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รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562 
 

ของ 
บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 

เวลาและสถานที่ 
ประชุมเม่ือวันศุกรที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ หองแกรนดบอลรูม โรงแรมเซ็นจูร่ี พารค เลขที่ 9 ถนนราช

ปรารภ ประตูน้ํา-อนุสาวรียชัยสมรภูมิ กรุงเทพมหานคร 10400     

กรรมการท่ีเขารวมประชุม 
1. นายโกศล โพธิ์สุวรรณ ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 
2. นายพินิจ วุฒิพันธุ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
3. พลอากาศโทชาติชาย รอดบุญพา กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
4. นายพิพัทธ ชนะสงคราม กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
5. นายศุทธิชัย บุนนาค กรรมการและกรรมการสรรหา 
6. รอยเอกหมอมราชวงศจุลรังษี ยุคล กรรมการ 
7. นายอารักษ ราษฎรบริหาร กรรมการและประธานเจาหนาที่บริหาร 
8. นายประณต โกษาคาร กรรมการและรองกรรมการผูจัดการใหญสายบัญชีและ 
   การเงินและบริหารการจัดการ 

เร่ิมการประชุม 
 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 ซ่ึงเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหุนที่
จําหนายไดทั้งหมดของ บริษัทฯ ครบเปนองคประชุม นายโกศล  โพธิ์สุวรรณ ประธานกรรมการ เปนประธานที่ประชุม                 
(ประธานฯ) โดยประธานฯ กลาวเปดประชุมเวลา 14.05 น. และกลาวตอนรับผูถือหุน และไดมอบหมายใหนายอารักษ               
ราษฎรบริหาร ประธานเจาหนาที่บริหาร เปนผูดําเนินการช้ีแจงรายละเอียดแตละวาระการประชุมแทนประธานฯ   

 กอนเขาสูระเบียบวาระการประชุม ไดมีการช้ีแจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแตละระเบียบวาระใหผูถือหุนทราบ
ดังนี้ 
 1. การลงคะแนนเสียงพิจารณาการประชุมในแตละวาระ บริษัทฯ จะเลือกใชวิธีลงคะแนนแบบ 1 หุนเทากับ 1 เสียง 
โดยจะใชบัตรลงคะแนนที่เจาหนาที่ไดแจกใหกับทานผูถือหุนที่เขารวมประชุมทุกทาน โดยผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะ ตอง               
ออกเสียงลงคะแนนอยางหน่ึงอยางใด 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
การประชุมคร้ังนี้มี 8 วาระ  
 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 ทั้งนี้ประธานฯ จะแจงจํานวนเสียงที่มาเพิ่มในแตละวาระใหที่ประชุมรับทราบ 
 6. ผูดําเนินการประชุมจะแจงผลคะแนนโดยระบุจํานวนหุนที่ลงมติเห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง และบัตรเสีย 
 7. หากผูถือหุนทานใดสงแบบฟอรมโดยไมทําเคร่ืองหมายในชองใดๆ หรือทําเคร่ืองหมายหลายชอง หรือทํา
เคร่ืองหมายไมตรงชอง หรือทําเคร่ืองหมายไมชัดเจนหรือหลายเคร่ืองหมาย จะถือวา เปน "บัตรเสีย" ในวาระนั้น และหากสง
บัตรลงคะแนนมาลาชากวาปดการลงคะแนนในวาระนั้น จะไมนับเปนคะแนนเสียง 
 8. ในวาระที่ 5 พิจารณเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและเสนอช่ือผูที่จะดํารงตําแหนงกรรมการ 
บริษัทฯ ไดกําหนดใหผูถือหุน ใชสิทธิออกเสียงเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคล และเพื่อความโปรงใสในการลงคะแนน    
ประธานฯ จะเชิญกรรมการและบุคคลที่ไดรับการเสนอช่ือเพื่อดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทออกนอกหองประชุมเปนการ
ช่ัวคราว และบริษัทฯ จะพักการลงทะเบียนเขารวมประชุมกอนการลงคะแนนในวาระที่ 5 เพื่อใหคะแนนเสียงรวมในวาระยอย
เทากันทุกวาระ 
 9. หลังจากจบการประชุม ขอใหผูถือหุนทุกทานจัดสงบัตรคะแนนทุกวาระคืนใหกับพนักงานซ่ึงจะยืนรอรับบัตร
ลงคะแนนที่ประตูทางออก 
 ทั้งนี้หากผูถือหุนทานใดมีขอคิดเห็นหรือซักถามใหยกมือขึ้นพรอมแจงช่ือและนามสกุล ในกรณีที่เปนผูรับมอบฉันทะ
ใหแจงวารับมอบฉันทะจากผูถือหุนทานใด เพื่อบริษัทจะไดบันทึกไวในรายงานการประชุมใหมีความสมบูรณและครบถวน และ
ตอจากนั้น ใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพื่อใหที่ประชุมรับทราบและตอบขอซักถามดังกลาว 
 ภายหลังจากการแจงวิธีการออกเสียง จึงไดนําเสนอที่ประชุมเขาสูระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2561 
 ประธานเจาหนาที่บริหารเสนอใหที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2561 ที่ประชุม
เม่ือวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ใหที่ประชุมพิจารณารับรอง รายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่สงมาดวย 1 ซ่ึงบริษัทฯ ไดมีการบันทึก
รายงานไวอยางถูกตอง และไดนําสงตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและกระทรวงพาณิชยภายในระยะเวลาที่กฎหมาย
กําหนด พรอมทั้งเผยแพรในเว็บไซทของบริษัทฯ แลว  
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หมายเหตุ  - วาระน้ีตองไดรับมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเสียงขางมากรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 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 

วาระที่ 2 รับทราบการยุติการซ้ือขายหุนท่ีบริษัท สปริงนิวส คอรปอเรช่ัน จํากัด ถือใน บริษัท สปริงนิวส               
เทเลวิช่ัน จํากัด ใหแก บริษัท ทีวี ไดเร็ค จํากัด (มหาชน) 

 ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2562 เม่ือวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ไดมีมติอนุมัติใหทํารายการ
จําหนายไปซ่ึงสินทรัพยรายการขายหุนสามัญที่บริษัท สปริงนิวส คอรปอเรช่ัน จํากัด  (SPC) (บริษัทยอย) ถืออยูในบริษัท สปริง
นิวส เทเลวิช่ัน จํากัด (SPTV) รอยละ 90.1 ใหแกบริษัท ทีวี ไดเร็ค จํากัด (มหาชน) (TVD) นั้น ระหวางการหารือและวางแผน
บริหารจัดการ และทั้งสองฝายจึงยังไมไดลงนามในสัญญาซ้ือขายหุน และยังไมไดมีการโอนหุนและชําระราคาคาหุนระหวางกัน 
ปรากฏวา เม่ือเดือนธันวาคม 2561 สํานักงาน กสทช. ไดมีมติใหกําหนดมาตรการทดแทนใหแกผูประกอบการโทรทัศนดิจิตอล 
จากการเวนคืนคล่ืน 700 MHz ซ่ึงจํานวนคาทดแทนตามมาตรการดังกลาวเปนจํานวนที่มีนัยสําคัญและกระทบตอการตัดสินใจ
ซ้ือขายหุน คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นวา เนื่องจากมีขอเท็จจริงเพิ่มเติมภายหลังการอนุมัติการทํา   
ธุรกรรมอันอาจทําใหบริษัทไดผลประโยชนเพิ่มเติมอยางมีนัยสําคัญ จึงให SPC ทําการเจรจาเพิ่มเติมกับTVD แตเนื่องจากไม
สามารถเจรจาหาขอสรุปที่เห็นชอบรวมกันได  SPC และ TVD จึงยุติการดําเนินการซ้ือขายหุน และบันทึกความเขาใจ ฉบับลง

วันที่ 24 กันยายน 2561 ระหวาง SPC และ TVD ในเรื่องการซื้อขายหุน SPTV ไดสิ้นสุดลงแลว อยางไรก็ดี การเรียกคืนคล่ืน

ความถ่ี 700 MHz จะไมมีผลกระทบตอการประกอบธุรกิจของ SPTV โดย SPC จะดําเนินการปรับโครงสรางธุรกิจและการ
บริหารจัดการสถานีโทรทัศนตอไป 
 ประธานเจาหนาที่บริหารกลาวเพิ่มเติมวา เม่ือวันที่ 11 เมษายน 2562 ที่ผานมาไดมีคําส่ังหัวหนา คสช. ที่ 
4/2562 ("คําส่ังหัวหนา คสช.") ใหเรียกคืนคล่ืนความถ่ีสําหรับโทรทัศนดิจิตตอล ซ่ึงเปนการเรียกคืนคล่ืนเพียงบางสวนอันสืบ
เนื่องมาจากเดิมจัดสรรไวสําหรับ 48 ชอง แตปจจุบันมีผูใชจริงเพียง 24 ชอง ดังนั้นการเรียกคืนคล่ืนจึงไมสงผลกระทบตอการ
ดําเนินงานของ SPTV นอกจากนี้ในคําส่ังหัวหนา คสช.ดังกลาวใหมีการคืนใบอนุญาตโทรทัศนดิจิตอลได โดยตองทําหนังสือ
แจงคืนตอสํานักงาน กสทช. ภายใน 30 วันนับจากวันประกาศคําส่ังหัวหนา คสช. หรือภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ซ่ึง
หลักเกณฑและเง่ือนไขการชดเชยอยูระหวางการพิจารณาของสํานักงาน กสทช. โดยเงินชดเชยจากการคืนใบอนุญาตโทรทัศน
ดิ จิ ต อ ล จ ะ ม า จ า ก ก า ร ป ร ะ มู ล ค ล่ื น กิ จ ก า ร โ ท ร ค ม น า ค ม  ซ่ึ 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 
ตามคําส่ังหัวหนา คสช. จะมีการชําระเงินทดแทนโดยยกเวนการชําระคาประมูลใบอนุญาตโทรทัศนดิจิตอลในงวด 5 และงวดที่ 
6 ซ่ึงงวดที่ 6 ยังไมครบกําหนดก็ไมตองชําระ สําหรับงวดที่ 5 มีผูประกอบการเพียง 3 รายที่ชําระแลวไดแก ชองสปริงนิวส ชอง
เวิรคพอยท และชอง 7 ก็จะไดคืน โดยผูประกอบการที่ยังไมไดชําระงวดที่ 4 ไวครบถวนก็ตองชําระภายใน 120 วันนับจากวัน
ประกาศคําส่ังหัวหนา คสช. ซ่ึงสํานักงาน กสทช. ก็จะไดเงินประมาณ 3,000 ลานบาท เพื่อนํามาชําระเงินทดแทนใหแก
ผูประกอบการ 3 รายที่ชําระงวดที่ 5 สําหรับงวดที่ 6 ที่ไมตองชําระ บริษัทฯ ก็จะมีการยกเลิกหนังสือคำประกันธนาคาร เพื่อนํา
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เงินที่วางไวคํ้าประกันประกันการชําระคาใบอนุญาต งวดที่ 6 คืนจากธนาคาร ซ่ึงจํานวนเงินทดแทนที่จะไดรับตามคําส่ังหัวหนา 
คสช. เบื้องตนประมาณ 476.572 ลานบาท นอกจากนี้จะไดรับการชวยเหลือคาบริการโครงขาย (MUX) ทั้งหมดนับต้ังแตเดือน
มิถุนายน 2563 ทั้งนี้มาตรการชวยเหลือเดิมคือ ชวยเหลือรอยละ 50 ของคาบริการโครงขาย ซ่ึงจะครบกําหนดในเดือน
พฤษภาคม 2563  
 ทั้งนี้เม่ือเปรียบเทียบมูลคากิจการที่เคยนําเสนอในที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2562 กับประโยชนที่ 
บริษัทฯ จะไดรับตามคําส่ังหัวหนา คสช. แลว มีรายละเอียดดังนี้ 

 
กรณีไมขายหุนให TVD 

ดําเนินธุรกิจเอง  
กรณีขายหุนให TVD  

กรณีไมขายหุนให TVD
ดําเนินธุรกิจเอง และไดรับ

ประโยชน ตาม คําสั่ง
หัวหนา คสช. 

มูลคากิจการ (Enterprise Value)  (328.47)  (156.53) 179.91  
สวนเพ่ิมของมูลคากิจการ - +171.95 +508.39

 
 ดังนั้นแมไมขายหุนให TVD และดําเนินธุรกิจตามแผนโครงสรางธุรกิจ มูลคากิจการก็จะเปนบวกอยูแลว ในสวน
การคืนใบอนุญาตโทรทัศนดิจิตอล ก็ตองพิจารณวา หากคืนแลวไดเงินชดเชยเกินกวามูลคาสวนเพิ่ม 500 ลานบาทตามที่ช้ีแจง
ขางตนหรือไม รวมถึงสวนงานเดิมตามแผนการปรับโครงสรางก็ยังคงมีอยู ซ่ึงบริษัทฯ สามารถนํา content ในเครือไปหารายได
ผานชองทางอื่นเพิ่มเติมไดดวย ดวยเหตุและขอเท็จจริงตามที่ไดนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ
ตรวจสอบจึงพิจารณาแลวเห็นชอบใหยุติการซ้ือขายหุนที่ SPC ถือใน SPTV ใหแก TVD 
โดยมีผูถือหุนซักถามและเสนอแนะดังตอไปนี้ 
นายภูวนารถ ณ สงขลา -ตัวแทนสมาคมสงเสริมนักลงทุนไทย  
 - ตามรายละเอียดที่นําเสนอเขาใจถึงเหตุของการยุติการเจรจา แตขอสอบถามความเปนไปไดของการคืน
ใบอนุญาตโทรทัศนดิจิตอล ซ่ึงฟงดูแลวเหมือนจะคืนมากกวาการไมคืน และหากไมคืนมูลคากิจการจะเปนอยางไร 
ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
 - อยูที่เงินชดเชยจากการคืนใบอนุญาตที่จะไดรับวา เกินกวา 500 ลานบาทหรือไม ซ่ึงหากไมคืนมูลคากิจการ
ปจจุบันก็อยูที่ประมาณ 463 ลานบาทอยูแลว ซ่ึงหากมีการคืนใบอนุญาตโทรทัศนดิจิตอลแลวมูลคากิจการก็จะเพิ่มขึ้นอีก แต
เนื่องจากปจจุบันยังไมมีความชัดเจนเก่ียวกับหลักเกณฑของ สํานักงาน กสทช. เก่ียวกับการชดเชยจากคืนใบอนุญาตโทรทัศน
ดิจิตอล ดังนั้นหากยังไมมีความแนนอนของหลักเกณฑการชดเชย บริษัทฯ จึงยังไมไดนํามูลคาการชดเชยมารวมเพื่อเสนอ
รายละเอียดในการประชุมคร้ังนี้  
นายภูวนารถ ณ สงขลา -ตัวแทนสมาคมสงเสริมนักลงทุนไทย  
 - สอบถามวา จะมีความชัดเจนเร่ืองมาตรการชดเชยจากสํานักงาน กสทช. ประมาณเม่ือใด และหากคืน
ใบอนุญาตโทรทัศนดิจิตอล บริษัทฯ มีแนวทางดําเนินธุรกิจตอไปอยางไร  
ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
 - ภายใน 1 เดือนก็นาจะมีความชัดเจนออกมา แมจะไมมีใบอนุญาตโทรทัศนดิจิตอล บริษัทฯ ยังคงมีสวนงานใน
ธุรกิจอื่น เชน ธุรกิจนิวเดียของบริษัท กรีนเน็ต 1282 จํากัด ธุรกิจหนังสือพิมพและจัดสัมมนาของบริษัท ฐานเศรษฐกิจ 
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มัลติมีเดีย จํากัด และธุรกิจชีวอนามัยและความปลอดภัยของบริษัท เอ็นไวรอนเมนทอล โซลูช่ัน อินทิเกรเตอร จํากัด ซ่ึงผล
ประกอบการของ 3 ธุรกิจนี้อยูที่ประมาณ 320 ลานบาท 
นายสมชาย  รังสีสกลสวัสดิ์ - ผูถือหุน 
 - ขอทราบรายละเอียดผลประโยชนระหวางการคืนและไมคืนใบอนุญาตโทรทัศนดิจิตอลอีกคร้ัง และการคืน
ใบอนุญาตโทรทัศนดิจิตตอลจําเปนตองขอมติอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนหรือไม โดยตนเองเห็นดวยกับการยุติการเจรจาการ
ซ้ือขายหุนกับ TVD 
ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
 - การจะตองขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนหรือไม ก็ตองพิจารณามูลคาของขนาดรายการ ซ่ึงบริษัทฯ จะปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑของกฎหมาย อยางไรก็ดี การคืนใบอนุญาตไมไดหมายความถึงการยุติหรือเลิกการดําเนินธุรกิจ เพราะสวน
ธุรกิจการผลิตรายการก็ยังคงอยู ซ่ึงหากเงินชดเชยจากการคืนใบอนุญาตโทรทัศนดิจิตอลนอยมาก บริษัทฯ ก็จะดําเนินธุรกิจ
ตามใบอนุญาตโทรทัศนดิจิตอลตอไป 

หมายเหตุ - วาระน้ีไมมีการลงคะแนนเน่ืองจากเปนวาระรับทราบ  

 มติ ที่ประชุมรับทราบการยุติการซ้ือขายหุนที่บริษัท สปริงนิวส คอรปอเรช่ัน จํากัด ถือใน บริษัท สปริงนิวส               
เทเลวิช่ัน จํากัด ใหแก บริษัท ทีวี ไดเร็ค จํากัด (มหาชน) 

วาระที่ 3 รับทราบผลการดําเนินงานประจําป 2561 
 ประธานเจาหนาที่บริหารแจงใหที่ประชุมทราบเก่ียวกับโครงสรางการถือหุนในบริษัทยอย ณ ปจจุบัน ดังนี้ 

 
  
 ทั้งนี้ปจจุบัน บริษัทฯ ไดเขาถือหุนใหญใน บริษัท สปริงนิวส เทเลวิช่ัน จํากัด แทนบริษัท สปริงนิวส คอรปอเรช่ัน 
จํากัด ซ่ึงจะทําใหการรับรูมูลคาสวนการลงทุนไดโดยตรง โดยผลการดําเนินงานในป 2561 ปรากฏในรายงานประจําปที่ไดจัดสง
ไปใหแกผูถือหุนทุกราย ซ่ึงในป 2561   ผลดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทยอยโดยสรุปมีดังนี้ 
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 หนวย: ลานบาท 

รายการ 
งบการเงินรวม 

31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2561 
รายไดจากการดําเนินงาน 374.34 592.34 
กําไร (ขาดทุน) -572.74 -273.65 
สินทรัพยรวม 1,379.65 1,135.40 
หนี้สินรวม 1,110.17 969.88 
สวนของผูถือหุน 269.48 165.15 
ขาดทุนตอหุน (บาท) *มูลคาหุนท่ีตราไวหุนละ 1 บาท -0.0177 -0.0039 

 ทั้งนี้สัดสวนรายไดจากการดําเนินงานในชวง 2 ปที่ผานมามีการเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญ โดยในป 2560 เพิ่มขึ้น
จากป 2559 ประมาณรอยละ 34 และสัดสวนรายไดของป 2561 เพิ่มจากป 2560 รอยละ 48 สัดสวนรายไดของสวนธุรกิจ
โทรทัศนเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 51 เปนผลมาจากการปรับเปล่ียนรูปแบบการดําเนินธุรกิจ การหาพันธมิตรทางธุรกิจ เชน TVD 
มาร วมผลิต รายการ  ในส วน  IT และ ส่ิง แวดลอมมี รายได ร อ ยละ  11 ส วนนิ ว มี เ ดียลดลงเ ห ลือ ร อยละ  1 8 
สวนหนังสือพิมพก็เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 20    

หมายเหตุ - วาระน้ีไมมีการลงคะแนนเน่ืองจากเปนวาระรับทราบ  

 มติ ที่ประชุมรับทราบผลการดําเนินงาน  

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกําไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จ และงบการเงินอ่ืนๆ 
ประจําป 2561 สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561  

 ประธานเจาหนาที่บริหารเสนอใหที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกําไรขาดทุนแบบ
เบ็ดเสร็จ และ งบการเงินอื่นๆ ประจําป 2561 ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผานการตรวจสอบและรับรองโดยไมมีเง่ือนไข
จากผูสอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ  ทั้งนี้ป 2561 บริษัทฯ มีสินทรัพยรวม 443.58 ลานบาท ซ่ึงลดลงจากปกอนอัน
เนื่องมาจากลูกหนี้การคาลดลง และมีสินทรัพยไมหมุนเวียนจํานวน 691.82 ลานบาท ซ่ึงลดลงจากปกอนเนื่องจากมีการบันทึก
ดอยคาเงินลงทุนระยะยาวจากการลงทุนใน NMG ดังนั้นบริษัทฯ มีสินทรัพยรวม 1,135.40 ลานบาท ในดานหนี้สิน บริษัทฯ มี
หนี้สินหมุนเวียน 952.42 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอนอันเนื่องมาจากการกูยืมเงินมาใชในการดําเนินการ หนี้สินไมหมุนเวียน 
17.46 ลานบาท ลดลงจากปกอนเนื่องจากหนี้คาใบอนุญาตโทรทัศนดิจิตอลลดลง ทั้งนี้หากใชสิทธิตามคําส่ังหัวหนา คสช.แลว 
ในปนี้หนี้สินไมหมุนเวียนก็จะคงเหลือเพียงผลประโยชนพนักงานและภาษีรอตัดบัญชี สวนของผูถือหุนลดลงรอยละ 38 จาก 
283.62 ลานบาท เปน 175.08 ลานบาท โดยมาจากผลขาดทุนจากการดําเนินงาน แตในทางกลับกันบริษัทฯ ไดรับการ reverse 
คาใบอนุญาตโทรทัศน ดิ จิตอล  198 ลานบาท  จึงทําใหสวนของผู ถือหุน ยังคงเปนบวก  ซ่ึ ง ก็ เปนไปตามแผนการ
แกไขมาตรการเคร่ืองหมาย C ปนี้บริษัทฯ มีกําไรขั้นตนเปนปแรกต้ังแตทําธุรกิจส่ือ โดยมีกําไรขั้นตน 51.83 ลานบาท และมี
ขาดทุนสุทธิ 273.65 ลานบาท คณะกรรมการจึงมีความเห็นใหนําเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 พิจารณา
อนุมัติงบการเงินดังกลาว รายละเอียดงบการเงิน ประจําป 2561 ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ปรากฏตามส่ิงที่มาดวย 2 
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โดยมีผูถือหุนซักถามและเสนอแนะดังตอไปนี้ 
นายภูวนารถ ณ สงขลา -ตัวแทนสมาคมสงเสริมนักลงทุนไทย  
 - ปจจุบันบริษัทฯ มีขาดทุนสะสมเปนจํานวนเงินเทาไหร และบริษัทฯ มีแนวทางแกไขผลการขาดทุนสะสมใน
ระยะยาวอยางไร และจะมีการเพิ่มทุนอีกหรือไม 
ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
 -ผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ 4,398.17 ลานบาท เบื้องตนบริษัทฯ ยังไมมีกําไรจากการดําเนินงาน ถาปรับ
โครงสรางเปนไปตามแผน ปนี้บริษัทฯ ก็อาจจะมีกําไรจากการดําเนินงาน ซ่ึงหากมีกําไรชัดเจน บริษัทฯ ก็จะพิจารณาลดขาดทุน
สะสมลง เพื่อเรงรัดการจายเงินปนผล การเพิ่มทุนที่ยังไมไดดําเนินการคงยังไมจําเปนในระยะส้ัน เนื่องจากสามารถใชแหลงเงิน
จากที่จะไดรับจากสํานักงาน กสทช. มาชําระหนี้ระยะส้ันได ดังนั้นอาจจะเหลือหนี้หมุนเวียนอีกเล็กนอย ทั้งนี้หากมีความชัดเจน
ของกําไร ก็อาจจะลดผลขาดทุนสะสมดวยการลดทุนจดทะเบียน 
นายสมชาย  รังสีสกลสวัสดิ์ - ผูถือหุน 
 - แมวา บริษัทฯ จะไดรับเงินจากสํานักงาน กสทช.ก็ตาม ก็นาจะไมเพียงพอที่จะลางผลขาดทุนสะสม ซ่ึงผูถือหุน
นาจะคาดหวังวา บริษัทฯ นาจะกลับมากําไรหลังมีมาตรการชวยเหลือของ สํานักงาน กสทช. ดังนั้นขอทราบแผนธุรกิจใน
อนาคต เนื่องจากเช่ือม่ันวา ทีมงานของบริษัทฯ มีศักยภาพที่จะบริหารธุรกิจใหมีกําไรได   
ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
 -  บริษัทฯ มีรายไดเติบโตตอเนื่องทุกป ซ่ึงเปนไปตามแผนที่บริษัทฯ ช้ีแจงกับผูถือหุนมาโดยตลอด ยอดรายไดโต
ขึ้นอยางเห็นไดชัด คาดวาปนี้บริษัทฯ นาจะมีกําไรจากการดําเนินงานได สวนมีกําไรแลวจะจายเงินปนผลได ตองลางขาดทุนสะ
สะสม ซ่ึงหากมีกําไรก็จะชวยลางขาดทุนสะสม แตหากจะเรงรัดไมตองรอนํากําไรเพียงอยางเดียวมาลางขาดทุนสะสม ก็คือการ
ลดทุนจดทะเบียน โดยผูถือหุนจะยังคงถือหุนจํานวนเทาเดิม แลวเอาสวนตางของทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลวมาลดทุนจด
ทะเบียนได เม่ือลดทุนจดทะเบียนแลว ก็นาจะลางขาดทุนสะสมไดหมด โดยวิธีนี้มีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ  
หลายแหงดําเนินการมาแลว  

หมายเหตุ - กอนเร่ิมลงมติในวาระท่ี 4 มีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเองและโดยการมอบฉันทะ เพ่ิมอีก 14 คน นับจํานวนหุนได 
732,990,600 หุน รวมเปนผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเองและโดยการมอบฉันทะจํานวน 57 คน นับจํานวนหุนไดรวมท้ังส้ิน 
34,606,440,940 หุน คิดเปนรอยละ 50.98 ของหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมด 

 - วาระน้ีตองไดรับมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเสียงขางมากรับรองงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกําไรขาดทุนแบบ
เบ็ดเสร็จ และงบการเงินอื่นๆ ประจําป 2561 ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่ประธานเจาหนาที่บริหารเสนอตอที่
ประชุมดวยคะแนนเสียงของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้ 

เห็นดวย  34,593,740,940 เสียง รอยละ 99.96 
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 
 ประธานเจาหนาที่บริหารเสนอตอที่ประชุมวา ตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด และขอบังคับของ 
บริษัทฯ หามมิใหจายเงินปนผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกําไร ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู หามมิให
จายเงินปนผล ดังนั้น เม่ือพิจารณาจากงบการเงินของบริษัท ปรากฎผลขาดทุนจากการดําเนินงานของบริษัท จํานวน 585.77
ลานบาท จึงทําใหไมสามารถจัดสรรกําไร สําหรับป 2561 ได  อีกทั้งการจายเงินปนผลนั้นตองจายจากผลกําไรเทานั้น ทําใหไม
สามารถจายเงินปนผลได จึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณางดจายเงินปนผล 

หมายเหตุ - วาระน้ีตองไดรับมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเสียงขางมากอนุมัติใหงดจายเงินปนผล ตามที่ประธานเจาหนาที่บริหาร
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 
บัตรเสีย  0 เสียง รอยละ 0.00 

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ 
 ประธานเจาหนาที่บริหารแถลงวา ตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอที่ 13  กําหนดวา ในการประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป ใหกรรมการออกจากตําแหนงจํานวนหนึ่งในสาม ซ่ึงกรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระในปนี้ มีจํานวน 3 คน 
ประกอบดวย 

6.1 ศาสตราจารยพิเศษประสพสุข  บุญเดช 
6.2 นายพินิจ  วุฒิพันธุ   
6.3 พลอาอากาศโทชาติชาย  รอดบุญพา 

 โดยคณะกรรมการบริษัทซ่ึงไมรวมกรรมการผูมีสวนไดเสีย  ไดพิจารณาประวัติและคุณสมบัติการเปนกรรมการ
ของกรรมการที่ตองออกตามวาระทั้ง 3 คน ตามที่คณะกรรมการสรรหาไดนําเสนอแลว เห็นวาเปนผูที่มีคุณสมบัติครบถวน ไมมี
ลักษณะตองหาม เปนผูที่มีความรูความสามารถและมีประสบการณอันจะเปนประโยชนตอการดําเนินงานของบริษัท จึง
เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562 พิจารณาเลือกต้ังกรรมการซ่ึงตองออกจากตําแหนงตามวาระทั้ง 3 
คน ดังกลาวเพื่อดํารงตําแหนงกรรมการตออีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้เนื่องจากศาสตราจายพิเศษประสพสุข   บุญเดช ไดแจงความ
ประสงคไมขอรับการแตงต้ังกลับเขาดํารงตําแหนงอีกวาระหนึ่งและไดลาออกจากตําแหนงกรรมการบริษัทต้ังแตวันที่ 10 
เมษายน 2562 ดังนั้นจึงเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562 พิจารณาเลือกต้ังนายพินิจ  วุฒิพันธุ และ   
พลอากาศโทชาติชาย  รอดบุญพา กรรมการซ่ึงตองออกจากตําแหนงตามวาระทั้ง 2 คน ดํารงตําแหนงกรรมการตออีกวาระหนึ่ง 
โดยการลงคะแนนจะดําเนินการดังนี้ 

 (1) ผูถือหุนมีคะแนนเสียงเทากับหุนที่ถือ (หนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง) 
 (2) ใหผูถือหุนออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคลไป 
 (3) ในกรณีที่คะแนนเสียงเทากัน ใหผูที่เปนประธานที่ประชุมเปนผูออกเสียงช้ีขาด 
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หมายเหตุ - ประธานฯ เชิญกรรมการท่ีออกตามวาระออกนอกหองประชุมระหวางการดําเนินการประชุมในวาระท่ี 6 และเชิญกลับเขาหอง

ประชุมเมื่อดําเนินการลงมติเรียบรอย 
 - วาระน้ีตองไดรับมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเสียงของมากเลือกต้ังนายพินิจ  วุฒิพันธุ และพลอากาศโทชาติชาย               
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 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ ป 2562 
 ประธานเจาหนาที่บริหารแถลงวา บริษัทฯ มีนโยบายในการกําหนดคาตอบแทนกรรมการและกรรมการ           
ชุดยอยใหอยูในระดับที่เหมาะสมและสอดคลองกับภาระหนาที่ในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชนสูงสุด ซ่ึงเปนอัตราเทากับอัตรา
คาตอบแทนกรรมการที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 และคงอัตราคาตอบแทนเดียวกันมา 7 ป  ซ่ึงจะ
ประกอบดวยคาตอบแทนรายเดือนและคาเบี้ยประชุมเปนรายคร้ัง ดังนี้ 
 

หนวย:บาท 

คาตอบแทน 2561 2562 
(ปท่ีเสนอ) 

คาตอบแทนกรรมการจายเปนรายเดือน   
ประธานกรรมการ 35,000.00 35,000.00 
กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร 30,000.00 30,000.00 
กรรมการที่เปนผูบริหารไมไดรับคาตอบแทนรายเดือน 

คาเบี้ยประชุมจายรายคร้ังที่เขารวมประชุม   
คาเบี้ยประชุมกรรมการ (ตอคร้ัง)   
กรรมการที่เปนผูบริหาร 6,000.00 6,000.00 
กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหารไมไดรับคาเบื้ยประชุม 
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คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ตอคร้ัง)   
ประธานกรรมการตรวจสอบ 8,000.00 8,000.00 
กรรมการตรวจสอบ 6,000.00 6,000.00 
คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและคาตอบแทน (ตอคร้ัง)   
ประธานกรรมการ 8,000.00 8,000.00 
กรรมการ 6,000.00 6,000.00 
คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดยอยอื่นๆ (ตอคร้ัง)   
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 ซ่ึงรายงานคาตอบแทนประธานกรรมการทานเดิมคือ 420,000 บาท ซ่ึงแตกตางกัน เกิดจากเหตุใด 
ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

 - เร่ืองดังกลาวมีคนเขาใจคลาดเคล่ือนคอนขางมาก คาตอบแทนที่ระบุในรายงานประจําป ซ่ึงเปนแบบของ
สํานักงาน กลต. คือ จํานวนคาตอบแทนรายเดือนตลอดทั้งป ซ่ึงในปหนาอาจจะระบุรายละเอียดเพิ่มเติมใหชัดเจนวา เปน
คาตอบแทนรายเดือนจายทั้งป คือ 35,000 บาท คูณดวย 12 เดือน คือ 420,000 บาท โดยบริษัทจดทะเบียนหลายแหงก็เจอ            
ขอสงสัยแบบเดียวกัน ดังนั้นคาตอบแทนไมใชเดือนละ 420,000 บาท 

หมายเหต ุ - วาระน้ีตองไดรับมติดวยคะแนนเสียงสองในสามของผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 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 เพื่อพิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีแหง
บริษัท ซีดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จํากัด เปนผูสอบบัญชีประจําป 2562 โดยกําหนดใหผูสอบบัญชีคนหนึ่งดังตอไปนี้เปนผูทําการ
สอบทาน ตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทฯ และลงนามในรายงานผูสอบบัญชี  
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รายนามผูสอบบัญชี เลขทะเบียนใบอนุญาต จํานวนปที่สอบบัญชีของบริษัทฯ 

1. นางสาววรรญา  พุทธเสถียร   4387 3 ป (ป 2557-2559) 
2. นายเชิดสกุล อนมงคล 7195 ยังไมเคยลงลายมือช่ือในงบการเงิน 
3. นางสาววราภรณ  อินทรประสิทธิ์ 7881 2 ป (ป 2560-2561) 
4. นางสาวชลธิชา เลิศวิไล 12258 ยังไมเคยลงลายมือช่ือในงบการเงิน 
5. นางสาววราภรณ   พันธภักดีนุพงษ 12261 ยังไมเคยลงลายมือช่ือในงบการเงิน 
6. นางสาววรวิษฎา วาดวารี 12026 ยังไมเคยลงลายมือช่ือในงบการเงิน 

 โดยกําหนดคาสอบบัญชีของรอบปบัญชี 2562 ของกลุมบริษัทเปนจํานวนเงินไมเกิน 3,735,000  บาท เม่ือ
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
การมีการเปล่ียนแปลงมาตรฐานการบัญชีใหมหลายฉบับ และเพื่อใหรายงานทางการเงินตางๆ ของบริษัทฯ และบริษัทยอย 
เปนไปตามมาตรฐานเดียวกัน ผูสอบบัญชีแหงบริษัท  ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จํากัด จึงเปนผูสอบบัญชีของบริษัทยอยประจําป 
2562 ดวยเชนกัน 

ตารางเปรียบเทียบคาสอบบัญชีของบริษัทในปที่ผานมา 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
โดยมีผูถือหุนซักถามและเสนอแนะดังตอไปนี้ 
นายสมชาย  รังสีสกลสวัสดิ์ - ผูถือหุน  
 - เนื่องจากผลประกอบการของบริษัทฯ มีผลขาดทุน แตคาสอบบัญชีกลับเพิ่มขึ้นทุกป จึงขอสอบถามถึงสาเหตุ
การปรับอัตราคาสอบบัญชีเพิ่มขึ้น ไมแนใจวามีการตอรองแลวหรือไม 

ลําดับ 
 

รายช่ือบริษัท 

  คาสอบบัญชี 
2560 2561 

 
2562 

(ปท่ีเสนอ) 
1 บริษัทนิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 1,350,000 1,390,000 1,440,000 
 บริษัทยอย   

2 บริษัท สปริงนิวส คอรปอเรช่ัน จํากัด 600,000 650,000 400,000 
3 บริษัท เอ็นไวรอนเมนทอล โซลูช่ัน อินทิเกรเตอร จํากัด 345,000 385,000 385,000 
4 บริษัท ซิงค เทคโนโลยี จํากัด 170,000 170,000 80,000 
5 บริษัท นิวส เน็ตเวิรค มัลติมีเดีย จํากัด 180,000 200,000 80,000 
6 บริษัท รวมมือรวมใจ จํากัด 250,000 100,000 100,000 
7 บริษัท สปริงนิวส เทเลวิช่ัน จํากัด 160,000 170,000 450,000 
8 บริษัท กรีนเน็ต 1282 จํากัด  300,000 350,000 400,000 
9 บริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดียจํากัด 310,000 345,000 400,000 

รวม   3,665,000 3,760,000 3,735,000 
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ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
 - 3 ปที่ผานมา รายการทางบัญชีของกลุมบริษัทเพิ่มขึ้นมาก รวมถึงแนวโนมรายไดของกลุมบริษัทก็เพิ่มขึ้น การ
ทํารายการระหวางกันของงบการเงินรวมก็มีมากขึ้น ในสวนธุรกิจส่ือและธุรกิจชีวอนามัยและส่ิงแวดลอมก็มีรายไดที่หลากหลาย
มากขึ้นกวาเดิม 
ตัวแทนผูสอบบัญชี 
 - การกําหนดคาสอบบัญชีจะพิจารณาตามจํานวนรายการที่ตองเขาไปตรวจสอบและช่ัวโมงการทํางานของ
ผูสอบบัญชี ซ่ึงแตละบริษัทก็มีความหลากหลายทางธุรกิจมากขึ้น หรือหากมีการปรับรูปแบบธุรกิจ ก็จําเปนตองตรวจสอบและ
ใชช่ัวโมงการทํางานมากขึ้น และหากธุรกิจไหนมีรายการหรือความหลากหลายลดลง คาสอบบัญชีก็จะลดลง เชน บริษัท ซิงค 
เทคโนโลยี จํากัด และบริษัท นิวส เน็ตเวิรค มัลติมีเดีย จํากัด  
นายสมชาย  รังสีสกลสวัสดิ์ - ผูถือหุน  
 - จากที่ผูสอบบัญชีช้ีแจง หากเปนปแรกไมเคยตรวจสอบ คาสอบบัญชีก็จะสูง เพราะตองศึกษาและตรวจสอบ
คอนขางมาก แตหากปตอๆ ไป ก็ควรลดลงใชหรือไม เพราะไดเคยตรวจสอบและเขาใจรายการของบริษัทแลว 
ตัวแทนผูสอบบัญชี 
 - การกําหนดคาสอบบัญชีในแตละป ผูสอบบัญชีจะมีการหารือกับฝายบริหารถึงรูปแบบธุรกิจและประมาณการ
ของรายการที่จะเกิดขึ้นในปนั้นๆ ดังนั้นไมเก่ียวกับวาไดเคยตรวจสอบแลวหรือไมเพียงอยางเดียว แตขึ้นอยูกับจํานวนรายการที่
ไดมีการหารือรวมกับฝายบริหารดวย 

หมายเหตุ - วาระน้ีตองไดรับมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเสียงขางมากอนุมัติแตงต้ัง นางสาววรรญา  พุทธเสถียร  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 และกําหนดคาสอบบัญชีในสวนของบริษัท เปนจํานวนไมเกิน 1,440,000 บาท โดยไมรวมคาใชจาย
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 เร่ืองอ่ืนๆ (ถามี) 
 ไมมีผูถือหุนทานใดเสนอเร่ืองอื่นใดใหที่ประชุมพิจารณา  

โดยมีผูถือหุนเสนอแนะดังตอไปนี้ 
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นายสมชาย  รังสีสกลสวัสดิ์ - ผูถือหุน  
 - จากที่ติดตาม บริษัทฯ มีภาระหนี้คอนขางสูง ซ่ึงปจจุบันส่ือก็มีการปรับเปล่ียนรูปแบบคอนขางมาก รวมถึง
พฤติกรรมผูบริโภคก็เปล่ียนไป แตก็มีความเช่ือม่ันในประสบการณและศักยภาพของทีมงานของบริษัทฯ จึงฝากขอเสนอแนะวา 
ควรปรับเปล่ียนวิธีการนําเสนอส่ือแบบใหม รวมถึงชองทางส่ือใหมๆ เพื่อตอบโจทยผูบริโภค สวนไหนที่ไมจําเปนก็ควรลด
คาใชจาย ก็นาจะชวยใหผลประกอบการของบริษัทฯ กลับมาเปนที่นาพอใจได 

 ประธานฯ กลาวขอบคุณผูถือหุนที่สละเวลามาเขารวมประชุมและอวยพรเนื่องในเทศกาลสงกรานตและวันขึ้นป
ใหมของไทย 

 ปดประชุม เวลา 15.05 น. 
 
 
        …………--ลายมือช่ือ--………… 
    (นายโกศล  โพธิ์สุวรรณ) 
     ประธานฯ 
 
  
                     …………--ลายมือช่ือ--………… 
                                (นางสาวณิชชา มีสุข) 
                                  ผูบันทึกการประชุม 


