รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563
ของ
บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
เวลาและสถานที่
ประชุมเมื่อวันศุกรที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ หองประชุมบริษัท เลขที่ 333 อาคารเลาเปงงวน 1 ชั้น 18
โซนเอ ซอยเฉยพวง ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
กรรมการที่เขารวมประชุม
1. นายโกศล
2. นายพินิจ
3. พลอากาศโทชาติชาย
4.

นายพิพัทธ

โพธิ์สุวรรณ
วุฒิพันธุ
รอดบุญพา
ชนะสงคราม

ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา
และพิจารณาคาตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา
และพิจารณาคาตอบแทน
กรรมการและกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
กรรมการและประธานเจาหนาที่บริหาร

5. นายวิโรจน
วชิรเดชกุล
6. นายประพัฒน
ยอขันธ
เริ่มการประชุม
นายโกศล โพธิ์ สุวรรณ กล าวตอ นรับผู ถือหุน และมอบหมายให นางสาวกุลิสรา บุณยาภรณ ทํา หนาที่ พิธีกรชี้แจง
รายละเอี ยดที่เ กี่ยวของกับการประชุม พิธีก รแนะนํากรรมการที่เขา รวมประชุ ม โดยมี กรรมการเขาร วมประชุ ม 6 ทาน จาก
ทั้งหมด 8 ทาน หรือคิดเปนรอยละ 75 ของจํานวนกรรมการทั้งหมดและแถลงประชุมวา มีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเองและ
ดวยการมอบฉั นทะรวมจํานวน 62 คน โดยแบงเปนผูถื อหุนเขารวมประชุมดวยตนเองเปนจํานวน 37 คน และดวยการมอบ
ฉันทะจํานวน 25 คน นับจํานวนหุนรวมได 37,884,791,621 หุน คิดเปนรอยละ 55.81 ของหุนที่จําหนายไดทั้งหมดของบริษัทฯ
ซึ่งเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเปนองคประชุม
นายโกศล โพธิ์สุวรรณ ประธานกรรมการ เปนประธานที่ประชุม (ประธานฯ) โดยประธานฯ กลาวเปดประชุมเวลา
14.10 น. และกลาวตอนรับผูถือหุน พิธีกรชี้แจงรายละเอียดแตละวาระการประชุมแทนประธานฯ
กอนเขาสูระเบียบวาระการประชุม พิธีกรไดชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแตละระเบียบวาระใหผูถือหุนทราบ
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 8 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. 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 1/2562 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562
พิ ธี ก รได เ สนอให ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณารายงานการประชุ ม วิ ส ามั ญผู ถื อ หุ น ครั้ ง ที่ 1/2562 ที่ ป ระชุ ม เมื่ อ วั น ที่
5 กรกฎาคม 2562 ใหที่ประชุมพิจารณารับรอง รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 1 ซึ่งบริษัทฯ ไดมีการบันทึกรายงานไว
อยางถูกตอง และไดนําสงตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและกระทรวงพาณิชยภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด พรอม
ทั้งเผยแพรในเว็บไซทของบริษัทฯ แลว
วาระที่ 1

หมายเหตุ

- ก อ นเริ่ ม ลงมติ ในวาระที่ 1 มี ผูถื อ หุ นเข า รว มประชุ ม ดว ยตนเองและโดยการมอบฉั น ทะ เพิ่ มอี ก 5 คน นั บ จํา นวนหุ น ได
15,034,215 หุน รวมเปนผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเองและโดยการมอบฉันทะจํานวน 67 คน นับจํานวนหุนไดรวมทั้งสิ้น
37,899,825,936 หุน คิดเปนรอยละ 55.83 ของหุนที่จําหนายไดทั้งหมด
- วาระนี้ตองไดรับมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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มติ ที่ประชุมพิ จารณาแล วมีม ติเอกฉันท รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือ หุน ครั้งที่ 1/2562 ดว ย
คะแนนเสียงของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้
เห็นดวย
37,899,825,936 เสียง
รอยละ
100.00
ไมเห็นดวย
0 เสียง
รอยละ
0.00
งดออกเสียง
0 เสียง
รอยละ
0.00
บัตรเสีย
0 เสียง
รอยละ
0.00
วาระที่ 2

รับทราบผลการดําเนินงานประจําป 2562
ประธานฯ ไดมอบหมายใหนางสาวเอมอร ลิ่มศรีวิไล เปนผูชี้แจงรายละเอียดในวาระที่ 2 โดยนางสาวเอมอร
ลิ่มศรีวิไล ไดชี้แจงใหที่ประชุมทราบเกี่ยวกับผลการดําเนินงานดังนี้
ปจจุบันโครงสรางการถือหุนในบริษัทยอย ณ ปจจุบัน ปรากฏตามแผนผังโครงสราง
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ในป 2562 ผลดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทยอยโดยสรุปมีดังนี้
รายการ
รายไดจากการดําเนินงาน
กําไร (ขาดทุน)
สินทรัพยรวม
หนี้สินรวม
สวนของผูถือหุน
ขาดทุนตอหุน (บาท) *มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 1
บาท

หนวย: ลานบาท
งบการเงินรวม
31 ธ.ค.61
31 ธ.ค. 2562
569.63
386.97
(273.66)
493.05
1,135.41
706.05
969.89
138.09
165.52
567.96
(0.00399)
0.00731

นางสาวเอมอร ลิ่มศรีวิไล ชี้แจงเพิ่มเติมวา ในป 2562 บริษัทฯ มีสินทรัพยลดลงจากป 2561 สืบเนื่องจากมีการ
ขายอุ ป กรณผลิ ต รายการและออกอากาศจากส ว นงานโทรทั ศ น ที่ มีการยุ ติ ก ารดํ า เนิ น การ และมี ห นี้สิน ลดลงจากป 2561
เนื่ องจากภายหลั งที่ บริ ษัท ยอ ยไดรับเงิน ชดเชยจากสํา นัก งาน กสทช. อัน เนื่ องมาจากการคืน ใบอนุ ญาตโทรทัศ นดิ จิต อลฯ
บริ ษั ทฯ ได นํ าเงิ น ที่ไ ด รับ มาชํ า ระคื น เจ า หนี้ บุ คคลภายนอกทั้ งหมด ทั้ ง นี้บ ริ ษัท ย อยได ยุติ ก ารออกอากาศโทรทัศ น ดิจิ ต อล
ตั้งแตวันที่ 16 สิงหาคม 2562 รวมถึงการเปลี่ยนวิธีการคํานวณรายไดของสื่อนิวมีเดีย อาทิ facebook youtube สงผลใหกลุม
บริษัทฯ มีรายไดลดลง
โดยมีผูถือหุนซักถามและเสนอแนะดังตอไปนี้
นายอภิชาติ วองคงคาทอง - ผูถือหุน
- เนื่องจากการดําเนินงานของบริษัทมีผลการดําเนินงานขาดทุนตอเนื่องมาหลายป รวมถึงมีปญหาสภาพคลอง
ทางการเงิน จึงขอสอบถามแผนการดําเนินงานของป 2563 และในอีก 2-3 ปขางหนา เพื่อใหบริษัทฯ มีผลดําเนินงานเปนกําไร
ประธานเจาหนาที่บริหาร
- ป จ จุ บั น ธุ รกิ จ ของกลุ ม บริ ษั ท ฯ ประกอบธุ รกิ จ หลั ก ๆ 3 กลุ ม ได แ ก (1) จํ า หน า ยสิ น ค าเทคโนโลยี แ ละให
คําปรึกษาและออกแบบระบบสารสนเทศ (2) กลุมธุรกิจสื่อ และ (3) ธุรกิจจําหนายเครื่องมือและอุปกรณใหบริการติดตั้งระบบ
บริการเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและชีวอนามัย โดยแผนงานในอนาคตของบริษัทฯ ที่มีการดําเนินการคือ (1) ยกเลิกบริษัทยอยที่
ไมไดมีการดําเนินการแลว (2) เรงฟนฟูธุรกิจที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณโควิด-19 และ (3) จัดหาธุรกิจใหม เพราะธุรกิจ
ปจจุบันของกลุมบริษัทฯ จะพึ่งพิงบุคลากรเปนหลัก ซึ่งหากบริษัทฯ ไมสามารถรักษาบุคลากรที่มีความสามารถดังกลาวไว ก็จะ
ทําใหมูลคาบริษัทฯ ลดลง ดังนั้นธุรกิจใหมที่บริษัทฯ กําลังจัดหาก็จะตองมีความเสี่ยงต่ํา มีกระแสเงินสดที่มั่นคง มีโอกาสเติบโต
ที่ดี และตองไมใชธุรกิจที่ผันแปรงาย โดยที่ผานมาธุรกิจสื่อไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีเปนอยางมาก ดังนั้น
การลงทุนในธุรกิจอื่นๆ จะพิจารณาปจจัยสําคัญ เชน มีสินทรัพยถาวร แทนที่จะเปนเพียงธุรกิจที่พึ่งพาบุคลากร
นายอภิชาติ วองคงคาทอง - ผูถือหุน
- บริษัทฯ คาดวา จะมีผลการดําเนินงานเปนกําไรเมื่อใด
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ประธานเจาหนาที่บริหาร
- อาจจะยังไมสามารถคาดการณระยะเวลาที่แนนอนได ตองขึ้นอยูกับธุรกิจที่กําลังขยาย ซึ่งบริษัทฯ จะดําเนิน
ธุรกิจใหมีความเสี่ยงนอยและทําผลกําไรใหไดมากที่สุด โดยจะพยายามทําตามแผนงานที่วางไวใหได
หมายเหตุ

- วาระนี้ไมมีการลงคะแนนเนื่องจากเปนวาระรับทราบ

มติ

ที่ประชุมรับทราบผลการดําเนินงาน

พิ จ ารณาอนุ มัติ ง บแสดงฐานะทางการเงิ น งบกํ าไรขาดทุ น แบบเบ็ ด เสร็ จ และงบการเงิ น อื่ น ๆ
ประจําป 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ประธานฯ ไดมอบหมายใหนางสาวเอมอร ลิ่มศรีวิไล เปนผูชี้แจงรายละเอียดในวาระที่ 3 โดยนางสาวเอมอร
ลิ่มศรีวิไ ล เสนอใหประชุมพิจ ารณาและอนุมั ติงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกําไรขาดทุ นแบบเบ็ดเสร็ จ และงบการเงินอื่น ๆ
ประจําป 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผานการตรวจสอบและรับรองโดยไมมีเงื่อนไขจากผูสอบบัญชีรับอนุญาต
ของบริษัทฯ ทั้งนี้ป 2562 บริษัทฯ มีสินทรัพยรวม 706.05 ล านบาท ลดลงจากป กอน เนื่องจากการคื นใบอนุญาตใหใชคลื่ น
ความถี่เพื่อใหบริการโทรทัศนในระบบทีวีดิจิทัล จากการขายอุปกรณผลิตรายการและออกอากาศจากสวนงานโทรทัศน และเงิน
ลงทุนระยะยาวในหุน บริษัทเนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) (NMG) ในขณะที่มีหนี้สินรวม 138.09 ลานบาท ลดลงจาก
ปกอน เนื่องจากเจาหนี้การคาลดลง รวมถึงบริษัทฯ ไดนําเงินไดรับจากคืนใบอนุญาตโทรทัศนดิจิตอลจากสํานักงาน กสทช. มา
จายชําระหนี้เงินกูบุคคลภายนอกทั้งหมดจากเงินที่ไดรับคืนจาก สํานักงาน กสทช.
สําหรับสวนของผูถือหุนรวม 567.96 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน เนื่องจากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในป
2562 มีกําไรจากสวนงานโทรทัศนที่ยกเลิก โดยมีกําไร 685.10 ลานบาท ทําใหผลการดําเนินงานทั้งปของบริษัทมีกําไรสําหรับป
493.05 ลานบาท
บริษัทฯ มีรายไดจากการดําเนินงาน 386.97 ลานบาทซึ่งลดลงจากปกอน เนื่องจากบริษัทยอยไดคืนใบอนุญาต
โทรทัศนดิจิตอล ทําใหรายไดจากธุรกิจสื่อลดลง ทั้งนี้บริษัทฯ มีกําไรขั้นตน 94.63 ลานบาท ซึ่งใกลเคียงกับกําไรขั้นตนปกอน
และมีคาใชจายในการบริหารสูงใกลเคียงกับปกอน อันเนื่องมาจากบริษัทยอยมีการจายเงินชดเชยจากการเลิกจางพนักงาน
และผลขาดทุนจากการขายสินทรัพยในธุรกิจสื่อ ทําใหบริษัทมีขาดทุนจากการดําเนินงาน 192.05 ลานบาท
คณะกรรมการจึ งมีความเห็นใหนําเสนอใหมีก ารประชุมสามั ญผูถือหุ นประจํา ป 2563 พิจารณาอนุ มัติแสดง
ฐานะทางการเงิน งบกําไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จ และงบการเงินอื่นๆ ประจําป 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ปรากฏตาม
สิ่งที่มาดวย 2
วาระที่ 3

โดยมีผูถือหุนซักถามและเสนอแนะดังตอไปนี้
นางสาวศิริพร ขัตตพงษ - ผูถือหุน
- ตามขอมูลงบการเงิน บริษัทฯ มีรายไดลดลง แตในขณะที่ คาใชจายจากการขายและบริหารไมปรับลดตาม
รายได รบกวนขอคําชี้แจง
นางสาวเอมอร ลิ่มศรีวิไล - ผูชวยรองกรรมการผูจัดการใหญสายบัญชีและการเงิน
- รายไดลดลงจากรายไดสวนงานธุรกิจสื่อ เนื่องจากในป 2562 บริษัทฯ ยุติการดําเนิน งานในสวนงานโทรทัศน
จากการการคืนใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่เพื่อใหบริการโทรทัศนในระบบทีวีดิจิทัล ชอง 19 ของบริษัทยอย สําหรับคาใชจาย
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ขายและบริหารยังไมไดลดลงมานัก อันเนื่องมาจากบริษัทยอยเลิกจางพนักงานในสวนงานโทรทัศนที่ยุติการดําเนินงาน จึงทํา
ใหมีคาใชจายเงินชดเชยจาการเลิกจาง รวมถึงบริษัทฯ มีผลขาดทุนจากการขายสินทรัพยอุปกรณออกอากาศและผลิตรายการ
นายอภิชาติ วองคงคาทอง - ผูถือหุน
- ตามรายงานประจํา ป 2562 ของบริ ษัทฯ ปรากฏลูกหนี้ การคาอายุมากกวา 12 เดือนตามงบเฉพาะกิจการ
จํานวน 29 ลานบาท แตในงบการเงินรวมปรากฏจํานวน 55 ลานบาท ซึ่งเปนหนี้สงสัยจะสูญ ขอสอบถามเกี่ยวกับรายละเอียด
ของหนี้ดังกลาว
นางสาวเอมอร ลิ่มศรีวิไล - ผูชวยรองกรรมการผูจัดการใหญสายบัญชีและการเงิน
- หนี้สงสั ยจะสูญจากลูกหนี้ การคาที่ บริษัทฯ ยังเรียกเก็บไม ไดและมี อายุเกิน 12 เดื อน ตามงบการเงินรวมมี
จํานวนมากกวางบเฉพาะกิจการ เนื่องจากรวมลูกหนี้ทางการคาที่ยังเรียกเก็บไมไดและมีอายุเกิน 12 เดือนของบริษัทยอย ไดแก
บริษัท กรีนเน็ต 1282 จํากัด และบริษัท สปริงนิวส คอรปอเรชั่น จํากัด ในสวนหนี้ของบริษัทฯ เปนหนี้ที่เกิดจากโครงการคางเกา
ซึ่งบริษัทมีการติดตามทวงถามและฟองคดีความแลว ขณะนี้อยูในขั้นตอนการบังคับคดี
นางสาวศิริพร ขัตตพงษ - ผูถือหุน
- บริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมถึงกวา 3,000 ลานบาท เกิดจากสาเหตุใด
นางสาวเอมอร ลิ่มศรีวิไล - ผูชวยรองกรรมการผูจัดการใหญสายบัญชีและการเงิน
- เปนผลขาดทุนสะสมจากบริษัทยอยโดยสวนใหญมาจากสวนงานโทรทัศน
หมายเหตุ

- ก อ นเริ่ ม ลงมติ ในวาระที่ 3 มี ผูถื อ หุ นเข า รว มประชุ ม ดว ยตนเองและโดยการมอบฉั น ทะ เพิ่ มอี ก 8 คน นั บ จํา นวนหุ น ได
64,926,615 หุน รวมเปนผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเองและโดยการมอบฉันทะจํานวน 75 คน นับจํานวนหุนไดรวมทั้งสิ้น
37,964,752,551 หุน คิดเปนรอยละ 55.92 ของหุนที่จําหนายไดทั้งหมด
- 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 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่เสนอตอที่ประชุมดวยคะแนนเสียงของ
จํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้
เห็นดวย
36,465,899,436 เสียง
รอยละ
96.05
1,498,852,000 เสียง
รอยละ
3.95
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
1,115 เสียง
รอยละ
0.00
บัตรเสีย
0 เสียง
รอยละ
0.00
พิจารณาจัดสรรผลกําไรและงดจายเงินปนผลของป 2562
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
จา ยเงิน ปน ผล ดั งนั้ น เมื่ อพิ จารณาจากงบการเงิ นของบริ ษัท ฯ ปรากฎผลขาดทุ นสะสม จํา นวน 3,894 ล านบาท จึง ทํา ให
ไมสามารถจัดสรรกําไรและจายเงินปนผลสําหรับป 2562 ได จึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณางดจายเงินปนผลสําหรับป 2562
วาระที่ 4
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หมายเหตุ

- กอนเริ่มลงมติในวาระที่ 4 มีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเองและโดยการมอบฉันทะ เพิ่มอีก 3 คน นับจํานวนหุนได 143,900
หุน รวมเปนผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเองและโดยการมอบฉันทะจํานวน 78 คน นับจํานวนหุนไดรวมทั้งสิ้น 37,964,896,451
หุน คิดเปนรอยละ 55.92 ของหุนที่จําหนายไดทั้งหมด
- วาระนี้ตองไดรับมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิ จารณาแลวมีมติเ สียงขางมากอนุมั ติใหงดจา ยเงินปน ผล ตามที่ประธานเจาหน าที่บริหาร
เสนอตอที่ประชุมดวยคะแนนเสียงของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้
เห็นดวย
36,564,896,451 เสียง
รอยละ
96.31
ไมเห็นดวย
1,400,000,000 เสียง
รอยละ
3.69
งดออกเสียง
0 เสียง
รอยละ
0.00
รอยละ
0.00
บัตรเสีย
0 เสียง
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ
ประธานเจาหนาที่บริหารแถลงวา ตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอที่ 13 กําหนดวา ในการประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป ใหกรรมการออกจากตําแหนงจํานวนหนึ่งในสาม ซึ่งกรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระในปนี้ มีจํานวน 3 คน
ประกอบดวย
5.1 นายโกศล โพธิ์สุวรรณ
5.2 นายอารักษ ราษฎรบริหาร
5.3 นายประณต โกษาคาร
ทั้งนี้นายอารักษ ราษฎร บริหารและนายประณต โกษาคาร แจง ความประสงคตอ บริษัทฯ ไมขอกลั บเขารั บ
ตําแหนงอีกวาระหนึ่ง ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาจึงไดพิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถวน ไมมีลักษณะตองหาม เปนผูที่
มีความรูความสามารถและมีประสบการณอันจะเปนประโยชนตอการดําเนินงานของบริษัทฯ ไดแก ดร.ปฏิมา จีระแพทย และ
นายภราดร พุมโพธิ์ทอง เพื่อเสนอชื่อเปนกรรมการแทนนายอารักษ ราษฎรบริหาร และนายประณต โกษาคาร ตามลําดับ ที่
ประชุมคณะกรรมการไดพิจารณาตามที่คณะกรรมการสรรหาไดนําเสนออยางระมัดระวังและรอบคอบแลว เห็นวา นายโกศล
โพธิ์สุวรรณ ดร.ปฏิมา จีระแพทย และนายภราดร พุมโพธิ์ทอง เปนผูที่มีคุณสมบัติครบถวน ไมมีลักษณะตองหาม เปนผูที่มี
ความรูความสามารถและมีประสบการณอันจะเปนประโยชนตอการดําเนินงานของบริษัทฯ ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการจึง
เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563 พิจารณาแตงตั้งนายโกศล โพธิ์สุวรรณ กรรมการซึ่งตองออกจาก
ตํ า แหน ง ตามวาระเพื่ อ ดํ า รงตํ า แหน ง กรรมการต อ อี ก วาระหนึ่ ง และให แ ต ง ตั้ ง ดร.ปฏิ ม า จี ร ะแพทย และนายภราดร
พุมโพธิ์ทอง เพื่อดํารงตําแหนงกรรมการแทนนายอารักษ ราษฎรบริหาร และนายประณต โกษาคาร กรรมการที่ออกตามวาระ
ของบริษัทฯ ตามลําดับ โดยประวัติและรายละเอียดของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อ ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 3 การ
ลงคะแนนจะดําเนินการดังนี้
(1) ผูถือหุนมีคะแนนเสียงเทากับหุนที่ถือ (หนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง)
(2) ใหผูถือหุนออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคลไป
(3) ในกรณีที่คะแนนเสียงเทากัน ใหผูที่เปนประธานที่ประชุมเปนผูออกเสียงชี้ขาด
วาระที่ 5
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- เนื่อ งจากประธานฯ เป นกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระในการประชุ มครั้ง นี้ จึ งมอบหมายใหป ระธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบทําหนาที่เปนประธานที่ประชุมแทนเปนการชั่วคราว และประธานฯ ไดขอตัวออกนอกหองประชุมระหวางการดําเนินการ
ประชุมในวาระที่ 5 ทั้งนี้ เมื่อดําเนินการลงมติในวาระที่ 5 เรียบรอย แลว ประธานกรรมการตรวจสอบที่ทําหนาที่ประธานที่ชุ ม
ชั่วคราว ไดที่เชิญประธานฯ กลับเขาหองประชุม เพื่อดําเนินการประชุมตอ
- วาระนี้ตองไดรับมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเสียงของมากเลือกตั้งนายโกศล โพธิ์สุวรรณ กรรมการที่ออกตามวาระกลับ
เขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหนึ่ง และแตงตั้งดร.ปฏิมา จีระแพทย และนายภราดร พุมโพธิ์ทอง เปนกรรมการใหมแทน
นายอารักษ ราษฎรบริหาร และนายประณต โกษาคาร กรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ ดวยคะแนนเสียงของจํานวน
เสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้
นายโกศล โพธิ์สุวรรณ
เห็นดวย
37,854,396,451 เสียง
รอยละ
99.71
ไมเห็นดวย
110,500,000 เสียง
รอยละ
0.29
งดออกเสียง
0 เสียง
รอยละ
0.00
บัตรเสีย
0 เสียง
รอยละ
0.00
ดร.ปฏิมา จีระแพทย
เห็นดวย
37,854,396,451
ไมเห็นดวย
110,500,000
งดออกเสียง
0
บัตรเสีย
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ

99.71
0.29
0.00
0.00

นายภราดร พุมโพธิ์ทอง
เห็นดวย
37,854,396,451
ไมเห็นดวย
110,500,000
งดออกเสียง
0
บัตรเสีย
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ

99.71
0.29
0.00
0.00

พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ ป 2563
บริษั ทฯ มีน โยบายในการกําหนดคาตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย อยใหอ ยูใ นระดับ ที่เหมาะสมและ
สอดคลองกับภาระหนาที่ในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชนสูงสุด ซึ่งเปนอัตราเทากับอัตราคาตอบแทนกรรมการที่ไดรับอนุมัติจาก
ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562 และคงอัตราคาตอบแทนเดียวกันมา 8 ป ซึ่งจะประกอบดวยคาตอบแทนรายเดือนและ
คาเบี้ยประชุมเปนรายครั้ง ดังนี้
วาระที่ 6

หนวย:บาท
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คาตอบแทน

2561

คาตอบแทนกรรมการจายเปนรายเดือน
ประธานกรรมการ
กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร
กรรมการที่เปนผูบริหารไมไดรับคาตอบแทนรายเดือน
คาเบี้ยประชุมจายรายครั้งที่เขารวมประชุม
คาเบี้ยประชุมกรรมการ (ตอครั้ง)
กรรมการที่เปนผูบริหาร
กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหารไมไดรับคาเบื้ยประชุม
คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ตอครั้ง)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและคาตอบแทน (ตอครั้ง)
ประธานกรรมการ
กรรมการ
คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดยอยอื่นๆ (ตอครั้ง)
ประธานกรรมการ
กรรมการ
บําเหน็จกรรมการ ** บริษัทฯ ไมมีนโยบายจายบําเหน็จกรรมการ
หมายเหตุ

2562
(ปที่เสนอ)

35,000.00
30,000.00

35,000.00
30,000.00

6,000.00

6,000.00

8,000.00
6,000.00

8,000.00
6,000.00

8,000.00
6,000.00

8,000.00
6,000.00

8,000.00
6,000.00

8,000.00
6,000.00

- วาระนี้ตองไดรับมติดวยคะแนนเสียงสองในสามของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติไมนอยกวาสองในสามของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนใหกําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2563 ตามที่ประธานเจาหนาที่บริหารเสนอตอที่ประชุม
ดวยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นดวย
37,853,316,451 เสียง
รอยละ
99.71
ไมเห็นดวย
111,580,000 เสียง
รอยละ
0.29
งดออกเสียง
0 เสียง
รอยละ
0.00
บัตรเสีย
0 เสียง
รอยละ
0.00
วาระที่ 7

พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีป 2563
ประธานเจาหนาที่บริหารแถลงวา คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีสําหรับรอบป 2563
และเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณานําเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563 เพื่อพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีแหง
บริษัท ซีดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จํากัด เปนผูสอบบัญชีประจําป 2563 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

โดยกําหนดคาสอบบัญชีของรอบปบัญชี 2563 ของกลุมบริษัทเปนจํานวนเงินไมเกิน 3,480,000 บาท ซึ่งลดลง
เมื่อเปรียบเทียบกับคาสอบบัญชีประจําป 2562 ที่กําหนดไว เปนจํานวนเงินไมเกิน 3,735,000 บาท โดยเปนส วนของบริษั ท
จํานวน 1,440,000 บาท โดยไมรวมคาใชจายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นจริงระหวางปฏิบัติงาน ซึ่งเปนอัตราเดียวกับป 2562 เนื่องจากมี
บริษัทยอย ปริมาณงานและจํานวนรายการที่จะตองตรวจสอบมีจํานวนลดลง และเพื่อใหรายงานทางการเงินตางๆ ของบริษัทฯ
และบริษัทย อย เปนไปตามมาตรฐานเดียวกั น ผูสอบบัญชีแหงบริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จํากัด จะเปนผูสอบบัญชีของ
บริษัทยอยประจําป 2563 ดวยเชนกัน
ทั้งนี้ บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จํากัด ไดสงหนังสือ ฉบับลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 แจงขอยกเลิกรายชื่อ
ผูสอบบัญชี 2 ราย คือ นายเชิดสกุล อนมงคล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7195 และนางสาวรวิษฏา วาดวารี ผูสอบ
บัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 12026 ดังนั้นจึงขอเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563 แตงตั้งผูสอบบัญชี 4 รายไดแก
นางสาววรรญา พุทธเสถียร ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4387 หรือนางสาววราภรณ อินทรประสิทธิ์ ผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขทะเบียน 7881 หรื อนางสาวชลธิช า เลิศวิไ ล ผู สอบบั ญชีรับ อนุญาตเลขทะเบียน 12258 หรือนางสาววราภรณ
พันธภักดีนุพงษ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 12261 แหงบริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จํากัด เปนผูสอบบัญชีประจําป
2563 โดยกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2563 ดังนี้
ตารางเปรียบเทียบคาสอบบัญชีของบริษัทในปที่ผานมา
ลําดับ

รายชื่อบริษัท

2561

คาสอบบัญชี
2562

1

บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
บริษัทยอย

1,390,000

1,440,000

2563
(ปที่เสนอ)
1,440,000

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

650,000
385,000
170,000
200,000
100,000
170,000
350,000
310,000
3,665,000

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

300,000
400,000
50,000
80,000
80,000
300,000
400,000
430,000
3,480,000
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- วาระนี้ตองไดรับมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล ว มี ม ติ เ สี ย งข า งมากอนุ มั ติ แ ต ง ตั้ ง นางสาววรรญา พุ ท ธเสถี ย ร ผู สอบบั ญ ชี
รับอนุญาตเลขทะเบียน 4387 หรือนางสาววราภรณ อินทรประสิทธิ์ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7881 หรือนางสาว
ชลธิชา เลิศวิไล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 12258 หรือนางสาววราภรณ พันธภักดีนุพงษ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 12261 แหงบริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จํากัด เปนผูสอบบัญชีประจําป 2563 โดยกําหนดใหผูสอบบัญชีคน
หนึ่งตามรายนามขางตนเปนผูทําการสอบทาน ตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทฯ และลงนามในรายงาน
ผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชีในสวนของบริษัท เปนจํานวนไมเกิน 1,440,000 บาท โดยไมรวมคาใชจายเบ็ดเตล็ดที่
เกิดขึ้นจริงระหวางปฏิบัติงาน ตามที่ประธานเจาหนาที่บริหารเสนอตอที่ประชุมดวยคะแนนเสียงของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู
ถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้
เห็นดวย
36,552,896,451 เสียง
รอยละ
96.28
ไมเห็นดวย
1,412,000,000 เสียง
รอยละ
3.72
งดออกเสียง
0 เสียง
รอยละ
0.00
บัตรเสีย
0 เสียง
รอยละ
0.00
พิจารณาอนุมัติ ยกเลิกหุนที่ไม ไดจําหนาย ลดทุนจดทะเบี ยน และแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4.
ของบริษัทฯ เพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียน
สืบ เนื่ อ งจากบริ ษั ท ฯ มี หุ น สามั ญที่ อ อกไว เพื่ อ รองรั บการใช สิทธิ ใ บสํ า คั ญแสดงสิ ท ธิที่ จ ะซื้ อ หุ นสามั ญของ
บริษัทฯ รุ นที่ 4 ซึ่งครบกําหนดใชสิทธิครั้งสุ ดทายในวัน ที่ 29 มีนาคม 2562 และบริษัทฯ มีหุนสามั ญที่จัดสรรเพื่อจําหนา ย
ใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวน (Right Offering) ซึ่งบริษัทฯ ไมมีความประสงคจะเสนอขายอีกตอไป ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีความ
ประสงคลดทุนจดทะเบียนบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 200,317,937,992 บาท เปน 130,807,738,896 บาท โดย
ยกเลิกหุนสามัญที่ออกไวเพื่อรองรับการใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิฯ รุนที่ 4 ที่หมดอายุ จํานวน 1,622,687,985 หุน และหุน
สามัญที่จัดสรรเพื่อจําหนายใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวน (Right Offering) ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2561เมื่อ
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ที่ไมไดจําหนายจํานวน 67,887,511,111 หุน มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 1 บาท
ทั้ง นี้เพื่ อใหสอดคล องกับ การลดทุนจดทะเบี ยนของบริษัท บริษั ทตองแกไขเพิ่มเติ มหนัง สือบริ คณหสนธิของ
บริษัท ขอ 4. โดยใหใชขอความตอไปนี้แทน
วาระที่ 8

“ขอ 4. ทุนจดทะเบียน จํานวน

130,807,738,896 บาท

แบงออกเปน

130,807,738,896 หุน

มูลคาหุนละ

1
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(หนึ่ ง แสนสามหมื่ น แปดร อ ยเจ็ ด ล า น
เจ็ดแสนสามหมื่นแปดพันแปดรอยเกา
สิบบาทถวน)

(หนึ่ ง แสนสามหมื่ น แปดร อ ยเจ็ ด ล า น
เจ็ดแสนสามหมื่นแปดพันแปดรอยเกา
สิบหกหุน)
บาท (-หนึ่งบาทถวน-)

โดยแยกออกเปน
หุนสามัญ

หุนบุริมสิทธิ

130,807,738,896 หุน

-0-

หุน

(หนึ่ ง แสนสามหมื่ น แปดร อ ยเจ็ ด ล า น
เจ็ดแสนสามหมื่นแปดพันแปดรอยเกา
สิบหกหุน)
(-)

นอกจากนี้ เสนอให กรรมการผูมีอํานาจลงลายมือชื่อผู กพันบริษั ท ตามหนังสือรับ รองของบริษัท หรือบุคคลที่
ได รับ มอบหมายจากกรรมการผู มี อํ า นาจลงลายมื อ ชื่ อ ผู ก พั น บริ ษั ท ตามหนั ง สื อ รั บ รองของบริ ษั ท เป น ผู มี อํ า นาจในการ
ดําเนินการใดๆ ที่เกี่ยวของกับการจดทะเบียนลดทุนของบริษัท และการจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท
ขอ 4. ตอหนวยงานตางๆ ของรัฐ และ/หรือ หนวยงานอื่นใดที่เกี่ยวของและดําเนินการใหขอมูลเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงเอกสาร
การจดทะเบียนหรือเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวของกับการจดทะเบียนดังกลาวตามคําเรียกรองของหนวยงานที่เกี่ยวของ
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจํานวน 200,317,937,992 บาท เปน
130,807,738,896 บาท โดยยกเลิกหุนสามัญที่ออกไวเพื่อรองรับการใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิฯ รุนที่ 4 ที่หมดอายุ จํานวน
1,622,687,985 หุ น และหุ นสามัญที่จัด สรรเพื่อ จํา หนา ยให แก ผูถือ หุนเดิมตามสัดส วน (Right Offering) ตามมติ ที่ประชุ ม
วิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2561เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ที่ไมไดจําหนายจํานวน 67,887,511,111 หุน มูลคาหุนที่ตราไว
หุนละ 1 บาท และการแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4. เพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามรายละเอียดที่
เสนอ ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นดวย
37,964,373,451 เสียง
รอยละ
100.00
ไมเห็นดวย
523,000 เสียง
รอยละ
0.00
งดออกเสียง
0 เสียง
รอยละ
0.00
บัตรเสีย
0 เสียง
รอยละ
0.00
วาระที่ 9

เรื่องอื่นๆ (ถามี)
ไมมีผูถือหุนทานใดเสนอเรื่องอื่นใดใหที่ประชุมพิจารณา

โดยมีผูถือหุนซักถามและเสนอแนะดังตอไปนี้
นายเกียรติ สุมงคลธนกุล - ผูรับมอบฉันทะ
- สอบถามความคืบหนาเกี่ยวกับกรณีที่สํานักงาน กลต. ไดกลาวโทษบริษัทฯ ตอกองบังคับการปราบปรามการ
กระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ในกรณีบริษัทฯ รวมกับบุคคลภายนอกอีก 2 ราย เขาลงทุนในหลักทรัพย
NMG
นางสาวณิชชา มีสุข - เลขานุการบริษัท
- ปจจุบันยังอยูระหวางการพิจารณาของกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรม
ทางเศรษฐกิจ
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นายนรา ศรีเพชร - ผูถือหุน
- ตามที่ ป ระธานเจ า หน า ที่ บ ริ ห ารได ชี้ แ จงเกี่ ย วแผนการดํ า เนิ น งานในวาระที่ 2 ซึ่ ง สิ่ ง ที่ บ ริ ษั ท ฯ กํ า ลั ง จะ
ดําเนินการไมไดมีความคาบเกี่ยวกับที่บริษัทฯ เคยลงทุนไวคือ หุน NMG อยากสอบถามวา บริษัทฯ มีนโยบายที่จะขายใหแก
ผูสนใจหรือไม โดยถาขายก็จะมีกระแสเงินสดเขามา และสามารถนําไปดําเนินการเพื่อใหเกิดประโยชนในอนาคต
ประธานเจาหนาที่บริหาร
- ยังอยูระหวางพิจารณา หากมีแนวทางที่แนนอน และจะไดแจงใหทานผูถือหุนทราบตอไป
ประธานฯ กลาวขอบคุณผูถือหุนที่สละเวลามาเขารวมประชุม
ปดประชุม เวลา 15.20 น.

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

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