รายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2561
ของ
บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
ประชุมเมื่อในวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ หองเจาพระยาบอลรูม อาคารโรงแรม ชั้น 2
โรงแรมเจาพระยาปารค เลขที่ 274 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
กรรมการที่เขารวมประชุม
1. นายมีชัย
2. ศาสตราจารยพิเศษประสพสุข
3. นายพินิจ
4. นายจีระศักดิ์
5. นายศุทธิชัย
6. รอยเอก หมอมราชวงศจุลรังษี
7. นายอารักษ
8. นางสาววทันยา
กรรมการที่ลาประชุม
1. พลอากาศโทชาติชาย

ฤชุพันธุ
บุญเดช
วุฒิพันธุ
ธเนศนันท
บุนนาค
ยุคล
ราษฎรบริหาร
วงษโอภาสี

ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
รองประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา
กรรมการและกรรมการสรรหา
กรรมการ
กรรมการและประธานเจาหนาที่บริหาร
กรรมการและกรรมการผูจัดการใหญ

รอดบุญพา

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

เริ่มการประชุม
นายมีชัย ฤชุพันธุ ประธานกรรมการ เปนประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) โดยประธานฯ กลาวเปดประชุมเวลา 14.00
น. และกลาวตอนรับผูถือหุนและแจงใหที่ประชุมทราบวา มีกรรมการเขาประชุม 8 ทาน จากจํานวน 9 ทาน โดยไดมอบหมายให
นายอารั กษ ราษฎร บ ริ ห าร ประธานเจ า หน าที่ บ ริ ห าร เป น พิ ธี กรชี้ แ จงรายละเอี ยดแต ละวาระการประชุ ม แทนประธานฯ
ประธานเจาหนาที่บริหารแนะนํากรรมการที่เขารวมประชุมและแถลงตอที่ประชุมวา มีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเองและ
โดยการมอบฉัน ทะรวมจํานวน 106 คน นับ จํา นวนหุนได 34,682,862,579 หุน คิด เป นรอ ยละ 51.09 ของหุนที่ จํา หนา ยได
ทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเปนองคประชุม
กอนเขาสูระเบียบวาระการประชุม ไดมีการชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระใหผูถือหุนทราบดังนี้
1. การลงคะแนนเสียงพิจารณาการประชุมในแตละวาระ บริษัทฯ จะเลือกใชวิธีลงคะแนนแบบ 1 หุนเทากับ 1 เสียง
โดยจะใชบัตรลงคะแนนที่เจาหนาที่ไดแจกใหกับทานผูถือหุนที่เขารวมประชุมทุกทาน โดยผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะ ตองออก
เสียงลงคะแนนอย างหนึ่งอยางใด โดยชองที่ 1 ลงมติ เห็นดวย ชองที่ 2 ลงมติ ไมเห็นดว ย และชอ งที่ 3 งดออกเสีย ง ทั้งนี้ไ ม
สามารถแบงการออกเสียงลงคะแนนเปนบางสวนได
2. เพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนน บริษัทฯ จะใชบัตรลงคะแนนเฉพาะในกรณีที่ผูถือหุนไมเห็นดวยหรืองดออก
เสียงเทานั้น และจะนําเอาคะแนนเสียงที่ได หักออกจากจํานวนหุนของผูถือหุนทั้งหมดที่เขารวมประชุมในแตละวาระ โดยใน
การประชุมครั้งนี้มี 6 วาระ
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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
6. ประธานฯ จะแจงผลคะแนนโดยระบุจํานวนหุนที่ลงมติเห็นดวย ไมเห็นดวย และงดออกเสียง
7. หากผูถือหุนทานใดสงแบบฟอรมโดยไมทําเครื่องหมายกากบาท ( x ) ในชองใดๆ จะถือวา ทาน "งดออกเสียง"
ในวาระนั้น
8. หลังจากจบการประชุม ขอใหผูถื อหุน ทุกท านจั ดสง บัตรคะแนนทุก วาระคืน ใหกั บพนัก งานซึ่งจะยืน รอรั บบัต ร
ลงคะแนนที่ประตูทางออก
ทั้งนี้หากผูถือหุนทานใดมีขอคิดเห็นหรือซักถามใหยกมือขึ้นพรอมแจงชื่อและนามสกุล ในกรณีที่เปนผูรับมอบฉันทะ
ใหแจงวารับมอบฉันทะจากผูถือหุนทานใด เพื่อบริษัทจะไดบันทึกไวในรายงานการประชุมใหมีความสมบูรณและครบถวน และ
ตอจากนั้น ใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพื่อใหที่ประชุมรับทราบและตอบขอซักถามดังกลาว
ภายหลั งจากการแจ งวิธีก ารออกเสียงลงคะแนนแล ว ประธานฯ ไดชี้ แจงตอ ที่ประชุมกอนเริ่มดํ าเนินการประชุมว า
ตามที่ในการประชุมผูถือหุนครั้งกอนไดมีการซักถามเรื่องที่บริษัทฯ ถูกปรับเปนจํานวนเงิน 500,000 บาทนั้น คณะกรรมการ
บริษัทฯ ไดหารือและพิจารณาหาแนวทางในการเยียวยาบริษัทฯ โดยมีมติใหปรับลดคาตอบแทนกรรมการทุกคนลงรอยละ 10
ตอเดือนเพื่อนําไปชดเชยใหแกบริษัทฯ ซึ่งบัดนี้บริษัทฯ ไดรับการชดเชนคาปรับดังกลาวครบถวนแลว
หลังจากนั้น ประธานฯ จึงไดนําเสนอที่ประชุมเขาสูระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561
ประธานเจาหนาที่บริหารรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 ที่ประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561
ใหที่ประชุมพิจารณารับรอง ซึ่งบริษัทฯ ไดมีการบันทึกรายงานไวอยางถูกตอง และไดนําสงตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
และกระทรวงพาณิชยภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด พรอมทั้งเผยแพรในเว็บไซตของบริษัทฯ แลว
ประธานฯ เสนอให ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาและรั บ รองรายงานประชุ ม สามั ญ ผู ถื อ หุ น ประจํ า ป 2561 โดยการ
ลงคะแนนเสียงในวาระนี้จะถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเปนมติของที่ประชุม
วาระที่ 1
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หมายเหตุ

กอนเริ่มลงมติในวาระที่ 1 มีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเองและโดยการมอบฉันทะ เพิ่มอีก 3 คน นับจํานวนหุนได 3,322,000
หุ น รวมเป น ผู ถื อ หุ น เข า ร ว มประชุ ม ด ว ยตนเองและโดยการมอบฉั น ทะจํ า นวน 109 คน นั บ จํ า นวนหุ น ได ร วมทั้ ง สิ้ น
34,686,184,579 หุน คิดเปนรอยละ 51.09 ของหุนที่จําหนายไดทั้งหมด

มติ ที่ประชุม พิจารณาแล วมีม ติรับ รองรายงานการประชุ มสามัญผู ถือ หุนประจํ าป 2561 ตามที่ ประธาน
เจาหนาที่บริหารเสนอตอที่ประชุม ดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

34,685,139,479
1,045,100
0
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

วาระที่ 2

รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ

100.00
0.00
0.00
0.00

พิจารณาอนุมัติใหบริษัท สปริงนิวส คอรปอเรชั่น จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ จําหนายหุน
สามัญที่บริษัท สปริงนิวส คอรปอเรชั่น จํากัดถือในบริษัท สปริงนิวส เทเลวิชั่น จํากัด คิดเปนสัดสวน
รอยละ 90.1 ของจํานวนหุนที่ออกและจําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท สปริงนิวส เทเลวิชั่น จํากัด
ใหแกบริษัท ทีวี ไดเร็ค จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนรายการจําหนายไปซึ่งสินทรัพยประเภทที่ 1
ประธานเจาหนาที่บริหารชี้แจงตอที่ประชุมวา เพื่อใหบริษัทฯ สามารถปรับโครงสรางธุรกิจใหมีความคลองตัว
ยิ่งขึ้นจากการดําเนินธุรกิจประกอบกิจการโทรทัศนเปนผูใหบริการเนื้อหา และลดคาใชจายที่เกี่ยวของกับกิจการสถานีโทรทัศน
นอกจากนี้ เพื่อใหบริษั ทฯ สามารถเพิ่ม โอกาสในการสร างรายไดจ ากการขายโฆษณาดวยการเชาชว งเวลาออกอากาศจาก
สถานีโทรทัศนชองอื่น และใหบริการผลิตรายการใหกับสถานีโทรทัศนชองอื่น โดยไมกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับ
บริษัทยอย คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติใหบริษัท สปริงนิวส คอรปอเรชั่น จํากัด (“SPC”) ซึ่งเปน
บริษัทยอยของบริษัทฯ จําหนายหุนสามัญที่ SPC ถือในบริษัท สปริงนิวส เทเลวิชั่น จํากัด (“SPTV”) คิดเปนสัดสวนรอยละ
90.1 ของจํานวนหุนที่ออกและจําหนายไดแลวทั้งหมดของ SPTV (ซึ่งปจจุบันเทากับ 90,100,000 หุน เวนแต SPTV มีการเพิ่ม
ทุนจดทะเบียนกอนบริษัทฯ ทํารายการจําหนายไปซึ่งสินทรัพยแลวเสร็จ เพื่อนําเงินที่ไดจากการเพิ่มทุนมาเพื่อใชชําระหนี้ใหแก
เจาหนี้ของ SPTV) ใหแกบริษัท ทีวี ไดเร็ค จํากัด (มหาชน) (“TVD”) ซึ่งเปนการทํารายการจําหนายไปซึ่งสินทรัพย
การดํ า เนิ น การดั ง กล า วข า งต น เป น ไปตามประกาศคณะกรรมการกํ า กั บ ตลาดทุ น ที่ ทจ. 20/2551 เรื่ อ ง
หลั กเกณฑ ในการทํ ารายการที่ มีนั ยสํ า คัญที่เ ข าข า ยเปน การไดม าหรื อจํ าหน ายไปซึ่ งทรั พย สิน ลงวั นที่ 31 สิ ง หาคม 2551
(รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การเปดเผยขอมูลและการ
ปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (รวมทั้งที่มีการ
แกไขเพิ่มเติม) ซึ่งกําหนดใหบริษัทฯ มีหนาที่เปดเผยขอมูลตามสารสนเทศที่กําหนด แตงตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให
ความเห็น ตอ การทํ ารายการจํา หน ายไปซึ่งสิ นทรัพ ย และจั ดให มีการประชุ มผู ถือ หุนเพื่อ พิจ ารณาอนุ มัติการเข าทํ ารายการ
จําหนายไปซึ่งสินทรัพย โดยตองไดรับมติเห็นชอบจากที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียง
ทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากเปนรายการจําหนายไปซึ่งสินทรัพย ประเภทที่ 1 โดยมี
ขนาดรายการสูงสุดเทากับรอยละ 72.27 ซึ่งคํานวณตามเกณฑมูลคารวมของสิ่งตอบแทน เปรียบเทียบกับสินทรัพยรวมของ
บริษัทฯ
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ในการดําเนินการดังกลาว บริษัทฯ ไดแตงตั้งใหบริษัท อวานการด แคปปตอล จํากัด ซึ่งเปนที่ปรึกษาทางการ
เงินที่อยูในบัญชีที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เปนที่ปรึกษาทางการ
เงินอิสระ เพื่อใหความเห็นตอการทํารายการจําหนายไปซึ่งหุนสามัญที่ SPC ถือใน SPTV คิดเปนสัดสวนรอยละ 90.1 ของ
จํานวนหุนที่ออกและจําหนายไดแลวทั้งหมดของ SPTV ใหแก TVD ซึ่งเปนการทํารายการจําหนายไปซึ่งสินทรัพย รายละเอียด
ปรากฏตามรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการจําหนายไปซึ่งสินทรัพยโดยการจําหนายหุนในบริษัท
สปริงนิวส เทเลวิชั่น จํากัด สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 2
ทั้งนี้ รายละเอียดของการทํารายการจําหนายไปซึ่งหุน สามัญที่ SPC ถือใน SPTV จํานวนร อยละ 90.1 ของ
จํา นวนหุ นที่ ออกและจํา หน ายได แล วทั้ งหมดของ SPTV ซึ่ง เป นรายการจํา หน ายไปซึ่ง สิน ทรั พย รายละเอี ยดปรากฏตาม
สารสนเทศของบริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) เรื่อง การจําหนายหุนในบริษัท สปริงนิวส เทเลวิชั่น จํากัด สิ่ง
ที่สงมาดวยลําดับที่ 3 โดยประธานเจาหนาที่บริหารชี้แจงตอที่ประชุมถึงภาพรวมธุรกรรมวา SPC ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ
จะจําหนายหุนสามัญที่ SPC ถือใน SPTV คิดเปนสัดสวนรอยละ 90.1 ของจํานวนหุนที่ออกและจําหนายไดแลวทั้งหมดของ
SPTV ใหแก TVD โดยเงื่อนไขสําคัญของการทําธุรกรรมคือ SPTV จะตองชําระหนี้สินคางชําระทั้งหมดที่เกิดขึ้นกอนวันซื้อขาย
หุน ซึ่งกําหนดวันทําการซื้อขายหุนไวในวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ภายหลังการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาซื้อขายหุนแลวเสร็จ SPC จะทําการโอนหุนของ SPTV ใหแก
TVD ซึ่ง SPC จะมีสัดสวนการถือหุนใน SPTV ที่รอยละ 9.90 และ TVD มีสัดสวนการถือหุนใน SPTV ที่รอยละ 90.10 โดยที่
TVD จะชํา ระค าตอบแทนการซื้อ ขายหุน เปน เงิ นสดให แก SPC เปนรายเดือ น เดือ นละ 7.655 ลา นบาท จนถึ งวั นสิ้น อายุ
ใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน เพื่อใหบริการโทรทัศนภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลชองรายการหมวด
ขาวสารและสาระ สําหรับชองสปริงนิวส ทีวีดิจิตอลชอง 19 (“ใบอนุญาตกิจการโทรทัศนฯ”) (วันที่ 24 เมษายน 2572) รวม
124 เดือน นับจากวันที่ 1 มกราคม 2562 มูลคารวมทั้งสิ้นประมาณ 949.22 ลานบาท
นอกจากนี้ SPC จะยังคงใหบริการผลิตรายการขาวสารและสาระ ตลอดอายุใบอนุญาตกิจการโทรทัศนฯ โดย
SPC จะไดรับชําระคาบริการผลิตรายการขาวสารและสาระจาก TVD เดือนละ 1.055 ลานบาท จนถึงวันสิ้นอายุใบอนุญาต
กิจการโทรทัศนฯ (วันที่ 24 เมษายน 2572) รวมทั้งสิ้น 124 เดือน นับจากวันที่ 1 มกราคม 2562
การขายและโอนหุนที่ซื้อขายใหแก TVD จะอยูภายใตเงื่อนไขบังคับกอนตามที่ระบุไวในสัญญาซื้อขายหุน ซึ่ง
รวมถึงแตไมจํากัดเฉพาะเงื่อนไขที่สําคัญ ดังตอไปนี้
1. การชําระหนี้สินคงคางทั้งหมดของ SPTV (ในกรณีที่มีหนี้สินของ SPTV คงเหลือ ณ วันซื้อขายหุนที่ซื้อขาย)
ยกเวนหนี้คาธรรมเนียมใบอนุญาตกิจการโทรทัศนฯ หนี้คาซื้อขายอุปกรณ MCR และหนี้บางประเภทที่ไมสามารถชําระกอนได
2. การเรียกเก็บเงินตามสิทธิเรียกรองของ SPTV ใหครบถวน ยกเวนสิทธิเรียกรองบางรายการที่ไมสามารถ
เรียกใหชําระหนี้กอนได
3. SPC ขายอุปกรณและระบบออกอากาศ (MCR) ใหแก SPTV
4. ดํารงเงิ นสดจํานวนเพียงพอในบัญชีเงินฝากธนาคารของ SPTV เพื่ อการชํา ระคาธรรมเนียมใบอนุญาต
กิจการโทรทัศ นฯ ในงวดสุ ดทา ย ป จจุบั นคงเหลื อคา ธรรมเนี ยมใบอนุญาตกิ จการโทรทัศ นฯ ในงวดสุ ดทา ย เปนจํ านวนเงิ น
234,972,000 บาท (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) ซึ่งจะครบกําหนดในวันที่ 23 พฤษภาคม 2562)

4/20

5. การขายและโอนหุนที่ซื้อขายจาก SPC ใหแก TVD ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการและที่ประชุมผูถือหุน
ของบริษัทฯการซื้อและรับโอนหุนที่ซื้อขายจาก SPC ใหแก TVD ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการและที่ประชุมผูถือหุนของ TVD
ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561
ทั้งนี้ การเขาทํารายการดังกลาวมีหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ดังนี้
1. หนังสือค้ําประกันธนาคาร วงเงิน 52.26 ลานบาท ซึ่งเทากับเงินจํานวน 6 งวดของคางวดของคาตอบแทน
คาหุนที่ผอนชําระและคาบริการผลิตรายการขาวสารและสาระที่ชําระใหแก SPC ทั้งนี้ หนังสือค้ําประกันดังกลาวจะมีอายุคราว
ละ 12 เดือน โดยวงเงินการค้ําประกันในแตละปจะปรับลดลงตามสัดสวนของคางวดที่ TVD ไดผอนชําระใหแก SPC แลว (ปรับ
ลดลงประมาณปละรอยละ 9.68 ของวงเงินค้ําประกัน)
2. จํานําหุนที่ซื้อขายทั้งจํานวนไวกับ SPC โดยในแตละป SPC จะดําเนินการไถถอนหุนที่จํานําไวใหแก TVD
ตามสัดสวนของคางวดที่ TVD ไดผอนชําระใหแก SPC แลว (ไถถอนหุนที่จํานําไดประมาณปละรอยละ 9.68 ของจํานวนหุนที่
ซื้อขาย)
โดยในกรณีที่ TVD ผิดนัดไมชําระหนี้คาหุนที่ซื้อขายตามระยะเวลาที่กําหนดไว SPC มีสิทธิบังคับเรียกเงินตาม
หนังสือค้ําประกันธนาคารและบังคับจํานําหุน โดยนําหุนที่จํานําออกขายทอดตลาด (โดยไมจําเปนตองฟองคดีตอศาล) โดย
หากไดเงินมาไมเพียงพอตอการชําระหนี้ที่ TVD คางชําระ SPC ยังมีสิทธิฟองรองให TVD ชําระหนี้ในสวนที่ยังขาดอยูได
ในสว นของการใหบริ การนั้ น SPC จะใหบริ การผลิตรายการขาวสารและสาระ ตลอดอายุ ใบอนุ ญาตกิ จการ
โทรทัศนฯ ซึ่งประกอบดวย
1. รายการขาวตนชั่วโมง (ภายใตแบรนด “Spring News”) เปนจํานวน 12 ชวงตอวัน ชวงละ 5 นาที
2. รายการขาวสารใหม (ภายใตแบรนด “Spring News”) หรือให TVD หรือ SPTV ใชเนื้อหารายการขาวสาร
(ภายใตแบรนด “Spring News”) ของ SPC เปนระยะเวลารวม 4 ชั่วโมง
3. รายการสารคดี ขาวสาร หรือรายการสาระอื่น ๆ ของ SPC มาออกอากาศซ้ํา เปนระยะเวลารวม 1 ชั่วโมง
ซึ่ง SPC จะไดรับชําระคาบริการผลิตรายการขาวสารและสาระจาก TVD เดือนละ 1.055 ลานบาท มูลคารวมทั้ง
สิ้น ประมาณ 130.82 ลา นบาท โดย TVD จะต องชํา ระค า บริ การดั งกล าวเป น รายเดื อ นจนถึง วั นสิ้ นอายุใ บอนุ ญ าตกิ จการ
โทรทัศนฯ (วันที่ 24 เมษายน 2572) รวมทั้งสิ้น 124 เดือน นับจากวันที่ 1 มกราคม 2562
นอกจากนี้ TVD หรือ SPTV จะใหสิทธิแก SPC ในการขายโฆษณาในชวงเวลารายการดังกลาวในสัดสวนรอย
ละ 30 ของระยะเวลาที่สามารถโฆษณาไดสําหรับชวงเวลารายการดังกลาว (สัดสวนเวลาที่เหลืออีกรอยละ 70 จะเปนของ TVD
ในนาม SPTV) เชน เวลาออกอากาศ 1 ชั่วโมง จะมีชวงเวลาโฆษณา 10 นาที โดย SPC มีสิทธิขายโฆษณาได 3 นาที และสวน
ที่เหลืออีก 7 นาที เปนสิทธิของ TVD ในนาม TVD
ทั้งนี้ ภายหลังการเขาทํารายการ SPC มีแผนธุรกิจในการดําเนินการ ดังนี้
1. เชาเวลาออกอากาศจากสถานีโทรทัศนอื่นๆ ที่มีอันดับความนิยมสูงกวาสถานีโทรทัศนดิจิทัลชอง 19 เพื่อ
ดําเนินรายการ ซึ่งเปนการเปดโอกาสแกกลุมบริษัทฯ ในการเพิ่มรายไดจากการขายโฆษณาในชองที่มีอันดับความนิยมสูง ซึ่งมี
อัตราคาเชาชวงเวลาโฆษณา (Occupancy Rate) และ ราคาคาโฆษณาตอนาที ที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับปจจุบัน
2. รับจางผลิตรายการของสื่อ ทุกรูป แบบทุก ชองทาง (Omni Channel) ซึ่ง เปนการเชื่อ มชองสื่อเดิม ไดแ ก
หนังสือพิมพ โทรทัศน กับสื่อดิจิทัลที่มีศักยภาพ
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3. ตอ ยอดสูก ารเป นผู นํา การผลิต เนื้อ หาที่ มีค วามหลากหลาย ตอ ขยายเนื้ อหาดา นกีฬ าและบั น เทิ ง ผ า น
ชองทางของสื่อนิวมีเดียตางๆ เพื่อใหเขาถึงกลุมผูบริโภคที่มีความหลายหลายทุกวัยทุกระดับ
สําหรับผลประโยชนที่คาดวาจะเกิดกับบริษัทฯ ไดแก
1. บริ ษั ท ฯ สามารถปรั บ โครงสร า งธุ รกิ จ ให มี ค วามคล อ งตั ว ยิ่ ง ขึ้ น จากการดํ า เนิ น ธุ รกิ จ ประกอบกิ จ การ
โทรทัศนเปนผูใหบริการเนื้อหา (Content Provider) ซึ่งจะเพิ่มความคลองตัวในการดําเนินธุรกิจประกอบกิจการโทรทัศนในการ
เปนผูใหบริการเนื้อหาและลดคาใชจายที่เกี่ยวของ นอกจากนี้ การขายหุน SPTV จะทําใหบริษัทฯ ไมมีบริษัทยอยที่มีสถานะเปน
ผูถือใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีโทรทัศน ซึ่งทําใหบริษัทฯ สามารถเพิ่มโอกาสในการสรางรายไดจากการขายโฆษณาดวย
การเชาชวงเวลาออกอากาศจากสถานีโทรทัศนชองอื่น และใหบริการผลิตรายการใหกับสถานีโทรทัศนชองอื่น โดยไมกอใหเกิด
ความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทยอย นอกจากนี้ การผลิตรายการ ใหกับสถานีโทรทัศนชองอื่นที่มีอันดับความนิยมสูง
ยอมสงผลตอรายไดจากการขายโฆษณาที่สูงขึ้น
2. กําจัด ความเสี่ยงจากการไม ตออายุสัญญาความรว มมือทางธุรกิจระหวาง SPC และ TVD หรือยกเลิ ก
สัญญาดังกลาวกอนกําหนด ซึ่งจะทําใหบริษัทยอยขาดรายไดและกระแสเงินสดในการประกอบกิจการโทรทัศน
3. บริษั ทฯ จะได รับกระแสเงิน สดรวมเดือ นละ 8.71 ล านบาท อยางตอ เนื่อ งตลอดอายุใบอนุ ญาตกิจ การ
โทรทัศนฯ ซึ่งคิดเปนระยะเวลา 124 เดือน ซึ่งเปนรายไดที่มีความแนนอน เพื่อนํามาเปนเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงานของ
กลุมบริษัทฯ และชําระคาใชจายในการดําเนินงานตางๆ ของกลุมบริษัทฯ
4. บริษั ทฯ จะรั บรูกํ าไรทางบัญชีจากการจํ าหน ายเงิน ลงทุ นในงบการเงิน รวมของบริษั ทฯ โดยบริ ษัทฯ จะ
พิจารณาบันทึกโอนกลับขาดทุนการดอยคาใบอนุญาตกิจการโทรทัศนฯ และกําไรจากการจําหนายเงินลงทุน
การทํารายการดังกลาว มีขนาดรายการสูงสุดเทากับรอยละ 72.27 ซึ่งคํานวณตามเกณฑมูลคารวมของสิ่งตอบ
แทน เปรียบเที ยบกับสิน ทรัพยรวมของบริษัทฯ ซึ่งบริษัท ฯ ตองเปดเผยสารสนเทศเกี่ ยวกับธุรกรรมตามรายการประเภทที่ 1
แตงตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับธุรกรรมดังกลาว และขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนกอนการเขา
ทํารายการ โดยตองไดรับอนุมัติดวยคะแนนเสี หุนที่มีสวนไดเสีย
กําหนดการสําคัญในลําดับถัดไปคือ หลังจากการประชุมผูถือหุนในวันนี้แลว คาดวาภายในเดือนพฤศจิกายนจะ
ลงนามในสัญญาซื้อขายหุน และภายในเดือนธันวาจะลงนามในตราสารการโอนหุน สัญญาจํานําหุน สัญญาใหบริการขาว และ
สัญญาใหบริการรายการโทรทัศน โดยใหมีผลบังคับใชในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งจะเปนวันทําการซื้อขายหุนที่เสร็จสิ้นโดย
สมบูรณ
นอกจากนี้ ประธานเจาหนาที่บริหารมอบหมายใหตัวแทนจากบริษัท อวานการด แคปปตอล จํากัด ที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระ ชี้แจงรายละเอียดในเรื่องดังกลาวตอที่ประชุม ซึ่งตัวแทนจากบริษัท อวานการด แคปปตอล จํากัด ที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระ ชี้แจงตอที่ประชุมวา เนื่องดวยลักษณะของโครงสรางธุรกิจที่ SPC เปนผูผลิตรายการ ในขณะที่ SPTV เปน
ผูไดรับสัมปทานใบอนุญาตกิจการโทรทัศนฯ ทําใหการพิจารณามูลคาสวนของผูถือหุนของ SPTV เพียงอยางเดียวอาจจะไม
สะทอนมูลคาที่แทจริงของกลุมกิจการโทรทัศน เนื่องจากรายไดจากการขายโฆษณา ตนทุนการผลิตรายการ รวมถึงคาใชจาย
ตางๆ ที่เกี่ยวของกั บกลุมกิจการโทรทัศ นถูกรับรูไวที่ผลการดําเนินงานของ SPC อีกทั้ งเงื่อนไขบางอยางในการจําหนายเงิ น
ลงทุนใน SPTV ครั้งนี้ยังสงผลกระทบตอ SPC ในอนาคต เชน การใหบริการผลิตรายการขาวสารและสาระจํานวน 6 ชั่วโมงตอ
วัน เปนตน ดังนั้น การประเมินดวยวิธีมูลคาปจจุ บันสุทธิของกระแสเงินสดจึงเปนวิธีที่สามารถสะทอนผลกระทบของการทํ า
รายการที่ถูกแฝงอยูกับ SPC ได โดยจากการวิเคราะห พิจารณาความสมเหตุสมผลของราคาโดยเปรียบเทียบในเชิงมูลคากลุม
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กิจการโทรทัศน ใน กรณีที่ทํารายการแบบกรณีฐาน จะมีมูลคาสวนเพิ่มเมื่อเทียบกับกรณีที่ไมทํารายการประมาณ 65 – 260
ลานบาท ในขณะที่ กรณีที่ทํารายการแบบตามแผนธุรกิจของผูบริหาร จะมีมู ลคาสว นเพิ่มเมื่อเทียบกับกรณี ที่ไมทํา รายการ
ประมาณ 462 – 536 ลานบาท
ทั้งนี้ ขอดีของการเขาทํารายการ มีรายละเอียด ดังนี้
1. ลดความเสี่ยงจากการขาดกระแสเงินสดหาก TVD ไมตออายุสัญญาความรวมมือทางธุรกิจหรือบอกเลิก
สัญญากอนกําหนด เนื่องจากปจจุบันกลุมบริษัทฯ มีรายไดหลักมาจากคารวมมือทางธุรกิจจาก TVD เพราะฉะนั้น หาก TVD
ไมตออายุสัญญาหรือบอกเลิกสัญญากอนครบกําหนดเวลา อาจจะกระทบตอกระแสเงินสดของกลุมบริษัทฯ
2. ลดคาใชจายคงที่ที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจประกอบกิจการโทรทัศน เนื่องจากการจําหนายเงินลงทุน
ใน SPTV ครั้ ง นี้ จ ะส ง ผลให บ ริ ษั ท ฯ ลดสั ด ส ว นการลงทุ น ใน SPTV เป น ร อ ยละ 9.90 ซึ่ ง จะทํ า ให ก ลุ ม บริ ษั ท ฯ ลดภาระ
คาใชจายคงที่เกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจประกอบกิจการโทรทัศนตามสัดสวนการลงทุน
3. เพิ่มรายไดจากการขายโฆษณาดวยการเชาชวงเวลาออกอากาศสถานีโทรทัศนชองอื่น เนื่องจากบริษัทฯ
สามารถเชา ชวงเวลาออกอากาศสถานีโทรทัศ นชอ งอื่น ที่มีอั นดับ ความนิย มสูง ไดโ ดยไมมีค วามขัดแยงทางผลประโยชนกั บ
บริษัทในเครือ และใหบริการรับจางผลิตรายการ
4. รับรูกําไรจากการจําหนายเงินลงทุนราคาขายเงินลงทุน โดยเงินลงทุนใน SPTV (มูลคาปจจุบัน) สูงกว า
ราคาทุน บริษัทฯ จึงเกิดกําไรจากการจําหนายสินทรัพยและรายการโอนกลับดอยคาเงินลงทุน
ในทางตรงกันขาม ขอดอยของการเขาทํารายการ มีดังนี้
1. เสียโอกาสในการรับรูผลตอบแทนจากเงินลงทุนใน SPTV และสูญเสียโอกาสในการรับรูรายไดและผลกําไร
(ถามี) จาก SPTV ในงบการเงินรวม เนื่องจากภายหลังจากการทํารายการ จะสงผลใหบริษัทฯ ลดสัดสวนการลงทุนใน SPTV
เปนรอยละ 9.90 ซึ่งจะทําให SPTV ไมไดเปนบริษัทยอยทางออมของบริษัทฯ และเปลี่ยนวิธีบันทึกบัญชีจากรวมผลดําเนินการ
ในงบการเงิน รวมเปนวิธีราคาทุน (Cost Method) ซึ่งถาหากผลการดําเนินงานของ SPTV ดีขึ้น ในอนาคต กลุมบริษัทฯ จะ
สูญเสียโอกาสในการรับรูรายไดและกําไร (ถามี) ของ SPTV ในงบการเงินรวม
2. สูญเสี ย อํ า นาจในการบริ หารสถานี โ ทรทั ศ น สปริ ง นิว ส ช อ ง 19 ให กั บ TVD เนื่ อ งจากภายหลั ง การทํ า
รายการครั้งนี้จะทํ าใหอํานาจการบริ หารสถานีโทรทัศ นสปริงนิว ส ชอง 19 เปน ของ TVD ซึ่งอาจทําใหกลุ มบริษัทฯ ไมไดรับ
ผลประโยชนสูงสุดจากการออกอากาศผานสถานีโทรทัศน ทีวีดิจิทัลชอง 19
นอกจากนี้ ปจจัยความเสี่ยงในการเขาทํารายการดังกลาว มีดังนี้
1. ความเสี่ยงจากการที่ TVD ไมชําระคาหุนตามสัญญา สืบเนื่องจากที่ตามที่บริษัทฯ จะไดรับสิ่งตอบแทน
จากการจําหนายเงินลงทุนใน SPTV เปนรายเดือนจาก TVD จนครบกําหนดอายุใบอนุญาตกิจการโทรทัศนฯ ซึ่งถาหาก TVD
ไมสามารถชําระคาหุนไดตามกํา หนด จะสงผลตอ การดําเนินธุรกิ จของกลุมบริษัทฯ อยางไรก็ตาม TVD ต องวางหนังสือค้ํ า
ประกันในวงเงินเทากับเงินจํานวน 6 งวดของคางวดผอนชําระเพื่อเปนหลักประกัน โดยวงเงินการค้ําประกันในแตละปจะปรับ
ลดลงตามสัดสวนของคางวดที่ TVD ไดผอนชําระแลว นอกจากนี้ TVD ตองจํานําหุน SPTV ที่ซื้อทั้งหมดไวกับ SPC โดยในแต
ละป SPC จะดําเนินการไถถอนหุนที่จํานําไวตามสัดสวนของคางวดที่ TVD ไดผอนชําระใหแก SPC แลว ซึ่งจะชวยลดความ
เสี่ยงจากการที่ TVD ไมชําระคาหุนตามสัญญา
2. ความเสี่ยงจากการที่ TVD ไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (“กสทช.”) แลวถูกเพิกถอนใบอนุญาตกิจการโทรทัศนฯ เนื่องจากปจจุบัน SPTV
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เปนผูถือใบอนุญาตกิจการโทรทัศนฯ ซึ่งตองปฏิบัติตามเงื่อนไขตางๆ ที่ กสทช. กําหนด ซึ่งถาหากไมสามารถปฏิบัติตามจะมี
โอกาสถูกเพิกถอนใบอนุญาตกิจการโทรทัศนฯ และเปนเหตุให SPC สูญเสียโอกาสในการรับรูรายไดจากการขายโฆษณาจาก
การออกอากาศ 6 ชั่วโมงที่ชองสปริงนิวส อยางไรก็ตาม ปจจุบัน TVD ไดผลิตรายการที่ชองสปริงนิวส มาตั้งแตเดือนพฤษภาคม
2561 ซึ่งเงื่อนไขการออกอากาศคลายกับเงื่อนไขภายหลังจากการจําหนายหุน SPTV เรียบรอยแลว และที่ผานมา TVD สามารถ
ปฏิบัติไดตามเงื่อนไขโดยตลอด อีกทั้งหาก TVD ไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขตามที่ กสทช. กําหนด อันเปนเหตุใหถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตกิจการโทรทัศนฯ ยอมสงผลให TVD สูญเสียเงินลงทุนใน SPTV และขาดชองทางในการประชาสัมพันธสินคา ซึ่งจะ
กระทบตอการดําเนินธุรกิจหลักของ TVD
3. ความเสี่ ย งในกรณี ที่เ งื่ อ นไขบั ง คับ ก อ นการทํ า รายการไม เ ปน ผลสํา เร็ จ โดยในกรณี ที่ TVD และ/หรื อ
ผูเกี่ยวของไมสามารถดําเนินการตามเงื่อนไขบังคับกอนการเขาทํารายการไดสําเร็จ เชน กรณีที่ที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ
ไมอนุมัติการเขาทํารายการ เปนตน กรณีดังกลาวอาจสงผลใหบริษัทฯ ไมสามารถเขาทํารายการได และทําใหบริษัทฯ ตองจาย
ชําระคาใชจายที่เกี่ยวของกับการเขาทํารายการโดยสูญเปลา
ทั้งนี้ จากการวิ เคราะหข อดีแ ละขอ เสีย ของการทํ ารายการ ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระมี ความเห็น วารายการ
ดังกลาวมีความสมเหตุสมผล กลุมบริษัทฯ และผูถือหุนจะไดรับผลประโยชนจากการทํารายการครั้งนี้มากกวาการไมทํารายการ
ทั้งในแงของการประกอบธุรกิจและราคา ดังนั้น ผูถือหุนควรลงมติเห็นชอบในการจําหนายเงินลงทุนที่ SPC ถือใน SPTV คิดเปน
สัดสวนรอยละ 90.10 ของจํานวนหุนที่ออกและจําหนายไดแลวทั้งหมดของ SPTV (ซึ่งปจจุบันเทากับ 90,100,000 หุน) ใหแก
TVD
ประธานเจาหนาที่บริหารชี้แจงตอที่ประชุมวา คณะกรรมการเห็นวา การทํารายการดังกลาวมีความเหมาะสม
เนื่องจากเปนการดําเนินการตามแผนการปรับโครงสรางการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในการเปนผูใหบริการเนื้อหา (Content
Provider) อยางเต็มตัว และสงผลดีตอผลการดําเนินงานธุรกิจอยางตอเนื่อง โดยการจําหนายเงินลงทุนใน SPTV ซึ่งเปนผูถือ
ใบอนุ ญ าตกิ จ การโทรทั ศ น ฯ นั้ น ส ง ผลให ก ลุ ม บริ ษั ท ฯ ลดภาระต นทุ น คงที่ ในการดํ า เนิ น ธุ รกิ จ และสามารถเช าช ว งเวลา
ออกอากาศกับสถานีโทรทัศนชองอื่นไดโดยไมมีผลประโยชนขัดแยงกับบริษัทยอย รวมทั้งยังมีกระแสเงินสดรายเดือนเขามา
อยางตอเนื่องไปจนตลอดอายุใบอนุญาตกิจการโทรทัศนฯ ซึ่งจะสงผลดีตอฐานะทางการเงินและสภาพคลองทางการเงินของ
กลุมบริษัทฯ และชวยเพิ่มความสามารถในการแขงขันในอนาคต และเห็นสมควรเสนอที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2561
เพื่อพิจารณาอนุมัติให SPC ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ จําหนายหุนสามัญที่ SPC ถือใน SPTV คิดเปนสัดสวนรอยละ 90.1
ของจํานวนหุนที่ออกและจําหนายไดแลวทั้งหมดของ SPTV ใหแก TVD ซึ่งเปนรายการจําหนายไปซึ่งสินทรัพยประเภทที่ 1 โดย
มีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ
ประธานเจาหนาที่บริหารจึงเสนอที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเขาทําสัญญา
ซื้อขายหุน ระหวางบริษัท สปริงนิวส คอรปอเรชั่น จํากัด ในฐานะผูขาย และบริษัท ทีวี ไดเร็ค จํากัด (มหาชน) ในฐานะผูซื้อ
และ/หรือ เอกสารอื่นใดที่เกี่ยวของ สําหรับการจําหนายหุนสามัญที่บริษัท สปริงนิวส คอรปอเรชั่น จํากัด ถือในบริษัท สปริงนิวส
เทเลวิชั่น จํากัด จํานวนรอยละ 90.1 ของจํานวนหุนที่ออกและจําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท สปริงนิวส เทเลวิชั่น จํากัด
โดยมีขอกําหนดหลักและเงื่อนไขในสัญญาซื้อขายหุนปรากฏตามสารสนเทศของบริษัทฯ เรื่อง การจําหนายหุนในบริษัท สปริง
นิวส เทเลวิชั่น จํากัด และพิจารณาอนุมัติมอบหมายใหคณะกรรมการบริษัทฯ หรือประธานเจาหนาที่บริหาร หรือบุคคลอื่นใดซึ่ง
ไดรับการมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือประธานเจาหนาที่บริหาร มีอํานาจพิจารณาและดําเนินการในเรื่องตางๆ ที่
จําเปน เกี่ยวของ และ/หรือ ตอเนื่องกับการจําหนายหุนสามัญที่บริษัท สปริงนิวส คอรปอเรชั่น จํากัดถือในบริษัท สปริงนิวส
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เทเลวิชั่น จํากัด จํานวนรอยละ 90.1 ของจํานวนหุนที่ออกและจําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท สปริงนิวส เทเลวิชั่น จํากัดซึ่ง
รวมถึงแตไมจํากัดเพียงเรื่องดังตอไปนี้
(1) เจรจา พิจารณา กําหนด เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดตางๆ และ/หรือ ลงนามในสัญญาซื้อขายหุน
และ/หรือ เอกสารอื่นใดที่เกี่ยวของกับการจําหนายหุนสามัญที่บริษัท สปริงนิวส คอรปอเรชั่น จํากัดถือในบริษัท สปริงนิวส เทเล
วิชั่น จํากัด จํานวนรอยละ 90.1 ของจํานวนหุนที่ออกและจําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท สปริงนิวส เทเลวิชั่น จํากัด
(2) ดําเนิน การอื่ นใดที่จํ าเปน เกี่ย วข อง และ/หรื อ ตอ เนื่อ งกั บการจํา หน ายหุ นสามั ญที่ SPC ถื อใน SPTV
จํานวนรอยละ 90.1 ของจํานวนหุนที่ออกและจําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท สปริงนิวส เทเลวิชั่น จํากัดโดยปฏิบัติใหเปนไป
ตามกฎหมาย และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวของตอไป
ทั้งนี้ผูถือหุนซักถามและเสนอแนะดังตอไปนี้
นายภูวนารถ ณ สงขลา -ตัวแทนสมาคมสงเสริมนักลงทุนไทย
- ราคาที่ซื้อขายในครั้งนี้คือราคาที่ดีที่สุดใชหรือไม สามารถขยับขึ้นสูงอีกไดหรือไม
- ผลจากการทํารายการจะทําใหงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ยังขาดทุนติดลบอยูดีขึ้นไดในระยะเวลาเทาไหร
ประธานเจาหนาที่บริหาร
- ราคาซื้อขายดังกลาวเปนราคาที่ไดมีการเจรจาตอรองกันระหวางคูสัญญามาเปนเวลาหลายเดือนและถือเปน
ราคาที่ยอมรับไดทั้งสองฝาย
- ในแงของการลงบัญชี จะมีการแยกมูลคาสัมปทานที่แทจริงและดอกเบี้ยออกจากกัน โดยหากเทียบกันแลว
การทํารายการในครั้งนี้จะมีมูลคาปจจุบันสูงกวามูลคาปจจุบันของคาสัมปทานที่มีอยูเล็กนอย เนื่องจากสัมปทานที่มีเหลือใน
ปจจุ บัน จะมีมู ลค าประมาน 780 ลา นบาท แตมู ลค าป จจุ บัน ของรายการดั งกลา วรวมทั้ง สิ้น ประมาณ 1,000 กว าล านบาท
กลาวคือ 930 กวาลานบาทเปนคาสัมปทาน และอีก 130 ลานบาทเปนคาจัดทํารายการ รวมคิดเปนมูลคาปจจุบันโดยไมรวม
ดอกเบี้ยตามเกณฑการเงินที่ประมาณ 790 ลานบาท ดังนั้น จึงถือวารายการดังกลาวมีผลดีกับบริษัทฯ และสามารถแกปญหา
เรื่องขาดทุนสะสม เพราะจะมีการกลับผลขาดทุนขึ้นไปประมาณ 700 ลานบาท ประกอบกับในอนาคตหากมีการขยายรายการ
ไปยังชองตางๆ ไดมากขึ้น ก็เชื่อวาผลประกอบการในกลุมมีโอกาสดีขึ้น และทําใหไมขาดทุน
นายฐิติพงศ โสภณอุดมพร –ผูถือหุน
- ทําไมถึงกําหนดการชําระคาตอบแทนเปนการผอนรายเดือน
- สอบถามตัวเลขที่ตองจายในกลุมบริษัทฯ ในการจัดการหนี้ที่คางอยูกอนการซื้อขายเปนจํานวนเงินประมาณ
เทาไหร บริษัทฯ มีแหลงเงินทุนเพียงพอหรือไมในการจัดการหนี้ดังกลาว หากไมพอจะดําเนินการอยางไร
- เมื่อบริษัทฯ รับชําระคาตอบแทนเปนการผอนรายเดือน บริษัทฯ จะบันทึกบัญชีเปนกําไรหรือขาดทุน
ประธานเจาหนาที่บริหาร
- กําหนดการชําระคาตอบแทนเปนการผอนรายเดือน เพื่อแบงเบาภาระผูซื้อในภาวะเศรษฐกิจปจจุบัน ซึ่งเปน
ผลจากการเจรจาระหวางคูสัญญา เพราะในสถานการณปจจุบัน กรณีเปนการยากที่จะกูเงินธนาคารมาจายคาหุนนี้
- หนี้คงคางของ SPTV ที่มีในปจจุบันอยูประมาณ 400 กวาลานบาท โดยบริษัทฯ ดําเนินการโอนหนี้ตางๆ มาไว
ในบริษัทแมใหมากที่สุด กลาวคือให SPTV ปลอดหนี้ใหมากที่สุดเทาที่เปนไปได รวมถึงดําเนินการหาแหลงเงินทุนเพื่อมาชําระ
หนี้ดังกลาว เพื่อให SPTV ปลอดหนี้ตามขอกําหนดในเงื่อนไขบังคับกอน ซึ่งรวมถึงการเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อใชเปนแหลง
เงินทุนในการชําระหนี้สินคงคางดังกลาว ซึ่งจะไดกลาวถึงในวาระที่ 3 -5 ในลําดับถัดไป
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- การลงบัญชีรายการดังกลาวถือเปนการชําระคาซื้อหุนของบริษัทฯ ทั้งจํานวน คือ 900 กวาลานบาทตั้งแตวันนี้
ซึ่งในทางบัญชีจะแบงเปนดอกเบี้ยประมาณ 200 กวาลานบาท และเปนเงินตนประมาณ 700 ลานบาท
ประธานฯ เสนอใหที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกลาว โดยการลงคะแนนเสียงในวาระนี้จะตองไดรับการ
อนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดย
ไมนับสวนของผูถือหุนที่มีสวนไดเสีย
หมายเหตุ

กอนเริ่มลงมติในวาระที่ 2 มีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเองและโดยการมอบฉันทะ เพิ่มอีก 10 คน นับจํานวนหุนได 1,001,670
หุ น รวมเป น ผู ถื อ หุ น เข า ร ว มประชุ ม ด ว ยตนเองและโดยการมอบฉั น ทะจํ า นวน 119 คน นั บ จํ า นวนหุ น ได ร วมทั้ ง สิ้ น
34,687,186,249 หุน คิดเปนรอยละ 51.10 ของหุนที่จําหนายไดทั้งหมด

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติใหบริษัท สปริงนิวส คอรปอเรชั่น จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ
จําหนายหุนสามัญที่บริษัท สปริงนิวส คอรปอเรชั่น จํากัดถือในบริษัท สปริงนิวส เทเลวิชั่น จํากัด คิดเปนสัดสวนรอยละ 90.1
ของจํานวนหุนที่ออกและจําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท สปริงนิวส เทเลวิชั่น จํากัด ใหแกบริษัท ทีวี ไดเร็ค จํากัด (มหาชน)
ซึ่งเปนรายการจําหนายไปซึ่งสินทรัพยประเภทที่ 1 รายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศของบริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น
จํากัด (มหาชน) เรื่อง การจําหนายหุนในบริษัท สปริงนิวส เทเลวิชั่น จํากัด รวมทั้งอนุมัติการเขาทําสัญญาซื้อขายหุน ระหวาง
บริษัท สปริงนิวส คอรปอเรชั่น จํากัด ในฐานะผูขาย และบริษัท ทีวี ไดเร็ค จํากัด (มหาชน) ในฐานะผูซื้อ และ/หรือ เอกสารอื่น
ใดที่เกี่ยวของ สําหรับการจําหนายหุนสามัญที่บริษัท สปริงนิวส คอรปอเรชั่ น จํากัด ถือในบริษัท สปริงนิวส เทเลวิชั่น จํากั ด
จํานวนรอยละ 90.1 ของจํานวนหุนที่ออกและจําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท สปริงนิวส เทเลวิชั่น จํากัด และมอบหมายให
คณะกรรมการบริษัทฯ หรือประธานเจาหนาที่บริหาร หรือบุคคลอื่นใดซึ่งไดรับการมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือ
ประธานเจาหนาที่บริหาร มีอํานาจพิจารณาและดําเนินการในเรื่องตางๆ ที่จําเปน เกี่ยวของ และ/หรือ ตอเนื่องกับการจําหนาย
หุนสามัญที่บริษัท สปริงนิวส คอรปอเรชั่น จํากัดถือในบริษัท สปริงนิวส เทเลวิชั่น จํากัด จํานวนรอยละ 90.1 ของจํานวนหุนที่
ออกและจําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท สปริงนิวส เทเลวิชั่น จํากัด ตามที่ประธานเจาหนาที่บริหารเสนอตอที่ประชุม ดวย
คะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไมนับสวน
ของผูถือหุนที่มีสวนไดเสีย ดังนี้
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
วาระที่ 3

34,561,082,744
126,103,405
100
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ

99.64
0.36
0.00
0.00

พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 149,530,870,699 บาท จากทุนจดทะเบียน
เดิม 281,961,297,580 บาท เป นทุนจดทะเบียนใหมจํานวน 132,430,426,881 บาท โดยการตัดหุ น
สามัญที่ยังไมไดออกจําหนายของบริษัทฯ จํานวน 149,530,870,699 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท
และพิ จ ารณาอนุ มัติ ก ารแกไ ขหนั งสื อ บริ ค ณห ส นธิ ข องบริษั ท ฯ ข อ 4 เรื่อ งทุน จดทะเบี ย น เพื่อ ให
สอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังกลาว
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ประธานเจาหนาที่บริหารชี้แจงตอที่ประชุมวา ในวาระที่ 3 – 5 เปนเรื่องที่ตอเนื่องกัน จึงขออธิบายในคราวเดียว
โดยในแตละวาระ จะใหลงคะแนนแยกตามวาระ
สืบเนื่องจากบริษัทฯ มีหุนสามัญที่ยังไมไดออกจําหนาย จํานวน 149,530,870,699 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1
บาท โดยหุนดังกลาวเปนหุนที่จัดสรรไวเพื่อรองรับการเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนจํานวนหุนที่ผูถือหุนแตละรายถือ
อยู (Rights Offering) ตามที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2560 ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2560
จํานวน 120,873,816,619 หุน และรองรับการใชสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ภายใตใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของ
บริษัทฯ รุนที่ 5 (NEWS-W5) จํานวน 28,657,054,080 หุน และเนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงคที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริษัทฯ ตามรายละเอียดที่จะกลาวในวาระที่ 4 ในลําดับถัดไป ดังนั้น เพื่อใหเปนไปตามมาตรา 136 แหงพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) ซึ่งกําหนดวา “บริษัทจะเพิ่มทุนจากจํานวนที่จดทะเบียนไวแลวไดโดย
การออกหุนใหมเพิ่มขึ้น เมื่อหุนทั้งหมดไดออกจําหนายและไดรับชําระเงินคาหุนครบถวนแลว หรือในกรณีหุนยังจําหนายไมครบ
หุนที่เหลือตองเปนหุนที่ออกเพื่อรองรับหุนกูแปลงสภาพหรือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน” บริษัทฯ จึงมีความจําเปนที่จะตอง
ลดทุน จดทะเบี ยนของบริษัท ฯ จํ านวน 149,530,870,699 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 281,961,297,580 บาท เปน ทุนจด
ทะเบี ย นใหม จํ า นวน 132,430,426,881 บาท โดยการตั ด หุ น สามั ญ ที่ ยั ง ไม ไ ด อ อกจํ า หน า ยของบริ ษั ท ฯ จํ า นวน
149,530,870,699 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท ดังกลาว
ภายหลัง การลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ บริษัทฯ จะมีทุน จดทะเบียนทั้ง สิ้น 132,430,426,881 บาท แบ ง
ออกเปนหุนสามัญจํานวน 132,430,426,881 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท ซึ่งประกอบดวย (1) หุนสามัญจดทะเบียนชําระ
แลวจํานวน 67,887,511,111 หุน และ (2) หุนสามัญคงเหลือซึ่งจัดสรรไวเพื่อรองรับการใชสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ภายใต
ใบสํ าคัญ แสดงสิท ธิที่จ ะซื้อ หุนสามั ญของบริ ษัทฯ รุน ที่ 4 (NEWS-W4) ซึ่ง ไดรับอนุ มัติ จากที่ประชุม วิสามัญผู ถือหุ น ครั้ง ที่
1/2557 ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ 2557 จํานวน 1,622,689,100 หุน และ ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของ
บริษัทฯ รุนที่ 6 (NEWS-W6) ซึ่งไดรับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2560 ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม
2560 จํานวน 62,920,226,670 หุน ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังไมไดตัดหุนสามัญของบริษัทฯ ที่ยังไมไดออกจําหนายของบริษัทฯ ที่ออกไว
เพื่อรองรับการใชสิทธิภายใตใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ รุนที่ 6 (NEWS-W6) ซึ่งเกินกวาจํานวนใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ รุนที่ 6 (NEWS-W6) จํานวน 14,570,700,020 หนวย ซึ่งมีอัตราการใชสิทธิ 1 ใบสําคัญ
แสดงสิทธิ ตอ 1 หุนสามัญของบริษัทฯ เนื่องจากสํารองไวในกรณีมีการปรับสิทธิในอนาคต (หากมี)
ทั้ง นี้เพื่ อใหสอดคล องกับ การลดทุนจดทะเบี ยนของบริษัท บริษั ทตองแกไขเพิ่มเติ มหนัง สือบริ คณหสนธิของ
บริษัท ขอ 4. โดยใหใชขอความตอไปนี้แทน
“ขอ 4. ทุนจดทะเบียน จํานวน

แบงออกเปน

มูลคาหุนละ
โดยแยกออกเปน

132,430,426,881 บาท

(หนึ่ ง แสนสามหมื่ น สองพั น สี่ ร อ ย
สามสิบลานสี่แสนสองหมื่นหกพันแปด
รอยแปดสิบเอ็ดบาท)
132,430,426,881 หุน
(หนึ่ งแสนสา มหมื่ นสอ งพั น สี่ ร อ ย
สามสิบลานสี่แสนสองหมื่นหกพันแปด
รอยแปดสิบเอ็ดหุน)
1
บาท
(-หนึ่งบาทถวน-)

11/20

หุนสามัญ

132,430,426,881 หุน

หุนบุริมสิทธิ

-0-

หุน

(หนึ่ งแสนสา มหมื่ นสอ งพั น สี่ ร อ ย
สามสิบลานสี่แสนสองหมื่นหกพันแปด
รอยแปดสิบเอ็ดหุน)
(-)

นอกจากนี้ เสนอให กรรมการผูมีอํานาจลงลายมือชื่อผู กพันบริษั ท ตามหนังสือรับ รองของบริษัท หรือบุคคลที่
ได รับ มอบหมายจากกรรมการผู มี อํ า นาจลงลายมื อ ชื่ อ ผู ก พั น บริ ษั ท ตามหนั ง สื อ รั บ รองของบริ ษั ท เป น ผู มี อํ า นาจในการ
ดําเนินการใดๆ ที่เกี่ยวของกับการจดทะเบียนลดทุนของบริษัท และการจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท
ขอ 4. ตอหนวยงานตางๆ ของรัฐ และ/หรือ หนวยงานอื่นใดที่เกี่ยวของและดําเนินการใหขอมูลเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงเอกสาร
การจดทะเบียนหรือเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวของกับการจดทะเบียนดังกลาวตามคําเรียกรองของหนวยงานที่เกี่ยวของ
ทั้งนี้ผูถือหุนซักถามและเสนอแนะดังตอไปนี้
นายนรา ศรีเพชร -ผูถือหุน
- รายการที่จะเกิดขึ้นครั้งนี้มีมูลคาการซื้อขายประมาณ 950 ลานบาท ทําไมบริษัทฯ ไมหาตัวกลาง เชน ธนาคาร
แลวให TVD ไปกูธนาคารเพื่อมาชําระคาตอบแทนใหแกบริษัทฯ แลว TVD ก็ผอนชําระกับธนาคารไป เนื่องจากหากบริษัทฯ ได
เงินกอนดังกลาวมา อาจไมจําเปนตองเพิ่มทุนในครั้งนี้
ประธานเจาหนาที่บริหาร
- คูสัญญาทั้งสองฝายไดเจรจารวมกัน แตดวยภาวะเศรษฐกิจ รวมถึงขอจํากัดหลายประการ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การกูยืมเงินจํานวนมากนี้ ไมมีหลักประกันที่จะกูยืมเงินกอนใหญได จึงเปนที่มาของการผอนชําระ
นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี -ผูถือหุน
- มูลคาที่ตราไวของหุนคือ 1 บาท แตเสนอขายที่ราคา 1 สตางค อยากทราบวาอีก 99 สตางคที่หายไปบริษัทฯ
ดําเนินการแกไขอยางไร
ประธานเจาหนาที่บริหาร
- เขาใจวาที่ผูถือหุนสอบถามหมายถึงเรื่องผลขาดทุนสะสม เพราะสวนต่ํามูลคาหุ นไมตองแกไขอะไร โดยใน
สวนของผลขาดทุนสะสมนั้น หากในอนาคตบริษัทฯ มีกําไร ก็จะไปลดผลขาดทุนสะสมได
ผูถือหุน (ไมไดแจงชื่อ)
- สอบถามถึงแนวทางการหารายไดของบริษัทฯ หลังจากการขายทีวีชอง 19
ประธานเจาหนาที่บริหาร
- ชองทางการหารายไดของกลุมบริษัทฯ มาจาก 4 ธุรกิจ ไดแก (1) บริษัท เอ็นไวรอนเมนทอล โซลูชั่น อินทิเกร
เตอร จํากัด ที่ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมชีวอนามัย โดยในไตรมาสที่ผานมาไมขาดทุน มีการปรับโครงสราง มีรายไดเขา
มาตอเนื่อง (2) ทีวีชอง 19 ที่ขายให TVD ซึ่งตอไปจะแปรสภาพจากการดําเนินธุรกิจประกอบกิจการโทรทัศนเปนผูใหบริการ
เนื้อหา กลาวคือ สรางเนื้อหาขึ้นมาและหาชองดีๆ ที่เหมาะสมกับกลุมคนดู เพื่อขยายฐานรายได ฐานผูชม และขยายตอออกไป
ยังสื่อตางๆ ที่เกี่ยวของ (3) บริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จํากัด (หนังสือพิมพฐานเศรษฐกิจ) ซึ่งแบรนดฐานเศรษฐกิจยังมี
ผลประกอบการที่นาสนใจและสามารถเพิ่มรายไดได (4) บริษัท กรีนเน็ต 1282 จํากัด ดําเนินธุรกิจสื่อดิจิทัล ซึ่งเปนแนวโนมใหม
และดําเนินธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับสื่อออนไลน สื่อดิจิทัล เพื่อตอบสนองกับสภาพการดําเนินการที่มีในปจจุบัน
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- ในสวนของการสรางความมั่นใจใหกับผูถือหุน จากงบการเงินของบริษัทฯ โดยเฉพาะอยางยิ่งในไตรมาสที่ 3
จะเห็ น พั ฒนาการที่ดี ม ากๆ คื อ รายได เ พิ่ ม ขึ้ นร อ ยละ 70 จากป ก อ น ขาดทุ น ลดลงไปกวา ร อ ยละ 60 เหลื อ อยู แ คเ ดื อ นละ
ประมาณ 8 ลานบาท หากเทียบกับที่ผานมาที่บริษัทฯ ขาดทุนไตรมาสละประมาณ 100 ลานบาท ตอนนี้ลดลงเหลือประมาณ 1
ใน 4 ก็เปนกรณีที่เห็นชัดถึงสิ่งที่ดําเนินการมาตลอด ลดคาใชจายที่ไมจําเปน สรางเนื้อหาที่มีมูลคาเพิ่ม ในปนี้ก็นาจะมีผลการ
ดําเนินงานที่ดีขึ้น
นายภูวนารถ ณ สงขลา -ตัวแทนสมาคมสงเสริมนักลงทุนไทย
- สอบถามถึงบริษัท ฐานเศรษฐกิจ จํากัดวาอยูภายใตกลุมบริษัทใดระหวางเนชั่นกับบริษัทฯ
ประธานเจาหนาที่บริหาร
- ฐานเศรษฐกิจอยูใ นกลุมบริ ษัทฯ แนน อน รายไดทั้งหมดอยูภายในกลุมบริษัท ฯ เพียงแตในปจจุ บันบริษัท ฯ
ดําเนิ นการรว มกัน กับทางเนชั่นมากขึ้ น มี การนําฐานเศรษฐกิจไปรว มดํา เนินการกั บกรุ งเทพธุรกิจ แตก็มี การกําหนดรายได
แยกกันโดยเด็ดขาด
นายนรา ศรีเพชร -ผูถือหุน
- หากมี การเพิ่ มทุ น เพื่ อ จัด สรรให แก ผูถือ หุ น เดิ ม ตามสัด ส ว นจํ า นวนหุน ที่ ผูถือ หุ นแต ละรายถื อ อยู (Rights
Offering) แลว แตไมไดตามเปาหมายที่วางไว บริษัทฯ จะแนใจไดอยางไรวาผูลงทุนที่เปนบุคคลในวงจํากัดจะจองซื้อหุนเพิ่มทุน
ดังกลาว
ประธานเจาหนาที่บริหาร
- บริษัทฯ จะใชความพยายามในการดําเนินการดังกลาวใหเปนไปตามเปาหมาย
ประธานฯ เสนอใหที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกลาว โดยการลงคะแนนเสียงในวาระนี้จะตองไดรับการ
อนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
หมายเหตุ

กอนเริ่มลงมติในวาระที่ 3 มีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเองและโดยการมอบฉันทะ เพิ่มอีก 3 คน นับจํานวนหุนได 88,621,100
หุ น รวมเป น ผู ถื อ หุ น เข า ร ว มประชุ ม ด ว ยตนเองและโดยการมอบฉั น ทะจํ า นวน 122 คน นั บ จํ า นวนหุ น ได ร วมทั้ ง สิ้ น
34,775,807,349 หุน คิดเปนรอยละ 51.23 ของหุนที่จําหนายไดทั้งหมด

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจํานวน 149,530,870,699 บาท จาก
ทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 281,961,297,580 บาท เปนทุนจดทะเบียนจํานวน 132,430,426,881 บาท โดยการตัดหุนสามัญที่ยัง
ไมไดออกจําหนายของบริษัท จํานวน 149,530,870,699 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาทและการแก ไขหนังสือบริคณหสนธิ
ขอ 4. เพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามรายละเอียดที่เสนอ ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของ
จํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

34,648,913,844
126,893,405
0
100

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
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รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ

99.64
0.36
0.00
0.00*

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 67,887,511,111 บาท จากทุนจดทะเบียน
เดิม 132,430,426,881 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหมจํานวน 200,317,937,992 บาท โดยการออกหุน
สามั ญเพิ่ มทุ น ใหม จํานวน 67,887,511,111 หุ น มู ลค าที่ ต ราไว หุ น ละ 1 บาท เพื่อ รองรั บ (1) การ
จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกผู ถือหุนเดิมตามสัดสวนจํานวนหุ นที่ผูถือหุนแตละรายถืออยู (Rights
Offering) และ (2) การจัด สรรหุนสามัญเพิ่มทุน ใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) และ
พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารแก ไ ขหนั ง สื อ บริ ค ณห ส นธิ ข องบริ ษั ท ฯ ข อ 4 เรื่ อ งทุ น จดทะเบี ย น เพื่ อ ให
สอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังกลาว
ประธานเจาหนาที่บริหารชี้แจงตอที่ประชุมวา เพื่อใหแผนในการปรับโครงสรางธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทยอย
เปนไปไดสําเร็จตามที่วางไว บริษัทฯ มีความจําเปนตองเพิ่มทุนเพื่อใชเปนแหลงเงินทุนสําหรับการชําระหนี้ใหแกเจาหนี้ของ
บริษัทฯ และบริษัทยอยที่ยังมีหนี้คางชําระอยู เพื่อชวยลดภาระหนี้สินและคาใชจายดอกเบี้ย ซึ่งจะทําใหสถานะทางการเงินใน
ภาพรวมของบริษัทฯ ดีขึ้น เพื่อเพิ่มศักยภาพของบริษัทฯ ในการประกอบธุรกิจ เนื่องจากบริษัทฯ สามารถนําเงินที่ไดจากการ
ประกอบธุรกิจมาใชเปนเงินทุนหมุนเวียนและใชเพื่อการขยายกิจการของบริษัทฯ ได บริษัทฯ จึงมีความประสงคที่จะเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 67,887,511,111 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 132,430,426,881 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหม
จํานวน 200,317,937,992 บาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนใหมจํานวน 67,887,511,111 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท
เพื่ อ รองรั บ (1) การจั ด สรรหุ น สามั ญเพิ่ ม ทุ น ให แ ก ผูถื อ หุ น เดิ ม ตามสั ด ส ว นจํ า นวนหุ น ที่ ผูถื อ หุ น แต ละรายถื อ อยู (Rights
Offering) และ (2) การจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) รายละเอียดของการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษัทฯ ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุนของบริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (F 53-4) สิ่งที่สง
มาดวยลําดับที่ 4 โดยคณะกรรมการเห็นวา การเพิ่มทุนในครั้งนี้มีความสมเหตุสมผลและมีความเหมาะสม โดยบริษัทฯ มีแผน
ในการใชเ งิน ที่ ได จากการเสนอขายหุน เพื่ อชํ า ระหนี้ ให แก เจ า หนี้ ของบริษั ทฯ และย อย ซึ่ งจะทํา ให บริ ษัท ฯ ไดรับประโยชน
เนื่องจากจะเปนแหลงเงินทุนของบริษั ทฯ ในการชําระหนี้สินคงคางของ SPTV ซึ่งเป นเงื่อนไขบังคับกอ นในการจําหนายหุ น
สามัญที่คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 90.1 ของจํานวนหุนที่ออกและจําหนายไดแลวทั้งหมดของ SPTV ใหแก TVD เพื่อให
เปนไปตามแผนในการปรับโครงสรางธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทยอย และฐานะทางการเงินในภาพรวมของบริษัทฯ จะดีขึ้น
นอกจากนี้ เงินที่ไดจากการเพิ่มทุนจะไมกอใหเกิดภาระทางการเงินในการชําระเงินตนและดอกเบี้ยของบริษัทฯ เพิ่มเติม ซึ่งเปน
ประโยชนตอบริษัทฯ และผูถือหุนในระยะยาว
เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท บริษัทตองแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท
ขอ 4. ทั้งนี้รายละเอียดที่นํ าเสนอในหนั งสือเชิญประชุมมีข อความคลาดเคลื่อน จึงแจงใหที่ ประชุ มแกไข โดยใหใชข อความ
ตอไปนี้แทน
“ขอ 4.

ทุนจดทะเบียน จํานวน

200,317,937,992 บาท

แบงออกเปน

200,317,937,992 หุน

มูลคาหุนละ
โดยแยกออกเปน

1
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บาท

(สองแสนสามร อ ยสิบ เจ็ ด ล า นเก า แสน
สามหมื่ น เจ็ ด พั น เก า ร อ ยเก า สิ บ สอง
บาท)
(สองแสนสามร อ ยสิ บ เจ็ ด ล า นเก า แสน
สามหมื่นเจ็ดพันเการอยเกาสิบสองหุน)
(-หนึ่งบาทถวน-)

หุนสามัญ

200,317,937,992 หุน

หุนบุริมสิทธิ

-0-

หุน

(สองแสนสามร อ ยสิ บ เจ็ ด ล า นเก า แสน
สามหมื่นเจ็ดพันเการอยเกาสิบสองหุน)
(-)

นอกจากนี้ เสนอให กรรมการผูมีอํานาจลงลายมือชื่อผู กพันบริษั ท ตามหนังสือรับ รองของบริษัท หรือบุคคลที่
ได รับ มอบหมายจากกรรมการผู มี อํ า นาจลงลายมื อ ชื่ อ ผู ก พั น บริ ษั ท ตามหนั ง สื อ รั บ รองของบริ ษั ท เป น ผู มี อํ า นาจในการ
ดําเนินการใดๆ ที่เกี่ยวของกับการจดทะเบียนเพิ่มทุนของบริษัท และการจดทะเบียนแกไ ขเพิ่มเติมหนังสื อบริคณห สนธิของ
บริษัท ขอ 4. ตอหนวยงานตางๆ ของรัฐ และ/หรือ หนวยงานอื่นใดที่เกี่ยวของและดําเนินการใหขอมูลเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
เอกสารการจดทะเบียนหรือเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวของกับการจดทะเบียนดังกลาวตามคําเรียกรองของหนวยงานที่เกี่ยวของ
ประธาน ฯ เสนอใหที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกลาว โดยการลงคะแนนเสียงในวาระนี้จะตองไดรับการ
อนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
หมายเหตุ

กอนเริ่มลงมติในวาระที่ 3 มีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเองและโดยการมอบฉันทะ เพิ่มอีก 1 คน นับจํานวนหุนได 26,940,000
หุ น รวมเป น ผู ถื อ หุ น เข า ร ว มประชุ ม ด ว ยตนเองและโดยการมอบฉั น ทะจํ า นวน 123 คน นั บ จํ า นวนหุ น ได ร วมทั้ ง สิ้ น
34,802,747,349 หุน คิดเปนรอยละ 51.27 ของหุนที่จําหนายไดทั้งหมด

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท อีกจํานวน 67,887,511,111 บาท
จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 132,430,426,881 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหมจํานวน 200,317,937,992 บาท โดยการออก
หุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 67,887,511,111 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาทและการแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4. เพื่อให
สอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามรายละเอียดที่เสนอ ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียง
ทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

34,674,741,919
128,005,330
100
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ

99.63
0.37
0.00
0.00

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ
ตามสัดสวนการถือหุน (Rights Offering) และในกรณีที่มีหุนเหลือจากการเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิม
แลวใหเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement)
ประธานเจาหนาที่บริหารชี้แจงวา สืบเนื่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในวาระที่ 4 คณะกรรมการ
บริษัทฯ จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้
5.1 จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน จํานวน 67,887,511,111 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เพื่อเสนอขายใหแกผู
ถือหุนเดิมของบริษัทฯ ตามสัดสวนการถือหุน (Rights Offering) ในอัตราการจัดสรรหุน 1 หุนสามัญเดิมตอ 1 หุนสามัญเพิ่มทุน
ใหม โดยมีราคาเสนอขายหุนละ 0.01 บาท ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ มีขาดทุนปรากฏในงบการเงิน บริษัทฯ จึงอาจกําหนดราคา
เสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ต่ํากวามูลคาที่ตราไวของหุนของบริษัทฯ (ซึ่งปจจุบันมีมูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 1 บาท)
วาระที่ 5
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ได โดยบริ ษัทฯ จะต องปฏิบัติต ามพระราชบัญญัติบริษั ทมหาชนจํ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มี การแกไขเพิ่มเติม) และไดรับ
ความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถือหุน โดยในการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ ตามสัดสวนการถือหุนนั้น
ผูถือหุนอาจจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนเกินกวาสิทธิของตนตามอัตราที่กําหนดไวขางตนได (Oversubscription) โดยผูถือหุนเดิม
ที่จองซื้อ เกิน กว าสิท ธิจะไดรับการจั ดสรรหุน ที่จ องซื้ อเกิ นกว าสิ ทธิ ก็ตอ เมื่อ มีหุ นเหลือจากการจัดสรรใหแก ผูถื อหุน เดิม ของ
บริษัทฯ ที่ไดจองซื้อตามสิทธิครบถวนทั้งหมดแลวเทานั้น ทั้งนี้ ภายใตขอกําหนดและเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(ก) ในกรณี ที่มี หุน เหลือ จากการจัด สรรใหแ กผูถือ หุนเดิม ของบริษั ทฯ ตามสัด สว นการถือ หุน (Rights
Offering) ในรอบแรก มีจํานวนมากกวาหรือเทากับหุนที่ผูถือหุนเดิมจองซื้อเกินกวาสิทธิ บริษัทฯ จะจัดสรรหุนที่เหลือดังกลาว
ใหแกผูที่จองซื้อเกินกวาสิทธิและชําระคาจองซื้อหุนดังกลาวทั้งหมดทุกราย ตามจํานวนที่แสดงความจํานงจองซื้อเกินกวาสิทธิ
(ข) ในกรณี ที่มี หุน เหลือ จากการจัด สรรใหแ กผูถือ หุนเดิม ของบริษั ทฯ ตามสัด สว นการถือ หุน (Rights
Offering) ในรอบแรก มีจํานวนนอยกวาหุนที่ผูถือหุนเดิมจองซื้อเกินกวาสิทธิ บริษัทฯ จะจัดสรรหุนที่เหลือดังกลาวใหแกผูที่จอง
ซื้อเกินกวาสิทธิตามขั้นตอน ดังตอไปนี้
(1) จัดสรรตามสัดสวนการถือหุนเดิมของผูที่จองซื้อเกินกวาสิทธิแตละราย ในกรณีที่มีเศษของหุน
ใหปดเศษของหุนนั้นทิ้ง ทั้งนี้ จํานวนหุนที่จะไดรับการจัดสรรจะไมเกินจํานวนหุนที่ผูถือหุนแตละรายจองซื้อและชําระคาจองซื้อ
แลว
(2) ในกรณีที่ยังมีหุนคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามขอ (1) ขางตน ใหดําเนินการจัดสรรใหแกผูที่
จองซื้อเกินกวาสิทธิแตละรายและยังไดรับการจัดสรรไมครบตามสัดสวนการถือหุนเดิมของผูที่จองซื้อเกินกวาสิทธิแตละรายนั้น
ในกรณีที่มีเศษของหุนใหปดเศษของหุนนั้นทิ้ง โดยจํานวนหุนที่จะไดรับการจัดสรรจะไมเกินจํานวนหุนที่ผูถือหุนแตละรายจอง
ซื้อและชําระคาจองซื้อแลว ทั้งนี้ ใหดําเนินการจัดสรรหุนใหแกผูที่จองซื้อเกินกวาสิทธิตามวิธีการในขอนี้ จนกระทั่งไมมีหุนเหลือ
จากการจัดสรร
การจัดสรรหุนที่จองซื้อเกินกวาสิทธิตามรายละเอียดขางตนไมวากรณีใด จะตองไมทําใหผูถือหุนที่จองซื้อ
หุนสามัญเพิ่มทุนเกินกวาสิทธิรายใด ถือหุนของบริษัทฯ ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือขามจุดที่ตองทําคําเสนอซื้อหลักทรัพย
(Tender Offer) ตามที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการ
ในการเขาถือหลักทรัพยเพื่อครอบงํากิจการ หรือในลักษณะที่เปนการฝาฝนขอจํากัดการถือหุนของคนตางดาวตามที่ระบุไวใน
ขอบังคับของบริษัทฯ ซึ่งปจจุบันอนุญาตใหคนตางดาวถือหุนอยูในบริษัทฯ ไดไมเกินรอยละ 49 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลว
ทั้งหมดของบริษั ทฯ โดยบริษั ทฯ ได กําหนดรายชื่อผู ถือหุ นที่ มีสิท ธิได รับการจัดสรรหุ นสามัญเพิ่ม ทุนตามสั ดส วนการถื อหุ น
(Rights Offering) (Record Date) ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ทั้งนี้รายละเอียดของการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) สิ่งที่สงมา
ดวยลําดับที่ 5
นอกจากนี้ เพื่อใหสามารถพิจารณาและดําเนินการในเรื่องตางๆ ที่จําเปน เกี่ยวของ และ/หรือ ตอเนื่องกับ
การเพิ่ ม ทุ น และการจั ดสรรหุ น สามั ญเพิ่ ม ทุ น ของบริ ษั ท ฯ ให แ ก ผูถื อ หุ น เดิ ม ของบริ ษั ท ฯ ตามสั ด ส ว นการถื อ หุ น (Rights
Offering) โดยมี รายละเอี ย ดข า งต น คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ จึ ง เสนอให ที่ ป ระชุ ม ผู ถื อ หุ น พิ จ ารณาอนุ มั ติ ม อบหมายให
คณะกรรมการบริษัทฯ หรือประธานเจาหนาที่บริหาร หรือบุคคลอื่นใดซึ่งไดรับการมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือ
ประธานเจาหนาที่บริหาร มีอํานาจพิจารณาและดําเนินการในเรื่องตางๆ ที่จําเปน เกี่ยวของ และ/หรือ ตอเนื่องกับการเพิ่มทุน
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และการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ ตามสัดสวนการถือหุน (Rights Offering) ดังกลาว
ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเพียงเรื่องดังตอไปนี้
(1) กําหนดเงื่อนไขและรายละเอียดตางๆ ที่เกี่ย วของกั บการจัดสรรหุนสามัญเพิ่ม ทุน ซึ่ งรวมถึ งแตไ ม
จํากัดเฉพาะ การจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวทั้งจํานวนหรือหลายคราว การกําหนดหรือแกไขวันกําหนดรายชื่อผูถือ
หุนที่มีสิทธิไดรับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนตามสัดสวนการถือหุน (Rights Offering) (Record Date) ระยะเวลาการเสนอขาย
การจองซื้อ การชําระเงินคาหุน ตลอดจนกําหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวของกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน
(2) ลงนามในแบบคําขออนุญาต หนังสือบอกกลาว ตลอดจนตราสาร หรือเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวของกับ
การเพิ่มทุนและการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึง การรับรองเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของ การติดตอ การยื่น และ/
หรือ การรับเอกสาร ตอเจาหนาที่หรือตัวแทนของหนวยงานใดๆ ที่เกี่ยวของ ตลอดจนการนําหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เขา
จดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
(3) ดําเนินการอื่นใดที่จําเปน เกี่ยวของ และ/หรือตอเนื่องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน
ของ บริษัทฯ โดยปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวของตอไป
ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดวาจะดําเนินการเสนอขายหุนใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ ตามสัดสวนการถือหุน (Rights Offering) ภายใน
เดือนธันวาคม 2561
5.2 ในกรณีที่มีหุนเหลือจากการจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ ตามสัดสวนการถือหุน (Rights Offering)
ขางตน บริษัทฯ จะจัดสรรหุนที่เหลือดังกลาวใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ตามนิยามที่กําหนดไวในประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม (รวมทั้งที่มีการ
แกไขเพิ่มเติม) ทั้งนี้บุคคลในวงจํากัดตองไมใชบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ และเปนบุคคลที่มีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
(ก) ไมเปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551
เรื่อง หลักเกณฑในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การเปดเผย
ขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546
(ข) มีศั ก ยภาพทางด านเงิ นทุ น มีฐ านะทางการเงิน มั่ นคง และมี ความพร อ มในการชํ า ระเงิ น เพิ่ ม ทุ น
ภายในระยะเวลาที่กําหนดได
(ค) ตกลง และยอมรับราคาหุนที่เสนอขายในราคาที่กําหนด โดยเปนราคาตลาด และเปนราคาที่ไมต่ํา
กวาราคาที่เสนอขายตอผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ ตามสัดสวนการถือหุน (Rights Offering) ขางตน โดยไมมีการเปลี่ยนแปลง
ราคา
การกําหนดราคาเสนอขายหุนใหกับบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) จะเปนไปตามราคาที่กําหนด
โดยคณะกรรมการบริษัทฯ หรือประธานเจาหนาที่บริหาร หรือบุคคลอื่นใดซึ่งไดรับการมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ฯ
หรือประธานเจาหนาที่บริหาร โดยจะเปนราคาเสนอขายหุนตามราคาตลาดในราคาที่ดีที่สุดในชวงที่เสนอขายหุนตอผูลงทุน
ตามขอ 8 ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตใหบริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุนที่ออก
ใหมตอบุคคลในวงจํากัด (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) ภายใตเงื่อนไขวา
1. จะกําหนดราคาเสนอขายหุนในราคาที่ดีที่สุดตามสภาวะตลาดในชวงที่เสนอขายหุนตอผูลงทุน ซึ่ง
ตองเปนไปเพื่อรักษาประโยชนที่ดีที่สุดของบริษัทฯ และผูถือหุนโดยรวมและเปนราคาที่ไมต่ํากวาราคาถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของ
หุนของบริ ษัทฯ ในตลาดหลักทรัพยแ หงประเทศไทยยอนหลัง ไมนอ ยกว าเจ็ด วันทํ าการติดต อกัน แตไ มเกิน สิบห าวันทํ าการ
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ติดตอกัน กอนวันกําหนดราคาเสนอขายหุน โดยราคาที่นํามาถัวเฉลี่ยดังกลาวตองใชราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุนนั้นในแตละ
วัน ทั้งนี้ วันกําหนดราคาเสนอขายหุนตองยอนหลังไมเกินสามวันการกอนวันแรกที่เสนอขายตอผูลงทุน
2. ในกรณีที่คณะกรรมการของบริษัทฯ เห็นวามีเหตุอันสมควรเมื่อพิจารณาถึงประโยชนที่ดีที่สุดของ
บริษัทฯ คณะกรรมการของบริษัทฯ อาจกําหนดราคาเสนอขายหุนโดยมีสวนลดไดแตตองไมเกินรอยละ 10 ของราคาที่คํานวณ
ไดตาม 1. โดยในการกําหนดสวนลดดังกลาวคณะกรรมการไดพิจารณาจากสภาวะตลาด ณ ขณะนั้นดวยแลว และ
3. ไมต่ํากวาราคา 0.01 บาทตอหุน ซึ่งเปนราคาที่เสนอขายตอผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ ตามสัดสวนการ
ถือหุน (Rights Offering) ขางตน
ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ มีขาดทุนสะสม และยังมีผลขาดทุนในปปจจุบันปรากฏในงบการเงิน บริษัทฯ จึ ง
อาจกําหนดราคาเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ต่ํากวามูลคาที่ตราไวของหุนของบริษัทฯ (ซึ่งปจจุบันมีมูลคาหุนที่ตรา
ไว หุน ละ 1 บาท) ได โดยบริ ษัท ฯ จะตอ งปฏิบั ติตามพระราชบัญญัติ บริ ษัท มหาชนจํ ากั ด พ.ศ. 2535 (รวมทั้ง ที่มี การแกไ ข
เพิ่มเติม) โดยรายละเอียดของการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่ม
ทุนของบริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 5
นอกจากนี้ เพื่อใหสามารถพิจารณาและดําเนินการในเรื่องตางๆ ที่จําเปน เกี่ยวของ และ/หรือ ตอเนื่องกับ
การเพิ่ม ทุน และการจัดสรรหุ นสามั ญเพิ่ม ทุน ของบริษั ทฯ ใหแ กบุ คคลในวงจํ ากั ด (Private Placement) โดยมีรายละเอี ย ด
ขางตน คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติมอบหมายใหคณะกรรมการบริษัทฯ หรือประธาน
เจาหนาที่บริหาร หรือบุคคลอื่นใดซึ่งไดรับการมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือประธานเจาหนาที่บริหาร มีอํานาจ
พิจารณาและดําเนินการในเรื่องตางๆ ที่จําเปน เกี่ยวของ และ/หรือ ตอเนื่องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัทฯ ใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ดังกลาว ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเพียงเรื่องดังตอไปนี้
(1) กําหนดเงื่อนไขและรายละเอียดตางๆ ที่เกี่ย วของกั บการจัดสรรหุนสามัญเพิ่ม ทุน ซึ่ งรวมถึ งแตไ ม
จํากัดเฉพาะ การจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวทั้งจํานวนหรือหลายคราว ระยะเวลาการเสนอขาย การจองซื้อ การชําระ
เงินคาหุน ตลอดจนกําหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวของกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน
(2) ลงนามในแบบคําขออนุญาต หนังสือบอกกลาว ตลอดจนตราสาร หรือเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวของกับ
การเพิ่มทุนและการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึง การรับรองเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของ การติดตอ การยื่น และ/
หรือ การรับเอกสาร ตอเจาหนาที่หรือตัวแทนของหนวยงานใดๆ ที่เกี่ยวของ ตลอดจนการนําหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เขา
จดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
(3) ดําเนินการอื่นใดที่จําเปน เกี่ยวของ และ/หรือตอเนื่องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน
ของ บริษัทฯ โดยปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวของตอไป
โดยรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุนและสารสนเทศของบริษัทฯ สิ่งที่สงมาดวย 4 และ 5
ทั้งนี้ผถู ือหุนซักถามและเสนอแนะดังตอไปนี้
นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี -ผูถือหุน
- อนุญาตใหผูถือหุนจองซื้อหุนเพิ่มทุนเกินสิทธิได หากผูถือหุนรายยอยจองเกินสิทธิมากกวารอยละ 5 บริษัทฯ
อนุญาตหรือไม
- การทํารายการดังกลาวตองเกิดขึ้นภายในสิ้นปนี้หรือไม
- ใครคือเจาหนี้รายใหญของบริษัทฯ
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ประธานเจาหนาที่บริหาร
- บริ ษัท ฯ อนุ ญาตใหจ องซื้ อหุ นเพิ่ม ทุน ได จนกอ นถึง รอ ยละ 25 เพราะไมเ ชน นั้น แลว จะตอ งทํ าคํ าเสนอซื้ อ
หลักทรัพยทั้งหมดของกิจการ
- บริษัทฯ กําหนดวันทําการซื้อขายหุนในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 หรือวันอื่นใดที่คูสัญญาตกลงกัน
- เจา หนี้ รายใหญ ของบริษั ทฯ มี จํา นวน 2 ราย โดยไม เป นบุ คคลที่ มีค วามเกี่ย งโยงกับ บริ ษัท ฯ ได แก บริษั ท
ไฟแนนซที่ใหเงินทุนหมุนเวียนกับบริษัทฯ และบริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) ที่บริษัทฯ ตองจายชําระเงินคาบริการ
นายฐิติพงษ โสภณอุดมพร -ผูถือหุน
- บริษัทฯ มีแนวทางดําเนินการอยางไรหากไมมีเงินทุนเพียงพอสําหรับการชําระหนี้สินคงคางทั้งหมด
ประธานเจาหนาที่บริหาร
- บริษัทฯ ดําเนินการโอนหนี้ตางๆ มาไวในบริษัทแม รวมถึงดําเนินการหาแหลงเงินทุนจากสถาบันการเงิน หรือ
ดําเนินการเพิ่มทุนเพื่อมาชําระหนี้ดังกลาว
ประธาน ฯ เสนอใหที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกลาว โดยการลงคะแนนเสียงในวาระนี้จะตองไดรับการ
อนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติ ที่ประชุ มพิจารณาแลวมีม ติอนุมั ติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่ มทุนจดทะเบียนของบริ ษัท ไมเกิน จํานวน
67,887,511,111 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เพื่อเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ ตามสัดสวนการถือหุน (Rights
Offering) ในอัตราการจัดสรรหุน 1 หุนสามัญเดิมตอ 1 หุนสามัญเพิ่มทุนใหม โดยมีราคาเสนอขายหุนละ 0.01 บาท และใน
กรณีที่มีหุนเหลือจากการจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ ตามสัดสวนการถือหุน (Rights Offering) ขางตน บริษัทฯ จะ
จัดสรรหุนที่เหลือดังกลาวใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ราคาที่ไมต่ํากวาราคาถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนของ
บริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยอาจกําหนดราคาเสนอขายหุนโดยมีสวนลดไดแตตองไมเกินรอยละ 10 ของ
ราคาที่คํานวณได และตองไมต่ํากวาราคา 0.01 บาทตอหุน ซึ่งเปนราคาที่เสนอขายตอผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ ตามสัดสวนการ
ถือหุน (Rights Offering) โดยมูลคาที่เสนอขายหุนขางตนเปนมูลคาที่ต่ํากวามูลคาหุนที่ตราไว (มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 1 บาท)
เนื่องมาจากบริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสม โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
วาระที่ 6

34,675,136,919
127,005,430
0
605,000

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

เรื่องอื่นๆ (ถามี)
ไมมีผูถือหุนทานใดเสนอเรื่องอื่นใดใหที่ประชุมพิจารณา
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รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ

99.63
0.36
0.00
0.00

ประธานฯ กลาวขอบคุณผูถือหุนที่สละเวลามาเขารวมประชุมและขอใหผูถือหุนเดินทางโดยสวัสดิภาพ
ประธานฯ กลาวปดประชุม เวลา 15.15 น.
-ลงลายมือชื่อ(นายมีชัย ฤชุพันธุ)
ประธานทีป่ ระชุม
-ลงลายมือชื่อ
(นางสาวณิชชา มีสุข)
ผูบันทึกการประชุม
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