รายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2562
ของ
บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
เวลาและสถานที่
ประชุมเมื่อวันศุกรที่ 5 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ หอง Garden 2-4 โรงแรมเซ็นจูรี่ พารค เลขที่ 9 ถนน
ราชปรารภ 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
ประธานเจาหนาที่บริหาร กลาวตอนรับผูถือหุนและแนะนํากรรมการที่เขารวมประชุม โดยมีกรรมการเขารวมประชุม
8 ทาน จากทั้งหมด 8 ทาน หรือคิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนกรรมการทั้งหมดและแถลงประชุมวา มีผูถือหุนเขารวมประชุม
ดวยตนเองเปนจํานวน 67 คน และโดยการมอบฉันทะจํานวน 47 คน รวมจํานวน 114 คน นับจํานวนหุนได 33,138,186,796
หุน คิดเปนรอยละ 48.81 ของหุนที่จําหนายไดทั้งหมดของบริษัทฯ จํานวน 67,887,512,266 หุน ซึ่งเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวน
หุนที่จําหนายได ทั้งหมดของ บริษัทฯ ครบเป นองคป ระชุม นายโกศล โพธิ์สุวรรณ ประธานกรรมการ เปนประธานที่ประชุ ม
(ประธานฯ) โดยประธานฯ กล า วเป ด ประชุ ม เวลา 14.09 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
2. เพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนน บริษัทฯ จะใชบัตรลงคะแนนเฉพาะ ในกรณีที่ผูถือหุนไมเห็นดวยหรืองดออก
เสียงเทานั้น และจะนําเอาคะแนนเสียงที่ได หักออกจากจํานวนหุนของผูถือหุนทั้งหมดที่เขารวมประชุมในแตละวาระ โดยใน
การประชุมครั้งนี้มี 3 วาระ
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3. การพิจารณาในแตละวาระ ประธานฯ จะเปนผูสอบถามเพื่อใหผูที่ไมเห็นดวยหรืองดออกเสียง ลงคะแนนเสียง
โดยการลงนามในบัตรลงคะแนน แลวใหผูที่ไมเห็นดวยหรืองดออกเสียงยกมือเพื่อใหเจาหนาที่เก็บรวบรวมบัตรลงคะแนน
4. ในกรณีมอบฉันทะ
4.1 ผูรับมอบฉันทะจะตองออกเสียงลงคะแนนตามที่ผูมอบฉันทะระบุไวในหนังสือมอบฉันทะเทานั้น
4.2 หากผูมอบฉันทะไม ไดระบุความประสงคในการออกเสีย งลงคะแนนในวาระใดไวใ นหนังสือ มอบฉันทะ
หรื อ ระบุ ไ ว ไ ม ชั ด เจน หรื อ ในกรณี ที่ ก ารประชุ ม มี ก ารพิ จ ารณาหรื อ ลงมติ ใ นเรื่ อ งอื่ น ใดนอกเหนื อ จากที่ ระบุ ไ ว ใ นหนั ง สื อ
มอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด ผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนได
ตามที่เห็นสมควร
5. ในระหวางการประชุ ม หากมีผูถื อหุนเขามารวมประชุ มเพิ่ม บริ ษัทฯ จะนับ จํานวนผูถื อหุนและจํา นวนหุนใหม
ทุกครั้งที่มีผูถือหุ นเขามารวมประชุมเพิ่ม โดยผู ถือหุนทานที่เข ามาใหมในระหวางการประชุม สามารถออกเสี ยงลงคะแนนได
เฉพาะวาระที่ยังไมลงมติในที่ประชุมเทานั้น 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. 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
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562
ประธานเจาหนาที่บริหารเสนอใหที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562 ที่ประชุม
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ใหที่ประชุมพิจารณารับรอง รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 1 ซึ่งบริษัทฯ ไดมีการบันทึก
รายงานไวอยางถูกตอง และไดนําสงตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและกระทรวงพาณิชยภายในระยะเวลาที่กฎหมาย
กําหนด พรอมทั้งเผยแพรในเว็บไซทของบริษัทฯ แลว
วาระที่ 1

หมายเหตุ

- ก อนเริ่ ม ลงมติ ใ นวาระที่ 1 มี ผูถื อหุ น เข าร ว มประชุ มด วยตนเองและโดยการมอบฉั นทะ เพิ่ม อีก 10 คน นับ จํา นวนหุน ได
132,240,284 หุน รวมเปนผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเองและโดยการมอบฉันทะจํานวน 124 คน นับจํานวนหุนไดรวมทั้งสิ้น
33,270,427,080 หุน คิดเปนรอยละ 49.01 ของหุนที่จําหนายไดทั้งหมด
- วาระนี้ตองไดรับมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562 ดวย
คะแนนเสียงของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้
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เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

33,270,427,080
0
0
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ

100.00
0.00
0.00
0.00

พิจ ารณาใหสั ต ยาบั นการเขาทํ ารายการคื นใบอนุ ญาตให ใช ค ลื่น ความถี่ เพื่อ ให บ ริก ารโทรทั ศน ใน
ระบบดิ จิ ต อล ประเภทบริ ก ารทางธุ ร กิ จ ระดั บ ชาติ (หมวดหมู ข าวสารและสาระ) ของ บริ ษั ท
สปริงนิวส เทเลวิชั่น จํากัด (บริษัทยอย)
ประธานเจ า หน า ที่ บ ริ ห ารชี้ แ จงต อ ที่ ป ระชุ ม ว า สื บ เนื่ อ งจากคํ า สั่ ง หั ว หน า คณะรั ก ษาความสงบแห ง ชาติ
ที่ 4/2562 เรื่อง มาตรการแกไขปญหาการประกอบกิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม วันที่ 11 เมษายน 2562 ("คําสั่ง
หั ว หน า คสช.”) รวมถึ ง ประกาศ กสทช. เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ วิ ธี การและเงื่ อ นไขการจ า ยค า ชดเชย อั น เนื่ อ งมาจากการคื น
ใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่เพื่อใหบริการโทรทัศนในระบบดิจิตอล วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ("ประกาศ กสทช.") ที่มีแนวทางให
ผูรับใบอนุญาตสามารถแจงความประสงคขอคืนใบอนุญาตฯ ได โดยใหแจงเปนหนังสือไปยัง กสทช. ภายใน 30 วัน นับตั้งแต
วันที่ คําสั่งหั วหนา คสช. มีผลใชบังคั บ หรือภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ดังนั้น บริษัทฯ จึงไดจัดประชุมคณะกรรมการ
บริษัท ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 เพื่อพิจารณาและไดมีมติอนุมัติ ใหบริษัท สปริงนิวส เทเลวิชั่น จํากัด (หรือ
“SPTV”) (บริษัทยอย โดยบริษัทฯ ถือหุนรอยละ 99.9994) คืนใบอนุญาตฯ ใหแก กสทช. โดย SPTV ไดยื่นความประสงคขอคืน
ใบอนุญาตฯ ตอ กสทช. เมื่อวั นที่ 10 พฤษภาคม 2562 โดยที่การแจงความประสงคขอคืนใบอนุญาตฯ ดังกลาวถือเปนการ
ยกเลิกใบอนุญาตใหประกอบกิจการโทรทัศนภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลของ SPTV ดวย โดย SPTV จะไดรับคาตอบแทนเปน
คาชดเชยตามคํ าสั่งหัวหนา คสช. และประกาศ กสทช. จํา นวนเงินประมาณ 949.70 ลา นบาท อยางไรก็ดี SPTV จะยังคงมี
หนาที่ออกอากาศตอไปจนกวาจะไดรับความ เห็นชอบการคืนใบอนุญาตฯ และกําหนดวันยุติการใหบริการ จาก กสทช.
การดํ า เนิ น การดั ง กล า วข า งต น เป น ไปตามประกาศคณะกรรมการกํ า กั บ ตลาดทุ น ที่ ทจ. 20/2551 เรื่ อ ง
หลั กเกณฑ ในการทํ ารายการที่ มีนั ยสํ า คัญที่เ ข าข า ยเปน การไดม าหรื อจํ าหน ายไปซึ่ งทรั พย สิน ลงวั นที่ 31 สิ ง หาคม 2551
(รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การเปดเผยขอมูลและการ
ปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (รวมทั้งที่มีการ
แกไขเพิ่มเติม) ซึ่งกําหนดใหบริษัทฯ มีหนาที่เปดเผยขอมูลตามสารสนเทศที่กําหนด แตงตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให
ความเห็น ตอ การทํ ารายการจํา หน ายไปซึ่งสิ นทรัพ ย และจั ดให มีการประชุ มผู ถือ หุนเพื่อ พิจ ารณาอนุ มัติการเข าทํ ารายการ
จําหนายไปซึ่งสินทรัพย โดยตองไดรับมติเห็นชอบจากที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียง
ทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากเปนรายการจําหนายไปซึ่งสินทรัพย ประเภทที่ 1 โดย
มีขนาดรายการสูงสุดเทากับรอยละ 83.64 ซึ่งคํานวณตามเกณฑมูลคารวมของสิ่งตอบแทน เปรียบเทียบกับสินทรัพยรวมของ
บริ ษั ท ฯ (ตามงบการเงิ น ประจํ า ป 2561 สิ้ น สุ ด ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2561) แต เ นื่ อ งจาก กสทช. ได กํ า หนดให แ จ ง คื น
ใบอนุญาตฯ ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ทําใหบริษัทฯ ไมสามารถนําเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติรายการ
จําหนายไปไดกอนที่ SPTV แจงคืนใบอนุญาตฯ ตอ กสทช. จึงจําเปนตองเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติใหสัตยาบัน
การเขาทํารายการในครั้งนี้แทน
ทั้งนี้ เมื่อ วัน ที่ 25 มิถุน ายน 2562 ที่ ประชุมคณะกรรมการ กสทช. ได มีม ติเห็ นชอบการคื นใบอนุ ญาตฯ ของ
SPTV และกําหนดให SPTV ยุติการใหบริการในวันที่ 16 สิงหาคม 2562 หรือใหดําเนินการออกอากาศถึงเวลา 24.00 น. ของ
วันที่ 15 สิงหาคม 2562 ซึ่ง SPTV จะเริ่มตนการเยียวยาผูใชบริการตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เปนตนไป โดยจะมีระยะเวลา
วาระที่ 2
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เยียวยาผูบริโภคประมาณ 45 วัน สําหรับเงินชดเชยและเงินทดแทนที่จะไดรับจาก กสทช. นั้น กรณีไมคืนไมอนุญาตจะไดรับเงิน
ประมาณ 461.20 ล า นบาท กรณี คืน ใบอนุ ญ าตฯ จะไดรับ เงิ น ประมาณ 940.15 ลา นบาท ดัง นั้ น ผลประโยชน ก รณี ที่ คื น
ใบอนุญ าตฯ จะสูงกวาการไมคืนใบอนุญาตฯ ประมาณ 500 ลานบาท โดย News ไดมีการปรับโครงสร างธุรกิจ ให มีความ
คลองตัวมาหลายครั้ง โดยยังคงเหลือธุรกิจที่มีศักยภาพและยังทํากําไรตอไปได การคืนใบอนุญาตฯ จะทําใหปลดภาระหนี้สิน
จากการประกอบธุรกิจไปไดทั้งหมด และทําใหมีเงินสดเหลือเปนเงินทุนหมุนเวียนใหกับบริษัทยอยอื่นที่ยังเหลืออยู รวมทั้งกําจัด
ความเสี่ยงจากความไมแนนอนของธุรกิจสื่อโทรทัศน และสามารถรับรูกําไรทางบัญชีจากการคืนใบอนุญาตฯ ซึ่งจะชวยใหสวน
ของผูถือหุนตามงบการเงินรวมดีขึ้น นอกจากนี้แมวาจะมีการคืนใบอนุญาตฯ แลว ก็ตาม แตในกลุมธุรกิจสื่อก็ยังคงจะมีการ
ดําเนิน ธุรกิจ ตอไปโดยจะเนนที่สื่อดิจิต อลและสื่อออนไลน รวมถึ งการจัดอีเว นทตา งๆ โดยในส วนของบริษัท กรีน เน็ต 1282
จํากัด จะปรับโครงสรางธุรกิจไปเปน call center ใหแกผูประกอบการขายสินคาผานสื่อโทรทัศน (Home Shopping) และบริษัท
เอ็นไวรอนเมนทอล โซลูชั่น อินทิเกรเตอร จํากัด (ESI) ก็จะดําเนินธุรกิจดานชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม โดย ESI เปนหนึ่งไมกี่
รายที่ไดรับใบอนุญาตจากกรมควบคุมมลพิษในการประกอบธุรกิจดานชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม
ในการดําเนินการดังกลาว บริษัทฯ ไดแตงตั้งใหบริษัท อวานการด แคปปตอล จํากัด ซึ่งเปนที่ปรึกษาทางการ
เงินที่อยูในบัญชีที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เปนที่ปรึกษาทางการ
เงินอิสระ เพื่อใหความเห็นตอการเขาทํารายการคืนใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่เพื่อใหบริการโทรทัศนในระบบดิจิตอล ประเภท
บริการทางธุรกิจ ระดับชาติ (หมวดหมูขาวสารและสาระ) ของ SPTV ซึ่งเปนการทํารายการจําหนายไปซึ่งสินทรัพย รายละเอียด
ปรากฏตามรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการจําหนายไปซึ่งสินทรัพยของบริษัท สปริงนิวส เทเลวิชั่น
จํากัด สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 2 ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา กลุมบริษัทและผูถือหุนจะไดรับประโยชนจากการ
ทํา รายการครั้ ง นี้ มากกว า การไม ทํ า รายการทั้ งในแง ข องการประกอบธุ รกิจ และราคา ดั ง นั้ นผู ถื อ หุ น ควรลงมติ เห็ น ชอบให
สัตยาบันในการทํารายการครั้งนี้ โดยรายละเอียดของการทํารายการคืนใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่เพื่อใหบริการโทรทัศนใน
ระบบดิจิ ตอล ประเภทบริ การทางธุรกิจ ระดั บชาติ (หมวดหมูขา วสารและสาระ) ของ SPTV ซึ่ งเปนรายการจํ าหน ายไปซึ่ ง
สินทรัพย รายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศของบริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) เรื่อง การจําหนายไปซึ่ง
สินทรัพยของบริษัท สปริงนิวส เทเลวิชั่น จํากัด (บริษัทยอย) สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 3
โดยมีผูถือหุนซักถามและเสนอแนะดังตอไปนี้
นายฐิติพงศ โสภณอุดมพร-ผูถือหุน
- ขอสอบถามแผนการใชเงินชดเชยและเงินทดแทนที่จะไดรับจาก กสทช. วาจะนําไปใชเพื่อวัตถุประสงคใดบาง
และจะมีคาใชจายเพิ่มเติมมาตรการเยียวยาที่ กสทช. กําหนดหรือไม ทั้งนี้ตามรายงานของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ แมวาจะ
คืนใบอนุญาตฯ หรือไม บริษัทฯ ก็ยังมีคงมีผลขาดทุน ไมทราบวา มีแนวทางแกไขอยางไร เพื่อใหผลดําเนินงานเปนกําไร
ประธานเจาหนาที่บริหาร
- ตามหนังสือเชิญประชุม ในสิ่งทีสงมาดวย 3 ขอ 4 ไดมีการชี้แจงเกี่ยวกับหนี้สินทั้งหมดของกลุมบริษัท ในขอ
4.2 และ 4.3 จะเปนหนี้ที่บริษัทฯ ตองชําระ อันเนื่องมาจากบริษัทฯ ไมไดมีการเพิ่มทุนตามที่เคยไดรับอนุมัติจากที่ประชุมในชวง
ทีผานมา จึงมีความจําเปนในการกูยืมเงินมาใชในกิจการของกลุมบริษัท โดยภาระหนี้ (เงินตน) ณ ปจจุบันประมาณ 592 ลาน
บาท เมื่อไดรับ เงินจาก กสทช. ก็จ ะนํามาใช คืนทั้ง หมด โดยจะใช คืนตามลํา ดับตามที่ได รับเงินจาก กสทช. โดยในสว นแรก
กสทช. จะคืนหนังสือค้ํา ประกันการชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาตฯ งวดที่ 6 กอน สวนที่ 2 จะเปนเงินคาชดเชยจากการคื น
ใบอนุญาตฯ ซึ่งจะไดรับเมื่อยุติการออกอากาศ และสวนที่ 3 (สุดทาย) จะเปนสวนเงินคาธรรมเนียมใบอนุญาตฯ งวดที่ 5 ที่
บริ ษั ท ฯ ได ชํ า ระไปแล ว แต ไ ด รับ ยกเว น ก็ จ ะได คื น โดยเบื้ อ งต น น า จะใช เ วลาประมาณ 60 วั น เนื่ อ งจากจะต อ งรอให
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ผู ป ระกอบการโทรทั ศ น ดิ จิ ต อลที่ ยั ง ไม ไ ด ชํ า ระค า ธรรมเนี ย มใบอนุ ญ าตฯ งวดที่ 4 ประมาณ 20 ราย นํ า เงิ น มาชํ า ระ
คาธรรมเนียมงวดที่ 4 ใหครบถวนกอน ซึ่งจะครบกําหนดชําระในเดือนสิงหาคม 2562 ดังนั้นเมื่อไดรับเงินจาก กสทช. กลุ ม
บริษัทก็จะทยอยคืนหนี้ที่คางชําระ โดยไมตองมีการเพิ่มทุน
- สําหรับภาระคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตจากการยุติการออกอากาศ เชน คาปรับจากการยกเลิกสัญญา
ดาวเทียมกอนครบกําหนด การคืนพื้นที่สํานักงาน และสิ่งที่สงมาดวย 3 หนา 27/58 จะมีการชี้แจงรายละเอียดหนี้สินภาระ
ผูกพันกับบุคคลอื่นจํานวน 45 ลานบาท เปนภาระผูกพันตามโครงการกับสมาคมวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อ (ประเทศไทย) เพื่อทํา

rating รวมกัน แตไดมีการยุติโครงการไปลว และยังคงมีภาระผูกพันตามสัญญาเหลืออยูอีก 45 ลานบาท ซึ่งเมื่อมีการ
ยกเลิกโครงการไปแลว บริษัทฯ ก็ไมมีภาระผูกพันที่จะตองชําระเงินดังกลาวแตอยางใด
- ในสวนคาใชจายในการเลิกจางพนักงาน เนื่องจากชองสปริงนิวสไดมีการปรับโครงสรางธุรกิจโดยไมมี
การผลิต content เอง โดยมีการจางกลุม Nation ผลิตภายใตชื่อ สปริงนิวส รวมถึงมีการเลิกจางพนักงานไปตั้งแตกอน
ขอคืนใบอนุญาตฯ ปจจุบันมีพนักงานอยูไมกี่คน ซึ่งหากมีการยุติการออกอากาศ ก็อาจจะหารือกับพันธมิตรในการรับ
โอนพนักงานไปทํางานในตําแหนงที่วางอยู ดังนั้นหากตองจายคาใชจายที่เปนคาชดเชยจากการเลิกจางพนักงาน ก็ไม
นาจะเกิน 5 ลานบาท
- สําหรับเงินสดสวนที่เหลือ จากการชําระคาใชจายทุกสวนตามที่กลาวมาแลวประมาณ 200 ลานบาท
บริษัท ฯ ก็ จะนํ ามาบริห ารเพื่อพั ฒนาการสรา งรายได ของบริษั ทยอ ยที่เหลืออยู ไดแก (1) ESI (บริษั ท เอ็นไวรอน
เมนทอล โซลูชั่น อินทิเกรเตอร จํากัด) ซึ่งปที่แลวทํารายไดไดนอยเนื่องมาจากไมมีเงินทุนหมุนเวียนในการทําโครงการ
เพราะการทําโครงการจําเปนตองใชเงินลงทุนกอน ดังนั้นเงินสวนหนึ่งก็จะนําไปใชเปนเงินทุนเพื่อให ESI ประมูลงาน
โครงการใหญๆ ในชวงปที่ผานมา ESI ทําไดเพียงโครงการเล็กๆ รวมถึงผลขาดทุนของ ESI สวนใหญจะมาจากคาเสื่อม
ราคา ซึ่งหากมีเงินทุนในการทําโครงการ ก็เชื่อวา ESI จะสามารถทําผลกําไรไดไมยาก ดังนั้นจากนี้ไป บริษัทฯ จะเนน
ขยายศั กยภาพธุรกิ จของ ESI เพราะการลงทุ นของ ESI มีทั้ งส วน hardware และ software โดยเฉพาะอยา งยิ่ ง
software ที่เปน application ตางๆ ที่สอดรับกับแนวโนมธุรกิจในปจจุบัน (2) บริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จํากัด
ผลการดํ าเนิน งานขาดทุ นส วนใหญมาจากภาระดอกเบี้ ยเงิน กูยืมบริ ษัท แม เพื่อ นํา ไปจ ายคา ตอบแทนสัญญาใช
เครื่องหมายการคาฐานเศรษฐกิจเปนระยะ 30 ป ซึ่งโดยขอเท็จจริงบริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จํากัด มี EBIDA
เปนบวก ดังนั้นการทํากําไรก็ไมนาจะยากเชนกัน และ (3) บริษัท กรีนเน็ต 1282 จํากัด ยังมีขอจํากัดของ facebook ซึ่ง
รายไดรอยละ 80 ของบริษัท กรีนเน็ต 1282 จํากัด มาจาก facebook แตเมื่อ facebook มีการจํากัดการเขาถึงจึงทําให
รายไดลดลงอยางมีนัยยะสําคัญ ก็จําเปนจะตองเรงแกไขรายได เบื้องตนไดแกไขโดยสวนแรก บริษัท กรีนเน็ต 1282
จํา กั ด ได ทํ าสั ญญาบริ ห ารสื่ อ นิ วมี เ ดี ยให กับ กลุ ม Nation และส ว นที่ สองใหบ ริ ก ารเป น call center กั บ home
shopping แหงหนึ่ง ซึ่งจะออกอากาศหลักในชองเนชั่น ดังนั้นในอนาคตรายไดของบริษัท กรีนเน็ต 1282 จํากัด จะมา
จากการแบงรายได (Revenue Sharing) กับกลุม Nation และการเปน call center นอกจากนี้บริษัทฯ อยูระหวางการ
เจรจากับกลุม Nation เพื่อรวมกันพัฒนาศักยภาพการนําเสนอขาวสารและสื่อที่มีอยูเพื่อสรางเปน platform รวมกัน
โดยจะเปนการทําประโยชนในการบริหารจัดการสื่อโซเชี่ยลและสื่อออนไลนที่มีอยูกระจัดกระจาย และปจจุบนั แตละสือ่
แตละเพจผูติดตามหลายลานคน เชน สปริงนิวส มีคนติดตามประมาณ 3 ลานคน ขอบสนาม มีคนติดตามประมาณ 6
ลานคน ซึ่งหากนํามารวมและมีการใชขอมูลรวมกันก็นาจะเกิดประโยชนได เพียงแตยังตองใชระยะเวลาในการพัฒนา
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อีกสักระยะ เพราะตองใชนักวิเคราะหขอมูล (Data Scientist) เพื่อวิเคราะหวาควรจะพัฒนาในรูปแบบใด กลาวคือ จะ
ใชการลงทุนไมมากและเปนการตอยอดจากสิ่งที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุดและทํากําไรใหไดมากที่สุด
นายฐิติพงศ โสภณอุดมพร-ผูถือหุน
- จากที่ฟงการชี้แจง ปหนาบริษัทฯ นาจะมีผลประกอบการเปนกําไรแลวใชหรือไม
ประธานเจาหนาที่บริหาร
- คาดวาปนี้นาจะมีผลกําไร โดยสวนแรกจะมาจากการปรับปรุงและแกไขผลการดําเนินงานของกลุมบริษัท และ
อีกสวนหนึ่งจะมาจากทางบัญชี เมื่อไดรับเงินจาก กสทช. ก็นาจะมีการยกเลิกการตั้งสํารองดอยคาในหลายๆ สวน
นายภูวนารถ ณ สงขลา -ตัวแทนสมาคมสงเสริมนักลงทุนไทย
- แมวาจะเคลียรหนี้ไดแลวและผลประกอบการก็นาจะเปนกําไร ไมแนใจวาจะจายปนผลใหแกผูถือหุนไดเมื่อใด
และตองมีการลดทุนเพื่อลางขาดทุนสะสมกอนหรือไม
ประธานเจาหนาที่บริหาร
- หากจะจายเงินปนผล อันดับแรกก็ตองพยายามใหมีกําไรใหได จากนั้นก็ตองมีลดทุน เพื่อลางขาดทุนสะสม
เพื่อสามารถใหจายเงินปนผลได และหากมีกําไรตอเนื่อง ก็จะไดประกาศจายเงินปนผล ซึ่งจะตองพิจารณาจากงบการเงินอีก
ครั้งวา เมื่อไดรับเงินชดเชยจาก กสทช. แลว มีผลขาดทุนสะสมเหลืออยูเทาใด
นายปราโมทย ลิบรัตนสกุล-ผูถือหุน
- ปจจุบันมีผลขาดทุนจากการตั้งสํารองดอยคาใบอนุญาตฯ จํานวนเทาใด
ประธานเจาหนาที่บริหาร
- ตามงบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2562 ไมมีผลขาดทุนการตั้งสํารองดอยคาใบอนุญาตฯ แลว แตไดมีการตั้งสํารอง
ดอยคาเงินลงทุนในบริษัทยอยคือ SPTV แทน ประมาณ 500 ลานบาท ซึ่งภายหลังจากนี้ เมื่อ SPTV ไดรับเงินคืนมา ก็จะมีการ
ลดทุน เพื่อนําเงินที่ไดรับมาคืนใหกับบริษัทแม และการลดทุนจะจะชวยลางขาดทุนเงินลงทุนใน SPTVได
นายปราโมทย ลิบรัตนสกุล-ผูถือหุน
- ถาเชนนั้น ผลขาดทุนเงินลงทุนระยะยาวของบริษัทฯ ประมาณ 230 ลานบาท คือกรณีใด
ประธานเจาหนาที่บริหาร
- เปนผลขาดทุนในหุน NMG ที่บริษัทฯ ถืออยู
นายนรา ศรีเพชร-ผูถือหุน
- ตามที่ไดชี้แจงเกี่ยวกับแผนธุรกิจที่จะสราง Platform นาจะเปนไปไดยาก บริษัทฯ มีนโยบายจะทําธุรกิจอื่นที่
ควบคุมไดมากกวาหรือไม
ประธานเจาหนาที่บริหาร
- การเริ่มธุรกิจใหมจะตองใชระยะเวลาศึกษาใหมทั้งหมด ดังนั้นจะมุงเนนทําธุรกิจจากสิ่งที่มีอยู โดยจะเปนการ
รวบรวมจากที่เคยอยูอยางกระจัดกระจายมาเชื่อมตอโดยจะทําเปน Platform เพื่อใหใชขอมูลรวมกันหาประโยชนได เชน การ
วิเคราะหกลุม ผูบริโภคและสื่อในการขายโฆษณาหรือขายสินค า ซึ่ง การพัฒ นา Platform จะทําไดงายกวาเพราะมีบุ คลากร
รวมถึงกลุมผูบริโภคพรอมอยูแลว ดังเชนปจจุบันแมไมไดมีการพัฒนาใดๆ ก็มีผูติดตามเปนจํานวนมาก แตไมไดมีการวิเคราะห
วาสิ่งที่นําเสนอไปดีหรือไม มีผูตอบรับมากนอยเพียงใด จึงจําเปนตองหาผูเชี่ยวชาญมาวิเคราะหขอมูลให อยางไรก็ดี จะไมมี
การทําโครงการหรือการลงทุนที่ตองใชเงินทุนสูงแตอยางใด
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หมายเหตุ

- ก อนเริ่ มลงมติใ นวาระที่ 2 มี ผูถื อหุ น เข าร วมประชุ ม ดว ยตนเองและโดยการมอบฉั น ทะ เพิ่ม อีก 13 คน นั บจํ านวนหุน ได
1,406,189,500 หุน รวมเปนผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเองและโดยการมอบฉันทะจํานวน 137 คน นับจํานวนหุนไดรวมทั้งสิ้น
34,676,616,580 หุน คิดเปนรอยละ 51.08 ของหุนที่จําหนายไดทั้งหมด
- วาระนี้ตองไดรบั มติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไมนับ
สวนของผูถือหุนที่มีสวนไดเสีย ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ไมมีผูถือหุนรายใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเสียงไมนอยกวาสามในสี่ใหสัตยาบันการเขาทํารายการคืนใบอนุญาตใหใช
คลื่น ความถี่เ พื่อใหบริ การโทรทัศน ในระบบดิจิ ตอล ประเภทบริ การทางธุรกิ จ ระดั บชาติ (หมวดหมู ขาวสารและสาระ) ของ
บริษัท สปริงนิวส เทเลวิชั่น จํากัด (บริษัทยอย) ตามที่ประธานเจาหนาที่บริหารเสนอตอที่ประชุมดวยคะแนนเสียงของจํานวน
เสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้
เห็นดวย
34,674,323,855 เสียง
รอยละ
99.99
ไมเห็นดวย
2,292,725 เสียง
รอยละ
0.01
งดออกเสียง
0 เสียง
รอยละ
0.00
บัตรเสีย
0 เสียง
รอยละ
0.00
วาระที่ 3

เรื่องอื่นๆ (ถามี)
ไมมีผูถือหุนทานใดเสนอเรื่องอื่นใดใหที่ประชุมพิจารณา

โดยมีผูถือหุนเสนอแนะดังตอไปนี้
นายสมชาย รังสีสกลสวัสดิ์ - ผูถือหุน
- มีแนวทางการลงทุนและพิจารณาควบคุมคาใชจายอยางไร เพื่อใหกลุมบริษัทมีคาใชจายลดลงอยูในอัตราที่
เหมาะสมและมีผลกําไรแบบยั่งยืน เพราะที่ผานมาเห็นวากลุมบริษัทมีภาระคาใชจายคอนขางมาก นาจะเปนปจจัยหนึ่งที่ทําให
มีผลดําเนินการเปนกําไรไดยาก
ประธานเจาหนาที่บริหาร
- การพิจารณาการลงทุนของบริษัททั้งหมดจะมีการศึกษาความเปนไปได และจะพิจารณาวา การลงทุนดังกลาว
จะกอใหเกิดประโยชนหรือสงเสริมธุรกิจมากนอยเพียงใด ซึ่งขอเรียนวา บริษัทฯ มีการบริหารจัดการคาใชจายตลอดเวลา เชน
ในป 2560 กลุมบริษัทมีรายได 407 ลานบาท เปรียบเทียบกับ ป 2561 กลุมบริษัทมีรายไดเพิ่มเปน 658 ลานบาท มีรายได
เพิ่มขึ้น 225 ลานบาทหรือคิดเปนประมาณรอยละ 60 และจากป 2560 มีผลขาดทุนประมาณ 570 ลานบาท ในป 2561 ผล
ขาดทุนลดลงเหลือเพียง 273 ลานบาท แตที่ผานมายอมรับวา พิจารณาแนวโนมธุรกิจสื่อไมครบถวน โดยไมไดพิจารณาเรื่อง
ของเทคโนโลยีทดแทนที่จะเขามาแทนสื่อโทรทัศนวาจะสงผลกระทบรุนแรงเชนในปจจุบัน เมื่อมีสื่อออนไลนสื่อดิจิตอลที่เขามา
ทําใหสื่อโทรทัศนไดรับความเสียหายทั้งหมด เนื่องจากสื่อโทรทัศนมีภาระตนทุนที่สูงมาก ทั้งคาใบอนุญาตฯ คาดาวเทียม คา
โครงขาย ดังนั้นจึงเปนเหตุให กสทช. ไดออกมาตรการเยียวยาผูประกอบการโทรทัศนดิจิตอลในครั้งนี้
นายปราโมทย ลิบรัตนสกุล-ผูถือหุน
- บริษัทฯ มีแนวโนมจะยกเลิกการทําธุรกิจสื่อสิ่งพิมพหนังสือพิมพฐานเศรษฐกิจหรือไม
ประธานเจาหนาที่บริหาร
- หนังสือพิมพฐานเศรษฐกิจยังมีกลุมลูกคาอยู มีการจัดพิมพประมาณ 20,000 เลมตอฉบับ เนื่องจากฐานลูกคา
สวนใหญเปนหนวยงานราชการ ซึ่งยังไมมีการปรับรูปแบบเปนสื่อดิจิตอล การลงโฆษณาตองมีหลักฐานที่เปนรูปธรรมไปแสดง
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ในการเบิกจาย จึงยังจําเปนตองมีหนังสือพิมพอยู เพราะเปนสวนหนึ่งในการพิจารณาใหงบประมาณ ซึ่งบริษัท ฐานเศรษฐกิจ
มัลติมีเดีย จํากัด มีฐานรายไดจากลูกคาที่เปนหนวยงานราชการประมาณรอยละ 30-40
ผูถือหุน-ไมไดแจงชื่อ
- มีแนวางกําไรธุรกิจหนังสือพิมพอยางไร และบริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จํากัด มีแนวทางในการทํากําไร
อยางไร
ประธานเจาหนาที่บริหาร
- หนังสือพิมพฐานเศรษฐกิจไมมีกําไร โดยธุรกิจหนังสือพิมพทุกแหงไมมีผลกําไร ดีที่สุดก็จะแคเทาทุน โดยเดิม
รายไดจะมาจากโฆษณาบนหนังสือพิมพเทานั้น แตปจจุบัน บริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จํากัด มีรายไดจาก 3 ทางคือ (1)
การทําขาวเศรษฐกิจ (2) การจัดอีเวนท ซึ่งหลายอีเวนทไดรับผลตอบรับดีมาก เนื่องจากมีการรวมมือกับกรุงเทพธุรกิจ ทําให
สามารถรับงานอีเวนทใหญๆ หรือของทางราชการเพิ่มมากขึ้น และ (3) มีการทํารายการโทรทัศนที่ออกอากาศในชองเนชั่น 22
อาทิ รายการเก็บตกจากเนชั่น รายการชั่วโมงฐานเศรษฐกิจ และรายการฐานยานยนต
นางสาวเจนเนตร เมธาวินิจ-ผูถือหุน
- ขอสอบถามรายละเอียดการซื้อขายหุนใหแก บริษัท ทีวี ไดเร็ค จํากัด (มหาชน) (TVD) วา เมื่อมีการยกเลิกการ
ซื้อขายหุน ตองจายคาเสียหายใหแก TVD หรือไม และขณะเจรจาการซื้อขาย บริษัทฯ ทราบเรื่องการใหคืนใบอนุญาตฯ หรือไม
ประธานเจาหนาที่บริหาร
- ตอนเจรจากับ TVD มีขาววาจะมีการใหคืนใบอนุญาตและไดรับเงินชดเชย แตยังไมมีความแนนอนจาก กสทช.
จึงไดมีการเจรจากับ TVD แตไมสามารถเจรจาหาขอยุติเกี่ยวกับเงินชดเชยที่จะไดรับจาก กสทช. ได จนกระทั่งมีความชัดเจน จึง
ไดขอยกเลิกสัญญา โดยไมมีคาชดเชยหรือคาเสียหายจากการเลิกสัญญากับ TVD แตอยางใด
ประธานฯ กลาวขอบคุณผูถือหุน
ปดประชุม เวลา 15.10 น.

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

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