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รายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2562 
ของ 

บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 

เวลาและสถานที่ 
ประชุมเม่ือวันศุกรที่ 5 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ หอง Garden 2-4 โรงแรมเซ็นจูร่ี พารค เลขที่ 9 ถนน       

ราชปรารภ 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 
 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 ซ่ึงเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวน
หุนที่จําหนายไดทั้งหมดของ บริษัทฯ ครบเปนองคประชุม นายโกศล  โพธิ์สุวรรณ ประธานกรรมการ เปนประธานที่ประชุม               
(ประธานฯ) โดยประธานฯ กลาวเปดประชุมเวลา 14.09 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 
 2. เพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนน บริษัทฯ จะใชบัตรลงคะแนนเฉพาะ ในกรณีที่ผูถือหุนไมเห็นดวยหรืองดออก
เสียงเทานั้น และจะนําเอาคะแนนเสียงที่ได หักออกจากจํานวนหุนของผูถือหุนทั้งหมดที่เขารวมประชุมในแตละวาระ โดยใน
การประชุมคร้ังนี้มี 3 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 ทั้งนี้ประธานฯ จะแจงจํานวนเสียงที่มาเพิ่มในแตละวาระใหที่ประชุมรับทราบ 
 6. ผูดําเนินการประชุมจะแจงผลคะแนนโดยระบุจํานวนหุนที่ลงมติเห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง และบัตรเสีย 
 7. หากผูถือหุนทานใดสงแบบฟอรมโดยไมทําเคร่ืองหมายในชองใดๆ หรือทําเคร่ืองหมายหลายชอง หรือทํา
เคร่ืองหมายไมตรงชอง หรือทําเคร่ืองหมายไมชัดเจนหรือหลายเคร่ืองหมาย จะถือวา เปน "บัตรเสีย" ในวาระนั้น และหากสง
บัตรลงคะแนนมาลาชากวาปดการลงคะแนนในวาระนั้น จะไมนับเปนคะแนนเสียง 
 8. หลังจากจบการประชุม ขอใหผูถือหุนทุกทานจัดสงบัตรคะแนนทุกวาระคืนใหกับพนักงานซ่ึงจะยืนรอรับบัตร
ลงคะแนนที่ประตูทางออก 
 ทั้งนี้หากผูถือหุนทานใดมีขอคิดเห็นหรือซักถามใหยกมือขึ้นพรอมแจงช่ือและนามสกุล ในกรณีที่เปนผูรับมอบฉันทะ
ใหแจงวารับมอบฉันทะจากผูถือหุนทานใด เพื่อบริษัทจะไดบันทึกไวในรายงานการประชุมใหมีความสมบูรณและครบถวน และ
ตอจากนั้น ใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพื่อใหที่ประชุมรับทราบและตอบขอซักถามดังกลาว 
 ภายหลังจากการแจงวิธีการออกเสียง จึงไดนําเสนอที่ประชุมเขาสูระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562 เม่ือวันท่ี 26 เมษายน 2562 
 ประธานเจาหนาที่บริหารเสนอใหที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562 ที่ประชุม
เม่ือวันที่ 26 เมษายน 2562 ใหที่ประชุมพิจารณารับรอง รายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่สงมาดวย 1 ซ่ึงบริษัทฯ ไดมีการบันทึก
รายงานไวอยางถูกตอง และไดนําสงตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและกระทรวงพาณิชยภายในระยะเวลาที่กฎหมาย
กําหนด พรอมทั้งเผยแพรในเว็บไซทของบริษัทฯ แลว  

หมายเหตุ - กอนเร่ิมลงมติในวาระท่ี 1 มีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเองและโดยการมอบฉันทะ เพ่ิมอีก 10 คน นับจํานวนหุนได 
132,240,284 หุน รวมเปนผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเองและโดยการมอบฉันทะจํานวน 124 คน นับจํานวนหุนไดรวมท้ังส้ิน  
33,270,427,080 หุน คิดเปนรอยละ 49.01 ของหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมด 

  - วาระน้ีตองไดรับมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562 ดวย
คะแนนเสียงของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้ 
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เห็นดวย  33,270,427,080 เสียง รอยละ 100.00 
ไมเห็นดวย  0 เสียง รอยละ 0.00 
งดออกเสียง  0 เสียง รอยละ 0.00 
บัตรเสีย  0 เสียง รอยละ 0.00 

วาระที่ 2 พิจารณาใหสัตยาบันการเขาทํารายการคืนใบอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีเพ่ือใหบริการโทรทัศนใน
ระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจ ระดับชาติ (หมวดหมูขาวสารและสาระ) ของ บริษัท                
สปริงนิวส เทเลวิช่ัน จํากัด (บริษัทยอย) 

 ประธานเจาหนาที่บริหารช้ีแจงตอที่ประชุมวา สืบเนื่องจากคําส่ังหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ                     
ที่ 4/2562 เร่ือง มาตรการแกไขปญหาการประกอบกิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม วันที่ 11 เมษายน 2562 ("คําส่ัง
หัวหนา คสช.”) รวมถึงประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขการจายคาชดเชย อันเนื่องมาจากการคืน
ใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ีเพื่อใหบริการโทรทัศนในระบบดิจิตอล วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ("ประกาศ กสทช.") ที่มีแนวทางให
ผูรับใบอนุญาตสามารถแจงความประสงคขอคืนใบอนุญาตฯ ได โดยใหแจงเปนหนังสือไปยัง กสทช. ภายใน 30 วัน นับต้ังแต
วันที่ คําส่ังหัวหนา คสช. มีผลใชบังคับ หรือภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ดังนั้นบริษัทฯ จึงไดจัดประชุมคณะกรรมการ
บริษัท คร้ังที่ 5/2562 เม่ือวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 เพื่อพิจารณาและไดมีมติอนุมัติ ใหบริษัท สปริงนิวส เทเลวิช่ัน จํากัด (หรือ 
“SPTV”) (บริษัทยอย โดยบริษัทฯ ถือหุนรอยละ 99.9994)  คืนใบอนุญาตฯ ใหแก กสทช. โดย SPTV ไดย่ืนความประสงคขอคืน
ใบอนุญาตฯ ตอ กสทช. เม่ือวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 โดยที่การแจงความประสงคขอคืนใบอนุญาตฯ ดังกลาวถือเปนการ
ยกเลิกใบอนุญาตใหประกอบกิจการโทรทัศนภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลของ SPTV ดวย โดย SPTV จะไดรับคาตอบแทนเปน
คาชดเชยตามคําส่ังหัวหนา คสช. และประกาศ กสทช. จํานวนเงินประมาณ 949.70 ลานบาท อยางไรก็ดี SPTV จะยังคงมี
หนาที่ออกอากาศตอไปจนกวาจะไดรับความ เห็นชอบการคืนใบอนุญาตฯ และกําหนดวันยุติการใหบริการ จาก กสทช. 
 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 โดย              
มีขนาดรายการสูงสุดเทากับรอยละ 83.64 ซ่ึงคํานวณตามเกณฑมูลคารวมของส่ิงตอบแทน เปรียบเทียบกับสินทรัพยรวมของ
บริษัทฯ  (ตามงบการเงินประจําป 2561 ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) แตเนื่องจาก กสทช.  ไดกําหนดใหแจงคืน                
ใบอนุญาตฯ ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ทําใหบริษัทฯ ไมสามารถนําเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติรายการ
จําหนายไปไดกอนที่ SPTV แจงคืนใบอนุญาตฯ ตอ กสทช. จึงจําเปนตองเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติใหสัตยาบัน
การเขาทํารายการในคร้ังนี้แทน 
 ทั้งนี้เม่ือวันที่ 25 มิถุนายน 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการ กสทช. ไดมีมติเห็นชอบการคืนใบอนุญาตฯ ของ 
SPTV และกําหนดให SPTV ยุติการใหบริการในวันที่ 16 สิงหาคม 2562 หรือใหดําเนินการออกอากาศถึงเวลา 24.00 น. ของ
วันที่ 15 สิงหาคม 2562 ซ่ึง SPTV จะเร่ิมตนการเยียวยาผูใชบริการต้ังแตวันที่  1 กรกฎาคม 2562 เปนตนไป โดยจะมีระยะเวลา



 

 
 
 

4/8 

เยียวยาผูบริโภคประมาณ 45 วัน สําหรับเงินชดเชยและเงินทดแทนที่จะไดรับจาก กสทช. นั้น กรณีไมคืนไมอนุญาตจะไดรับเงิน
ประมาณ 461.20 ลานบาท กรณีคืนใบอนุญาตฯ จะไดรับเงินประมาณ 940.15 ลานบาท ดังนั้นผลประโยชนกรณีที่คืน
ใบอนุญาตฯ จะสูงกวาการไมคืนใบอนุญาตฯ ประมาณ 500 ลานบาท โดย News ไดมีการปรับโครงสรางธุรกิจ ใหมีความ
คลองตัวมาหลายคร้ัง โดยยังคงเหลือธุรกิจที่มีศักยภาพและยังทํากําไรตอไปได การคืนใบอนุญาตฯ จะทําใหปลดภาระหนี้สิน
จากการประกอบธุรกิจไปไดทั้งหมด และทําใหมีเงินสดเหลือเปนเงินทุนหมุนเวียนใหกับบริษัทยอยอื่นที่ยังเหลืออยู รวมทั้งกําจัด
ความเส่ียงจากความไมแนนอนของธุรกิจส่ือโทรทัศน และสามารถรับรูกําไรทางบัญชีจากการคืนใบอนุญาตฯ ซ่ึงจะชวยใหสวน
ของผูถือหุนตามงบการเงินรวมดีขึ้น นอกจากนี้แมวาจะมีการคืนใบอนุญาตฯ แลวก็ตาม แตในกลุมธุรกิจส่ือก็ยังคงจะมีการ
ดําเนินธุรกิจตอไปโดยจะเนนที่ส่ือดิจิตอลและส่ือออนไลน รวมถึงการจัดอีเวนทตางๆ โดยในสวนของบริษัท กรีนเน็ต 1282 
จํากัด จะปรับโครงสรางธุรกิจไปเปน call center ใหแกผูประกอบการขายสินคาผานส่ือโทรทัศน (Home Shopping) และบริษัท 
เอ็นไวรอนเมนทอล โซลูช่ัน อินทิเกรเตอร จํากัด (ESI) ก็จะดําเนินธุรกิจดานชีวอนามัยและส่ิงแวดลอม โดย ESI เปนหนึ่งไมก่ี
รายที่ไดรับใบอนุญาตจากกรมควบคุมมลพิษในการประกอบธุรกิจดานชีวอนามัยและส่ิงแวดลอม 
 ในการดําเนินการดังกลาว บริษัทฯ ไดแตงต้ังใหบริษัท อวานการด แคปปตอล จํากัด ซ่ึงเปนที่ปรึกษาทางการ
เงินที่อยูในบัญชีที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เปนที่ปรึกษาทางการ
เงินอิสระ เพื่อใหความเห็นตอการเขาทํารายการคืนใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ีเพื่อใหบริการโทรทัศนในระบบดิจิตอล ประเภท
บริการทางธุรกิจ ระดับชาติ (หมวดหมูขาวสารและสาระ) ของ SPTV ซ่ึงเปนการทํารายการจําหนายไปซ่ึงสินทรัพย รายละเอียด
ปรากฏตามรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกับการจําหนายไปซ่ึงสินทรัพยของบริษัท สปริงนิวส เทเลวิช่ัน 
จํากัด ส่ิงที่สงมาดวยลําดับที่ 2 ซ่ึงที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา กลุมบริษัทและผูถือหุนจะไดรับประโยชนจากการ
ทํารายการคร้ังนี้มากกวาการไมทํารายการทั้งในแงของการประกอบธุรกิจและราคา ดังนั้นผูถือหุนควรลงมติเห็นชอบให
สัตยาบันในการทํารายการคร้ังนี้ โดยรายละเอียดของการทํารายการคืนใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ีเพื่อใหบริการโทรทัศนใน
ระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจ ระดับชาติ (หมวดหมูขาวสารและสาระ) ของ SPTV ซ่ึงเปนรายการจําหนายไปซ่ึง
สินทรัพย รายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศของบริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) เร่ือง การจําหนายไปซ่ึง
สินทรัพยของบริษัท สปริงนิวส เทเลวิช่ัน จํากัด (บริษัทยอย) ส่ิงที่สงมาดวยลําดับที่ 3 
โดยมีผูถือหุนซักถามและเสนอแนะดังตอไปนี้ 
นายฐิติพงศ  โสภณอุดมพร-ผูถือหุน 
 - ขอสอบถามแผนการใชเงินชดเชยและเงินทดแทนที่จะไดรับจาก กสทช. วาจะนําไปใชเพื่อวัตถุประสงคใดบาง 
และจะมีคาใชจายเพิ่มเติมมาตรการเยียวยาที่ กสทช. กําหนดหรือไม ทั้งนี้ตามรายงานของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ แมวาจะ
คืนใบอนุญาตฯ หรือไม บริษัทฯ ก็ยังมีคงมีผลขาดทุน ไมทราบวา มีแนวทางแกไขอยางไร เพื่อใหผลดําเนินงานเปนกําไร  
ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
 - ตามหนังสือเชิญประชุม ในส่ิงทีสงมาดวย 3 ขอ 4 ไดมีการช้ีแจงเก่ียวกับหนี้สินทั้งหมดของกลุมบริษัท ในขอ 
4.2 และ 4.3 จะเปนหนี้ที่บริษัทฯ ตองชําระ อันเนื่องมาจากบริษัทฯ ไมไดมีการเพิ่มทุนตามที่เคยไดรับอนุมัติจากที่ประชุมในชวง
ทีผานมา จึงมีความจําเปนในการกูยืมเงินมาใชในกิจการของกลุมบริษัท โดยภาระหนี้ (เงินตน) ณ ปจจุบันประมาณ 592 ลาน
บาท เม่ือไดรับเงินจาก กสทช. ก็จะนํามาใชคืนทั้งหมด โดยจะใชคืนตามลําดับตามที่ไดรับเงินจาก กสทช. โดยในสวนแรก 
กสทช. จะคืนหนังสือคํ้าประกันการชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาตฯ งวดที่ 6 กอน สวนที่ 2 จะเปนเงินคาชดเชยจากการคืน
ใบอนุญาตฯ ซ่ึงจะไดรับเม่ือยุติการออกอากาศ และสวนที่ 3 (สุดทาย) จะเปนสวนเงินคาธรรมเนียมใบอนุญาตฯ งวดที่ 5 ที่
บริษัทฯ ไดชําระไปแลว แตได รับยกเวน ก็จะไดคืน โดยเบื้องตนนาจะใชเวลาประมาณ 60 วัน เนื่องจากจะตองรอให
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ผูประกอบการโทรทัศนดิจิตอลที่ ยังไมไดชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาตฯ งวดที่ 4 ประมาณ 20 ราย นําเงินมาชําระ
คาธรรมเนียมงวดที่ 4 ใหครบถวนกอน ซ่ึงจะครบกําหนดชําระในเดือนสิงหาคม 2562 ดังนั้นเม่ือไดรับเงินจาก กสทช. กลุม
บริษัทก็จะทยอยคืนหนี้ที่คางชําระ โดยไมตองมีการเพิ่มทุน 
 - สําหรับภาระคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตจากการยุติการออกอากาศ เชน คาปรับจากการยกเลิกสัญญา
ดาวเทียมกอนครบกําหนด การคืนพื้นที่สํานักงาน และส่ิงที่สงมาดวย 3 หนา 27/58 จะมีการช้ีแจงรายละเอียดหนี้สินภาระ

ผูกพันกับบุคคลอื่นจํานวน 45 ลานบาท เปนภาระผูกพันตามโครงการกับสมาคมวิจัยเพ่ือพัฒนาสื่อ (ประเทศไทย) เพ่ือทํา 
rating รวมกัน แตไดมีการยุติโครงการไปลว และยังคงมีภาระผูกพันตามสัญญาเหลืออยูอีก 45 ลานบาท ซ่ึงเม่ือมีการ
ยกเลิกโครงการไปแลว บริษัทฯ ก็ไมมีภาระผูกพันท่ีจะตองชําระเงินดังกลาวแตอยางใด  
 - ในสวนคาใชจายในการเลิกจางพนักงาน เน่ืองจากชองสปริงนิวสไดมีการปรับโครงสรางธุรกิจโดยไมมี
การผลิต content เอง โดยมีการจางกลุม Nation ผลิตภายใตช่ือ สปริงนิวส รวมถึงมีการเลิกจางพนักงานไปต้ังแตกอน
ขอคืนใบอนุญาตฯ ปจจุบันมีพนักงานอยูไมก่ีคน ซ่ึงหากมีการยุติการออกอากาศ ก็อาจจะหารือกับพันธมิตรในการรับ
โอนพนักงานไปทํางานในตําแหนงท่ีวางอยู ดังน้ันหากตองจายคาใชจายท่ีเปนคาชดเชยจากการเลิกจางพนักงาน ก็ไม
นาจะเกิน 5 ลานบาท 
  - สําหรับเงินสดสวนท่ีเหลือ จากการชําระคาใชจายทุกสวนตามท่ีกลาวมาแลวประมาณ 200 ลานบาท 
บริษัทฯ ก็จะนํามาบริหารเพ่ือพัฒนาการสรางรายไดของบริษัทยอยท่ีเหลืออยู ไดแก (1) ESI (บริษัท เอ็นไวรอน
เมนทอล โซลูช่ัน อินทิเกรเตอร จํากัด) ซ่ึงปท่ีแลวทํารายไดไดนอยเน่ืองมาจากไมมีเงินทุนหมุนเวยีนในการทําโครงการ 
เพราะการทําโครงการจําเปนตองใชเงินลงทุนกอน ดังน้ันเงินสวนหน่ึงก็จะนําไปใชเปนเงินทุนเพ่ือให ESI ประมูลงาน
โครงการใหญๆ ในชวงปท่ีผานมา ESI ทําไดเพียงโครงการเล็กๆ รวมถึงผลขาดทุนของ ESI สวนใหญจะมาจากคาเสื่อม
ราคา ซ่ึงหากมีเงินทุนในการทําโครงการ ก็เช่ือวา ESI จะสามารถทําผลกําไรไดไมยาก  ดังน้ันจากน้ีไป บริษัทฯ จะเนน
ขยายศักยภาพธุรกิจของ ESI เพราะการลงทุนของ ESI มีท้ังสวน hardware และ software โดยเฉพาะอยางย่ิง 
software ท่ีเปน application ตางๆ ท่ีสอดรับกับแนวโนมธุรกิจในปจจุบัน (2) บริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จํากัด 
ผลการดําเนินงานขาดทุนสวนใหญมาจากภาระดอกเบ้ียเงินกูยืมบริษัทแม เพ่ือนําไปจายคาตอบแทนสัญญาใช
เครื่องหมายการคาฐานเศรษฐกิจเปนระยะ 30 ป ซ่ึงโดยขอเท็จจริงบริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จํากัด มี EBIDA 
เปนบวก ดังน้ันการทํากําไรก็ไมนาจะยากเชนกัน และ (3) บริษัท กรีนเน็ต 1282 จํากัด ยังมีขอจํากัดของ facebook ซ่ึง
รายไดรอยละ 80 ของบริษัท กรีนเน็ต 1282 จํากัด มาจาก facebook แตเม่ือ facebook มีการจํากัดการเขาถึงจึงทําให
รายไดลดลงอยางมีนัยยะสําคัญ ก็จําเปนจะตองเรงแกไขรายได เบ้ืองตนไดแกไขโดยสวนแรก บริษัท กรีนเน็ต 1282 
จํากัด ไดทําสัญญาบริหารสื่อนิวมีเดียใหกับกลุม Nation และสวนท่ีสองใหบริการเปน call center กับ home 
shopping แหงหน่ึง ซ่ึงจะออกอากาศหลักในชองเนช่ัน ดังน้ันในอนาคตรายไดของบริษัท กรีนเน็ต 1282 จํากัด จะมา
จากการแบงรายได (Revenue Sharing) กับกลุม Nation และการเปน call center นอกจากนี้บริษัทฯ อยูระหวางการ
เจรจากับกลุม Nation เพ่ือรวมกันพัฒนาศักยภาพการนําเสนอขาวสารและสื่อท่ีมีอยูเพ่ือสรางเปน platform รวมกัน 
โดยจะเปนการทําประโยชนในการบริหารจัดการสื่อโซเช่ียลและสื่อออนไลนท่ีมีอยูกระจัดกระจาย และปจจุบันแตละสือ่
แตละเพจผูติดตามหลายลานคน เชน สปริงนิวส มีคนติดตามประมาณ 3 ลานคน ขอบสนาม มีคนติดตามประมาณ 6 
ลานคน  ซ่ึงหากนํามารวมและมีการใชขอมูลรวมกันก็นาจะเกิดประโยชนได เพียงแตยังตองใชระยะเวลาในการพัฒนา
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อีกสักระยะ เพราะตองใชนักวิเคราะหขอมูล (Data Scientist) เพ่ือวิเคราะหวาควรจะพัฒนาในรูปแบบใด กลาวคือ จะ
ใชการลงทุนไมมากและเปนการตอยอดจากสิ่งท่ีมีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุดและทํากําไรใหไดมากท่ีสุด 
นายฐิติพงศ  โสภณอุดมพร-ผูถือหุน 
 - จากที่ฟงการช้ีแจง ปหนาบริษัทฯ นาจะมีผลประกอบการเปนกําไรแลวใชหรือไม  
ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
 - คาดวาปนี้นาจะมีผลกําไร โดยสวนแรกจะมาจากการปรับปรุงและแกไขผลการดําเนินงานของกลุมบริษัท และ
อีกสวนหนึ่งจะมาจากทางบัญชี เม่ือไดรับเงินจาก กสทช. ก็นาจะมีการยกเลิกการต้ังสํารองดอยคาในหลายๆ สวน 
นายภูวนารถ ณ สงขลา -ตัวแทนสมาคมสงเสริมนักลงทุนไทย  
 - แมวาจะเคลียรหนี้ไดแลวและผลประกอบการก็นาจะเปนกําไร ไมแนใจวาจะจายปนผลใหแกผูถือหุนไดเม่ือใด 
และตองมีการลดทุนเพื่อลางขาดทุนสะสมกอนหรือไม 
ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
 - หากจะจายเงินปนผล อันดับแรกก็ตองพยายามใหมีกําไรใหได จากนั้นก็ตองมีลดทุนเพื่อลางขาดทุนสะสม 
เพื่อสามารถใหจายเงินปนผลได และหากมีกําไรตอเนื่อง ก็จะไดประกาศจายเงินปนผล ซ่ึงจะตองพิจารณาจากงบการเงินอีก
คร้ังวา เม่ือไดรับเงินชดเชยจาก กสทช. แลว มีผลขาดทุนสะสมเหลืออยูเทาใด  
นายปราโมทย  ลิบรัตนสกุล-ผูถือหุน  
 - ปจจุบันมีผลขาดทุนจากการตั้งสํารองดอยคาใบอนุญาตฯ จํานวนเทาใด 
ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
 - ตามงบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2562 ไมมีผลขาดทุนการต้ังสํารองดอยคาใบอนุญาตฯ แลว แตไดมีการต้ังสํารอง
ดอยคาเงินลงทุนในบริษัทยอยคือ SPTV แทน ประมาณ 500 ลานบาท ซ่ึงภายหลังจากนี้ เม่ือ SPTV ไดรับเงินคืนมา ก็จะมีการ
ลดทุน เพื่อนําเงินที่ไดรับมาคืนใหกับบริษัทแม และการลดทุนจะจะชวยลางขาดทุนเงินลงทุนใน SPTVได 
นายปราโมทย  ลิบรัตนสกุล-ผูถือหุน 
 - ถาเชนนั้น ผลขาดทุนเงินลงทุนระยะยาวของบริษัทฯ ประมาณ 230 ลานบาท คือกรณีใด 
ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
 - เปนผลขาดทุนในหุน NMG ที่บริษัทฯ ถืออยู 
นายนรา  ศรีเพชร-ผูถือหุน 
 - ตามที่ไดช้ีแจงเก่ียวกับแผนธุรกิจที่จะสราง Platform นาจะเปนไปไดยาก บริษัทฯ มีนโยบายจะทําธุรกิจอื่นที่
ควบคุมไดมากกวาหรือไม 
ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
 - การเร่ิมธุรกิจใหมจะตองใชระยะเวลาศึกษาใหมทั้งหมด ดังนั้นจะมุงเนนทําธุรกิจจากส่ิงที่มีอยู โดยจะเปนการ
รวบรวมจากที่เคยอยูอยางกระจัดกระจายมาเช่ือมตอโดยจะทําเปน Platform เพื่อใหใชขอมูลรวมกันหาประโยชนได เชน การ
วิเคราะหกลุมผูบริโภคและส่ือในการขายโฆษณาหรือขายสินคา ซ่ึงการพัฒนา Platform จะทําไดงายกวาเพราะมีบุคลากร 
รวมถึงกลุมผูบริโภคพรอมอยูแลว ดังเชนปจจุบันแมไมไดมีการพัฒนาใดๆ ก็มีผูติดตามเปนจํานวนมาก แตไมไดมีการวิเคราะห
วาส่ิงที่นําเสนอไปดีหรือไม มีผูตอบรับมากนอยเพียงใด จึงจําเปนตองหาผูเช่ียวชาญมาวิเคราะหขอมูลให อยางไรก็ดี จะไมมี
การทําโครงการหรือการลงทุนที่ตองใชเงินทุนสูงแตอยางใด  
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หมายเหตุ - กอนเร่ิมลงมติในวาระท่ี 2 มีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเองและโดยการมอบฉันทะ เพ่ิมอีก 13 คน นับจํานวนหุนได 
1,406,189,500 หุน รวมเปนผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเองและโดยการมอบฉันทะจํานวน 137 คน นับจํานวนหุนไดรวมท้ังส้ิน 
34,676,616,580 หุน คิดเปนรอยละ 51.08 ของหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมด 

 - วาระน้ีตองไดรับมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ีของผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไมนับ
สวนของผูถือหุนท่ีมีสวนไดเสีย ซ่ึงในการประชุมคร้ังน้ีไมมีผูถือหุนรายใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษ 

 มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเสียงไมนอยกวาสามในส่ีใหสัตยาบันการเขาทํารายการคืนใบอนุญาตใหใช
คล่ืนความถ่ีเพื่อใหบริการโทรทัศนในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจ ระดับชาติ (หมวดหมูขาวสารและสาระ) ของ 
บริษัท สปริงนิวส เทเลวิช่ัน 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 เร่ืองอ่ืนๆ (ถามี) 
 ไมมีผูถือหุนทานใดเสนอเร่ืองอื่นใดใหที่ประชุมพิจารณา  

โดยมีผูถือหุนเสนอแนะดังตอไปนี้ 
นายสมชาย  รังสีสกลสวัสดิ์ - ผูถือหุน  
 - มีแนวทางการลงทุนและพิจารณาควบคุมคาใชจายอยางไร เพื่อใหกลุมบริษัทมีคาใชจายลดลงอยูในอัตราที่
เหมาะสมและมีผลกําไรแบบย่ังยืน เพราะที่ผานมาเห็นวากลุมบริษัทมีภาระคาใชจายคอนขางมาก นาจะเปนปจจัยหนึ่งที่ทําให
มีผลดําเนินการเปนกําไรไดยาก 
ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
 - การพิจารณาการลงทุนของบริษัททั้งหมดจะมีการศึกษาความเปนไปได และจะพิจารณาวา การลงทุนดังกลาว
จะกอใหเกิดประโยชนหรือสงเสริมธุรกิจมากนอยเพียงใด ซ่ึงขอเรียนวา 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 พิจารณาแนวโนมธุรกิจส่ือไมครบถวน โดยไมไดพิจารณาเร่ือง
ของเทคโนโลยีทดแทนที่จะเขามาแทนส่ือโทรทัศนวาจะสงผลกระทบรุนแรงเชนในปจจุบัน เม่ือมีส่ือออนไลนส่ือดิจิตอลที่เขามา
ทําใหส่ือโทรทัศนไดรับความเสียหายทั้งหมด เนื่องจากส่ือโทรทัศนมีภาระตนทุนที่สูงมาก ทั้งคาใบอนุญาตฯ คาดาวเทียม คา
โครงขาย ดังนั้นจึงเปนเหตุให กสทช. ไดออกมาตรการเยียวยาผูประกอบการโทรทัศนดิจิตอลในคร้ังนี้ 
นายปราโมทย  ลิบรัตนสกุล-ผูถือหุน 
 - บริษัทฯ มีแนวโนมจะยกเลิกการทําธุรกิจส่ือส่ิงพิมพหนังสือพิมพฐานเศรษฐกิจหรือไม 
ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
 - หนังสือพิมพฐานเศรษฐกิจยังมีกลุมลูกคาอยู มีการจัดพิมพประมาณ 20,000 เลมตอฉบับ เนื่องจากฐานลูกคา
สวนใหญเปนหนวยงานราชการ ซ่ึงยังไมมีการปรับรูปแบบเปนส่ือดิจิตอล การลงโฆษณาตองมีหลักฐานที่เปนรูปธรรมไปแสดง
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ในการเบิกจาย จึงยังจําเปนตองมีหนังสือพิมพอยู เพราะเปนสวนหนึ่งในการพิจารณาใหงบประมาณ ซ่ึงบริษัท ฐานเศรษฐกิจ 
มัลติมีเดีย จํากัด มีฐานรายไดจากลูกคาที่เปนหนวยงานราชการประมาณรอยละ 30-40 
ผูถือหุน-ไมไดแจงช่ือ 
 - มีแนวางกําไรธุรกิจหนังสือพิมพอยางไร และบริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จํากัด มีแนวทางในการทํากําไร
อยางไร 
ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
 - หนังสือพิมพฐานเศรษฐกิจไมมีกําไร โดยธุรกิจหนังสือพิมพทุกแหงไมมีผลกําไร ดีที่สุดก็จะแคเทาทุน โดยเดิม
รายไดจะมาจากโฆษณาบนหนังสือพิมพเทานั้น แตปจจุบัน บริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จํากัด มีรายไดจาก 3 ทางคือ (1) 
การทําขาวเศรษฐกิจ (2) การจัดอีเวนท ซ่ึงหลายอีเวนทไดรับผลตอบรับดีมาก เนื่องจากมีการรวมมือกับกรุงเทพธุรกิจ ทําให
สามารถรับงานอีเวนทใหญๆ หรือของทางราชการเพิ่มมากขึ้น และ (3) มีการทํารายการโทรทัศนที่ออกอากาศในชองเนช่ัน 22 
อาทิ รายการเก็บตกจากเนช่ัน รายการช่ัวโมงฐานเศรษฐกิจ และรายการฐานยานยนต 
นางสาวเจนเนตร  เมธาวินิจ-ผูถือหุน 
 - ขอสอบถามรายละเอียดการซื้อขายหุนใหแก บริษัท ทีวี ไดเร็ค จํากัด (มหาชน) (TVD) วา เม่ือมีการยกเลิกการ
ซ้ือขายหุน ตองจายคาเสียหายใหแก TVD หรือไม และขณะเจรจาการซ้ือขาย บริษัทฯ ทราบเร่ืองการใหคืนใบอนุญาตฯ หรือไม 
ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
 - ตอนเจรจากับ TVD มีขาววาจะมีการใหคืนใบอนุญาตและไดรับเงินชดเชย แตยังไมมีความแนนอนจาก กสทช.  
จึงไดมีการเจรจากับ TVD แตไมสามารถเจรจาหาขอยุติเก่ียวกับเงินชดเชยที่จะไดรับจาก กสทช. ได จนกระทั่งมีความชัดเจน จึง
ไดขอยกเลิกสัญญา โดยไมมีคาชดเชยหรือคาเสียหายจากการเลิกสัญญากับ TVD แตอยางใด  

 ประธานฯ กลาวขอบคุณผูถือหุน 
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