
 

 
 
 

1/20 

 
รายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2561 

ของ 
บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 

ประชุมเม่ือในวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ หองเจาพระยาบอลรูม อาคารโรงแรม ช้ัน 2 
โรงแรมเจาพระยาปารค เลขที่ 274 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

กรรมการท่ีเขารวมประชุม 
1. นายมีชัย ฤชุพันธุ ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 
2. ศาสตราจารยพิเศษประสพสุข บุญเดช รองประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 
3. นายพินิจ วุฒิพันธุ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
4. นายจีระศักด์ิ  ธเนศนันท กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา 
5. นายศุทธิชัย บุนนาค กรรมการและกรรมการสรรหา 
6. รอยเอก หมอมราชวงศจุลรังษี ยุคล กรรมการ 
7. นายอารักษ ราษฎรบริหาร กรรมการและประธานเจาหนาที่บริหาร 
8. นางสาววทันยา วงษโอภาสี กรรมการและกรรมการผูจัดการใหญ 

กรรมการท่ีลาประชุม 
1. พลอากาศโทชาติชาย รอดบุญพา กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

เร่ิมการประชุม 
 นายมีชัย ฤชุพันธุ ประธานกรรมการ เปนประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) โดยประธานฯ กลาวเปดประชุมเวลา 14.00 
น. และกลาวตอนรับผูถือหุนและแจงใหที่ประชุมทราบวา มีกรรมการเขาประชุม 8 ทาน จากจํานวน 9 ทาน โดยไดมอบหมายให 
นายอารักษ  ราษฎรบริหาร ประธานเจาหนาที่บริหาร เปนพิธีกรช้ีแจงรายละเอียดแตละวาระการประชุมแทนประธานฯ  
ประธานเจาหนาที่บริหารแนะนํากรรมการที่เขารวมประชุมและแถลงตอที่ประชุมวา มีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเองและ
โดยการมอบฉันทะรวมจํานวน 106 คน นับจํานวนหุนได 34,682,862,579 หุน คิดเปนรอยละ 51.09 ของหุนที่จําหนายได
ทั้งหมดของบริษัทฯ ซ่ึงเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเปนองคประชุม  

 กอนเขาสูระเบียบวาระการประชุม ไดมีการช้ีแจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระใหผูถือหุนทราบดังนี้ 
 1. การลงคะแนนเสียงพิจารณาการประชุมในแตละวาระ บริษัทฯ จะเลือกใชวิธีลงคะแนนแบบ 1 หุนเทากับ 1 เสียง 
โดยจะใชบัตรลงคะแนนที่เจาหนาที่ไดแจกใหกับทานผูถือหุนที่เขารวมประชุมทุกทาน โดยผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะ ตองออก
เสียงลงคะแนนอยางหน่ึงอยางใด โดยชองที่ 1 ลงมติเห็นดวย ชองที่ 2 ลงมติ ไมเห็นดวย และชองที่ 3 งดออกเสียง ทั้งนี้ไม
สามารถแบงการออกเสียงลงคะแนนเปนบางสวนได 
 2. เพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนน บริษัทฯ จะใชบัตรลงคะแนนเฉพาะในกรณีที่ผูถือหุนไมเห็นดวยหรืองดออก
เสียงเทานั้น และจะนําเอาคะแนนเสียงที่ได หักออกจากจํานวนหุนของผูถือหุนทั้งหมดที่เขารวมประชุมในแตละวาระ โดยใน
การประชุมคร้ังนี้มี 6 วาระ  
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 3. การพิจารณาในแตละวาระ ประธานฯ จะเปนผูสอบถามเพื่อใหผูที่ไมเห็นดวยหรืองดออกเสียง ลงคะแนนเสียง
โดยการลงนามในบัตรลงคะแนน แลวใหผูที่ไมเห็นดวยหรืองดออกเสียงยกมือเพื่อใหเจาหนาที่เก็บรวบรวมบัตรลงคะแนน 
 4. ในกรณีมอบฉันทะ 
  4.1 ผูรับมอบฉันทะจะตองออกเสียงลงคะแนนตามที่ผูมอบฉันทะระบุไวในหนังสือมอบฉันทะเทานั้น 
  4.2 หากผูมอบฉันทะไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวในหนังสือมอบฉันทะ 
หรือระบุไวไมชัดเจน หรือในกรณีที่การประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองอื่นใดนอกเหนือจากที่ระบุไวในหนังสือ                    
มอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด ผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนได
ตามที่เห็นสมควร 
 5. ในระหวางการประชุม หากมีผูถือหุนเขามารวมประชุมเพิ่ม บริษัทฯ จะนับจํานวนผูถือหุนและจํานวนหุนใหม               
ทุกคร้ังที่มีผูถือหุนเขามารวมประชุมเพิ่ม โดยผูถือหุนทานที่เขามาใหมในระหวางการประชุมสามารถออกเสียงลงคะแนนได
เฉพาะวาระที่ยังไมลงมติในที่ประชุมเทานั้น 
 6. ประธานฯ จะแจงผลคะแนนโดยระบุจํานวนหุนที่ลงมติเห็นดวย ไมเห็นดวย และงดออกเสียง 
 7. หากผูถือหุนทานใดสงแบบฟอรมโดยไมทําเคร่ืองหมายกากบาท ( x ) ในชองใดๆ จะถือวา ทาน "งดออกเสียง"  
ในวาระนั้น 
 8. หลังจากจบการประชุม ขอใหผูถือหุนทุกทานจัดสงบัตรคะแนนทุกวาระคืนใหกับพนักงานซ่ึงจะยืนรอรับบัตร
ลงคะแนนที่ประตูทางออก 

 ทั้งนี้หากผูถือหุนทานใดมีขอคิดเห็นหรือซักถามใหยกมือขึ้นพรอมแจงช่ือและนามสกุล ในกรณีที่เปนผูรับมอบฉันทะ
ใหแจงวารับมอบฉันทะจากผูถือหุนทานใด เพื่อบริษัทจะไดบันทึกไวในรายงานการประชุมใหมีความสมบูรณและครบถวน และ
ตอจากนั้น ใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพื่อใหที่ประชุมรับทราบและตอบขอซักถามดังกลาว 

 ภายหลังจากการแจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนแลว ประธานฯ ไดช้ีแจงตอที่ประชุมกอนเร่ิมดําเนินการประชุมวา 
ตามที่ในการประชุมผูถือหุนคร้ังกอนไดมีการซักถามเร่ืองที่บริษัทฯ ถูกปรับเปนจํานวนเงิน 500,000 บาทนั้น คณะกรรมการ
บริษัทฯ ไดหารือและพิจารณาหาแนวทางในการเยียวยาบริษัทฯ โดยมีมติใหปรับลดคาตอบแทนกรรมการทุกคนลงรอยละ 10 
ตอเดือนเพื่อนําไปชดเชยใหแกบริษัทฯ ซ่ึงบัดนี้บริษัทฯ ไดรับการชดเชนคาปรับดังกลาวครบถวนแลว 

 หลังจากนั้น ประธานฯ จึงไดนําเสนอที่ประชุมเขาสูระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 เม่ือวันท่ี 5 เมษายน 2561 
  ประธานเจาหนาที่บริหารรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 ที่ประชุมเม่ือวันที่ 5 เมษายน 2561 
ใหที่ประชุมพิจารณารับรอง ซ่ึงบริษัทฯ ไดมีการบันทึกรายงานไวอยางถูกตอง และไดนําสงตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
และกระทรวงพาณิชยภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด พรอมทั้งเผยแพรในเว็บไซตของบริษัทฯ แลว  
 ประธานฯ เสนอใหที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 โดยการ
ลงคะแนนเสียงในวาระนี้จะถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเปนมติของที่ประชุม 
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หมายเหตุ กอนเร่ิมลงมติในวาระท่ี 1 มีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเองและโดยการมอบฉันทะ เพ่ิมอีก 3 คน นับจํานวนหุนได 3,322,000 
หุน รวมเปนผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเองและโดยการมอบฉันทะจํานวน 109 คน นับจํานวนหุนไดรวมท้ัง ส้ิน 
34,686,184,579 หุน คิดเปนรอยละ 51.09 ของหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมด 

 มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 ตามที่ประธาน
เจาหนาที่บริหารเสนอตอที่ประชุม ดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

เห็นดวย  34,685,139,479 เสียง รอยละ 100.00 
ไมเห็นดวย  1,045,100 เสียง รอยละ 0.00 
งดออกเสียง  0 เสียง รอยละ 0.00 
บัตรเสีย  0 เสียง รอยละ 0.00 

วาระที่ 2  พิจารณาอนุมัติใหบริษัท สปริงนิวส คอรปอเรช่ัน จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ จําหนายหุน
สามัญท่ีบริษัท สปริงนิวส คอรปอเรช่ัน จํากัดถือในบริษัท สปริงนิวส เทเลวิช่ัน จํากัด คิดเปนสัดสวน
รอยละ 90.1 ของจํานวนหุนท่ีออกและจําหนายไดแลวท้ังหมดของบริษัท สปริงนิวส เทเลวิช่ัน จํากัด 
ใหแกบริษัท ทีวี ไดเร็ค จํากัด (มหาชน) ซ่ึงเปนรายการจําหนายไปซ่ึงสินทรัพยประเภทท่ี 1 

 ประธานเจาหนาที่บริหารช้ีแจงตอที่ประชุมวา เพื่อใหบริษัทฯ สามารถปรับโครงสรางธุรกิจใหมีความคลองตัว
ย่ิงขึ้นจากการดําเนินธุรกิจประกอบกิจการโทรทัศนเปนผูใหบริการเนื้อหา และลดคาใชจายที่เก่ียวของกับกิจการสถานีโทรทัศน 
นอกจากนี้ เพื่อใหบริษัทฯ สามารถเพิ่มโอกาสในการสรางรายไดจากการขายโฆษณาดวยการเชาชวงเวลาออกอากาศจาก
สถานีโทรทัศนชองอื่น และใหบริการผลิตรายการใหกับสถานีโทรทัศนชองอื่น โดยไมกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับ
บริษัทยอย คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติใหบริษัท สปริงนิวส คอรปอเรช่ัน จํากัด (“SPC”) ซ่ึงเปน
บริษัทยอยของบริษัทฯ จําหนายหุนสามัญที่ SPC ถือในบริษัท สปริงนิวส เทเลวิช่ัน จํากัด (“SPTV”) คิดเปนสัดสวนรอยละ 
90.1 ของจํานวนหุนที่ออกและจําหนายไดแลวทั้งหมดของ SPTV (ซ่ึงปจจุบันเทากับ 90,100,000 หุน เวนแต SPTV มีการเพิ่ม
ทุนจดทะเบียนกอนบริษัทฯ ทํารายการจําหนายไปซ่ึงสินทรัพยแลวเสร็จ เพื่อนําเงินที่ไดจากการเพิ่มทุนมาเพื่อใชชําระหนี้ใหแก
เจาหนี้ของ SPTV) ใหแกบริษัท ทีวี ไดเร็ค จํากัด (มหาชน) (“TVD”) ซ่ึงเปนการทํารายการจําหนายไปซ่ึงสินทรัพย  
 การดําเนินการดังกลาวขางตน เปนไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เร่ือง 
หลักเกณฑในการทํารายการที่มีนัยสําคัญที่เขาขายเปนการไดมาหรือจําหนายไปซ่ึงทรัพยสิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 
(รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เร่ือง การเปดเผยขอมูลและการ
ปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการไดมาหรือจําหนายไปซ่ึงสินทรัพย พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (รวมทั้งที่มีการ
แกไขเพิ่มเติม) ซ่ึงกําหนดใหบริษัทฯ มีหนาที่เปดเผยขอมูลตามสารสนเทศที่กําหนด แตงต้ังที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให
ความเห็นตอการทํารายการจําหนายไปซ่ึงสินทรัพย และจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติการเขาทํารายการ
จําหนายไปซ่ึงสินทรัพย โดยตองไดรับมติเห็นชอบจากที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียง
ทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากเปนรายการจําหนายไปซ่ึงสินทรัพย ประเภทที่ 1 โดยมี
ขนาดรายการสูงสุดเทากับรอยละ 72.27 ซ่ึงคํานวณตามเกณฑมูลคารวมของส่ิงตอบแทน เปรียบเทียบกับสินทรัพยรวมของ
บริษัทฯ  
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 ในการดําเนินการดังกลาว บริษัทฯ ไดแตงต้ังใหบริษัท อวานการด แคปปตอล จํากัด ซ่ึงเปนที่ปรึกษาทางการ
เงินที่อยูในบัญชีที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เปนที่ปรึกษาทางการ
เงินอิสระ เพื่อใหความเห็นตอการทํารายการจําหนายไปซ่ึงหุนสามัญที่ SPC ถือใน SPTV คิดเปนสัดสวนรอยละ 90.1 ของ
จํานวนหุนที่ออกและจําหนายไดแลวทั้งหมดของ SPTV ใหแก TVD ซ่ึงเปนการทํารายการจําหนายไปซ่ึงสินทรัพย รายละเอียด
ปรากฏตามรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกับการจําหนายไปซ่ึงสินทรัพยโดยการจําหนายหุนในบริษัท 
สปริงนิวส เทเลวิช่ัน จํากัด ส่ิงที่สงมาดวยลําดับที่ 2 
 ทั้งนี้ รายละเอียดของการทํารายการจําหนายไปซ่ึงหุนสามัญที่ SPC ถือใน SPTV จํานวนรอยละ 90.1 ของ
จํานวนหุนที่ออกและจําหนายไดแลวทั้งหมดของ SPTV ซ่ึงเปนรายการจําหนายไปซ่ึงสินทรัพย รายละเอียดปรากฏตาม
สารสนเทศของบริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) เร่ือง การจําหนายหุนในบริษัท สปริงนิวส เทเลวิช่ัน จํากัด ส่ิง
ที่สงมาดวยลําดับที่ 3 โดยประธานเจาหนาที่บริหารช้ีแจงตอที่ประชุมถึงภาพรวมธุรกรรมวา SPC ซ่ึงเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ 
จะจําหนายหุนสามัญที่ SPC ถือใน SPTV คิดเปนสัดสวนรอยละ 90.1 ของจํานวนหุนที่ออกและจําหนายไดแลวทั้งหมดของ 
SPTV ใหแก TVD โดยเง่ือนไขสําคัญของการทําธุรกรรมคือ SPTV จะตองชําระหนี้สินคางชําระทั้งหมดที่เกิดขึ้นกอนวันซ้ือขาย
หุน ซ่ึงกําหนดวันทําการซ้ือขายหุนไวในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 
 ภายหลังการปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ระบุในสัญญาซ้ือขายหุนแลวเสร็จ SPC จะทําการโอนหุนของ SPTV ใหแก 
TVD ซ่ึง SPC จะมีสัดสวนการถือหุนใน SPTV ที่รอยละ 9.90 และ TVD มีสัดสวนการถือหุนใน SPTV ที่รอยละ 90.10 โดยที่ 
TVD จะชําระคาตอบแทนการซื้อขายหุนเปนเงินสดใหแก SPC เปนรายเดือน เดือนละ 7.655 ลานบาท จนถึงวันส้ินอายุ
ใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ีและประกอบกิจการโทรทัศน เพื่อใหบริการโทรทัศนภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลชองรายการหมวด
ขาวสารและสาระ สําหรับชองสปริงนิวส ทีวีดิจิตอลชอง 19 (“ใบอนุญาตกิจการโทรทัศนฯ”) (วันที่ 24 เมษายน 2572) รวม 
124 เดือน นับจากวันที่ 1 มกราคม 2562 มูลคารวมทั้งส้ินประมาณ 949.22 ลานบาท 
 นอกจากนี้ SPC จะยังคงใหบริการผลิตรายการขาวสารและสาระ ตลอดอายุใบอนุญาตกิจการโทรทัศนฯ โดย 
SPC จะไดรับชําระคาบริการผลิตรายการขาวสารและสาระจาก TVD เดือนละ 1.055 ลานบาท จนถึงวันส้ินอายุใบอนุญาต
กิจการโทรทัศนฯ (วันที่ 24 เมษายน 2572) รวมทั้งส้ิน 124 เดือน นับจากวันที่ 1 มกราคม 2562 
 การขายและโอนหุนที่ซ้ือขายใหแก TVD จะอยูภายใตเง่ือนไขบังคับกอนตามที่ระบุไวในสัญญาซ้ือขายหุน ซ่ึง
รวมถึงแตไมจํากัดเฉพาะเง่ือนไขที่สําคัญ ดังตอไปนี้ 
 1. การชําระหนี้สินคงคางทั้งหมดของ SPTV (ในกรณีที่มีหนี้สินของ SPTV คงเหลือ ณ วันซ้ือขายหุนที่ซ้ือขาย) 
ยกเวนหนี้คาธรรมเนียมใบอนุญาตกิจการโทรทัศนฯ หนี้คาซ้ือขายอุปกรณ MCR และหนี้บางประเภทท่ีไมสามารถชําระกอนได 
 2. การเรียกเก็บเงินตามสิทธิเรียกรองของ SPTV ใหครบถวน ยกเวนสิทธิเรียกรองบางรายการที่ไมสามารถ
เรียกใหชําระหนี้กอนได 
 3. SPC ขายอุปกรณและระบบออกอากาศ (MCR) ใหแก SPTV 
 4. ดํารงเงินสดจํานวนเพียงพอในบัญชีเงินฝากธนาคารของ SPTV เพื่อการชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาต
กิจการโทรทัศนฯ ในงวดสุดทาย ปจจุบันคงเหลือคาธรรมเนียมใบอนุญาตกิจการโทรทัศนฯ ในงวดสุดทาย เปนจํานวนเงิน 
234,972,000 บาท (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) ซ่ึงจะครบกําหนดในวันที่ 23 พฤษภาคม 2562)  
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 5. การขายและโอนหุนที่ซ้ือขายจาก SPC ใหแก TVD ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการและที่ประชุมผูถือหุน
ของบริษัทฯการซ้ือและรับโอนหุนที่ซ้ือขายจาก SPC ใหแก TVD ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการและที่ประชุมผูถือหุนของ TVD 
ซ่ึงจะจัดขึ้นในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 
 ทั้งนี้ การเขาทํารายการดังกลาวมีหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ดังนี้ 
 1. หนังสือคํ้าประกันธนาคาร วงเงิน 52.26 ลานบาท ซ่ึงเทากับเงินจํานวน 6 งวดของคางวดของคาตอบแทน
คาหุนที่ผอนชําระและคาบริการผลิตรายการขาวสารและสาระที่ชําระใหแก SPC ทั้งนี้ หนังสือคํ้าประกันดังกลาวจะมีอายุคราว
ละ 12 เดือน โดยวงเงินการคํ้าประกันในแตละปจะปรับลดลงตามสัดสวนของคางวดที่ TVD ไดผอนชําระใหแก SPC แลว (ปรับ
ลดลงประมาณปละรอยละ 9.68 ของวงเงินคํ้าประกัน) 
 2. จํานําหุนที่ซ้ือขายทั้งจํานวนไวกับ SPC โดยในแตละป SPC จะดําเนินการไถถอนหุนที่จํานําไวใหแก TVD 
ตามสัดสวนของคางวดที่ TVD ไดผอนชําระใหแก SPC แลว (ไถถอนหุนที่จํานําไดประมาณปละรอยละ 9.68 ของจํานวนหุนที่
ซ้ือขาย) 
 โดยในกรณีที่ TVD ผิดนัดไมชําระหนี้คาหุนที่ซ้ือขายตามระยะเวลาที่กําหนดไว SPC มีสิทธิบังคับเรียกเงินตาม
หนังสือคํ้าประกันธนาคารและบังคับจํานําหุน โดยนําหุนที่จํานําออกขายทอดตลาด (โดยไมจําเปนตองฟองคดีตอศาล) โดย
หากไดเงินมาไมเพียงพอตอการชําระหนี้ที่ TVD คางชําระ SPC ยังมีสิทธิฟองรองให TVD ชําระหนี้ในสวนที่ยังขาดอยูได 
 ในสวนของการใหบริการนั้น SPC จะใหบริการผลิตรายการขาวสารและสาระ ตลอดอายุใบอนุญาตกิจการ
โทรทัศนฯ ซ่ึงประกอบดวย 
 1. รายการขาวตนช่ัวโมง (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 ช่ัวโมง 
 3. รายการสารคดี ขาวสาร หรือรายการสาระอื่น ๆ ของ SPC มาออกอากาศซํ้า เปนระยะเวลารวม 1 ช่ัวโมง 
 ซ่ึง SPC จะไดรับชําระคาบริการผลิตรายการขาวสารและสาระจาก TVD เดือนละ 1.055 ลานบาท มูลคารวมทั้ง
ส้ินประมาณ 130.82 ลานบาท โดย TVD จะตองชําระคาบริการดังกลาวเปนรายเดือนจนถึงวันส้ินอายุใบอนุญาตกิจการ
โทรทัศนฯ (วันที่ 24 เมษายน 2572) รวมทั้งส้ิน 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 ช่ัวโมง 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 ซ่ึงเปนการเปดโอกาสแกกลุมบริษัทฯ ในการเพิ่มรายไดจากการขายโฆษณาในชองที่มีอันดับความนิยมสูง ซ่ึงมี
อัตราคาเชาชวงเวลาโฆษณา (Occupancy Rate) และ ราคาคาโฆษณาตอนาที ที่สูงขึ้นเม่ือเทียบกับปจจุบัน 
 2. รับจางผลิตรายการของส่ือทุกรูปแบบทุกชองทาง (Omni Channel) ซ่ึงเปนการเช่ือมชองส่ือเดิม ไดแก 
หนังสือพิมพ โทรทัศน กับส่ือดิจิทัลที่มีศักยภาพ 
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 3. ตอยอดสูการเปนผูนําการผลิตเนื้อหาที่มีความหลากหลาย ตอขยายเนื้อหาดานกีฬาและบันเทิง ผาน
ชองทางของส่ือนิวมีเดียตางๆ เพื่อใหเขาถึงกลุมผูบริโภคที่มีความหลายหลายทุกวัยทุกระดับ 
 สําหรับผลประโยชนที่คาดวาจะเกิดกับบริษัทฯ ไดแก 
 1. บริษัทฯ สามารถปรับโครงสรางธุรกิจใหมีความคลองตัวย่ิงขึ้น จากการดําเนินธุรกิจประกอบกิจการ
โทรทัศนเปนผูใหบริการเนื้อหา (Content Provider) ซ่ึงจะเพิ่มความคลองตัวในการดําเนินธุรกิจประกอบกิจการโทรทัศนในการ
เปนผูใหบริการเนื้อหาและลดคาใชจายที่เก่ียวของ นอกจากนี้ การขายหุน SPTV จะทําใหบริษัทฯ ไมมีบริษัทยอยที่มีสถานะเปน
ผูถือใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีโทรทัศน ซ่ึงทําใหบริษัทฯ สามารถเพิ่มโอกาสในการสรางรายไดจากการขายโฆษณาดวย
การเชาชวงเวลาออกอากาศจากสถานีโทรทัศนชองอื่น และใหบริการผลิตรายการใหกับสถานีโทรทัศนชองอื่น โดยไมกอใหเกิด
ความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทยอย นอกจากนี้ การผลิตรายการ ใหกับสถานีโทรทัศนชองอื่นที่มีอันดับความนิยมสูง
ยอมสงผลตอรายไดจากการขายโฆษณาที่สูงขึ้น 
 2. กําจัดความเส่ียงจากการไมตออายุสัญญาความรวมมือทางธุรกิจระหวาง SPC และ TVD หรือยกเลิก
สัญญาดังกลาวกอนกําหนด ซ่ึงจะทําใหบริษัทยอยขาดรายไดและกระแสเงินสดในการประกอบกิจการโทรทัศน 
 3. บริษัทฯ จะไดรับกระแสเงินสดรวมเดือนละ 8.71 ลานบาท อยางตอเนื่องตลอดอายุใบอนุญาตกิจการ
โทรทัศนฯ ซ่ึงคิดเปนระยะเวลา 124 เดือน ซ่ึงเปนรายไดที่มีความแนนอน เพื่อนํามาเปนเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงานของ
กลุมบริษัทฯ และชําระคาใชจายในการดําเนินงานตางๆ ของกลุมบริษัทฯ 
 4. บริษัทฯ จะรับรูกําไรทางบัญชีจากการจําหนายเงินลงทุนในงบการเงินรวมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะ
พิจารณาบันทึกโอนกลับขาดทุนการดอยคาใบอนุญาตกิจการโทรทัศนฯ และกําไรจากการจําหนายเงินลงทุน 
 การทํารายการดังกลาว มีขนาดรายการสูงสุดเทากับรอยละ 72.27 ซ่ึงคํานวณตามเกณฑมูลคารวมของส่ิงตอบ
แทน เปรียบเทียบกับสินทรัพยรวมของบริษัทฯ ซ่ึงบริษัทฯ ตองเปดเผยสารสนเทศเก่ียวกับธุรกรรมตามรายการประเภทที่ 1 
แตงต้ังที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อแสดงความเห็นเก่ียวกับธุรกรรมดังกลาว และขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนกอนการเขา
ทํารายการ โดยตองไดรับอนุมัติดวยคะแนนเสี หุนที่มีสวนไดเสีย 
 กําหนดการสําคัญในลําดับถัดไปคือ หลังจากการประชุมผูถือหุนในวันนี้แลว คาดวาภายในเดือนพฤศจิกายนจะ
ลงนามในสัญญาซ้ือขายหุน และภายในเดือนธันวาจะลงนามในตราสารการโอนหุน สัญญาจํานําหุน สัญญาใหบริการขาว และ
สัญญาใหบริการรายการโทรทัศน โดยใหมีผลบังคับใชในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซ่ึงจะเปนวันทําการซ้ือขายหุนที่เสร็จส้ินโดย
สมบูรณ 
 นอกจากนี้ ประธานเจาหนาที่บริหารมอบหมายใหตัวแทนจากบริษัท อวานการด แคปปตอล จํากัด ที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระ ช้ีแจงรายละเอียดในเร่ืองดังกลาวตอที่ประชุม ซ่ึงตัวแทนจากบริษัท อวานการด แคปปตอล จํากัด ที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระ ช้ีแจงตอที่ประชุมวา เนื่องดวยลักษณะของโครงสรางธุรกิจที่ SPC เปนผูผลิตรายการ ในขณะที่ SPTV เปน 
ผูไดรับสัมปทานใบอนุญาตกิจการโทรทัศนฯ ทําใหการพิจารณามูลคาสวนของผูถือหุนของ SPTV เพียงอยางเดียวอาจจะไม
สะทอนมูลคาที่แทจริงของกลุมกิจการโทรทัศน เนื่องจากรายไดจากการขายโฆษณา ตนทุนการผลิตรายการ รวมถึงคาใชจาย
ตางๆ ที่เก่ียวของกับกลุมกิจการโทรทัศนถูกรับรูไวที่ผลการดําเนินงานของ SPC อีกทั้งเง่ือนไขบางอยางในการจําหนายเงิน
ลงทุนใน SPTV คร้ังนี้ยังสงผลกระทบตอ SPC ในอนาคต เชน การใหบริการผลิตรายการขาวสารและสาระจํานวน 6 ช่ัวโมงตอ
วัน เปนตน ดังนั้น การประเมินดวยวิธีมูลคาปจจุบันสุทธิของกระแสเงินสดจึงเปนวิธีที่สามารถสะทอนผลกระทบของการทํา
รายการที่ถูกแฝงอยูกับ SPC ได โดยจากการวิเคราะห พิจารณาความสมเหตุสมผลของราคาโดยเปรียบเทียบในเชิงมูลคากลุม
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กิจการโทรทัศน ใน กรณีที่ทํารายการแบบกรณีฐาน จะมีมูลคาสวนเพิ่มเม่ือเทียบกับกรณีที่ไมทํารายการประมาณ 65 – 260 
ลานบาท ในขณะที่ กรณีที่ทํารายการแบบตามแผนธุรกิจของผูบริหาร จะมีมูลคาสวนเพิ่มเม่ือเทียบกับกรณีที่ไมทํารายการ
ประมาณ 462 – 536 ลานบาท 
 ทั้งนี้ ขอดีของการเขาทํารายการ มีรายละเอียด ดังนี้ 
 1. ลดความเส่ียงจากการขาดกระแสเงินสดหาก TVD ไมตออายุสัญญาความรวมมือทางธุรกิจหรือบอกเลิก
สัญญากอนกําหนด เนื่องจากปจจุบันกลุมบริษัทฯ มีรายไดหลักมาจากคารวมมือทางธุรกิจจาก TVD เพราะฉะนั้น หาก TVD  
ไมตออายุสัญญาหรือบอกเลิกสัญญากอนครบกําหนดเวลา อาจจะกระทบตอกระแสเงินสดของกลุมบริษัทฯ 
 2. ลดคาใชจายคงที่ที่เก่ียวของกับการดําเนินธุรกิจประกอบกิจการโทรทัศน เนื่องจากการจําหนายเงินลงทุน
ใน SPTV คร้ังนี้จะสงผลใหบริษัทฯ ลดสัดสวนการลงทุนใน SPTV เปนรอยละ 9.90 ซ่ึงจะทําใหกลุมบริษัทฯ ลดภาระ
คาใชจายคงที่เก่ียวกับการดําเนินธุรกิจประกอบกิจการโทรทัศนตามสัดสวนการลงทุน 
 3. เพิ่มรายไดจากการขายโฆษณาดวยการเชาชวงเวลาออกอากาศสถานีโทรทัศนชองอื่น เนื่องจากบริษัทฯ 
สามารถเชาชวงเวลาออกอากาศสถานีโทรทัศนชองอื่นที่มีอันดับความนิยมสูงไดโดยไมมีความขัดแยงทางผลประโยชนกับ
บริษัทในเครือ และใหบริการรับจางผลิตรายการ 
 4. รับรูกําไรจากการจําหนายเงินลงทุนราคาขายเงินลงทุน โดยเงินลงทุนใน SPTV (มูลคาปจจุบัน) สูงกวา
ราคาทุน บริษัทฯ จึงเกิดกําไรจากการจําหนายสินทรัพยและรายการโอนกลับดอยคาเงินลงทุน 
 ในทางตรงกันขาม ขอดอยของการเขาทํารายการ มีดังนี้ 
 1. เสียโอกาสในการรับรูผลตอบแทนจากเงินลงทุนใน SPTV และสูญเสียโอกาสในการรับรูรายไดและผลกําไร 
(ถามี) จาก SPTV ในงบการเงินรวม เนื่องจากภายหลังจากการทํารายการ จะสงผลใหบริษัทฯ ลดสัดสวนการลงทุนใน SPTV 
เปนรอยละ 9.90 ซ่ึงจะทําให SPTV ไมไดเปนบริษัทยอยทางออมของบริษัทฯ และเปล่ียนวิธีบันทึกบัญชีจากรวมผลดําเนินการ
ในงบการเงินรวมเปนวิธีราคาทุน (Cost Method) ซ่ึงถาหากผลการดําเนินงานของ SPTV ดีขึ้นในอนาคต กลุมบริษัทฯ จะ
สูญเสียโอกาสในการรับรูรายไดและกําไร (ถามี) ของ SPTV ในงบการเงินรวม 
 2. สูญเสียอํานาจในการบริหารสถานีโทรทัศนสปริงนิวส ชอง 19 ใหกับ TVD เนื่องจากภายหลังการทํา
รายการคร้ังนี้จะทําใหอํานาจการบริหารสถานีโทรทัศนสปริงนิวส ชอง 19 เปนของ TVD ซ่ึงอาจทําใหกลุมบริษัทฯ ไมไดรับ
ผลประโยชนสูงสุดจากการออกอากาศผานสถานีโทรทัศน ทีวีดิจิทัลชอง 19 
 นอกจากนี้ ปจจัยความเส่ียงในการเขาทํารายการดังกลาว มีดังนี้ 
 1. ความเส่ียงจากการที่ TVD ไมชําระคาหุนตามสัญญา สืบเนื่องจากที่ตามที่บริษัทฯ จะไดรับส่ิงตอบแทน
จากการจําหนายเงินลงทุนใน SPTV เปนรายเดือนจาก TVD จนครบกําหนดอายุใบอนุญาตกิจการโทรทัศนฯ ซ่ึงถาหาก TVD  
ไมสามารถชําระคาหุนไดตามกําหนด จะสงผลตอการดําเนินธุรกิจของกลุมบริษัทฯ อยางไรก็ตาม TVD ตองวางหนังสือคํ้า
ประกันในวงเงินเทากับเงินจํานวน 6 งวดของคางวดผอนชําระเพื่อเปนหลักประกัน โดยวงเงินการคํ้าประกันในแตละปจะปรับ
ลดลงตามสัดสวนของคางวดที่ TVD ไดผอนชําระแลว นอกจากนี้ TVD ตองจํานําหุน SPTV ที่ซ้ือทั้งหมดไวกับ SPC โดยในแต
ละป SPC จะดําเนินการไถถอนหุนที่จํานําไวตามสัดสวนของคางวดที่ TVD ไดผอนชําระใหแก SPC แลว ซ่ึงจะชวยลดความ
เส่ียงจากการที่ TVD ไมชําระคาหุนตามสัญญา 
 2. ความเส่ียงจากการที่ TVD ไมสามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (“กสทช.”) แลวถูกเพิกถอนใบอนุญาตกิจการโทรทัศนฯ เนื่องจากปจจุบัน SPTV 
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เปนผูถือใบอนุญาตกิจการโทรทัศนฯ ซ่ึงตองปฏิบัติตามเง่ือนไขตางๆ ที่ กสทช. กําหนด ซ่ึงถาหากไมสามารถปฏิบัติตามจะมี
โอกาสถูกเพิกถอนใบอนุญาตกิจการโทรทัศนฯ และเปนเหตุให SPC สูญเสียโอกาสในการรับรูรายไดจากการขายโฆษณาจาก
การออกอากาศ 6 ช่ัวโมงที่ชองสปริงนิวส อยางไรก็ตาม ปจจุบัน TVD ไดผลิตรายการที่ชองสปริงนิวส มาต้ังแตเดือนพฤษภาคม 
2561 ซ่ึงเง่ือนไขการออกอากาศคลายกับเง่ือนไขภายหลังจากการจําหนายหุน SPTV เรียบรอยแลว และที่ผานมา TVD สามารถ
ปฏิบัติไดตามเง่ือนไขโดยตลอด อีกทั้งหาก TVD ไมสามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขตามที่ กสทช. กําหนด อันเปนเหตุใหถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตกิจการโทรทัศนฯ ยอมสงผลให TVD สูญเสียเงินลงทุนใน SPTV และขาดชองทางในการประชาสัมพันธสินคา ซ่ึงจะ
กระทบตอการดําเนินธุรกิจหลักของ TVD 
 3. ความเส่ียงในกรณีที่เ ง่ือนไขบังคับกอนการทํารายการไมเปนผลสําเร็จ โดยในกรณีที่ TVD และ/หรือ
ผูเก่ียวของไมสามารถดําเนินการตามเง่ือนไขบังคับกอนการเขาทํารายการไดสําเร็จ เชน กรณีที่ที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ  
ไมอนุมัติการเขาทํารายการ เปนตน กรณีดังกลาวอาจสงผลใหบริษัทฯ ไมสามารถเขาทํารายการได และทําใหบริษัทฯ ตองจาย
ชําระคาใชจายที่เก่ียวของกับการเขาทํารายการโดยสูญเปลา 
 ทั้งนี้ จากการวิเคราะหขอดีและขอเสียของการทํารายการ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวารายการ
ดังกลาวมีความสมเหตุสมผล กลุมบริษัทฯ และผูถือหุนจะไดรับผลประโยชนจากการทํารายการคร้ังนี้มากกวาการไมทํารายการ 
ทั้งในแงของการประกอบธุรกิจและราคา ดังนั้น ผูถือหุนควรลงมติเห็นชอบในการจําหนายเงินลงทุนที่ SPC ถือใน SPTV คิดเปน
สัดสวนรอยละ 90.10 ของจํานวนหุนที่ออกและจําหนายไดแลวทั้งหมดของ SPTV (ซ่ึงปจจุบันเทากับ 90,100,000 หุน) ใหแก 
TVD 
 ประธานเจาหนาที่บริหารช้ีแจงตอที่ประชุมวา คณะกรรมการเห็นวา การทํารายการดังกลาวมีความเหมาะสม 
เนื่องจากเปนการดําเนินการตามแผนการปรับโครงสรางการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในการเปนผูใหบริการเนื้อหา (Content 
Provider) อยางเต็มตัว และสงผลดีตอผลการดําเนินงานธุรกิจอยางตอเนื่อง โดยการจําหนายเงินลงทุนใน SPTV ซ่ึงเปนผูถือ
ใบอนุญาตกิจการโทรทัศนฯ นั้น สงผลใหกลุมบริษัทฯ ลดภาระตนทุนคงที่ในการดําเนินธุรกิจ และสามารถเชาชวงเวลา
ออกอากาศกับสถานีโทรทัศนชองอื่นไดโดยไมมีผลประโยชนขัดแยงกับบริษัทยอย รวมทั้งยังมีกระแสเงินสดรายเดือนเขามา
อยางตอเนื่องไปจนตลอดอายุใบอนุญาตกิจการโทรทัศนฯ ซ่ึงจะสงผลดีตอฐานะทางการเงินและสภาพคลองทางการเงินของ
กลุมบริษัทฯ และชวยเพิ่มความสามารถในการแขงขันในอนาคต และเห็นสมควรเสนอที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2561 
เพื่อพิจารณาอนุมัติให SPC ซ่ึงเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ จําหนายหุนสามัญที่ SPC ถือใน SPTV คิดเปนสัดสวนรอยละ 90.1 
ของจํานวนหุนที่ออกและจําหนายไดแลวทั้งหมดของ SPTV ใหแก TVD ซ่ึงเปนรายการจําหนายไปซ่ึงสินทรัพยประเภทที่ 1 โดย
มีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ 
  ประธานเจาหนาที่บริหารจึงเสนอที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเขาทําสัญญา
ซ้ือขายหุน ระหวางบริษัท สปริงนิวส คอรปอเรช่ัน จํากัด ในฐานะผูขาย และบริษัท ทีวี ไดเร็ค จํากัด (มหาชน) ในฐานะผูซ้ือ 
และ/หรือ เอกสารอื่นใดที่เก่ียวของ สําหรับการจําหนายหุนสามัญที่บริษัท สปริงนิวส คอรปอเรช่ัน จํากัด ถือในบริษัท สปริงนิวส 
เทเลวิช่ัน จํากัด จํานวนรอยละ 90.1 ของจํานวนหุนที่ออกและจําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท สปริงนิวส เทเลวิช่ัน จํากัด 
โดยมีขอกําหนดหลักและเง่ือนไขในสัญญาซ้ือขายหุนปรากฏตามสารสนเทศของบริษัทฯ เร่ือง การจําหนายหุนในบริษัท สปริง
นิวส เทเลวิช่ัน จํากัด และพิจารณาอนุมัติมอบหมายใหคณะกรรมการบริษัทฯ หรือประธานเจาหนาที่บริหาร หรือบุคคลอื่นใดซ่ึง
ไดรับการมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือประธานเจาหนาที่บริหาร มีอํานาจพิจารณาและดําเนินการในเร่ืองตางๆ ที่
จําเปน เก่ียวของ และ/หรือ ตอเนื่องกับการจําหนายหุนสามัญที่บริษัท สปริงนิวส คอรปอเรช่ัน จํากัดถือในบริษัท สปริงนิวส 
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เทเลวิช่ัน จํากัด จํานวนรอยละ 90.1 ของจํานวนหุนที่ออกและจําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท สปริงนิวส เทเลวิช่ัน จํากัดซ่ึง
รวมถึงแตไมจํากัดเพียงเร่ืองดังตอไปนี้ 
 (1) เจรจา พิจารณา กําหนด เปล่ียนแปลงเง่ือนไขและรายละเอียดตางๆ และ/หรือ ลงนามในสัญญาซ้ือขายหุน 
และ/หรือ เอกสารอื่นใดที่เก่ียวของกับการจําหนายหุนสามัญที่บริษัท สปริงนิวส คอรปอเรช่ัน จํากัดถือในบริษัท สปริงนิวส เทเล
วิช่ัน จํากัด จํานวนรอยละ 90.1 ของจํานวนหุนที่ออกและจําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท สปริงนิวส เทเลวิช่ัน จํากัด 
 (2) ดําเนินการอื่นใดที่จําเปน เก่ียวของ และ/หรือ ตอเนื่องกับการจําหนายหุนสามัญที่ SPC ถือใน SPTV 
จํานวนรอยละ 90.1 ของจํานวนหุนที่ออกและจําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท สปริงนิวส เทเลวิช่ัน จํากัดโดยปฏิบัติใหเปนไป
ตามกฎหมาย และ/หรือ ระเบียบที่เก่ียวของตอไป 

  ทั้งนี้ผูถือหุนซักถามและเสนอแนะดังตอไปนี้ 
นายภูวนารถ ณ สงขลา -ตัวแทนสมาคมสงเสริมนักลงทุนไทย 
 - ราคาที่ซ้ือขายในคร้ังนี้คือราคาที่ดีที่สุดใชหรือไม สามารถขยับขึ้นสูงอีกไดหรือไม 
 - ผลจากการทํารายการจะทําใหงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ยังขาดทุนติดลบอยูดีขึ้นไดในระยะเวลาเทาไหร 
ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
 - ราคาซ้ือขายดังกลาวเปนราคาที่ไดมีการเจรจาตอรองกันระหวางคูสัญญามาเปนเวลาหลายเดือนและถือเปน
ราคาที่ยอมรับไดทั้งสองฝาย 
 - ในแงของการลงบัญชี จะมีการแยกมูลคาสัมปทานที่แทจริงและดอกเบี้ยออกจากกัน โดยหากเทียบกันแลว 
การทํารายการในคร้ังนี้จะมีมูลคาปจจุบันสูงกวามูลคาปจจุบันของคาสัมปทานที่มีอยูเล็กนอย เนื่องจากสัมปทานที่มีเหลือใน
ปจจุบันจะมีมูลคาประมาน 780 ลานบาท แตมูลคาปจจุบันของรายการดังกลาวรวมทั้งส้ินประมาณ 1,000 กวาลานบาท 
กลาวคือ 930 กวาลานบาทเปนคาสัมปทาน และอีก 130 ลานบาทเปนคาจัดทํารายการ รวมคิดเปนมูลคาปจจุบันโดยไมรวม
ดอกเบี้ยตามเกณฑการเงินที่ประมาณ 790 ลานบาท ดังนั้น จึงถือวารายการดังกลาวมีผลดีกับบริษัทฯ และสามารถแกปญหา
เร่ืองขาดทุนสะสม เพราะจะมีการกลับผลขาดทุนขึ้นไปประมาณ 700 ลานบาท ประกอบกับในอนาคตหากมีการขยายรายการ
ไปยังชองตางๆ ไดมากขึ้น ก็เช่ือวาผลประกอบการในกลุมมีโอกาสดีขึ้น และทําใหไมขาดทุน 
นายฐิติพงศ โสภณอุดมพร –ผูถือหุน 
 - ทําไมถึงกําหนดการชําระคาตอบแทนเปนการผอนรายเดือน 
 - สอบถามตัวเลขที่ตองจายในกลุมบริษัทฯ ในการจัดการหนี้ที่คางอยูกอนการซ้ือขายเปนจํานวนเงินประมาณ
เทาไหร บริษัทฯ มีแหลงเงินทุนเพียงพอหรือไมในการจัดการหนี้ดังกลาว หากไมพอจะดําเนินการอยางไร 
 - เม่ือบริษัทฯ รับชําระคาตอบแทนเปนการผอนรายเดือน บริษัทฯ จะบันทึกบัญชีเปนกําไรหรือขาดทุน 
ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
 - กําหนดการชําระคาตอบแทนเปนการผอนรายเดือน เพื่อแบงเบาภาระผูซ้ือในภาวะเศรษฐกิจปจจุบัน ซ่ึงเปน
ผลจากการเจรจาระหวางคูสัญญา เพราะในสถานการณปจจุบัน กรณีเปนการยากที่จะกูเงินธนาคารมาจายคาหุนนี้ 
 - หนี้คงคางของ SPTV ที่มีในปจจุบันอยูประมาณ 400 กวาลานบาท โดยบริษัทฯ ดําเนินการโอนหนี้ตางๆ มาไว
ในบริษัทแมใหมากที่สุด กลาวคือให SPTV ปลอดหนี้ใหมากที่สุดเทาที่เปนไปได รวมถึงดําเนินการหาแหลงเงินทุนเพื่อมาชําระ
หนี้ดังกลาว เพื่อให SPTV ปลอดหนี้ตามขอกําหนดในเง่ือนไขบังคับกอน ซ่ึงรวมถึงการเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อใชเปนแหลง
เงินทุนในการชําระหนี้สินคงคางดังกลาว ซ่ึงจะไดกลาวถึงในวาระที่ 3 -5 ในลําดับถัดไป 
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 - การลงบัญชีรายการดังกลาวถือเปนการชําระคาซ้ือหุนของบริษัทฯ ทั้งจํานวน คือ 900 กวาลานบาทต้ังแตวันนี้ 
ซ่ึงในทางบัญชีจะแบงเปนดอกเบี้ยประมาณ 200 กวาลานบาท และเปนเงินตนประมาณ 700 ลานบาท 

  ประธานฯ เสนอใหที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเร่ืองดังกลาว โดยการลงคะแนนเสียงในวาระนี้จะตองไดรับการ
อนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดย
ไมนับสวนของผูถือหุนที่มีสวนไดเสีย 

หมายเหตุ กอนเร่ิมลงมติในวาระท่ี 2 มีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเองและโดยการมอบฉันทะ เพ่ิมอีก 10 คน นับจํานวนหุนได 1,001,670 
หุน รวมเปนผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเองและโดยการมอบฉันทะจํานวน 119 คน นับจํานวนหุนไดรวมท้ัง ส้ิน 
34,687,186,249 หุน คิดเปนรอยละ 51.10 ของหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมด 

 มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติใหบริษัท สปริงนิวส คอรปอเรช่ัน จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ 
จําหนายหุนสามัญที่บริษัท สปริงนิวส คอรปอเรช่ัน จํากัดถือในบริษัท สปริงนิวส เทเลวิช่ัน จํากัด คิดเปนสัดสวนรอยละ 90.1 
ของจํานวนหุนที่ออกและจําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท สปริงนิวส เทเลวิช่ัน จํากัด ใหแกบริษัท ทีวี ไดเร็ค จํากัด (มหาชน) 
ซ่ึงเปนรายการจําหนายไปซ่ึงสินทรัพยประเภทที่ 1 รายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศของบริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรช่ัน 
จํากัด (มหาชน) เร่ือง การจําหนายหุนในบริษัท สปริงนิวส เทเลวิช่ัน จํากัด รวมทั้งอนุมัติการเขาทําสัญญาซ้ือขายหุน ระหวาง
บริษัท สปริงนิวส คอรปอเรช่ัน จํากัด ในฐานะผูขาย และบริษัท ทีวี ไดเร็ค จํากัด (มหาชน) ในฐานะผูซ้ือ และ/หรือ เอกสารอื่น
ใดที่เก่ียวของ สําหรับการจําหนายหุนสามัญที่บริษัท สปริงนิวส คอรปอเรช่ัน จํากัด ถือในบริษัท สปริงนิวส เทเลวิช่ัน จํากัด 
จํานวนรอยละ 90.1 ของจํานวนหุนที่ออกและจําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท สปริงนิวส เทเลวิช่ัน จํากัด และมอบหมายให
คณะกรรมการบริษัทฯ หรือประธานเจาหนาที่บริหาร หรือบุคคลอื่นใดซ่ึงไดรับการมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือ
ประธานเจาหนาที่บริหาร มีอํานาจพิจารณาและดําเนินการในเร่ืองตางๆ ที่จําเปน เก่ียวของ และ/หรือ ตอเนื่องกับการจําหนาย
หุนสามัญที่บริษัท สปริงนิวส คอรปอเรช่ัน จํากัดถือในบริษัท สปริงนิวส เทเลวิช่ัน จํากัด จํานวนรอยละ 90.1 ของจํานวนหุนที่
ออกและจําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท สปริงนิวส เทเลวิช่ัน จํากัด ตามที่ประธานเจาหนาที่บริหารเสนอตอที่ประชุม ดวย
คะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไมนับสวน
ของผูถือหุนที่มีสวนไดเสีย ดังนี้ 

เห็นดวย  34,561,082,744 เสียง รอยละ 99.64 
ไมเห็นดวย  126,103,405 เสียง รอยละ 0.36 
งดออกเสียง  100 เสียง รอยละ 0.00 
บัตรเสีย  0 เสียง รอยละ 0.00 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 149,530,870,699 บาท จากทุนจดทะเบียน
เดิม 281,961,297,580 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหมจํานวน 132,430,426,881 บาท โดยการตัดหุน
สามัญท่ียังไมไดออกจําหนายของบริษัทฯ จํานวน 149,530,870,699 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท 
และพิจารณาอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 4 เร่ืองทุนจดทะเบียน เพ่ือให
สอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังกลาว  
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 ประธานเจาหนาที่บริหารช้ีแจงตอที่ประชุมวา ในวาระที่ 3 – 5 เปนเร่ืองที่ตอเนื่องกัน จึงขออธิบายในคราวเดียว 
โดยในแตละวาระ จะใหลงคะแนนแยกตามวาระ 
 สืบเนื่องจากบริษัทฯ มีหุนสามัญที่ยังไมไดออกจําหนาย จํานวน 149,530,870,699 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 
บาท โดยหุนดังกลาวเปนหุนที่จัดสรรไวเพื่อรองรับการเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนจํานวนหุนที่ผูถือหุนแตละรายถือ
อยู (Rights Offering) ตามที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2560 ของบริษัทฯ เม่ือวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 
จํานวน 120,873,816,619 หุน และรองรับการใชสิทธิซ้ือหุนสามัญของบริษัทฯ ภายใตใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญของ
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) ซ่ึงกําหนดวา “บริษัทจะเพิ่มทุนจากจํานวนที่จดทะเบียนไวแลวไดโดย
การออกหุนใหมเพิ่มขึ้น เม่ือหุนทั้งหมดไดออกจําหนายและไดรับชําระเงินคาหุนครบถวนแลว หรือในกรณีหุนยังจําหนายไมครบ 
หุนที่เหลือตองเปนหุนที่ออกเพื่อรองรับหุนกูแปลงสภาพหรือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุน” บริษัทฯ จึงมีความจําเปนที่จะตอง
ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 149,530,870,699 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 281,961,297,580 บาท เปนทุนจด
ทะเบียนใหม จํานวน  132,430,426, 881 บาท  โดยการตัดหุ นสา มัญที่ ยังไม ได ออกจําหนายของบริษัทฯ  จํานวน 
149,530,870,699 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท ดังกลาว 
 ภายหลังการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ บริษัทฯ จะมีทุนจดทะเบียนทั้งส้ิน 132,430,426,881 บาท แบง
ออกเปนหุนสามัญจํานวน 132,430,426,881 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท ซ่ึงประกอบดวย (1) หุนสามัญจดทะเบียนชําระ
แลวจํานวน 67,887,511,111 หุน และ (2) หุนสามัญคงเหลือซ่ึงจัดสรรไวเพื่อรองรับการใชสิทธิซ้ือหุนสามัญของบริษัทฯ ภายใต
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญของบริษัทฯ รุนที่ 4 (NEWS-W4) ซ่ึงไดรับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 
1/2557 ของบริษัทฯ เม่ือวันที่ 10 กุมภาพันธ 2557 จํานวน 1,622,689,100 หุน และ ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญของ
บริษัทฯ รุนที่ 6 (NEWS-W6) ซ่ึงไดรับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2560 ของบริษัทฯ เม่ือวันที่ 3 กรกฎาคม 
2560 จํานวน 62,920,226,670 หุน ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังไมไดตัดหุนสามัญของบริษัทฯ ที่ยังไมไดออกจําหนายของบริษัทฯ ที่ออกไว
เพื่อรองรับการใชสิทธิภายใตใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญของบริษัทฯ รุนที่ 6 (NEWS-W6) ซ่ึงเกินกวาจํานวนใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญของบริษัทฯ รุนที่ 6 (NEWS-W6) จํานวน 14,570,700,020 หนวย ซ่ึงมีอัตราการใชสิทธิ 1 ใบสําคัญ
แสดงสิทธิ ตอ 1 หุนสามัญของบริษัทฯ เนื่องจากสํารองไวในกรณีมีการปรับสิทธิในอนาคต (หากมี) 
  ทั้งนี้เพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท บริษัทตองแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของ
บริษัท ขอ 4. โดยใหใชขอความตอไปนี้แทน  

“ขอ 4. ทุนจดทะเบียน จํานวน  132,430,426,881 บาท (หนึ่ งแสนสามห ม่ืนสองพัน ส่ีร อ ย
สามสิบลานส่ีแสนสองหม่ืนหกพันแปด
รอยแปดสิบเอ็ดบาท) 

 แบงออกเปน  132,430,426,881 หุน   (หนึ่ งแสนสามห ม่ืนสอ งพัน ส่ีร อ ย
สามสิบลานส่ีแสนสองหม่ืนหกพันแปด
รอยแปดสิบเอ็ดหุน) 

 มูลคาหุนละ  1  บาท (-หนึ่งบาทถวน-) 
 โดยแยกออกเปน   
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 หุนสามัญ  132,430,426,881 หุน   (หนึ่ งแสนสามห ม่ืนสอ งพัน ส่ีร อ ย
สามสิบลานส่ีแสนสองหม่ืนหกพันแปด
รอยแปดสิบเอ็ดหุน) 

 หุนบุริมสิทธิ  -0-  หุน (-) 

 นอกจากนี้เสนอใหกรรมการผูมีอํานาจลงลายมือช่ือผูกพันบริษัท ตามหนังสือรับรองของบริษัท หรือบุคคลที่
ไดรับมอบหมายจากกรรมการผูมีอํานาจลงลายมือช่ือผูกพันบริษัท ตามหนังสือรับรองของบริษัท เปนผูมีอํานาจในการ
ดําเนินการใดๆ ที่เก่ียวของกับการจดทะเบียนลดทุนของบริษัท และการจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท 
ขอ 4. ตอหนวยงานตางๆ ของรัฐ และ/หรือ หนวยงานอ่ืนใดที่เก่ียวของและดําเนินการใหขอมูลเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงเอกสาร
การจดทะเบียนหรือเอกสารอื่นใดที่เก่ียวของกับการจดทะเบียนดังกลาวตามคําเรียกรองของหนวยงานท่ีเก่ียวของ  

  ทั้งนี้ผูถือหุนซักถามและเสนอแนะดังตอไปนี้ 
นายนรา ศรีเพชร -ผูถือหุน 
 - รายการที่จะเกิดขึ้นคร้ังนี้มีมูลคาการซ้ือขายประมาณ 950 ลานบาท ทําไมบริษัทฯ ไมหาตัวกลาง เชน ธนาคาร 
แลวให TVD ไปกูธนาคารเพื่อมาชําระคาตอบแทนใหแกบริษัทฯ แลว TVD ก็ผอนชําระกับธนาคารไป เนื่องจากหากบริษัทฯ ได
เงินกอนดังกลาวมา อาจไมจําเปนตองเพิ่มทุนในคร้ังนี้ 
ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
 - คูสัญญาทั้งสองฝายไดเจรจารวมกัน แตดวยภาวะเศรษฐกิจ รวมถึงขอจํากัดหลายประการ โดยเฉพาะอยางย่ิง
การกูยืมเงินจํานวนมากนี้ ไมมีหลักประกันที่จะกูยืมเงินกอนใหญได จึงเปนที่มาของการผอนชําระ 
นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี -ผูถือหุน 
 - มูลคาที่ตราไวของหุนคือ 1 บาท แตเสนอขายที่ราคา 1 สตางค อยากทราบวาอีก 99 สตางคที่หายไปบริษัทฯ 
ดําเนินการแกไขอยางไร 
ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
 - เขาใจวาที่ผูถือหุนสอบถามหมายถึงเร่ืองผลขาดทุนสะสม เพราะสวนตํ่ามูลคาหุนไมตองแกไขอะไร โดยใน
สวนของผลขาดทุนสะสมนั้น หากในอนาคตบริษัทฯ มีกําไร ก็จะไปลดผลขาดทุนสะสมได 
ผูถือหุน (ไมไดแจงช่ือ) 
 - สอบถามถึงแนวทางการหารายไดของบริษัทฯ หลังจากการขายทีวีชอง 19 
ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
 - ชองทางการหารายไดของกลุมบริษัทฯ มาจาก 4 ธุรกิจ ไดแก (1) บริษัท เอ็นไวรอนเมนทอล โซลูช่ัน อินทิเกร
เตอร จํากัด ที่ดําเนินธุรกิจเก่ียวกับส่ิงแวดลอมชีวอนามัย โดยในไตรมาสที่ผานมาไมขาดทุน มีการปรับโครงสราง มีรายไดเขา
มาตอเนื่อง (2) ทีวีชอง 19 ที่ขายให TVD ซ่ึงตอไปจะแปรสภาพจากการดําเนินธุรกิจประกอบกิจการโทรทัศนเปนผูใหบริการ
เนื้อหา กลาวคือ สรางเนื้อหาขึ้นมาและหาชองดีๆ ที่เหมาะสมกับกลุมคนดู เพื่อขยายฐานรายได ฐานผูชม และขยายตอออกไป
ยังส่ือตางๆ ที่เก่ียวของ (3) บริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จํากัด (หนังสือพิมพฐานเศรษฐกิจ) ซ่ึงแบรนดฐานเศรษฐกิจยังมี 
ผลประกอบการที่นาสนใจและสามารถเพิ่มรายไดได (4) บริษัท กรีนเน็ต 1282 จํากัด ดําเนินธุรกิจส่ือดิจิทัล ซ่ึงเปนแนวโนมใหม 
และดําเนินธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกับส่ือออนไลน ส่ือดิจิทัล เพื่อตอบสนองกับสภาพการดําเนินการที่มีในปจจุบัน 
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 - ในสวนของการสรางความม่ันใจใหกับผูถือหุน จากงบการเงินของบริษัทฯ โดยเฉพาะอยางย่ิงในไตรมาสที่ 3 
จะเห็นพัฒนาการที่ดีมากๆ คือรายไดเพิ่มขึ้นรอยละ 70 จากปกอน ขาดทุนลดลงไปกวารอยละ 60 เหลืออยูแคเดือนละ
ประมาณ 8 ลานบาท หากเทียบกับที่ผานมาที่บริษัทฯ ขาดทุนไตรมาสละประมาณ 100 ลานบาท ตอนนี้ลดลงเหลือประมาณ 1 
ใน 4 ก็เปนกรณีที่เห็นชัดถึงส่ิงที่ดําเนินการมาตลอด ลดคาใชจายที่ไมจําเปน สรางเนื้อหาที่มีมูลคาเพิ่ม ในปนี้ก็นาจะมีผลการ
ดําเนินงานที่ดีขึ้น 
นายภูวนารถ ณ สงขลา -ตัวแทนสมาคมสงเสริมนักลงทุนไทย 
 - สอบถามถึงบริษัท ฐานเศรษฐกิจ จํากัดวาอยูภายใตกลุมบริษัทใดระหวางเนช่ันกับบริษัทฯ 
ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
 - ฐานเศรษฐกิจอยูในกลุมบริษัทฯ แนนอน รายไดทั้งหมดอยูภายในกลุมบริษัทฯ เพียงแตในปจจุบันบริษัทฯ 
ดําเนินการรวมกันกับทางเนช่ันมากขึ้น มีการนําฐานเศรษฐกิจไปรวมดําเนินการกับกรุงเทพธุรกิจ แตก็มีการกําหนดรายได
แยกกันโดยเด็ดขาด 
นายนรา ศรีเพชร -ผูถือหุน 
 - หากมีการเพิ่มทุนเพื่อจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนจํานวนหุนที่ผูถือหุนแตละรายถืออยู (Rights 
Offering) แลว แตไมไดตามเปาหมายที่วางไว บริษัทฯ จะแนใจไดอยางไรวาผูลงทุนที่เปนบุคคลในวงจํากัดจะจองซ้ือหุนเพิ่มทุน
ดังกลาว 
ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
 - บริษัทฯ จะใชความพยายามในการดําเนินการดังกลาวใหเปนไปตามเปาหมาย 

 ประธานฯ เสนอใหที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเร่ืองดังกลาว โดยการลงคะแนนเสียงในวาระนี้จะตองไดรับการ
อนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

หมายเหตุ กอนเร่ิมลงมติในวาระท่ี 3 มีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเองและโดยการมอบฉันทะ เพ่ิมอีก 3 คน นับจํานวนหุนได 88,621,100 
หุน รวมเปนผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเองและโดยการมอบฉันทะจํานวน 122 คน นับจํานวนหุนไดรวมท้ัง ส้ิน 
34,775,807,349 หุน คิดเปนรอยละ 51.23 ของหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมด 

 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 บาทและการแกไขหนังสือบริคณหสนธิ              
ขอ 4. เพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามรายละเอียดที่เสนอ ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของ
จํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

เห็นดวย 34,648,913,844 เสียง รอยละ 99.64 
ไมเห็นดวย 126,893,405 เสียง รอยละ 0.36 
งดออกเสียง 0 เสียง รอยละ 0.00 
บัตรเสีย  100 เสียง รอยละ 0.00* 
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วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 67,887,511,111 บาท จากทุนจดทะเบียน
เดิม 132,430,426,881 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหมจํานวน 200,317,937,992 บาท โดยการออกหุน
สามัญเพ่ิมทุนใหมจํานวน 67,887,511,111 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท เพ่ือรองรับ (1) การ
จัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนจํานวนหุนท่ีผูถือหุนแตละรายถืออยู (Rights 
Offering) และ (2) การจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) และ
พิจารณาอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 4 เร่ืองทุนจดทะเบียน เพ่ือให
สอดคลองกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังกลาว   

 ประธานเจาหนาที่บริหารช้ีแจงตอที่ประชุมวา เพื่อใหแผนในการปรับโครงสรางธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทยอย
เปนไปไดสําเร็จตามที่วางไว บริษัทฯ มีความจําเปนตองเพิ่มทุนเพื่อใชเปนแหลงเงินทุนสําหรับการชําระหนี้ใหแกเจาหนี้ของ
บริษัทฯ และบริษัทยอยที่ยังมีหนี้คางชําระอยู เพื่อชวยลดภาระหนี้สินและคาใชจายดอกเบี้ย ซ่ึงจะทําใหสถานะทางการเงินใน
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 
เพื่อรองรับ (1) การจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนจํานวนหุนที่ ผูถือหุนแตละรายถืออยู (Rights 
Offering) และ (2) การจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) รายละเอียดของการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษัทฯ ปรากฏตามแบบรายงานการเพ่ิมทุนของบริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) (F 53-4) ส่ิงที่สง
มาดวยลําดับที่ 4 โดยคณะกรรมการเห็นวา การเพิ่มทุนในคร้ังนี้มีความสมเหตุสมผลและมีความเหมาะสม โดยบริษัทฯ มีแผน
ในการใชเงินที่ไดจากการเสนอขายหุนเพื่อชําระหนี้ใหแกเจาหนี้ของบริษัทฯ และยอย ซ่ึงจะทําใหบริษัทฯ ไดรับประโยชน 
เนื่องจากจะเปนแหลงเงินทุนของบริษัทฯ ในการชําระหนี้สินคงคางของ SPTV ซ่ึงเปนเง่ือนไขบังคับกอนในการจําหนายหุน
สามัญที่คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 90.1 ของจํานวนหุนที่ออกและจําหนายไดแลวทั้งหมดของ SPTV ใหแก TVD เพื่อให
เปนไปตามแผนในการปรับโครงสรางธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทยอย และฐานะทางการเงินในภาพรวมของบริษัทฯ จะดีขึ้น 
นอกจากนี้ เงินที่ไดจากการเพิ่มทุนจะไมกอใหเกิดภาระทางการเงินในการชําระเงินตนและดอกเบี้ยของบริษัทฯ เพิ่มเติม ซ่ึงเปน
ประโยชนตอบริษัทฯ และผูถือหุนในระยะยาว 
  เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท บริษัทตองแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท 
ขอ 4. ทั้งนี้รายละเอียดที่นําเสนอในหนังสือเชิญประชุมมีขอความคลาดเคล่ือน จึงแจงใหที่ประชุมแกไข โดยใหใชขอความ
ตอไปนี้แทน  

“ขอ 4. ทุนจดทะเบียน จํานวน  200,317,937,992 บาท (สองแสนสามรอยสิบเจ็ดลานเกาแสน
สามหม่ืนเจ็ดพันเการอยเกาสิบสอง
บาท) 

 แบงออกเปน  200,317,937,992 หุน   (สองแสนสามรอยสิบเจ็ดลานเกาแสน
สามหม่ืนเจ็ดพันเการอยเกาสิบสองหุน) 

 มูลคาหุนละ  1 บาท (-หนึ่งบาทถวน-) 
 โดยแยกออกเปน   



 

 
 
 

15/20 

 หุนสามัญ  200,317,937,992 หุน   (สองแสนสามรอยสิบเจ็ดลานเกาแสน
สามหม่ืนเจ็ดพันเการอยเกาสิบสองหุน) 

 หุนบุริมสิทธิ  -0- หุน (-) 

 นอกจากนี้เสนอใหกรรมการผูมีอํานาจลงลายมือช่ือผูกพันบริษัท ตามหนังสือรับรองของบริษัท หรือบุคคลที่
ไดรับมอบหมายจากกรรมการผูมีอํานาจลงลายมือช่ือผูกพันบริษัท ตามหนังสือรับรองของบริษัท เปนผูมีอํานาจในการ
ดําเนินการใดๆ ที่เก่ียวของกับการจดทะเบียนเพิ่มทุนของบริษัท และการจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของ
บริษัท ขอ 4. ตอหนวยงานตางๆ ของรัฐ และ/หรือ หนวยงานอ่ืนใดที่เก่ียวของและดําเนินการใหขอมูลเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลง
เอกสารการจดทะเบียนหรือเอกสารอื่นใดที่เก่ียวของกับการจดทะเบียนดังกลาวตามคําเรียกรองของหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

 ประธาน ฯ เสนอใหที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเร่ืองดังกลาว โดยการลงคะแนนเสียงในวาระนี้จะตองไดรับการ
อนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

หมายเหตุ กอนเร่ิมลงมติในวาระท่ี 3 มีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเองและโดยการมอบฉันทะ เพ่ิมอีก 1 คน นับจํานวนหุนได 26,940,000 
หุน รวมเปนผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเองและโดยการมอบฉันทะจํานวน 123 คน นับจํานวนหุนไดรวมท้ัง ส้ิน 
34,802,747,349 หุน คิดเปนรอยละ 51.27 ของหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมด 

 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
ทั้งหมดของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้ 

เห็นดวย 34,674,741,919 เสียง รอยละ 99.63 
ไมเห็นดวย 128,005,330 เสียง รอยละ 0.37 
งดออกเสียง 100 เสียง รอยละ 0.00 
บัตรเสีย  0 เสียง รอยละ 0.00 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ เพ่ือเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ 
ตามสัดสวนการถือหุน (Rights Offering) และในกรณีท่ีมีหุนเหลือจากการเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิม
แลวใหเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) 

 ประธานเจาหนาที่บริหารช้ีแจงวา 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 ตํ่ากวามูลคาที่ตราไวของหุนของบริษัทฯ (ซ่ึงปจจุบันมีมูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 1 บาท) 
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ได โดยบริษัทฯ จะตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) และไดรับ
ความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถือหุน โดยในการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ ตามสัดสวนการถือหุนนั้น 
ผูถือหุนอาจจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนเกินกวาสิทธิของตนตามอัตราที่กําหนดไวขางตนได (Oversubscription) โดยผูถือหุนเดิม
ที่จองซ้ือเกินกวาสิทธิจะไดรับการจัดสรรหุนที่จองซ้ือเกินกวาสิทธิ ก็ตอเม่ือมีหุนเหลือจากการจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมของ 
บริษัทฯ ที่ไดจองซ้ือตามสิทธิครบถวนทั้งหมดแลวเทานั้น ทั้งนี้ ภายใตขอกําหนดและเง่ือนไข ดังตอไปนี้ 
 (ก) ในกรณีที่มีหุนเหลือจากการจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ ตามสัดสวนการถือหุน (Rights 
Offering) ในรอบแรก มีจํานวนมากกวาหรือเทากับหุนที่ผูถือหุนเดิมจองซ้ือเกินกวาสิทธิ บริษัทฯ จะจัดสรรหุนที่เหลือดังกลาว
ใหแกผูที่จองซ้ือเกินกวาสิทธิและชําระคาจองซ้ือหุนดังกลาวทั้งหมดทุกราย ตามจํานวนที่แสดงความจํานงจองซ้ือเกินกวาสิทธิ 
 (ข) ในกรณีที่มีหุนเหลือจากการจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ ตามสัดสวนการถือหุน (Rights 
Offering) ในรอบแรก มีจํานวนนอยกวาหุนที่ผูถือหุนเดิมจองซ้ือเกินกวาสิทธิ บริษัทฯ จะจัดสรรหุนที่เหลือดังกลาวใหแกผูที่จอง
ซ้ือเกินกวาสิทธิตามขั้นตอน ดังตอไปนี้ 
  (1) จัดสรรตามสัดสวนการถือหุนเดิมของผูที่จองซ้ือเกินกวาสิทธิแตละราย ในกรณีที่มีเศษของหุน
ใหปดเศษของหุนนั้นทิ้ง ทั้งนี้ จํานวนหุนที่จะไดรับการจัดสรรจะไมเกินจํานวนหุนที่ผูถือหุนแตละรายจองซ้ือและชําระคาจองซ้ือ
แลว 
  (2) ในกรณีที่ยังมีหุนคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามขอ (1) ขางตน ใหดําเนินการจัดสรรใหแกผูที่
จองซ้ือเกินกวาสิทธิแตละรายและยังไดรับการจัดสรรไมครบตามสัดสวนการถือหุนเดิมของผูที่จองซ้ือเกินกวาสิทธิแตละรายนั้น 
ในกรณีที่มีเศษของหุนใหปดเศษของหุนนั้นทิ้ง โดยจํานวนหุนที่จะไดรับการจัดสรรจะไมเกินจํานวนหุนที่ผูถือหุนแตละรายจอง
ซ้ือและชําระคาจองซ้ือแลว ทั้งนี้ ใหดําเนินการจัดสรรหุนใหแกผูที่จองซ้ือเกินกวาสิทธิตามวิธีการในขอนี้ จนกระทั่งไมมีหุนเหลือ
จากการจัดสรร 
 การจัดสรรหุนที่จองซ้ือเกินกวาสิทธิตามรายละเอียดขางตนไมวากรณีใด จะตองไมทําใหผูถือหุนที่จองซ้ือ
หุนสามัญเพิ่มทุนเกินกวาสิทธิรายใด ถือหุนของบริษัทฯ ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือขามจุดที่ตองทําคําเสนอซ้ือหลักทรัพย 
(Tender Offer) ตามที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เร่ือง หลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการ
ในการเขาถือหลักทรัพยเพื่อครอบงํากิจการ หรือในลักษณะที่เปนการฝาฝนขอจํากัดการถือหุนของคนตางดาวตามที่ระบุไวใน
ขอบังคับของบริษัทฯ ซ่ึงปจจุบันอนุญาตใหคนตางดาวถือหุนอยูในบริษัทฯ ไดไมเกินรอยละ 49 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลว
ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ไดกําหนดรายช่ือผูถือหุนที่มีสิทธิไดรับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนตามสัดสวนการถือหุน 
(Rights Offering) (Record Date) ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ทั้งนี้รายละเอียดของการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 
ปรากฏตามสารสนเทศเก่ียวกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) ส่ิงที่สงมา
ดวยลําดับที่ 5 
 นอกจากนี้ เพื่อใหสามารถพิจารณาและดําเนินการในเร่ืองตางๆ ที่จําเปน เก่ียวของ และ/หรือ ตอเนื่องกับ
การเพิ่มทุนและการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ  ตามสัดสวนการถือหุน (Rights 
Offering) โดยมีรายละเอียดขางตน คณะกรรมการบริษัทฯ  จึงเสนอใหที่ประชุมผู ถือหุนพิจารณาอนุมัติมอบหมายให
คณะกรรมการบริษัทฯ หรือประธานเจาหนาที่บริหาร หรือบุคคลอื่นใดซ่ึงไดรับการมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือ
ประธานเจาหนาที่บริหาร มีอํานาจพิจารณาและดําเนินการในเร่ืองตางๆ ที่จําเปน เก่ียวของ และ/หรือ ตอเนื่องกับการเพิ่มทุน
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และการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ ตามสัดสวนการถือหุน (Rights Offering) ดังกลาว 
ซ่ึงรวมถึงแตไมจํากัดเพียงเร่ืองดังตอไปนี้ 
  (1) กําหนดเง่ือนไขและรายละเอียดตางๆ ที่เก่ียวของกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน ซ่ึงรวมถึงแตไม
จํากัดเฉพาะ การจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวทั้งจํานวนหรือหลายคราว การกําหนดหรือแกไขวันกําหนดรายช่ือผูถือ
หุนที่มีสิทธิไดรับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนตามสัดสวนการถือหุน (Rights Offering) (Record Date) ระยะเวลาการเสนอขาย 
การจองซ้ือ การชําระเงินคาหุน ตลอดจนกําหนดเง่ือนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เก่ียวของกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน 
  (2) ลงนามในแบบคําขออนุญาต หนังสือบอกกลาว ตลอดจนตราสาร หรือเอกสารใดๆ ที่เก่ียวของกับ
การเพิ่มทุนและการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซ่ึงรวมถึง การรับรองเอกสารตางๆ ที่เก่ียวของ การติดตอ การย่ืน และ/
หรือ การรับเอกสาร ตอเจาหนาที่หรือตัวแทนของหนวยงานใดๆ ที่เก่ียวของ ตลอดจนการนําหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เขา
จดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
  (3) ดําเนินการอื่นใดที่จําเปน เก่ียวของ และ/หรือตอเนื่องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน
ของ บริษัทฯ โดยปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย และ/หรือ ระเบียบที่เก่ียวของตอไป 
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 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม (รวมทั้งที่มีการ
แกไขเพิ่มเติม) ทั้งนี้บุคคลในวงจํากัดตองไมใชบุคคลที่เก่ียวโยงกันของบริษัทฯ และเปนบุคคลที่มีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 
  (ก) ไมเปนบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 
เร่ือง หลักเกณฑในการทํารายการที่เก่ียวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เร่ือง การเปดเผย
ขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546 
  (ข) มีศักยภาพทางดานเงินทุน มีฐานะทางการเงินม่ันคง และมีความพรอมในการชําระเงินเพิ่มทุน
ภายในระยะเวลาที่กําหนดได 
 (ค) ตกลง และยอมรับราคาหุนที่เสนอขายในราคาที่กําหนด โดยเปนราคาตลาด และเปนราคาที่ไมตํ่า
กวาราคาที่เสนอขายตอผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ ตามสัดสวนการถือหุน (Rights Offering) ขางตน โดยไมมีการเปล่ียนแปลง
ราคา 
 การกําหนดราคาเสนอขายหุนใหกับบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) จะเปนไปตามราคาที่กําหนด
โดยคณะกรรมการบริษัทฯ หรือประธานเจาหนาที่บริหาร หรือบุคคลอื่นใดซ่ึงไดรับการมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 
หรือประธานเจาหนาที่บริหาร โดยจะเปนราคาเสนอขายหุนตามราคาตลาดในราคาที่ดีที่สุดในชวงที่เสนอขายหุนตอผูลงทุน 
ตามขอ 8 ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เร่ือง การอนุญาตใหบริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุนที่ออก
ใหมตอบุคคลในวงจํากัด (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) ภายใตเง่ือนไขวา  
 1. จะกําหนดราคาเสนอขายหุนในราคาที่ดีที่สุดตามสภาวะตลาดในชวงที่เสนอขายหุนตอผูลงทุน ซ่ึง
ตองเปนไปเพื่อรักษาประโยชนที่ดีที่สุดของบริษัทฯ และผูถือหุนโดยรวมและเปนราคาที่ไมตํ่ากวาราคาถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักของ
หุนของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยยอนหลังไมนอยกวาเจ็ดวันทําการติดตอกัน แตไมเกินสิบหาวันทําการ
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ติดตอกัน กอนวันกําหนดราคาเสนอขายหุน โดยราคาที่นํามาถัวเฉล่ียดังกลาวตองใชราคาเฉล่ียของการซ้ือขายหุนนั้นในแตละ
วัน ทั้งนี้ วันกําหนดราคาเสนอขายหุนตองยอนหลังไมเกินสามวันการกอนวันแรกที่เสนอขายตอผูลงทุน  
 2. ในกรณีที่คณะกรรมการของบริษัทฯ เห็นวามีเหตุอันสมควรเม่ือพิจารณาถึงประโยชนที่ดีที่สุดของ
บริษัทฯ คณะกรรมการของบริษัทฯ อาจกําหนดราคาเสนอขายหุนโดยมีสวนลดไดแตตองไมเกินรอยละ 10 ของราคาที่คํานวณ
ไดตาม 1. โดยในการกําหนดสวนลดดังกลาวคณะกรรมการไดพิจารณาจากสภาวะตลาด ณ ขณะนั้นดวยแลว และ 
 3. ไมตํ่ากวาราคา 0.01 บาทตอหุน ซ่ึงเปนราคาที่เสนอขายตอผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ ตามสัดสวนการ
ถือหุน (Rights Offering) ขางตน 
 ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ มีขาดทุนสะสม และยังมีผลขาดทุนในปปจจุบันปรากฏในงบการเงิน บริษัทฯ จึง
อาจกําหนดราคาเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตํ่ากวามูลคาที่ตราไวของหุนของบริษัทฯ (ซ่ึงปจจุบันมีมูลคาหุนที่ตรา
ไวหุนละ 1 บาท) ได โดยบริษัทฯ จะตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแกไข
เพิ่มเติม) โดยรายละเอียดของการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ปรากฏตามสารสนเทศเก่ียวกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่ม
ทุนของบริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) ส่ิงที่สงมาดวยลําดับที่ 5 
 นอกจากนี้ เพื่อใหสามารถพิจารณาและดําเนินการในเร่ืองตางๆ ที่จําเปน เก่ียวของ และ/หรือ ตอเนื่องกับ
การเพิ่มทุนและการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) โดยมีรายละเอียด
ขางตน คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติมอบหมายใหคณะกรรมการบริษัทฯ หรือประธาน
เจาหนาที่บริหาร หรือบุคคลอื่นใดซ่ึงไดรับการมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือประธานเจาหนาที่บริหาร มีอํานาจ
พิจารณาและดําเนินการในเร่ืองตางๆ ที่จําเปน เก่ียวของ และ/หรือ ตอเนื่องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัทฯ ใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ดังกลาว ซ่ึงรวมถึงแตไมจํากัดเพียงเร่ืองดังตอไปนี้ 
 (1) กําหนดเง่ือนไขและรายละเอียดตางๆ ที่เก่ียวของกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน ซ่ึงรวมถึงแตไม
จํากัดเฉพาะ การจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวทั้งจํานวนหรือหลายคราว ระยะเวลาการเสนอขาย การจองซ้ือ การชําระ
เงินคาหุน ตลอดจนกําหนดเง่ือนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เก่ียวของกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน 
 (2) ลงนามในแบบคําขออนุญาต หนังสือบอกกลาว ตลอดจนตราสาร หรือเอกสารใดๆ ที่เก่ียวของกับ
การเพิ่มทุนและการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซ่ึงรวมถึง การรับรองเอกสารตางๆ ที่เก่ียวของ การติดตอ การย่ืน และ/
หรือ การรับเอกสาร ตอเจาหนาที่หรือตัวแทนของหนวยงานใดๆ ที่เก่ียวของ ตลอดจนการนําหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เขา
จดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 (3) ดําเนินการอื่นใดที่จําเปน เก่ียวของ และ/หรือตอเนื่องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน
ของ บริษัทฯ โดยปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย และ/หรือ ระเบียบที่เก่ียวของตอไป 
 โดยรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพ่ิมทุนและสารสนเทศของบริษัทฯ ส่ิงที่สงมาดวย 4 และ 5 

 ทั้งนี้ผูถือหุนซักถามและเสนอแนะดังตอไปนี้ 
นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี -ผูถือหุน 
 - อนุญาตใหผูถือหุนจองซ้ือหุนเพิ่มทุนเกินสิทธิได หากผูถือหุนรายยอยจองเกินสิทธิมากกวารอยละ 5 บริษัทฯ 
อนุญาตหรือไม 
 - การทํารายการดังกลาวตองเกิดขึ้นภายในส้ินปนี้หรือไม 
 - ใครคือเจาหนี้รายใหญของบริษัทฯ 
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ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
 - บริษัทฯ อนุญาตใหจองซ้ือหุนเพิ่มทุนไดจนกอนถึงรอยละ 25 เพราะไมเชนนั้นแลวจะตองทําคําเสนอซ้ือ
หลักทรัพยทั้งหมดของกิจการ 
 - บริษัทฯ กําหนดวันทําการซ้ือขายหุนในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 หรือวันอื่นใดที่คูสัญญาตกลงกัน 
 - เจาหนี้รายใหญของบริษัทฯ มีจํานวน 2 ราย โดยไมเปนบุคคลที่มีความเก่ียงโยงกับบริษัทฯ ไดแก บริษัท
ไฟแนนซที่ใหเงินทุนหมุนเวียนกับบริษัทฯ และบริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) ที่บริษัทฯ ตองจายชําระเงินคาบริการ 
นายฐิติพงษ โสภณอุดมพร -ผูถือหุน 
 - บริษัทฯ มีแนวทางดําเนินการอยางไรหากไมมีเงินทุนเพียงพอสําหรับการชําระหนี้สินคงคางทั้งหมด 
ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
 - บริษัทฯ ดําเนินการโอนหนี้ตางๆ มาไวในบริษัทแม รวมถึงดําเนินการหาแหลงเงินทุนจากสถาบันการเงิน หรือ
ดําเนินการเพิ่มทุนเพื่อมาชําระหนี้ดังกลาว 

 ประธาน ฯ เสนอใหที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเร่ืองดังกลาว โดยการลงคะแนนเสียงในวาระนี้จะตองไดรับการ
อนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ไมเกินจํานวน 
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) ราคาที่ไมตํ่ากวาราคาถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักของหุนของ
บริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยอาจกําหนดราคาเสนอขายหุนโดยมีสวนลดไดแตตองไมเกินรอยละ 10 ของ
ราคาที่คํานวณได และตองไมตํ่ากวาราคา 0.01 บาทตอหุน ซ่ึงเปนราคาที่เสนอขายตอผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ ตามสัดสวนการ
ถือหุน (Rights Offering) โดยมูลคาที่เสนอขายหุนขางตนเปนมูลคาที่ตํ่ากวามูลคาหุนที่ตราไว (มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 1 บาท) 
เนื่องมาจากบริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสม โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซ่ึงมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้ 

เห็นดวย  34,675,136,919 เสียง รอยละ 99.63 
ไมเห็นดวย  127,005,430 เสียง รอยละ 0.36 
งดออกเสียง  0 เสียง รอยละ 0.00 
บัตรเสีย  605,000 เสียง รอยละ 0.00 

วาระที่ 6 เร่ืองอ่ืนๆ (ถามี) 
 ไมมีผูถือหุนทานใดเสนอเร่ืองอื่นใดใหที่ประชุมพิจารณา  
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 ประธานฯ กลาวขอบคุณผูถือหุนที่สละเวลามาเขารวมประชุมและขอใหผูถือหุนเดินทางโดยสวัสดิภาพ 

 ประธานฯ กลาวปดประชุม เวลา 15.15 น. 
       
   -ลงลายมือช่ือ-  
    (นายมีชัย ฤชุพันธุ) 
     ประธานทีป่ระชุม 
 
 -ลงลายมือช่ือ  
  (นางสาวณิชชา มีสุข) 
 ผูบันทึกการประชุม 


