน ซึ่งไดมีเจรจาเพื่อขอลด
คาตอบแทนที่ตองชําระใหแก สํานักงาน กสทช. แลวแตไดรับสวนลดเพียงเล็กนอย ดังนั้นเมื่อพิจารณาแลวจึงไดคืนคลื่นสถานี
วิทยุไปเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2561 ที่ผานมา ซึ่งที่ดําเนินการตอเนื่องในปนี้ นอกจากลดตนทุนในสวนงานวิทยุแลว จะดําเนินการ
ลด content ของ CNN ลงบางสวน ซึ่งจะลดคาใชจายไดพอสมควร ประกอบกับบริษัทฯ จะไมรับบุคลากรเพิ่ม และจะพิจารณา
หารายไดในรูปแบบใหมนอกเหนือจากรูปแบบเดิม เชน คาโฆษณา
- สําหรับกรณี สอบสวนเรื่ องการปนหุ นที่ปรากฏชื่ อบริษัทฯ หรื อหลายๆ บริษัทนั้น ไม มีสวนเกี่ยวของใดๆ กั บ
บริษัทเลย บริษัทฯ ไมเคยถูกหนวยงานที่เกี่ยวของเรียกสอบสวน ไมวาจะเปนสํานักงาน กลต. หรือ DSI รวมถึงไมเคยมีการเรียก
บริษัทฯ เขาไปใหขอมูลใดๆ ซึ่งบริษัทฯ ไมไดมีสวนรูเห็นใดๆ ในกรณีดังกลาวเลย
นายภูวนารถ ณ สงขลา -ตัวแทนสมาคมสงเสริมนักลงทุนไทย
- ตามงบการเงินสัดสวนของผูถือหุนลดลงมากกวารอยละ 50 จึงขอเปนตัวแทนของผูถือหุนสอบถามดวยความ
เปนหวง มีแผนปรับปรุงสัดสวนผูถือหุนอยางไรในอนาคต
- ในเลมรายงานประจําป หนา 101 ระบุวา บริษัทฯ มีระยะเวลาเรียกเก็บหนี้เฉลี่ยประมาณ 217 วัน ในขณะที่มี
ระยะเวลาจายชําระ 162 วัน แสดงวา มีการเก็บหนี้ไดลาชากวาจายออก ซึ่งอาจจะสงผลกระทบถึงสภาพคลองของกระแสเงิน
สด เนื่องจากเมื่อถึงกําหนดบริษัทฯ ตองจายเงิน แตระยะเวลาเก็บหนี้ยังเก็บไมได ดังนั้นจะมีแนวทางในการปรับปรุงอยางไรให
การเก็บเงินและการจายชําระสอดคลองกัน
- กรณี กํา ไรขาดทุน ขั้น ตน ซึ่ ง จริ งๆ ทํ างานแลว ควรจะมีกํ าไรขั้ นต น แตป รากฏว า บริ ษัท ฯ ขาดทุน ขั้น ตน ถึ ง
รอยละ 42 จึงทําใหเกิดความเปนหวงวา จะดําเนินการแกไขอยางไร
- กรณีคาปรับที่สํานักงาน กลต. เรียกเก็บคาปรับจากกรณีเสนอขายหุนใหแกบุคคลในวงจํากัด ซึ่งเปนสวนของ
บริษัทฯ จํานวน 500,000 บาท และสวนของคุณอารักษฯ (ประธานเจาหนาที่บริหาร) จํานวน 500,000 บาท เขาใจวา เปนความ
รับผิดชอบของบริษัทฯ ที่ตองชําระแทนคุณอารักษฯ ดวย จึงไมทราบวา มีการชําระแทนคุณอารักษดวยหรือไม และมีการบันทึก
บัญชีอยางไร
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ประธานเจาหนาที่บริหาร
- การเรียกเก็บหนี้เฉลี่ยมีการเรงรัดและปรับปรุงมาตลอด ซึ่งลูกคาหลักของบริษัทฯ มี 2 สวน คือ ขายตรงและ
ขายผานเอเยนซี่ (Agency) ซึ่งปญหาการเรียกเก็บหนี้จะมาจากการขายตรง ในสวนของเอเยนซี่ไมมีปญหาในการเรียกเก็บหรือ
หนี้สูญเพียงแตจะชา โดยอยากขอใหสังเกตุวา ระยะเวลาเรียกเก็บเงินดีขึ้นเปนลําดับ จากป 2558 ซึ่งมีระยะเวลาเรียกเก็บหนี้
ประมาณ 300 วัน ตอมาในป 2559 ลดลงเหลือ 258 วัน และในป 2560 เหลือเพียง 217 วัน ซึ่งระยะเวลาเรียกเก็บดีขึ้นเกือบ 3
เดื อนเมื่อ เที ย บกั บ ป 2558 ในขณะที่ สวนระยะเวลาจ ายหนี้ เ ดิม มีระยะเวลาเพี ยง 100 วั น แตป จ จุบั นจะมีระยะเวลาจ า ย
ประมาณ 162 วัน ซึ่งนานขึ้น ทําใหชวงระยะเวลาระหวางจายชําระและเรียกเก็บหนี้หางกันประมาณ 50 กวาวัน ซึ่งระยะหางที่
นอยลงทําใหบริษัทฯ มีการหมุนเวียนเงินดีขึ้น ซึ่งเดิมระยะหางเกือบ 200 วัน แตก็จะเรงรัดดําเนินการปรับปรุงใหสอดคลองกัน
มากยิ่งขึ้น
- บริษัทฯ มีการระมัดระวังในการดําเนินงานมาโดยตลอด เดิมในป 2558 บริษัทฯ มีผลขาดทุนขั้นตนถึงรอยละ
136 อั นเนื่ องมาจากต นทุ น ของสถานี โ ทรทั ศน แ ละตน ทุ นในการผลิ ตรายการในช ว งแรกสู ง มาก เนื่อ งจากเดิ มผลิ ตรายการ
18 ชั่วโมง และ Rerun 6 ชั่วโมง จึงทําใหใชตนทุนคนและคาใชจายคอนขางมาก หรืออาจเปนการซื้อ content ดังนั้นจึงทําให
ชว งต นมี ขาดทุ นขั้ นต นค อนขา งสู ง แต ตอ มามีก ารขยายรายไดอ อกไปใหก วา งมากขึ้น เชน การทํา content ขา วขาย เพิ่ ม
ชองทางนิวมี เดีย รวมถึง การจัดอี เวน ท ทํ าให มีรายได เพิ่ม ขึ้นมา ซึ่ งตน ทุนจะนอ ยกว า ยกตัว อยา ง การจั ดอีเ วนท ตน ทุนจะ
ประมาณแครอยละ 30 ของรายได จึงทําใหผลขาดทุนขั้นตนดีขึ้น ดังจะเห็นไดวา ผลขาดทุนขั้นตนดีขึ้นโดยลําดับ โดยในป
2560 บริษัทฯ มีผลขาดทุนขั้นตนเพียงรอยละ 42 ซึ่งคาดวา ในปนี้ นาจะมีโอกาสมีผลกําไรขั้นตนได เนื่องจากดังที่ไดเรียนให
ทราบแลววา มีการยกเลิกสวนงานในหลายสวน เชน วิทยุ content ของตางประเทศ โดยจะมีการทําขาวตางประเทศเอง เปนตน
- กรณีการชําระคาปรับที่สํานักงาน กลต. เรียกเก็บจากกรณีเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัดนั้น บริษัทฯ ชําระ
เพียง 500,000 บาท และอีก 500,000 บาท ไดรับผิดชอบเองสวนตัว
ประธานฯ
- กรณีในส วนคาปรั บที่บริษัท ฯ ไดชํา ระไปแลว คณะกรรมการจะหารือรว มกันอีกครั้ ง เนื่องจากในช วงที่มีการ
ชําระคาปรับ ไมไดมีการจัดประชุมคณะกรรมการจึงยังไมไดมีการหารือ
นางสาวเจนเนตร เมธาวีวินิจ-ผูถือหุน
- สอบถามเรื่องที่บริษัทฯ เขาไปบริหารเนชั่นฯ (บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน)) มีแนวทางอยางไร
และเทาที่ทราบบริษัทฯ มีปญหาหลายประการจะแกไขปญหาอยางไรเพื่อใหเกิดความโปรงใส
ประธานฯ
- คณะกรรมการได มีการสั่งการและกํ าชับใหมีการดําเนินการอยางรอบคอบเครงครัด มากขึ้ น เช น การจัดส ง
เอกสารใหหนวยงานตางๆ ก็ควรตองใหมีหลักฐานชัดเจน แตกลไกการทํางานโดยเฉพาะดานสื่อคอนขางตองแขงกับเวลา ดังนั้น
หากขั้น ตอนยุ ง ยากหรื อซั บ ซ อนมากเกิ น ไปก็ อ าจทํ า ให เ กิ ดความล า ช าในการทํ า งาน แต คณะกรรมการก็ไ ด มี การย้ํ าเตื อ น
ตลอดเวลาเรื่องความโปรงใสและการตรวจสอบการทุจริตอยางเครงครัด ในขณะเดียวกันสวนไหนที่เห็นวา มีความหละหลวม
ก็จะปรับปรุงใหเขมงวดหรือทําใหกระชับมากขึ้น และสวนไหนที่เกี่ยวของกับหนวยงานราชการ เชน สํานักงาน กลต. ก็ตองมี
หลักฐานชัดเจน และไดเริ่มทําแลว
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ประธานเจาหนาที่บริหาร
- สําหรับกรณีที่มีกรรมการของบริษัทฯ สวนหนึ่งลาออกไปเพื่อไปเปนกรรมการของเนชั่นฯ เนื่องจากเทาที่ทราบ
ไดมีการพูดคุยกันระหวางผูถือหุนรายใหญวาอยากจะใหมีการพลิกฟนเนชั่นฯ ใหดีขึ้น จึงขอใหอดีตกรรมการของบริษัทฯ เขาไป
ชวยบริหาร ดังนั้นในการที่เขาไปบริหารเนชั่นก็ตองมีความถูกตองและตองไมขัดกัน เชน ตองไมเอาขอมูลของฝายหนึ่งไปบอก
อีก บริ ษั ท หนึ่ ง จึ ง ได มีก ารลาออกของอดี ตกรรมการดั ง กล า ว โดยบริ ษั ท ฯ ได ฝากข อ เสนอแนะว า อยากให มี การปรั บ ปรุ ง
ผลประกอบการของเนชั่นฯ ใหดีขึ้น โดยเนชั่นฯ นาจะมีการรายงานผลการดําเนินงานใหทราบในการประชุมสามัญผูถือหุน ใน
วันที่ 9 เมษายน 2561 ที่จะถึ งนี้ โดยเทาที่ทราบเนชั่นฯ จะมีขายธุรกิจหรือทรัพยสิน ที่ไมใชธุรกิจหลักหรือทรัพยสินหลักของ
เนชั่นฯ เชน โรงพิมพ ธุรกิจขนสง ที่ดิน ซึ่งหากขายทรัพยสินดังกลาวไดก็จะทําใหเนชั่นฯ มีเงินสดเขามาประมาณกวา 1,000
ลานบาท สภาพคลองของเนชั่นฯ ก็นาจะดีขึ้น
นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี
- ขอใหตรวจทานเลมรายงานประจําปอีกครั้งเนื่องจากนาจะมีการลําดับหนาไมถูกตอง
- ตามงบการเงินในหนารายงานของผูสอบบัญชี หนา 2 ในเรื่องของการรับรูรายไดซึ่งบริษัทฯ มีการเสนอขาย
ควบคูกันหลากหลาย โดยผูสอบบัญชีมีการระบุวา ขาพเจาจึงใหความสําคัญในการตรวจสอบเรื่องดังกลาวเนื่องจากกลยุทธ
การขายโฆษณารูปแบบดังกลาวมีความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลคาและระยะเวลาในการรับรูรายได เหตุใดจึงมีการขายโฆษณาควบ
เชน จัดอีเวนทควบการขายโฆษณา จึงไมเขาใจวา มีความเสี่ยงอยางไร
- สัดสวนของผูถือหุนเหลืออยูประมาณ 600 กวาลานจะพอถึงปหนาหรือไม ซึ่งยังไมทราบวาผลการดําเนินงาน
ในไตรมาสที่ 1 นี้จะเปนอยางไร และสํานักงาน กสทช. ก็ยังไมมีนโยบายที่ชัดเจนวาจะพักชําระคาใบอนุญาตโทรทัศนดิจิตอล
หรือไม
- ในรายงานประจําป หนา 98 การวัดมูลคาการลงทุนเผื่อขายสุทธิจากภาษีเงินไดที่มีผลขาดทุนประมาณ 284
ลานบาท คือธุรกิจอะไร และมีการขายไปแลวหรือไมถึงปรากฏผลขาดทุนถึงกวา 200 ลานบาท แตไมไดเอามาคํานวณกําไร
ขาดทุน
ประธานเจาหนาที่บริหาร
- การรับรูรายไดที่ผูสอบบัญชีไดใหความสําคัญ สืบเนื่องจากมีความหลากหลายเนื่องจากบริษัทฯ มีสื่อหลาย
แบบ แตการขายจะเปนการขายเองหรือขายผานตัวแทนขายทั้งหมดทุกสื่อ โดยไปหาลูกคา 1 ราย ขายพรอมกันทีเดียว แลวก็นํา
รายไดที่ไดรับไปจัดสรรลงตามสื่อตางๆ เชน วิทยุ จัดอีเวนท หนังสือพิมพ เปนตน ผูสอบบัญชีมีการใหความเห็นวา อาจจะมี
ความเสี่ยงวา รับเงินมาแลวอาจตองพิจารณาวา รายไดเมื่อรับมาแลวบันทึกรายไดไดเลยทั้งกอนหรือไม หรือตองกระจายตาม
ระยะเวลาเชน 3 เดือน 6 เดือน ซึ่งก็ขึ้นอยูกับความชัดเจนในการทําสัญญา แตไมใชความเสี่ยงวาจะไมไดรับเงิน เปนเรื่องของ
การจัดสรรภายใน ยกตัวอยางเชน บางงานรับรายไดมา 30 ลานบาท ถาขายเฉพาะโฆษณาโทรทัศนก็อาจจะตองลงกันเปน
รอยๆ นาที จึ งไดนํามาจัดเปนอีเวนท ซึ่ งอาจวัดมูลคา การขายของแตละสวนงานไดยาก ดังนั้น บริษัทฯ จึงตอ งมีการกําหนด
นโยบายรายการระหวางกันที่ชัดเจน โดยสวนงานที่รับรายไดหลักจะมี 2 แหงคือ บริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จํากัด และ
บริษัท สปริงนิวส คอรปอเรชั่น จํากัด แตเดิมเวลาขายสื่อจะขายสื่อรวม เชน บริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จํากัด ไปขายก็
อาจจะขายสื่อของโทรทัศนดวย เหลานี้คือปญหาที่มีความเสี่ยงที่ผูสอบบัญชีใหความเห็นไว ซึ่งบริษัทฯ ก็ไดรับทราบและทํา
ความเขาใจในการรับรูตัวเลข แตยืนยันวา ไมมีการตั้งตัวเลขใด
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- การชําระคาใบอนุญาตโทรทัศนดิจิตอลใหกับสํานักงาน กสทช. ไมวาจะมีพักการชําระหนี้หรือไม บริษัทฯ ก็ได
สํารองเงินสดไวครบทั้งจํานวนแลวคือในสวนของเงินสดที่ติดภาระผูกพันในสวนของสินทรัพยหมุนเวียน โดยคงเหลือตองชําระ
คาใบอนุญาตโทรทัศนดิจิตอลอีกเพียง 2 งวด
- หาก สํานักงาน กสทช. มีการพักการชําระคาใบอนุญาตโทรทัศนดิจิตอล บริษัทฯ ก็จะไดรับประโยชนดวย หรือ
หากสํานักงาน กสทช. ยังคงนโยบายเดิม ก็ไมกระทบกับบริษัทฯ เนื่องจากมีการเตรียมคาใบอนุญาตไวครบถวนแลว จึงไมมี
ผลกระทบตอบริษัทฯ
- สําหรับสัดสวนของผูถือหุนจะติดลบ บริษัทฯ รับทราบและเขาใจดีวา หากสวนของผูถือหุนติดลบจะเกิดกรณี
อยางไรตอไปบาง ซึ่งบริษัทฯ ก็ตองมีการแกไขกอนเกิดการติดลบจริงๆ แนวโนมที่ไดดําเนินงานมาซึ่งจะเห็นผลชัดเจนในไตร
มาสที่ 2 ของปนี้ เชน การลดตนทุน
- ในผลขาดทุนของมูลคาการลงทุนเผื่อขายสุทธิจากภาษีเงินไดประมาณ 284 ลานบาท คือ การวัดมูลคาตามวิธี
mark to market ของหุนเนชั่นฯ (หุน NMG)
นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี
- จะมีการขายหุน NMG หรือไม หรือเปนการวัดมูลคาไวเฉยๆ
ประธานเจาหนาที่บริหาร
- ยังไมมีการขาย เปนการวัดมูลคาไวเฉยๆ
นายฉายศิลป เชี่ยวชาญพิพัฒน
- เมื่อปที่แลวมีการกลาวถึง CNN วาจะชวยใหรายการตางๆ ดีขึ้น แตปจจุบันยังไมเห็นผลการดําเนินงานใน
สวนงานนี้
ประธานเจาหนาที่บริหาร
- ในสวนของ CNN มีการลดรายการลง คงเหลือแตรายการขาวตางประเทศที่นํามารวมอยูในขาวตางประเทศ
ของชองสปริงนิวสเอง เรียกวา International News Room เพื่อลดตนทุน เนื่องจากปที่แลวมีรายการของ CNN เขามา ซึ่งมี
ตนทุนคอนขางสูง จึงไดมีการลดรายการสวนใหญของ CNN คงเหลือแตในสวนของ Breaking News ซึ่งไดรับความนิยม และ
อีกสวนหนึ่งใหทีมงานของสปริงนิวสดําเนินการเอง
นายนรา ศรีเพชร
- เนื่องจากคาธรรมเนียใบอนุญาตทีวีคอนขางสูง จะเปนไปไดหรือไม หากกลุมผูประกอบการโทรทัศนดิจิตอล
รวมตัวกันหารือรวมกับสํานักงาน กสทช.เพื่อไมตองชําระคาใบอนุญาตโทรทัศนดิจิตอล และจะไดนําเงินดังกลาวมาใชในการ
ดําเนินธุรกิจของกลุมบริษัทตอไป
- บริษัทฯ มีแนวโน มจะเพิ่มทุนอีกหรื อไม และเนื่องจากบริษัทฯ เสนอขายหุนใหแกผูถือหุน เดิมไดบางสวน มี
ผลกระทบกับบริษัทหรือไม หรือมีทางออกอยางไร
ประธานเจาหนาที่บริหาร
- กลุ มผู ป ระกอบการโทรทั ศ นดิ จิ ต อลมี การรวมตั ว กั นมานานแล ว และมี ก ารคุ ย กั บรั ฐ บาลและหน ว ยงานที่
เกี่ยวของหลายครั้งหลายรอบ เพียงแตมีการรวมตัวไมครบทั้ง 22 ชอง เชน ชอง 7 และชอง 3 ไมไดเขารวมดวย ซึ่งรวมตัวได
ประมาณ 16-17 ชอง จึงทําใหการเจรจาไมมีความคืบหนาและมีผลสําเร็จเทาที่ควร อยางไรก็ดี จากการวมตัวกันเจรจาอยาง
เนื่องก็มีผลใหมีการพิจารณากําหนดมาตรการเยียวยาตามรัฐธรรมนูญชั่วคราว มาตรา 44 เพื่อหาทางออก ซึ่งเทาที่มีการหารือ
ผูประกอบการหลายรายอยากจะยกเลิกใบอนุญาตโทรทัศนดิจิตอลและไมตองจายเงินเพิ่มเติม โดยหวังวา คําพิพากษาศาล
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ปกครองชั้นตนในคดีของคุณติ๋ม ทีวีพูล ก็นาจะชวยใหมีทางออก ซึ่งหากสํานักงาน กสทช. จะชวยเหลือผูประกอบการโทรทัศน
ดิจิตอล ก็ไมควรอุทธรณในประเด็นนี้ เพราะหลายชองตองการยกเลิก โดยเฉพาะอยางยิ่งชองที่ถือใบอนุญาตโทรทัศนดิจิตอล
หลายใบ
- สํ าหรับ ทางออกเรื่อ งเม็ ดเงิน ของบริ ษัท ฯ บริ ษัท ฯ ยั งไมมี น โยบายเพิ่ม ทุ นในช วงระยะเวลาเร็ว ๆ นี้ เพราะ
ตองการดู รายละเอี ยดใหค รบถว นถึง เหตุก ารณ ที่จ ะเกิด ขึ้น เช น ผลกระทบของของมาตรการ ภายใตมาตรา 44 วา จะออก
มาแล วชว ยเหลื ออย างไร หรื อมีช องทางให ดําเนินการได มากกวานี้ ซึ่ง ภายในเดื อนนี้ ก็นาจะทราบวา สํา นักงาน กสทช. จะ
อุทธรณในประเด็นไหน โดยในสวนของคุณติ๋ม ทีวีพูล ก็จะอุทธรณในประเด็นคาเสียหายจากการดําเนินการที่ผานมา
นางสาวเจนเนตร เมธาวีวินิจ
- รายการเจาะลึ ก ทั่ว ไทย เรตติ้ งดี ห รือ ไม เหตุใ ดจึง มี การย ายเวลา สว นรายการคลุก วงข า วที่ มี พิ ธีก ร 3 คน
สามารถลดลงไดหรือไม เนื่องจากพิธีกรหญิงคือ นองออม จะพูดในเนื้อขาวเยอะ ในขณะที่พิธีกรชาย 2 คนคือพี่หมู กับพี่เบิ้ม
จะพูดเรื่องทั่วไป ดังนั้นอาจจะลดพิธีการชายลง เปน นองออมกับพี่หมู หรือนองออมกับพี่เบิ้ม ไดหรือไม เพื่อจะไดลดคาใชจาย
กรรมการผูจัดการใหญ
- มีการสลับชวงเวลาของรายการเจาะลึกทั่วไทยกับขาวค่ํา โดยสลับใหมาเร็วขึ้นเพื่อความเหมาะสม ซึ่งรายการ
เจาะลึกทั่วไทยมีเรตติ้งคอนขางดีและมีลูกคาที่เปนแฟนคลับและไดรับการตอบรับเปนอยางดี โดยเฉพาะอยางยิ่งหนวยงาน
ภาครั ฐ ซึ่ ง รายการเจาะลึ ก ทั่ ว ไทยได รับ การตอบรั บ ดี ทั้ ง ช ว งเช า และช ว งเย็ น และขอขอบคุ ณคํ า แนะนํ า เกี่ ย วกั บ รายการ
คลุกวงขาว แตอยางที่ทานผูถือหุนแจง นองออมก็จะมีทักษะเรื่องการอานขาวคอนขางดี ซึ่งที่นํานองออมมารวมรายการ เพราะ
เดิมหากมีแตพี่เบิ้ม พี่หมู ก็อาจจะทําใหการดําเนินรายการยาว จึงตองมีนองออมเปนคนตัดจังหวะเพื่อนําเขาเนื้อขาวตามลําดับ
ที่วางไว
หมายเหตุ

- ก อนเริ่ มลงมติ ในวาระที่ 3 มี ผูถื อหุ น เข าร วมประชุม ดว ยตนเองและโดยการมอบฉัน ทะ เพิ่ มอี ก 23 คน นับ จํ านวนหุน ได
6,513,372,424 หุน รวมเปนผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเองและโดยการมอบฉันทะจํานวน 118 คน นับจํานวนหุนไดรวมทั้งสิ้น
40,006,209,747 หุน คิดเปนรอยละ 58.93 ของหุนที่จําหนายไดทั้งหมด
- วาระนี้ตองไดรบั มติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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 และงบการเงิ นอื่นๆ ประจําป 2560 สิ้นสุด ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามที่ประธานเจาหนาที่บริหารเสนอตอ ที่
ประชุมดวยคะแนนเสียงของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้
รอยละ
99.87
เห็นดวย
39,955,803,729 เสียง
ไมเห็นดวย
22,136,903 เสียง
รอยละ
0.06
งดออกเสียง
28,269,115 เสียง
รอยละ
0.07
บัตรเสีย
0 เสียง
รอยละ
0.00
พิจารณาจัดสรรผลกําไรและงดจายเงินปนผลของป 2560
ประธานเจา หนา ที่บ ริ หารเสนอต อที่ ประชุม วา ตามกฎหมายว าด ว ยบริษั ท มหาชนจํา กั ด และขอ บัง คั บของ
บริษัทฯ หามมิใ หจายเงินปนผลจากเงิ นประเภทอื่นนอกจากเงินกําไร ในกรณีที่บริษั ทฯ ยัง มียอดขาดทุนสะสมอยู หามมิใ ห
จายเงินปนผล ดังนั้น เมื่อพิจารณาจากงบการเงินของบริษัท ปรากฎผลขาดทุนจากการดําเนินงานของบริษัท จํานวน 572.747
วาระที่ 4
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ลานบาท จึงทําใหไมสามารถจัดสรรกําไร สําหรับป 2560 ได อีกทั้งการจายเงินปนผลนั้นตองจายจากผลกําไรเทานั้น ทําใหไม
สามารถจายเงินปนผลได จึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณางดจายเงินปนผล
โดยมีผูถือหุนซักถามและเสนอแนะดังตอไปนี้
นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี-ผูถือหุน
- มีวิธีการแกไขผลขาดทุนสะสมและสวนต่ํามูลคาหุนอยางไร
นายนรา ศรีเพชร-ผูถือหุน
- ไมทราบวา ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ รุนที่ 6 จะออกไดเมื่อใด หากไมมีเงินจายเปนเงินปนผล ก็อาจจะพิจารณา
จายเปนใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ตอบแทนใหแกผูถือหุนก็ได
ประธานเจาหนาที่บริหาร
- หากบริษัทฯ มีทิศทางกําไรที่ชัดเจน ก็จะพิจารณาดําเนินการลดทุนเพื่อลางขาดทุนสะสม ในสวนของสวนต่ํา
มูลคาหุนไมไดมีผลกระทบตอการจายเงินปนผล
- ในสวนของใบสําคัญแสดงสิทธิฯ รุน 6 บริษัทฯ อยูระหวางการหารือกับ สํานักงาน กลต. เนื่อ งจากบริษัท ฯ
เห็นวา ควรตองมีการปรับสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิฯ รุนที่ 4 และรุนที่ 5 กอน เพราะเดิมบริษัทฯ คํานวณสัดสวนบนพื้นฐานที่
หุนที่เสนอขายใหแกผูถือเดิมไดทั้งหมด แตขอเท็จจริงบริษัทฯ ขายหุนไดเพียงรอยละ 20 หากไมปรับสิทธิอีกครั้ง สัดสวนการใช
สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิฯ รุนที่ 4 และรุนที่ 5 จะนอยกวาเดิม
หมายเหตุ

- วาระนี้ตองไดรับมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิ จารณาแลวมีมติเ สียงขางมากอนุมั ติใหงดจา ยเงินปน ผล ตามที่ประธานเจาหน าที่บริหาร
เสนอตอที่ประชุมดวยคะแนนเสียงของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้
เห็นดวย
39,915,649,984 เสียง
รอยละ
99.77
ไมเห็นดวย
89,730,500 เสียง
รอยละ
0.22
งดออกเสียง
829,163 เสียง
รอยละ
0.00
รอยละ
0.00
บัตรเสีย
0 เสียง
วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ
ประธานเจาหนาที่บริหารแถลงวา ตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอที่ 13 กําหนดวา ในการประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป ใหกรรมการออกจากตําแหนงจํานวนหนึ่งในสาม ซึ่งกรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระในปนี้ มีจํานวน 4 คน
ประกอบดวย
5.1 นายศุทธิชัย
บุนนาค
5.2 นายจีระศักดิ์ ธเนศนันท
5.3 พลตํารวจเอก ดร.เรืองศักดิ์ จริตเอก
5.4 รอยเอก ม.ร.ว. จุลรังษี ยุคล
โดยคณะกรรมการบริษัทซึ่งไมรวมกรรมการผูมีสวนไดเสีย ไดพิจารณาประวัติและคุณสมบัติการเปนกรรมการ
ของกรรมการที่ตองออกตามวาระทั้ง 4 คน ตามที่คณะกรรมการสรรหาไดนําเสนอแลว เห็นวาเปนผูที่มีคุณสมบัติครบถวน ไมมี
ลัก ษณะต องห าม เป น ผูที่ มี ความรูค วามสามารถและมี ประสบการณ อั นจะเป น ประโยชนต อ การดํ าเนิ นงานของบริ ษัท จึ ง
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เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการซึ่งตองออกจากตําแหนงตามวาระทั้ง 4
คน ดังกลาวเพื่อดํารงตําแหนงกรรมการตออีกวาระหนึ่ง โดยการลงคะแนนจะดําเนินการดังนี้
(1) ผูถือหุนมีคะแนนเสียงเทากับหุนที่ถือ (หนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง)
(2) ใหผูถือหุนออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคลไป
(3) ในกรณีที่คะแนนเสียงเทากัน ใหผูที่เปนประธานที่ประชุมเปนผูออกเสียงชี้ขาด
หมายเหตุ

- ประธานฯ เชิญกรรมการที่ออกตามวาระออกนอกหองประชุมระหวางการดําเนินการประชุมในวาระที่ 5 และเชิญกลับเขาหอง
ประชุมเมื่อดําเนินการลงมติเรียบรอย
- วาระนี้ตองไดรับมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ป ระชุ ม พิ จารณาแล วมี ม ติ เ สี ย งของมากเลือ กตั้ ง นายศุท ธิ ชั ย บุน นาค นายจี ระศั ก ดิ์ ธเนศนั น ท
พลตํารวจเอกเรืองศักดิ์ จริตเอก และรอยเอก ม.ร.ว.จุลรังษี ยุคล กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระกลับเขาดํารงตําแหนง
กรรมการอีกวาระหนึ่ง ดวยคะแนนเสียงของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้
นายศุทธิชัย บุนนาค
เห็นดวย
39,916,294,329 เสียง
รอยละ
99.78
ไมเห็นดวย
19,730,648 เสียง
รอยละ
0.05
งดออกเสียง
70,184,770 เสียง
รอยละ
0.18
บัตรเสีย
0 เสียง
รอยละ
0.00
นายจีระศักดิ์ ธเนศนันท
เห็นดวย
39,917,687,929 เสียง
รอยละ
99.78
ไมเห็นดวย
14,755,048 เสียง
รอยละ
0.04
งดออกเสียง
70,166,770 เสียง
รอยละ
0.18
บัตรเสีย
3,600,000 เสียง
รอยละ
0.01
พลตํารวจเอก ดร.เรืองศักดิ์ จริตเอก
เห็นดวย
39,917,687,929 เสียง
รอยละ
99.78
ไมเห็นดวย
14,755,048 เสียง
รอยละ
0.04
งดออกเสียง
70,166,770 เสียง
รอยละ
0.18
บัตรเสีย
3,600,000 เสียง
รอยละ
0.01
รอยเอก ม.ร.ว. จุลรังษี ยุคล
เห็นดวย
39,917,687,929 เสียง
รอยละ
99.78
ไมเห็นดวย
14,755,048 เสียง
รอยละ
0.04
งดออกเสียง
70,166,770 เสียง
รอยละ
0.18
บัตรเสีย
3,600,000 เสียง
รอยละ
0.01
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พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ ป 2561
ประธานเจ า หน า ที่ บ ริ ห ารแถลงว า บริ ษั ท ฯ มี น โยบายในการกํ า หนดค า ตอบแทนกรรมการและกรรมการ
ชุดยอยใหอยูในระดับที่เหมาะสมและสอดคลองกับภาระหนาที่ในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชนสูงสุด ซึ่งเปนอัตราเทากับอัตรา
คาตอบแทนกรรมการที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560 ซึ่งจะประกอบดวยคาตอบแทนรายเดือนและ
คาเบี้ยประชุมเปนรายครั้ง ดังนี้
หนวย:บาท

คาตอบแทน

2560

คาตอบแทนกรรมการจายเปนรายเดือน
ประธานกรรมการ
กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร
กรรมการที่เปนผูบริหารไมไดรับคาตอบแทนรายเดือน
คาเบี้ยประชุมจายรายครั้งที่เขารวมประชุม
คาเบี้ยประชุมกรรมการ (ตอครั้ง)
กรรมการที่เปนผูบริหาร
กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหารไมไดรับคาเบื้ยประชุม
คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ตอครั้ง)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและคาตอบแทน (ตอครั้ง)
ประธานกรรมการ
กรรมการ
คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดยอยอื่นๆ (ตอครั้ง)
ประธานกรรมการ
กรรมการ
บําเหน็จกรรมการ ** บริษัทฯ ไมมีนโยบายจายบําเหน็จกรรมการ
หมายเหตุ

2561
(ปที่เสนอ)

35,000.00
30,000.00

35,000.00
30,000.00

6,000.00

6,000.00

8,000.00
6,000.00

8,000.00
6,000.00

8,000.00
6,000.00

8,000.00
6,000.00

8,000.00
6,000.00

8,000.00
6,000.00

- วาระนี้ตองไดรับมติดวยคะแนนเสียงสองในสามของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติไมนอยกวาสองในสามของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนใหกําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2561 ตามที่ประธานเจาหนาที่บริหารเสนอตอที่ประชุม
ดวยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นดวย
39,991,883,929 เสียง
รอยละ
99.96
ไมเห็นดวย
12,766,203 เสียง
รอยละ
0.03
งดออกเสียง
1,559,515 เสียง
รอยละ
0.00
บัตรเสีย
0 เสียง
รอยละ
0.00
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พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีป 2561
ประธานเจาหนาที่บริหารแถลงวา คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีสําหรับรอบป 2561
และเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณานําเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 เพื่อพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีแหง
บริษัท ซีดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จํากัด เปนผูสอบบัญชีประจําป 2561 โดยกําหนดใหผูสอบบัญชีคนหนึ่งดังตอไปนี้เปนผูทําการ
สอบทาน ตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทฯ และลงนามในรายงานผูสอบบัญชี
รายนามผูสอบบัญชี
เลขทะเบียนใบอนุญาต
จํานวนปที่สอบบัญชีของบริษัทฯ
1. นางสาววรรญา พุทธเสถียร
4387
3 ป (ป 2557-2559)
2. นายเชิดสกุล อนมงคล
7195
ยังไมเคยลงลายมือชื่อในงบการเงิน
3. นางสาววราภรณ อินทรประสิทธิ์
7881
1 ป (ป 2560)
4. นางสาวจันทรา วองศรีอุดมพร
4996
1 ป (ป 2556)
โดยกําหนดคาสอบบัญชีของรอบปบัญชี 2561 ของกลุมบริษัทเปนจํานวนเงินไมเกิน 3,760,000 บาท เมื่อเทียบ
กับคา สอบบัญชี ประจํ าป 2560 จํา นวนเงิน ไมเ กิน 3,665,000 บาท เพิ่ มขึ้น 95,000 บาท โดยเป นสว นของบริษั ท จํ านวน
1,390,000 บาท เพิ่มขึ้นจากคาสอบบัญชีประจําป 2560 เปนจํานวนเงิน 40,000 บาท โดยไมรวมคาใชจายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้น
จริงระหวางปฏิบัติงาน เนื่องจากมีบริษัทยอย ปริมาณงานและจํานวนรายการที่จะตองตรวจสอบมีจํานวนมากขึ้น รวมถึงการมี
การเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชีใหมหลายฉบับ และเพื่อใหรายงานทางการเงินตางๆ ของบริษัทฯ และบริษัทยอย เปนไป
ตามมาตรฐานเดียวกัน ผูสอบบัญชีแหงบริษัท ซีดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จํากัด จึงเปนผูสอบบัญชีของบริษัทยอยประจําป 2561
ดวยเชนกัน
ตารางเปรียบเทียบคาสอบบัญชีของบริษัทในปที่ผานมา
คาสอบบัญชี
ลําดับ
รายชื่อบริษัท
2559
2560
2561
(ปที่เสนอ)
1
บริษัทนิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
1,230,000 1,350,000 1,390,000
บริษัทยอย
2
3
4
5
6
7
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 ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดียจํากัด
รวม

460,000
265,000
160,000
150,000
65,000
150,000
2,346,000

600,000
345,000
170,000
180,000
250,000
160,000
310,000
3,665,000

โดยมีผูถือหุนซักถามและเสนอแนะดังตอไปนี้
นายฉายศิลป เชี่ยวชาญพิพัฒน-ผูถือหุน
- ในการลงคะแนนจะตองลงตามรายบุคคลใชหรือไม ดังนั้นบัตรลงคะแนนควรจะแยกเปนรายบุคคล
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650,000
385,000
170,000
200,000
100,000
170,000
345,000
3,760,000

ประธานเจาหนาที่บริหาร
- ผูสอบบัญชีทั้ง 4 ราย เปนผูสอบบัญชีของบริษัท ไมไดแยกเปนรายบุคคลเหมือนการเลือกตั้งกรรมการ
หมายเหตุ

- วาระนี้ตองไดรับมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิ จารณาแลวมีมติเ สียงขางมากอนุมัติ แตงตั้ง นางสาววรรญา พุทธเสถี ยร ผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขทะเบียน 4387 หรือนายเชิดสกุล อนมงคล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7195 หรือนางสาววราภรณ อินทร
ประสิทธิ์ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7881 หรือนางสาวจันทรา วองศรีอุดมพร ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน
4996 แหงบริษัท ซีดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จํากัด เปนผูสอบบัญชีประจําป 2561 โดยกําหนดคาสอบบัญชีในสวนของบริษัท เปน
จํานวนไมเกิน 1,390,000 บาท เพิ่มขึ้นจากคาสอบบัญชีประจําป 2560 เปนจํานวนเงิน 40,000 บาท โดยไมรวมคาใชจาย
เบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นจริงระหวางปฏิบัติงานตามที่ประธานเจาหนาที่บริหารเสนอตอที่ประชุมดวยคะแนนเสียงของจํานวนเสียง
ทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้
เห็นดวย
39,997,081,484 เสียง
รอยละ
99.98
ไมเห็นดวย
7,448,648 เสียง
รอยละ
0.02
งดออกเสียง
1,679,615 เสียง
รอยละ
0.00
0 เสียง
รอยละ
0.00
บัตรเสีย
วาระที่ 8

เรื่องอื่นๆ (ถามี)
ไมมีผูถือหุนทานใดเสนอเรื่องอื่นใดใหที่ประชุมพิจารณา
ประธานฯ กลาวขอบคุณผูถือหุนที่สละเวลามาเขารวมประชุมและอวยพรเนื่องในเทศกาลสงกรานตและวันขึ้นป

ใหมของไทย
ปดประชุม เวลา 15.50 น.

-ลายมือชื่อ…………………………………..
(นายมีชัย ฤชุพันธุ)
ประธานฯ

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