รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562
ของ
บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
เวลาและสถานที่
ประชุมเมื่อวันศุกรที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ หองแกรนดบอลรูม โรงแรมเซ็นจูรี่ พารค เลขที่ 9 ถนนราช
ปรารภ ประตูน้ํา-อนุสาวรียชัยสมรภูมิ กรุงเทพมหานคร 10400
กรรมการที่เขารวมประชุม
1. นายโกศล
2. นายพินิจ
3. พลอากาศโทชาติชาย
4. นายพิพัทธ
5. นายศุทธิชัย
6. รอยเอกหมอมราชวงศจุลรังษี
7. นายอารักษ
8. นายประณต

โพธิ์สุวรรณ
วุฒิพันธุ
รอดบุญพา
ชนะสงคราม
บุนนาค
ยุคล
ราษฎรบริหาร
โกษาคาร

ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการและกรรมการสรรหา
กรรมการ
กรรมการและประธานเจาหนาที่บริหาร
กรรมการและรองกรรมการผูจัดการใหญสายบัญชีและ
การเงินและบริหารการจัดการ

เริ่มการประชุม
นายอารักษ ราษฎรบริหาร ประธานเจาหนาที่บริหาร กลาวตอนรับผูถือหุนและแนะนํากรรมการที่เขารวมประชุม โดย
มีกรรมการเขารวมประชุม 8 ทาน จากทั้งหมด 8 ทาน หรือคิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนกรรมการทั้งหมดและแถลงประชุมวา
มีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเองเปนจํานวน 29 คน และโดยการมอบฉันทะจํานวน 14 คน รวมจํานวน 43 คน นับจํานวนหุน
ได 33,873,450,340 หุน คิดเปนรอยละ 49.90 ของหุนที่จําหนายไดทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหุนที่
จํ า หน า ยได ทั้ ง หมดของ บริ ษั ท ฯ ครบเป น องค ป ระชุ ม นายโกศล โพธิ์ สุว รรณ ประธานกรรมการ เป น ประธานที่ ป ระชุ ม
(ประธานฯ) โดยประธานฯ กล า วเป ด ประชุ ม เวลา 14.05 น. และกล า วตอ นรั บผู ถื อ หุน และไดม อบหมายให น ายอารั ก ษ
ราษฎรบริหาร ประธานเจาหนาที่บริหาร เปนผูดําเนินการชี้แจงรายละเอียดแตละวาระการประชุมแทนประธานฯ
กอนเขาสูระเบียบวาระการประชุม ไดมีการชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแตละระเบียบวาระใหผูถือหุนทราบ
ดังนี้
1. การลงคะแนนเสียงพิจารณาการประชุมในแตละวาระ บริษัทฯ จะเลือกใชวิธีลงคะแนนแบบ 1 หุนเทากับ 1 เสียง
โดยจะใชบัตรลงคะแนนที่ เจาหนา ที่ไดแจกใหกับทา นผูถือหุน ที่เขารว มประชุม ทุกทาน โดยผูถือ หุนหรือผู รับมอบฉั นทะ ตอ ง
ออกเสียงลงคะแนนอยางหนึ่งอยางใด โดยชองที่ 1-ลงมติเห็นดวย ชองที่ 2 -ลงมติ ไมเห็นดวย และชองที่ 3-งดออกเสียง ทั้งนี้ไม
สามารถแบงการออกเสียงลงคะแนนเปนบางสวนได
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2. เพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนน บริษัทฯ จะใชบัตรลงคะแนนเฉพาะ ในกรณีที่ผูถือหุนไมเห็นดวยหรืองดออก
เสียงเทานั้น และจะนําเอาคะแนนเสียงที่ได หักออกจากจํานวนหุนของผูถือหุนทั้งหมดที่เขารวมประชุมในแตละวาระ โดยใน
การประชุมครั้งนี้มี 8 วาระ
3. การพิจารณาในแตละวาระ ประธานฯ จะเปนผูสอบถามเพื่อใหผูที่ไมเห็นดวยหรืองดออกเสียง ลงคะแนนเสียง
โดยการลงนามในบัตรลงคะแนน แลวใหผูที่ไมเห็นดวยหรืองดออกเสียงยกมือเพื่อใหเจาหนาที่เก็บรวบรวมบัตรลงคะแนน
4. ในกรณีมอบฉันทะ
4.1 ผูรับมอบฉันทะจะตองออกเสียงลงคะแนนตามที่ผูมอบฉันทะระบุไวในหนังสือมอบฉันทะเทานั้น
4.2 หากผูมอบฉันทะไม ไดระบุความประสงคในการออกเสีย งลงคะแนนในวาระใดไวใ นหนังสือ มอบฉันทะ
หรื อ ระบุ ไ ว ไ ม ชั ด เจน หรื อ ในกรณี ที่ ก ารประชุ ม มี ก ารพิ จ ารณาหรื อ ลงมติ ใ นเรื่ อ งอื่ น ใดนอกเหนื อ จากที่ ระบุ ไ ว ใ นหนั ง สื อ
มอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด ผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนได
ตามที่เห็นสมควร
5. ในระหวางการประชุ ม หากมีผูถื อหุนเขามารวมประชุ มเพิ่ม บริ ษัทฯ จะนับ จํานวนผูถื อหุนและจํา นวนหุนใหม
ทุกครั้งที่มีผูถือหุ นเขามารวมประชุมเพิ่ม โดยผู ถือหุนทานที่เข ามาใหมในระหวางการประชุม สามารถออกเสี ยงลงคะแนนได
เฉพาะวาระที่ยังไมลงมติในที่ประชุมเทานั้น ทั้งนี้ประธานฯ จะแจงจํานวนเสียงที่มาเพิ่มในแตละวาระใหที่ประชุมรับทราบ
6. ผูดําเนินการประชุมจะแจงผลคะแนนโดยระบุจํานวนหุนที่ลงมติเห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง และบัตรเสีย
7. หากผู ถื อ หุ น ท า นใดส ง แบบฟอร ม โดยไม ทํ า เครื่ อ งหมายในช อ งใดๆ หรื อ ทํ า เครื่ อ งหมายหลายช อ ง หรื อ ทํ า
เครื่องหมายไมตรงชอง หรือทําเครื่องหมายไมชัดเจนหรือหลายเครื่องหมาย จะถือวา เปน "บัตรเสีย" ในวาระนั้น และหากสง
บัตรลงคะแนนมาลาชากวาปดการลงคะแนนในวาระนั้น จะไมนับเปนคะแนนเสียง
8. ในวาระที่ 5 พิจารณเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและเสนอชื่อผูที่จะดํารงตําแหนงกรรมการ
บริ ษั ท ฯ ได กํ า หนดให ผูถื อ หุ น ใช สิท ธิ อ อกเสี ย งเลื อ กตั้ ง กรรมการเป น รายบุ ค คล และเพื่ อ ความโปร ง ใสในการลงคะแนน
ประธานฯ จะเชิ ญกรรมการและบุ คคลที่ ได รับการเสนอชื่ อเพื่ อดํ ารงตํา แหนง กรรมการบริษั ทออกนอกห องประชุ ม เป นการ
ชั่วคราว และบริษัทฯ จะพักการลงทะเบียนเขารวมประชุมกอนการลงคะแนนในวาระที่ 5 เพื่อใหคะแนนเสียงรวมในวาระยอย
เทากันทุกวาระ
9. หลังจากจบการประชุม ขอใหผูถื อหุน ทุกท านจั ดสง บัตรคะแนนทุก วาระคืน ใหกั บพนัก งานซึ่งจะยืน รอรั บบัต ร
ลงคะแนนที่ประตูทางออก
ทั้งนี้หากผูถือหุนทานใดมีขอคิดเห็นหรือซักถามใหยกมือขึ้นพรอมแจงชื่อและนามสกุล ในกรณีที่เปนผูรับมอบฉันทะ
ใหแจงวารับมอบฉันทะจากผูถือหุนทานใด เพื่อบริษัทจะไดบันทึกไวในรายงานการประชุมใหมีความสมบูรณและครบถวน และ
ตอจากนั้น ใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพื่อใหที่ประชุมรับทราบและตอบขอซักถามดังกลาว
ภายหลังจากการแจงวิธีการออกเสียง จึงไดนําเสนอที่ประชุมเขาสูระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561
ประธานเจาหนาที่บริหารเสนอใหที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2561 ที่ประชุม
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ใหที่ประชุมพิจารณารับรอง รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 1 ซึ่งบริษัทฯ ไดมีการบันทึก
รายงานไวอยางถูกตอง และไดนําสงตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและกระทรวงพาณิชยภายในระยะเวลาที่กฎหมาย
กําหนด พรอมทั้งเผยแพรในเว็บไซทของบริษัทฯ แลว
วาระที่ 1
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หมายเหตุ

- วาระนี้ตองไดรับมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเสียงขางมากรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2561 ดวย
คะแนนเสียงของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้
เห็นดวย
33,872,750,340 เสียง
รอยละ
99.99
ไมเห็นดวย
0 เสียง
รอยละ
0.00
งดออกเสียง
700,000 เสียง
รอยละ
0.01
บัตรเสีย
0 เสียง
รอยละ
0.00
รั บ ทราบการยุ ติ ก ารซื้ อ ขายหุ น ที่ บ ริ ษั ท สปริ งนิ ว ส คอร ปอเรชั่ น จํ ากั ด ถื อ ใน บริ ษั ท สปริ งนิ ว ส
เทเลวิชั่น จํากัด ใหแก บริษัท ทีวี ไดเร็ค จํากัด (มหาชน)
ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุ น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ไดมีมติอ นุมัติใหทํ ารายการ
จําหนายไปซึ่งสินทรัพยรายการขายหุนสามัญที่บริษัท สปริงนิวส คอรปอเรชั่น จํากัด (SPC) (บริษัทยอย) ถืออยูในบริษัท สปริง
นิวส เทเลวิชั่น จํากัด (SPTV) รอยละ 90.1 ใหแกบริษัท ทีวี ไดเร็ค จํากัด (มหาชน) (TVD) นั้น ระหวางการหารือและวางแผน
บริหารจัดการ และทั้งสองฝายจึงยังไมไดลงนามในสัญญาซื้อขายหุน และยังไมไดมีการโอนหุนและชําระราคาคาหุนระหวางกัน
ปรากฏวา เมื่อเดือนธันวาคม 2561 สํานักงาน กสทช. ไดมีมติใหกําหนดมาตรการทดแทนใหแกผูประกอบการโทรทัศนดิจิตอล
จากการเวนคืนคลื่น 700 MHz ซึ่งจํานวนคาทดแทนตามมาตรการดังกลาวเปนจํานวนที่มีนัยสําคัญและกระทบตอการตัดสินใจ
ซื้อขายหุน คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบจึ งเห็ นว า เนื่อ งจากมี ขอ เท็จ จริ งเพิ่ มเติม ภายหลั งการอนุมัติ การทํ า
ธุรกรรมอันอาจทําใหบริษัทไดผลประโยชนเพิ่มเติมอยางมีนัยสําคัญ จึงให SPC ทําการเจรจาเพิ่มเติมกับTVD แตเนื่องจากไม
สามารถเจรจาหาขอสรุปที่เห็นชอบรวมกันได SPC และ TVD จึงยุติการดําเนินการซื้อขายหุน และบันทึกความเขาใจ ฉบับลง
วันที่ 24 กันยายน 2561 ระหวาง SPC และ TVD ในเรื่องการซื้อขายหุน SPTV ไดสิ้นสุดลงแลว อยางไรก็ดี การเรียกคืนคลื่น
ความถี่ 700 MHz จะไมมีผลกระทบตอการประกอบธุรกิจของ SPTV โดย SPC จะดําเนินการปรับโครงสรางธุรกิจและการ
บริหารจัดการสถานีโทรทัศนตอไป
ประธานเจาหนาที่บ ริหารกลา วเพิ่มเติ มวา เมื่อ วันที่ 11 เมษายน 2562 ที่ผานมาไดมีคําสั่ง หัวหนา คสช. ที่
4/2562 ("คําสั่งหัวหนา คสช.") ใหเรียกคืนคลื่นความถี่สําหรับโทรทัศนดิจิตตอล ซึ่งเปนการเรียกคืนคลื่นเพียงบางสวนอันสืบ
เนื่องมาจากเดิมจัดสรรไวสําหรับ 48 ชอง แตปจจุบันมีผูใชจริงเพียง 24 ชอง ดังนั้นการเรียกคืนคลื่นจึงไมสงผลกระทบตอการ
ดําเนินงานของ SPTV นอกจากนี้ในคําสั่งหัวหนา คสช.ดังกลาวใหมีการคืนใบอนุญาตโทรทัศนดิจิตอลได โดยตองทําหนังสือ
แจงคืนตอสํานักงาน กสทช. ภายใน 30 วันนับจากวันประกาศคําสั่งหัวหนา คสช. หรือภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ซึ่ง
หลักเกณฑและเงื่อนไขการชดเชยอยูระหวางการพิจารณาของสํานักงาน กสทช. โดยเงินชดเชยจากการคืนใบอนุญาตโทรทัศน
ดิ จิ ต อ ล จ ะ ม า จ า ก ก า ร ป ร ะ มู ล ค ลื่ น กิ จ ก า ร โ ท ร ค ม น า ค ม ซึ่ ง เ บื้ อ ง ต น จ ะ มี ก า ร ป ร ะ มู ล ใ น ป 2 5 6 2 นี้
และจะมีการชําระเงินงวดแรกประมาณป 2563 ก็อาจเปนไปไดวา จะไดรับเงินชดเชยในป 2563 นอกจากเงินชดเชยขางตนแลว
ตามคําสั่งหัวหนา คสช. จะมีการชําระเงินทดแทนโดยยกเวนการชําระคาประมูลใบอนุญาตโทรทัศนดิจิตอลในงวด 5 และงวดที่
6 ซึ่งงวดที่ 6 ยังไมครบกําหนดก็ไมตองชําระ สําหรับงวดที่ 5 มีผูประกอบการเพียง 3 รายที่ชําระแลวไดแก ชองสปริงนิวส ชอง
เวิรคพอยท และชอง 7 ก็จะไดคืน โดยผูประกอบการที่ยังไมไดชําระงวดที่ 4 ไวครบถวนก็ตองชําระภายใน 120 วันนับจากวัน
ประกาศคํา สั่ง หัว หนา คสช. ซึ่ง สํ านั กงาน กสทช. ก็จ ะไดเ งิน ประมาณ 3,000 ลา นบาท เพื่ อนํ ามาชํ าระเงิ นทดแทนให แ ก
ผูประกอบการ 3 รายที่ชําระงวดที่ 5 สําหรับงวดที่ 6 ที่ไมตองชําระ บริษัทฯ ก็จะมีการยกเลิกหนังสือคำประกันธนาคาร เพื่อนํา
วาระที่ 2
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เงินที่วางไวค้ําประกันประกันการชําระคาใบอนุญาต งวดที่ 6 คืนจากธนาคาร ซึ่งจํานวนเงินทดแทนที่จะไดรับตามคําสั่งหัวหนา
คสช. เบื้องตนประมาณ 476.572 ลานบาท นอกจากนี้จะไดรับการชวยเหลือคาบริการโครงขาย (MUX) ทั้งหมดนับตั้งแตเดือน
มิถุ น ายน 2563 ทั้ ง นี้ มาตรการช ว ยเหลื อ เดิ ม คื อ ช ว ยเหลื อ ร อ ยละ 50 ของค า บริ ก ารโครงข า ย ซึ่ ง จะครบกํ า หนดในเดื อ น
พฤษภาคม 2563
ทั้งนี้ เมื่ อเปรี ยบเที ยบมูลคา กิจการที่เ คยนํา เสนอในที่ป ระชุ มวิ สามัญผูถื อหุ น ครั้ งที่ 1/2562 กั บประโยชน ที่
บริษัทฯ จะไดรับตามคําสั่งหัวหนา คสช. แลว มีรายละเอียดดังนี้
กรณีไมขายหุนให TVD
กรณีไมขายหุนให TVD
ดําเนินธุรกิจเอง และไดรับ
กรณีขายหุนให TVD
ดําเนินธุรกิจเอง
ประโยชน ตาม คําสั่ง
หัวหนา คสช.
มูลคากิจการ (Enterprise Value)
(328.47)
(156.53)
179.91
สวนเพิ่มของมูลคากิจการ
+171.95
+508.39
ดังนั้นแมไมขายหุนให TVD และดําเนินธุรกิจตามแผนโครงสรางธุรกิจ มูลคากิจการก็จะเปนบวกอยูแลว ในสวน
การคืนใบอนุญาตโทรทัศนดิจิตอล ก็ตองพิจารณวา หากคืนแลวไดเงินชดเชยเกินกวามูลคาสวนเพิ่ม 500 ลานบาทตามที่ชี้แจง
ขางตนหรือไม รวมถึงสวนงานเดิมตามแผนการปรับโครงสรางก็ยังคงมีอยู ซึ่งบริษัทฯ สามารถนํา content ในเครือไปหารายได
ผานชอ งทางอื่ นเพิ่ มเติมไดด วย ดว ยเหตุแ ละข อเท็จจริง ตามที่ไ ดนํ าเสนอที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษัท และคณะกรรมการ
ตรวจสอบจึงพิจารณาแลวเห็นชอบใหยุติการซื้อขายหุนที่ SPC ถือใน SPTV ใหแก TVD
โดยมีผูถือหุนซักถามและเสนอแนะดังตอไปนี้
นายภูวนารถ ณ สงขลา -ตัวแทนสมาคมสงเสริมนักลงทุนไทย
- ตามรายละเอีย ดที่ นํา เสนอเขาใจถึ งเหตุข องการยุติ การเจรจา แตข อสอบถามความเปน ไปได ของการคื น
ใบอนุญาตโทรทัศนดิจิตอล ซึ่งฟงดูแลวเหมือนจะคืนมากกวาการไมคืน และหากไมคืนมูลคากิจการจะเปนอยางไร
ประธานเจาหนาที่บริหาร
- อยูที่เงินชดเชยจากการคืนใบอนุญาตที่จะไดรับวา เกินกวา 500 ลานบาทหรือไม ซึ่งหากไมคืนมูลคากิจการ
ปจจุบันก็อยูที่ประมาณ 463 ลานบาทอยูแลว ซึ่งหากมีการคืนใบอนุญาตโทรทัศนดิจิตอลแลวมูลคากิจการก็จะเพิ่มขึ้นอีก แต
เนื่องจากปจจุบันยังไมมีความชัดเจนเกี่ยวกับหลักเกณฑของ สํานักงาน กสทช. เกี่ยวกับการชดเชยจากคืนใบอนุญาตโทรทัศน
ดิจิตอล ดั งนั้น หากยั งไม มีความแนนอนของหลัก เกณฑการชดเชย บริษัท ฯ จึ งยัง ไมไ ดนํามู ลคา การชดเชยมารวมเพื่อ เสนอ
รายละเอียดในการประชุมครั้งนี้
นายภูวนารถ ณ สงขลา -ตัวแทนสมาคมสงเสริมนักลงทุนไทย
- สอบถามว า จะมี ค วามชัด เจนเรื่ อ งมาตรการชดเชยจากสํา นั กงาน กสทช. ประมาณเมื่ อใด และหากคื น
ใบอนุญาตโทรทัศนดิจิตอล บริษัทฯ มีแนวทางดําเนินธุรกิจตอไปอยางไร
ประธานเจาหนาที่บริหาร
- ภายใน 1 เดือนก็นาจะมีความชัดเจนออกมา แมจะไมมีใบอนุญาตโทรทัศนดิจิตอล บริษัทฯ ยังคงมีสวนงานใน
ธุ รกิ จ อื่ น เช น ธุ รกิ จ นิ ว เดี ย ของบริ ษั ท กรี น เน็ ต 1282 จํ า กั ด ธุ รกิ จ หนั ง สื อ พิ ม พ แ ละจั ด สั ม มนาของบริ ษั ท ฐานเศรษฐกิ จ
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มัลติมีเดีย จํา กัด และธุรกิจ ชีวอนามัยและความปลอดภัย ของบริษัท เอ็นไวรอนเมนทอล โซลูชั่น อินทิเกรเตอร จํากัด ซึ่งผล
ประกอบการของ 3 ธุรกิจนี้อยูที่ประมาณ 320 ลานบาท
นายสมชาย รังสีสกลสวัสดิ์ - ผูถือหุน
- ขอทราบรายละเอียดผลประโยชนระหวางการคืนและไมคืนใบอนุญาตโทรทัศนดิจิตอลอีกครั้ง และการคื น
ใบอนุญาตโทรทัศนดิจิตตอลจําเปนตองขอมติอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนหรือไม โดยตนเองเห็นดวยกับการยุติการเจรจาการ
ซื้อขายหุนกับ TVD
ประธานเจาหนาที่บริหาร
- การจะตองขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนหรือไม ก็ตองพิจารณามูลคาของขนาดรายการ ซึ่งบริษัทฯ จะปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑของกฎหมาย อยางไรก็ดี การคืนใบอนุญาตไม ไดหมายความถึงการยุติห รือเลิกการดําเนินธุรกิจ เพราะสว น
ธุรกิจการผลิตรายการก็ยังคงอยู ซึ่งหากเงินชดเชยจากการคืนใบอนุญาตโทรทัศนดิจิตอลนอยมาก บริษัทฯ ก็จะดําเนินธุรกิจ
ตามใบอนุญาตโทรทัศนดิจิตอลตอไป
หมายเหตุ

- วาระนี้ไมมีการลงคะแนนเนื่องจากเปนวาระรับทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบการยุติการซื้อขายหุนที่บริษัท สปริงนิวส คอรปอเรชั่น จํากัด ถือใน บริษัท สปริงนิวส
เทเลวิชั่น จํากัด ใหแก บริษัท ทีวี ไดเร็ค จํากัด (มหาชน)
วาระที่ 3

รับทราบผลการดําเนินงานประจําป 2561
ประธานเจาหนาที่บริหารแจงใหที่ประชุมทราบเกี่ยวกับโครงสรางการถือหุนในบริษัทยอย ณ ปจจุบัน ดังนี้

ทั้งนี้ปจจุบัน บริษัทฯ ไดเขาถือหุนใหญใน บริษัท สปริงนิวส เทเลวิชั่น จํากัด แทนบริษัท สปริงนิวส คอรปอเรชั่น
จํากัด ซึ่งจะทําใหการรับรูมูลคาสวนการลงทุนไดโดยตรง โดยผลการดําเนินงานในป 2561 ปรากฏในรายงานประจําปที่ไดจัดสง
ไปใหแกผูถือหุนทุกราย ซึ่งในป 2561 ผลดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทยอยโดยสรุปมีดังนี้
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หนวย: ลานบาท

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

งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2561
374.34
592.34
-572.74
-273.65
1,379.65
1,135.40
1,110.17
969.88
269.48
165.15
-0.0177
-0.0039

ทั้งนี้สัดสวนรายไดจากการดําเนินงานในชวง 2 ปที่ผานมามีการเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญ โดยในป 2560 เพิ่มขึ้น
จากป 2559 ประมาณรอยละ 34 และสัด สวนรายไดของป 2561 เพิ่มจากป 2560 รอยละ 48 สัด สวนรายไดของสวนธุรกิ จ
โทรทัศนเ พิ่มขึ้นเปน รอยละ 51 เปน ผลมาจากการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดํา เนินธุรกิ จ การหาพันธมิตรทางธุรกิจ เชน TVD
มาร ว มผลิ ต ราย การ ในส ว น IT แ ละสิ่ ง แวด ล อ มมี รายไ ด ร อ ยละ 11 ส ว น นิ ว มี เดี ย ลดลงเ หลื อ ร อ ยละ 1 8
สวนหนังสือพิมพก็เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 20
หมายเหตุ

- วาระนี้ไมมีการลงคะแนนเนื่องจากเปนวาระรับทราบ

มติ

ที่ประชุมรับทราบผลการดําเนินงาน

พิ จ ารณาอนุ มัติ ง บแสดงฐานะทางการเงิ น งบกํ าไรขาดทุ น แบบเบ็ ด เสร็ จ และงบการเงิ น อื่ น ๆ
ประจําป 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ประธานเจาหนาที่บริหารเสนอใหที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกําไรขาดทุนแบบ
เบ็ดเสร็จ และ งบการเงินอื่นๆ ประจําป 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผานการตรวจสอบและรับรองโดยไมมีเงื่อนไข
จากผู สอบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ าตของบริ ษั ท ฯ ทั้ ง นี้ ป 2561 บริ ษั ท ฯ มี สิน ทรั พ ย รวม 443.58 ล า นบาท ซึ่ ง ลดลงจากป ก อ นอั น
เนื่องมาจากลูกหนี้การคาลดลง และมีสินทรัพยไมหมุนเวียนจํานวน 691.82 ลานบาท ซึ่งลดลงจากปกอนเนื่องจากมีการบันทึก
ดอยคาเงินลงทุนระยะยาวจากการลงทุนใน NMG ดังนั้นบริษัทฯ มีสินทรัพยรวม 1,135.40 ลานบาท ในดานหนี้สิน บริษัทฯ มี
หนี้สินหมุนเวียน 952.42 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอนอันเนื่องมาจากการกูยืมเงินมาใชในการดําเนินการ หนี้สินไมหมุนเวียน
17.46 ลานบาท ลดลงจากปกอนเนื่องจากหนี้คาใบอนุญาตโทรทัศนดิจิตอลลดลง ทั้งนี้หากใชสิทธิตามคําสั่งหัวหนา คสช.แลว
ในปนี้หนี้สินไมหมุนเวียนก็จะคงเหลือเพียงผลประโยชนพนักงานและภาษีรอตัดบัญชี สวนของผูถือหุนลดลงรอยละ 38 จาก
283.62 ลานบาท เปน 175.08 ลานบาท โดยมาจากผลขาดทุนจากการดําเนินงาน แตในทางกลับกันบริษัทฯ ไดรับการ reverse
ค า ใบอนุ ญ าตโทรทั ศ น ดิ จิ ต อล 198 ล า นบาท จึ ง ทํ า ให ส ว นของผู ถื อ หุ น ยั ง คงเป น บวก ซึ่ ง ก็ เ ป น ไปตามแผนการ
แกไขมาตรการเครื่องหมาย C ปนี้บริษัทฯ มีกําไรขั้นตนเปนปแรกตั้งแตทําธุรกิจสื่อ โดยมีกําไรขั้นตน 51.83 ลานบาท และมี
ขาดทุน สุทธิ 273.65 ลานบาท คณะกรรมการจึงมีความเห็ นใหนํา เสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือ หุนประจําป 2561 พิ จารณา
อนุมัติงบการเงินดังกลาว รายละเอียดงบการเงิน ประจําป 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ปรากฏตามสิ่งที่มาดวย 2
วาระที่ 4
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โดยมีผูถือหุนซักถามและเสนอแนะดังตอไปนี้
นายภูวนารถ ณ สงขลา -ตัวแทนสมาคมสงเสริมนักลงทุนไทย
- ปจจุบันบริษัทฯ มีขาดทุนสะสมเปนจํานวนเงินเทาไหร และบริษัทฯ มีแนวทางแกไขผลการขาดทุนสะสมใน
ระยะยาวอยางไร และจะมีการเพิ่มทุนอีกหรือไม
ประธานเจาหนาที่บริหาร
-ผลขาดทุนสะสมของบริ ษัทฯ 4,398.17 ลานบาท เบื้องตนบริ ษัทฯ ยังไม มีกําไรจากการดํ าเนิน งาน ถาปรั บ
โครงสรางเปนไปตามแผน ปนี้บริษัทฯ ก็อาจจะมีกําไรจากการดําเนินงาน ซึ่งหากมีกําไรชัดเจน บริษัทฯ ก็จะพิจารณาลดขาดทุน
สะสมลง เพื่อเรงรัดการจายเงินปนผล การเพิ่มทุนที่ยังไมไดดําเนินการคงยังไมจําเปนในระยะสั้น เนื่องจากสามารถใชแหลงเงิน
จากที่จะไดรับจากสํานักงาน กสทช. มาชําระหนี้ระยะสั้นได ดังนั้นอาจจะเหลือหนี้หมุนเวียนอีกเล็กนอย ทั้งนี้หากมีความชัดเจน
ของกําไร ก็อาจจะลดผลขาดทุนสะสมดวยการลดทุนจดทะเบียน
นายสมชาย รังสีสกลสวัสดิ์ - ผูถือหุน
- แมวา บริษัทฯ จะไดรับเงินจากสํานักงาน กสทช.ก็ตาม ก็นาจะไมเพียงพอที่จะลางผลขาดทุนสะสม ซึ่งผูถือหุน
นาจะคาดหวัง วา บริษั ทฯ นา จะกลั บมากํา ไรหลั งมีม าตรการชวยเหลือ ของ สํ านั กงาน กสทช. ดังนั้ นขอทราบแผนธุ รกิ จใน
อนาคต เนื่องจากเชื่อมั่นวา ทีมงานของบริษัทฯ มีศักยภาพที่จะบริหารธุรกิจใหมีกําไรได
ประธานเจาหนาที่บริหาร
- บริษัทฯ มีรายไดเติบโตตอเนื่องทุกป ซึ่งเปนไปตามแผนที่บริษัทฯ ชี้แจงกับผูถือหุนมาโดยตลอด ยอดรายไดโต
ขึ้นอยางเห็นไดชัด คาดวาปน้บี ริษัทฯ นาจะมีกําไรจากการดําเนินงานได สวนมีกําไรแลวจะจายเงินปนผลได ตองลางขาดทุนสะ
สะสม ซึ่งหากมีกําไรก็จะชวยลางขาดทุนสะสม แตหากจะเรงรัดไมตองรอนํากําไรเพียงอยางเดียวมาลางขาดทุนสะสม ก็คือการ
ลดทุนจดทะเบียน โดยผูถือหุนจะยังคงถือหุนจํานวนเทาเดิม แลวเอาสวนตางของทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลวมาลดทุนจด
ทะเบีย นได เมื่ อลดทุน จดทะเบี ยนแลว ก็ นา จะลา งขาดทุ นสะสมไดหมด โดยวิ ธีนี้ มีบ ริษัท จดทะเบี ยนในตลาดหลัก ทรั พย ฯ
หลายแหงดําเนินการมาแลว
หมายเหตุ

- ก อนเริ่ ม ลงมติ ใ นวาระที่ 4 มี ผูถื อหุ น เข าร ว มประชุ มด วยตนเองและโดยการมอบฉั นทะ เพิ่ม อีก 14 คน นับ จํา นวนหุน ได
732,990,600 หุน รวมเปนผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเองและโดยการมอบฉันทะจํานวน 57 คน นับจํานวนหุนไดรวมทั้งสิ้น
34,606,440,940 หุน คิดเปนรอยละ 50.98 ของหุนที่จาํ หนายไดทั้งหมด
- วาระนี้ตองไดรับมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล ว มี ม ติ เ สี ย งข า งมากรั บ รองงบแสดงฐานะทางการเงิ น งบกํ า ไรขาดทุ น แบบ
เบ็ดเสร็จ และงบการเงินอื่นๆ ประจําป 2561 สิ้นสุด ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่ประธานเจาหนา ที่บริหารเสนอตอ ที่
ประชุมดวยคะแนนเสียงของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้
รอยละ
99.96
เห็นดวย
34,593,740,940 เสียง
ไมเห็นดวย
0 เสียง
รอยละ
0.00
งดออกเสียง
12,700,000 เสียง
รอยละ
0.04
บัตรเสีย
0 เสียง
รอยละ
0.00
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วาระที่ 5

พิจารณาจัดสรรผลกําไรและงดจายเงินปนผลของป 2561
ประธานเจา หนา ที่บ ริ หารเสนอต อที่ ประชุม วา ตามกฎหมายว าด ว ยบริษั ท มหาชนจํา กั ด และขอ บัง คั บของ
บริษัทฯ หามมิใ หจายเงินปนผลจากเงิ นประเภทอื่นนอกจากเงินกําไร ในกรณีที่บริษั ทฯ ยัง มียอดขาดทุนสะสมอยู หามมิใ ห
จายเงินปนผล ดังนั้น เมื่อพิจารณาจากงบการเงินของบริษัท ปรากฎผลขาดทุนจากการดําเนินงานของบริษัท จํานวน 585.77
ลานบาท จึงทําใหไมสามารถจัดสรรกําไร สําหรับป 2561 ได อีกทั้งการจายเงินปนผลนั้นตองจายจากผลกําไรเทานั้น ทําใหไม
สามารถจายเงินปนผลได จึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณางดจายเงินปนผล
หมายเหตุ

- วาระนี้ตองไดรับมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิ จารณาแลวมีมติเ สียงขางมากอนุมั ติใหงดจา ยเงินปน ผล ตามที่ประธานเจาหน าที่บริหาร
เสนอตอที่ประชุมดวยคะแนนเสียงของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้
เห็นดวย
34,603,840,940 เสียง
รอยละ
99.99
ไมเห็นดวย
100,000 เสียง
รอยละ
0.00
งดออกเสียง
2,500,000 เสียง
รอยละ
0.01
รอยละ
0.00
บัตรเสีย
0 เสียง
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ
ประธานเจาหนาที่บริหารแถลงวา ตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอที่ 13 กําหนดวา ในการประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป ใหกรรมการออกจากตําแหนงจํานวนหนึ่งในสาม ซึ่งกรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระในปนี้ มีจํานวน 3 คน
ประกอบดวย
6.1 ศาสตราจารยพิเศษประสพสุข บุญเดช
6.2 นายพินิจ วุฒิพันธุ
6.3 พลอาอากาศโทชาติชาย รอดบุญพา
โดยคณะกรรมการบริษัทซึ่งไมรวมกรรมการผูมีสวนไดเสีย ไดพิจารณาประวัติและคุณสมบัติการเปนกรรมการ
ของกรรมการที่ตองออกตามวาระทั้ง 3 คน ตามที่คณะกรรมการสรรหาไดนําเสนอแลว เห็นวาเปนผูที่มีคุณสมบัติครบถวน ไมมี
ลัก ษณะต องห าม เป น ผูที่ มี ความรูค วามสามารถและมี ประสบการณ อั นจะเป น ประโยชนต อ การดํ าเนิ นงานของบริ ษัท จึ ง
เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการซึ่งตองออกจากตําแหนงตามวาระทั้ง 3
คน ดังกลาวเพื่อดํารงตํา แหนงกรรมการตออีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ เนื่องจากศาสตราจายพิเ ศษประสพสุข บุญเดช ไดแจงความ
ประสงค ไม ข อรั บ การแตง ตั้ งกลั บ เข า ดํา รงตํ า แหน ง อีก วาระหนึ่ง และไดลาออกจากตํ าแหน งกรรมการบริ ษัท ตั้ งแต วัน ที่ 10
เมษายน 2562 ดังนั้นจึงเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562 พิจารณาเลือกตั้งนายพินิจ วุฒิพันธุ และ
พลอากาศโทชาติชาย รอดบุญพา กรรมการซึ่งตองออกจากตําแหนงตามวาระทั้ง 2 คน ดํารงตําแหนงกรรมการตออีกวาระหนึ่ง
โดยการลงคะแนนจะดําเนินการดังนี้
(1) ผูถือหุนมีคะแนนเสียงเทากับหุนที่ถือ (หนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง)
(2) ใหผูถือหุนออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคลไป
(3) ในกรณีที่คะแนนเสียงเทากัน ใหผูที่เปนประธานที่ประชุมเปนผูออกเสียงชี้ขาด
วาระที่ 6
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หมายเหตุ

- ประธานฯ เชิญกรรมการที่ออกตามวาระออกนอกหองประชุมระหวางการดําเนินการประชุมในวาระที่ 6 และเชิญกลับเขาหอง
ประชุมเมื่อดําเนินการลงมติเรียบรอย
- วาระนี้ตองไดรับมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล ว มี ม ติ เ สี ย งของมากเลื อ กตั้ ง นายพิ นิ จ วุ ฒิ พั น ธุ และพลอากาศโทชาติ ช าย
รอดบุญพา กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดวยคะแนนเสียงของจํานวน
เสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้
นายพินิจ วุฒิพันธ
เห็นดวย
34,602,880,940 เสียง
รอยละ
99.98
ไมเห็นดวย
2,500,000 เสียง
รอยละ
0.01
งดออกเสียง
1,060,000 เสียง
รอยละ
0.01
บัตรเสีย
0 เสียง
รอยละ
0.00
พลอากาศโทชาติชาย รอดบุญพา
เห็นดวย
34,602,880,940 เสียง
รอยละ
99.98
ไมเห็นดวย
2,500,000 เสียง
รอยละ
0.01
งดออกเสียง
1,060,000 เสียง
รอยละ
0.01
บัตรเสีย
0 เสียง
รอยละ
0.00
พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ ป 2562
ประธานเจ า หน า ที่ บ ริ ห ารแถลงว า บริ ษั ท ฯ มี น โยบายในการกํ า หนดค า ตอบแทนกรรมการและกรรมการ
ชุดยอยใหอยูในระดับที่เหมาะสมและสอดคลองกับภาระหนาที่ในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชนสูงสุด ซึ่งเปนอัตราเทากับอัตรา
คาตอบแทนกรรมการที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 และคงอัตราคาตอบแทนเดียวกันมา 7 ป ซึ่งจะ
ประกอบดวยคาตอบแทนรายเดือนและคาเบี้ยประชุมเปนรายครั้ง ดังนี้
วาระที่ 7

หนวย:บาท

คาตอบแทน

2561

คาตอบแทนกรรมการจายเปนรายเดือน
ประธานกรรมการ
กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร
กรรมการที่เปนผูบริหารไมไดรับคาตอบแทนรายเดือน
คาเบี้ยประชุมจายรายครั้งที่เขารวมประชุม
คาเบี้ยประชุมกรรมการ (ตอครั้ง)
กรรมการที่เปนผูบริหาร
กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหารไมไดรับคาเบื้ยประชุม
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2562
(ปที่เสนอ)

35,000.00
30,000.00

35,000.00
30,000.00

6,000.00

6,000.00

คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ตอครั้ง)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
8,000.00
8,000.00
กรรมการตรวจสอบ
6,000.00
6,000.00
คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและคาตอบแทน (ตอครั้ง)
ประธานกรรมการ
8,000.00
8,000.00
กรรมการ
6,000.00
6,000.00
คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดยอยอื่นๆ (ตอครั้ง)
ประธานกรรมการ
8,000.00
8,000.00
กรรมการ
6,000.00
6,000.00
บําเหน็จกรรมการ ** บริษัทฯ ไมมีนโยบายจายบําเหน็จกรรมการ
โดยมีผูถือหุนซักถามและเสนอแนะดังตอไปนี้
นายภูวนารถ ณ สงขลา -ตัวแทนสมาคมสงเสริมนักลงทุนไทย
- ตามรายละเอียดที่นําเสนอกําหนดคาตอบแทนประธานกรรมการรายเดือนๆ ละ 35,000 บาท แตในรายงาน
ประจําป หนา 64 ซึ่งรายงานคาตอบแทนประธานกรรมการทานเดิมคือ 420,000 บาท ซึ่งแตกตางกัน เกิดจากเหตุใด
ประธานเจาหนาที่บริหาร
- เรื่อ งดังกลาวมี คนเข าใจคลาดเคลื่อนคอนข างมาก คา ตอบแทนที่ระบุในรายงานประจําป ซึ่งเปนแบบของ
สํานักงาน กลต. คื อ จํานวนคา ตอบแทนรายเดือนตลอดทั้ง ป ซึ่ง ในปหน าอาจจะระบุ รายละเอียดเพิ่มเติ มใหชั ดเจนว า เป น
คาตอบแทนรายเดือนจายทั้งป คือ 35,000 บาท คูณดวย 12 เดือน คือ 420,000 บาท โดยบริษัทจดทะเบียนหลายแหงก็เจอ
ขอสงสัยแบบเดียวกัน ดังนั้นคาตอบแทนไมใชเดือนละ 420,000 บาท
หมายเหตุ

- วาระนี้ตองไดรับมติดวยคะแนนเสียงสองในสามของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติไมนอยกวาสองในสามของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนใหกําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2562 ตามที่ประธานเจาหนาที่บริหารเสนอตอที่ประชุม
ดวยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นดวย
34,565,467,625 เสียง
รอยละ
99.98
ไมเห็นดวย
40,913,315 เสียง
รอยละ
0.12
งดออกเสียง
60,000 เสียง
รอยละ
0.00
บัตรเสีย
0 เสียง
รอยละ
0.00
วาระที่ 8

พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีป 2562
ประธานเจาหนาที่บริหารแถลงวา คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีสําหรับรอบป 2562
และเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณานําเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562 เพื่อพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีแหง
บริษัท ซีดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จํากัด เปนผูสอบบัญชีประจําป 2562 โดยกําหนดใหผูสอบบัญชีคนหนึ่งดังตอไปนี้เปนผูทําการ
สอบทาน ตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทฯ และลงนามในรายงานผูสอบบัญชี
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รายนามผูสอบบัญชี
1. นางสาววรรญา พุทธเสถียร
2. นายเชิดสกุล อนมงคล
3. นางสาววราภรณ อินทรประสิทธิ์
4. นางสาวชลธิชา เลิศวิไล
5. นางสาววราภรณ พันธภักดีนุพงษ
6. นางสาววรวิษฎา วาดวารี

เลขทะเบียนใบอนุญาต
4387
7195
7881
12258
12261
12026

จํานวนปที่สอบบัญชีของบริษัทฯ
3 ป (ป 2557-2559)
ยังไมเคยลงลายมือชื่อในงบการเงิน
2 ป (ป 2560-2561)
ยังไมเคยลงลายมือชื่อในงบการเงิน
ยังไมเคยลงลายมือชื่อในงบการเงิน
ยังไมเคยลงลายมือชื่อในงบการเงิน

โดยกํ าหนดคาสอบบัญชีของรอบปบัญชี 2562 ของกลุมบริ ษัทเปนจํา นวนเงินไมเกิ น 3,735,000 บาท เมื่ อ
เปรียบเทียบกับคาสอบบัญชีประจําป 2561 จํานวนเงินไมเกิน 3,760,000 บาท ลดลง 25,000 บาท โดยเปนสวนของบริษัท
จํานวน 1,440,000 บาท เพิ่มขึ้นจากคาสอบบัญชีประจําป 2561 เปนจํานวนเงิน 50,000 บาท โดยไมรวมคาใชจายเบ็ดเตล็ดที่
เกิดขึ้นจริงระหวางปฏิบัติงาน เนื่องจากมีบริษัทยอย ปริมาณงานและจํานวนรายการที่จะตองตรวจสอบมีจํานวนมากขึ้น รวมถึง
การมีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชีใหมหลายฉบับ และเพื่อใหรายงานทางการเงินตางๆ ของบริษัทฯ และบริษัทยอ ย
เปนไปตามมาตรฐานเดียวกัน ผูสอบบัญชีแหงบริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จํากัด จึงเปนผูสอบบัญชีของบริษัทยอยประจําป
2562 ดวยเชนกัน
ตารางเปรียบเทียบคาสอบบัญชีของบริษัทในปที่ผานมา
คาสอบบัญชี
ลําดับ
2560
2561
2562
รายชื่อบริษัท
(ปที่เสนอ)
1
บริษัทนิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
1,350,000 1,390,000 1,440,000
บริษัทยอย
2
3
4
5
6
7
8
9

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

600,000
345,000
170,000
180,000
250,000
160,000
300,000
310,000
3,665,000

650,000
385,000
170,000
200,000
100,000
170,000
350,000
345,000
3,760,000

400,000
385,000
80,000
80,000
100,000
450,000
400,000
400,000
3,735,000

โดยมีผูถือหุนซักถามและเสนอแนะดังตอไปนี้
นายสมชาย รังสีสกลสวัสดิ์ - ผูถือหุน
- เนื่องจากผลประกอบการของบริษัทฯ มีผลขาดทุน แตคาสอบบัญชีกลับเพิ่มขึ้นทุกป จึงขอสอบถามถึงสาเหตุ
การปรับอัตราคาสอบบัญชีเพิ่มขึ้น ไมแนใจวามีการตอรองแลวหรือไม
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ประธานเจาหนาที่บริหาร
- 3 ปที่ผานมา รายการทางบัญชีของกลุมบริษัทเพิ่มขึ้นมาก รวมถึงแนวโนมรายไดของกลุมบริษัทก็เพิ่มขึ้น การ
ทํารายการระหวางกันของงบการเงินรวมก็มีมากขึ้น ในสวนธุรกิจสื่อและธุรกิจชีวอนามัยและสิ่งแวดลอมก็มีรายไดที่หลากหลาย
มากขึ้นกวาเดิม
ตัวแทนผูสอบบัญชี
- การกําหนดค าสอบบัญชี จะพิ จารณาตามจํา นวนรายการที่ ตองเขาไปตรวจสอบและชั่ว โมงการทํ างานของ
ผูสอบบัญชี ซึ่งแตละบริษัทก็มีความหลากหลายทางธุรกิจมากขึ้น หรือหากมีการปรับรูปแบบธุรกิจ ก็จําเปนตองตรวจสอบและ
ใชชั่วโมงการทํางานมากขึ้น และหากธุรกิจไหนมีรายการหรือความหลากหลายลดลง คาสอบบัญชีก็จะลดลง เชน บริษัท ซิงค
เทคโนโลยี จํากัด และบริษัท นิวส เน็ตเวิรค มัลติมีเดีย จํากัด
นายสมชาย รังสีสกลสวัสดิ์ - ผูถือหุน
- จากที่ผูสอบบัญชีชี้แจง หากเปนปแรกไมเคยตรวจสอบ คาสอบบัญชีก็จะสูง เพราะตองศึกษาและตรวจสอบ
คอนขางมาก แตหากปตอๆ ไป ก็ควรลดลงใชหรือไม เพราะไดเคยตรวจสอบและเขาใจรายการของบริษัทแลว
ตัวแทนผูสอบบัญชี
- การกําหนดคาสอบบัญชีในแตละป ผูสอบบัญชีจะมีการหารือกับฝายบริหารถึงรูปแบบธุรกิจและประมาณการ
ของรายการที่จะเกิดขึ้นในปนั้นๆ ดังนั้นไมเกี่ยวกับวาไดเคยตรวจสอบแลวหรือไมเพียงอยางเดียว แตขึ้นอยูกับจํานวนรายการที่
ไดมีการหารือรวมกับฝายบริหารดวย
หมายเหตุ

- วาระนี้ตองไดรับมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิ จารณาแลวมีมติเ สียงขางมากอนุมัติ แตงตั้ง นางสาววรรญา พุทธเสถี ยร ผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขทะเบียน 4387 หรือนายเชิดสกุล อนมงคล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7195 หรือนางสาววราภรณ อินทร
ประสิทธิ์ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7881 หรือนางสาวชลธิชา เลิศวิไล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 12258
หรือนางสาววราภรณ พันธภักดีนุพงษ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 12261 หรือนางสาววรวิษฎา วาดวารี ผูสอบบัญชี
รับอนุญาตเลขทะเบียน 12026 แหงบริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จํากัด เปนผูสอบบัญชีประจําป 2562 โดยกําหนดใหผูสอบ
บัญชีคนหนึ่งตามรายนามขางตนเปนผูทําการสอบทาน ตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทฯ และลงนามใน
รายงานผูสอบบัญชี และกําหนดค าสอบบั ญชีใ นสว นของบริ ษัท เป นจํา นวนไมเ กิน 1,440,000 บาท โดยไมรวมค าใช จา ย
เบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นจริงระหวางปฏิบัติงาน ตามที่ประธานเจาหนาที่บริหารเสนอตอที่ประชุมดวยคะแนนเสียงของจํานวนเสียง
ทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้
เห็นดวย
34,554,767,625 เสียง
รอยละ
99.84
ไมเห็นดวย
50,913,315 เสียง
รอยละ
0.15
งดออกเสียง
760,000 เสียง
รอยละ
0.01
บัตรเสีย
0 เสียง
รอยละ
0.00
วาระที่ 8

เรื่องอื่นๆ (ถามี)
ไมมีผูถือหุนทานใดเสนอเรื่องอื่นใดใหที่ประชุมพิจารณา

โดยมีผูถือหุนเสนอแนะดังตอไปนี้
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นายสมชาย รังสีสกลสวัสดิ์ - ผูถือหุน
- จากที่ติดตาม บริษัทฯ มีภาระหนี้คอนขางสูง ซึ่งปจจุบันสื่อก็มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบคอนขางมาก รวมถึง
พฤติกรรมผูบริโภคก็เปลี่ยนไป แตก็มีความเชื่อมั่นในประสบการณและศักยภาพของทีมงานของบริษัทฯ จึงฝากขอเสนอแนะวา
ควรปรั บเปลี่ ยนวิธี การนํ าเสนอสื่ อแบบใหม รวมถึ งช องทางสื่ อใหม ๆ เพื่ อตอบโจทย ผูบ ริโ ภค ส วนไหนที่ ไม จํา เป นก็ ควรลด
คาใชจาย ก็นาจะชวยใหผลประกอบการของบริษัทฯ กลับมาเปนที่นาพอใจได
ประธานฯ กลาวขอบคุณผูถือหุนที่สละเวลามาเขารวมประชุมและอวยพรเนื่องในเทศกาลสงกรานตและวันขึ้นป
ใหมของไทย
ปดประชุม เวลา 15.05 น.

…………--ลายมือชื่อ--…………
(นายโกศล โพธิ์สุวรรณ)
ประธานฯ

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