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รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563 
ของ 

บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 

เวลาและสถานที่ 
ประชุมเม่ือวันศุกรที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ หองประชุมบริษัท เลขที่ 333 อาคารเลาเปงงวน 1 ช้ัน 18 

โซนเอ ซอยเฉยพวง ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900     

กรรมการท่ีเขารวมประชุม 
1. นายโกศล โพธิ์สุวรรณ ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 
2. นายพินิจ วุฒิพันธุ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
3. พลอากาศโทชาติชาย รอดบุญพา กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา 
   และพิจารณาคาตอบแทน 
4. นายพิพัทธ ชนะสงคราม กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา 
   และพิจารณาคาตอบแทน 
5. นายวิโรจน วชิรเดชกุล กรรมการและกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
6. นายประพัฒน ยอขันธ กรรมการและประธานเจาหนาที่บริหาร 

เร่ิมการประชุม 
 นายโกศล  โพธิ์สุวรรณ กลาวตอนรับผูถือหุนและมอบหมายให นางสาวกุลิสรา บุณยาภรณ ทําหนาที่พิธีกรช้ีแจง
รายละเอียดที่เก่ียวของกับการประชุม พิธีกรแนะนํากรรมการที่เขารวมประชุม โดยมีกรรมการเขารวมประชุม 6 ทาน จาก
ทั้งหมด 8 ทาน หรือคิดเปนรอยละ 75 ของจํานวนกรรมการทั้งหมดและแถลงประชุมวา มีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเองและ
ดวยการมอบฉันทะรวมจํานวน 62 คน โดยแบงเปนผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเองเปนจํานวน 37 คน และดวยการมอบ
ฉันทะจํานวน 25 คน นับจํานวนหุนรวมได 37,884,791,621 หุน  คิดเปนรอยละ 55.81 ของหุนที่จําหนายไดทั้งหมดของบริษัทฯ 
ซ่ึงเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเปนองคประชุม  
 นายโกศล  โพธิ์สุวรรณ ประธานกรรมการ เปนประธานที่ประชุม (ประธานฯ) โดยประธานฯ กลาวเปดประชุมเวลา 
14.10 น. และกลาวตอนรับผูถือหุน พิธีกรช้ีแจงรายละเอียดแตละวาระการประชุมแทนประธานฯ   
 กอนเขาสูระเบียบวาระการประชุม พ ิธีกรไดช้ีแจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแตละระเบียบวาระใหผูถือหุนทราบ
ดังนี้ 
 1. การลงคะแนนเสียงพิจารณาการประชุมในแตละวาระ บริษัทฯ จะเลือกใชวิธีลงคะแนนแบบ 1 หุนเทากับ 1 เสียง 
โดยจะใชบัตรลงคะแนนที่เจาหนาที่ไดแจกใหกับทานผูถือหุนที่เขารวมประชุมทุกทาน โดยผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะ ตอง               
ออกเสียงลงคะแนนอยางหนึ่งอยางใด โดยชองที่ 1-ลงมติเห็นดวย ชองที่ 2 -ลงมติ ไมเห็นดวย และชองที่ 3-งดออกเสียง ทั้งนี้ไม
สามารถแบงการออกเสียงลงคะแนนเปนบางสวนได 
 2. เพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนน บริษัทฯ จะใชบัตรลงคะแนนเฉพาะ ในกรณีที่ผูถือหุนไมเห็นดวยหรืองดออก
เสียงเทานั้น และจะนําเอาคะแนนเสียงที่ได หักออกจากจํานวนหุนของผูถือหุนทั้งหมดที่เขารวมประชุมในแตละวาระ โดยใน
การประชุมคร้ังนี้มี 8 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. 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 1/2562 เม่ือวันท่ี 5 กรกฎาคม 2562 
 พิธีกรไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2562 ที่ประชุมเม่ือวันที่                     
5 กรกฎาคม 2562 ใหที่ประชุมพิจารณารับรอง รายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่สงมาดวย 1 ซ่ึงบริษัทฯ ไดมีการบันทึกรายงานไว
อยางถูกตอง และไดนําสงตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและกระทรวงพาณิชยภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด พรอม
ทั้งเผยแพรในเว็บไซทของบริษัทฯ แลว  

หมายเหตุ - กอนเร่ิมลงมติในวาระท่ี 1 มีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเองและโดยการมอบฉันทะ เพ่ิมอีก 5 คน นับจํานวนหุนได 
15,034,215 หุน รวมเปนผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเองและโดยการมอบฉันทะจํานวน 67 คน นับจํานวนหุนไดรวมท้ังส้ิน 
37,899,825,936 หุน คิดเปนรอยละ 55.83 ของหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมด 

 - วาระน้ีตองไดรับมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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 มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเอกฉันทรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2562 ดวย
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  ล่ิมศรีวิไล เปนผูช้ีแจงรายละเอียดในวาระที่ 2 โดยนางสาวเอมอร  
ล่ิมศรีวิไล ไดช้ีแจงใหที่ประชุมทราบเก่ียวกับผลการดําเนินงานดังนี้  
 ปจจุบันโครงสรางการถือหุนในบริษัทยอย ณ ปจจุบัน ปรากฏตามแผนผังโครงสราง 
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 ในป 2562 ผลดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทยอยโดยสรุปมีดังนี้ 
 หนวย: ลานบาท 

รายการ 
งบการเงินรวม 

31 ธ.ค.61 31 ธ.ค. 2562 
รายไดจากการดําเนินงาน 569.63 386.97 
กําไร (ขาดทุน) (273.66) 493.05 
สินทรัพยรวม 1,135.41 706.05 
หนี้สินรวม 969.89 138.09 
สวนของผูถือหุน 165.52 567.96  
ขาดทุนตอหุน (บาท) *มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 1 
บาท 

(0.00399) 0.00731 

 นางสาวเอมอร  ล่ิมศรีวิไล ช้ีแจงเพิ่มเติมวา ในป 2562 บริษัทฯ มีสินทรัพยลดลงจากป 2561 สืบเนื่องจากมีการ
ขายอุปกรณผลิตรายการและออกอากาศจากสวนงานโทรทัศนที่มีการยุติการดําเนินการ และมีหนี้สินลดลงจากป 2561 
เนื่องจากภายหลังที่บริษัทยอยไดรับเงินชดเชยจากสํานักงาน กสทช. อันเนื่องมาจากการคืนใบอนุญาตโทรทัศนดิจิตอลฯ    
บริษัทฯ ไดนําเงินที่ไดรับมาชําระคืนเจาหนี้บุคคลภายนอกทั้งหมด ทั้งนี้บริษัทยอยไดยุติการออกอากาศโทรทัศนดิจิตอล                 
ต้ังแตวันที่ 16 สิงหาคม 2562 รวมถึงการเปล่ียนวิธีการคํานวณรายไดของส่ือนิวมีเดีย อาทิ facebook  youtube สงผลใหกลุม
บริษัทฯ มีรายไดลดลง  

โดยมีผูถือหุนซักถามและเสนอแนะดังตอไปนี้ 
นายอภิชาติ  วองคงคาทอง - ผูถือหุน  
 - เนื่องจากการดําเนินงานของบริษัทมีผลการดําเนินงานขาดทุนตอเนื่องมาหลายป รวมถึงมีปญหาสภาพคลอง
ทางการเงิน จึงขอสอบถามแผนการดําเนินงานของป 2563 และในอีก 2-3 ปขางหนา เพื่อใหบริษัทฯ มีผลดําเนินงานเปนกําไร 
ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
 - ปจจุบันธุรกิจของกลุมบริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลักๆ 3 กลุม ไดแก (1) จําหนายสินคาเทคโนโลยีและให
คําปรึกษาและออกแบบระบบสารสนเทศ (2) กลุมธุรกิจส่ือ และ (3) ธุรกิจจําหนายเคร่ืองมือและอุปกรณใหบริการติดต้ังระบบ
บริการเก่ียวกับส่ิงแวดลอมและชีวอนามัย โดยแผนงานในอนาคตของบริษัทฯ ที่มีการดําเนินการคือ (1) ยกเลิกบริษัทยอยที่
ไมไดมีการดําเนินการแลว (2) เรงฟนฟูธุรกิจที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณโควิด-19 และ (3) จัดหาธุรกิจใหม เพราะธุรกิจ
ปจจุบันของกลุมบริษัทฯ จะพึ่งพิงบุคลากรเปนหลัก ซ่ึงหากบริษัทฯ ไมสามารถรักษาบุคลากรที่มีความสามารถดังกลาวไว ก็จะ
ทําใหมูลคาบริษัทฯ ลดลง ดังนั้นธุรกิจใหมที่บริษัทฯ กําลังจัดหาก็จะตองมีความเส่ียงตํ่า มีกระแสเงินสดที่ม่ันคง มีโอกาสเติบโต
ที่ดี และตองไมใชธุรกิจที่ผันแปรงาย โดยที่ผานมาธุรกิจส่ือไดรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีเปนอยางมาก ดังนั้น
การลงทุนในธุรกิจอื่นๆ จะพิจารณาปจจัยสําคัญ เชน มีสินทรัพยถาวร แทนที่จะเปนเพียงธุรกิจที่พึ่งพาบุคลากร  
นายอภิชาติ  วองคงคาทอง - ผูถือหุน  
 - บริษัทฯ คาดวา จะมีผลการดําเนินงานเปนกําไรเม่ือใด 
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ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
 - อาจจะยังไมสามารถคาดการณระยะเวลาที่แนนอนได ตองขึ้นอยูกับธุรกิจที่กําลังขยาย ซ่ึงบริษัทฯ จะดําเนิน
ธุรกิจใหมีความเส่ียงนอยและทําผลกําไรใหไดมากที่สุด โดยจะพยายามทําตามแผนงานที่วางไวใหได 

หมายเหตุ - วาระน้ีไมมีการลงคะแนนเน่ืองจากเปนวาระรับทราบ  

 มติ ที่ประชุมรับทราบผลการดําเนินงาน  

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกําไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จ และงบการเงินอ่ืนๆ 
ประจําป 2562 สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562  

 ประธานฯ ไดมอบหมายใหนางสาวเอมอร  ล่ิมศรีวิไล เปนผูช้ีแจงรายละเอียดในวาระที่ 3 โดยนางสาวเอมอร  
ล่ิมศรีวิไล เสนอใหประชุมพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกําไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จ และงบการเงินอื่นๆ
ประจําป 2562 ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผานการตรวจสอบและรับรองโดยไมมีเง่ือนไขจากผูสอบบัญชีรับอนุญาต
ของบริษัทฯ ทั้งนี้ป 2562 บริษัทฯ มีสินทรัพยรวม 706.05 ลานบาท ลดลงจากปกอน เนื่องจากการคืนใบอนุญาตใหใชคล่ืน
ความถ่ีเพื่อใหบริการโทรทัศนในระบบทีวีดิจิทัล จากการขายอุปกรณผลิตรายการและออกอากาศจากสวนงานโทรทัศน และเงิน
ลงทุนระยะยาวในหุน บริษัทเนช่ัน 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 ลานบาทซ่ึงลดลงจากปกอน เนื่องจากบริษัทยอยไดคืนใบอนุญาต
โทรทัศนดิจิตอล ทําใหรายไดจากธุรกิจส่ือลดลง ทั้งนี้บริษัทฯ มีกําไรขั้นตน 94.63 ลานบาท ซ่ึงใกลเคียงกับกําไรขั้นตนปกอน 
และมีคาใชจายในการบริหารสูงใกลเคียงกับปกอน อันเนื่องมาจากบริษัทยอยมีการจายเงินชดเชยจากการเลิกจางพนักงาน 
และผลขาดทุนจากการขายสินทรัพยในธุรกิจส่ือ ทําใหบริษัทมีขาดทุนจากการดําเนินงาน 192.05 ลานบาท  
 คณะกรรมการจึงมีความเห็นใหนําเสนอใหมีการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563 พิจารณาอนุมัติแสดง
ฐานะทางการเงิน งบกําไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จ และงบการเงินอื่นๆ ประจําป 2562 ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ปรากฏตาม
ส่ิงที่มาดวย 2 

โดยมีผูถือหุนซักถามและเสนอแนะดังตอไปนี้ 
นางสาวศิริพร  ขัตตพงษ - ผูถือหุน  
 - ตามขอมูลงบการเงิน บริษัทฯ มีรายไดลดลง แตในขณะที่ คาใชจายจากการขายและบริหารไมปรับลดตาม
รายได รบกวนขอคําช้ีแจง 
นางสาวเอมอร  ลิ่มศรีวิไล - ผูชวยรองกรรมการผูจัดการใหญสายบัญชีและการเงิน 
 - รายไดลดลงจากรายไดสวนงานธุรกิจส่ือ เนื่องจากในป 2562 บริษัทฯ ยุติการดําเนิน งานในสวนงานโทรทัศน 
จากการการคืนใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ีเพื่อใหบริการโทรทัศนในระบบทีวีดิจิทัล ชอง 19 ของบริษัทยอย สําหรับคาใชจาย
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ขายและบริหารยังไมไดลดลงมานัก อันเนื่องมาจากบริษัทยอยเลิกจางพนักงานในสวนงานโทรทัศนที่ยุติการดําเนินงาน จึงทํา
ใหมีคาใชจายเงินชดเชยจาการเลิกจาง รวมถึงบริษัทฯ มีผลขาดทุนจากการขายสินทรัพยอุปกรณออกอากาศและผลิตรายการ 
นายอภิชาติ  วองคงคาทอง - ผูถือหุน  
 - ตามรายงานประจําป 2562 ของบริษัทฯ ปรากฏลูกหนี้การคาอายุมากกวา 12 เดือนตามงบเฉพาะกิจการ
จํานวน 29 ลานบาท แตในงบการเงินรวมปรากฏจํานวน 55 ลานบาท ซ่ึงเปนหนี้สงสัยจะสูญ ขอสอบถามเก่ียวกับรายละเอียด
ของหนี้ดังกลาว 
นางสาวเอมอร  ลิ่มศรีวิไล - ผูชวยรองกรรมการผูจัดการใหญสายบัญชีและการเงิน 
 - หนี้สงสัยจะสูญจากลูกหนี้การคาที่บริษัทฯ ยังเรียกเก็บไมไดและมีอายุเกิน 12 เดือน ตามงบการเงินรวมมี
จํานวนมากกวางบเฉพาะกิจการ เนื่องจากรวมลูกหนี้ทางการคาที่ยังเรียกเก็บไมไดและมีอายุเกิน 12 เดือนของบริษัทยอย ไดแก 
บริษัท กรีนเน็ต 1282 จํากัด และบริษัท สปริงนิวส คอรปอเรช่ัน จํากัด ในสวนหนี้ของบริษัทฯ เปนหนี้ที่เกิดจากโครงการคางเกา 
ซ่ึงบริษัทมีการติดตามทวงถามและฟองคดีความแลว ขณะนี้อยูในขั้นตอนการบังคับคดี 
นางสาวศิริพร  ขัตตพงษ - ผูถือหุน  
 - บริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมถึงกวา 3,000 ลานบาท เกิดจากสาเหตุใด 
นางสาวเอมอร  ลิ่มศรีวิไล - ผูชวยรองกรรมการผูจัดการใหญสายบัญชีและการเงิน 
 - เปนผลขาดทุนสะสมจากบริษัทยอยโดยสวนใหญมาจากสวนงานโทรทัศน 

หมายเหตุ - กอนเร่ิมลงมติในวาระท่ี 3 มีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเองและโดยการมอบฉันทะ เพ่ิมอีก 8 คน นับจํานวนหุนได 
64,926,615 หุน รวมเปนผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเองและโดยการมอบฉันทะจํานวน 75 คน นับจํานวนหุนไดรวมท้ังส้ิน 
37,964,752,551 หุน คิดเปนรอยละ 55.92 ของหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมด 

 - วาระน้ีตองไดรับมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเสียงขางมากรับรองงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกําไรขาดทุนแบบ
เบ็ดเสร็จ และงบการเงินอื่นๆ ประจําป 2562 ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่เสนอตอที่ประชุมดวยคะแนนเสียงของ
จํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้ 

เห็นดวย  36,465,899,436 เสียง รอยละ 96.05 
ไมเห็นดวย  1,498,852,000 เสียง รอยละ 3.95 
งดออกเสียง  1,115 เสียง รอยละ 0.00 
บัตรเสีย  0 เสียง รอยละ 0.00 

วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรผลกําไรและงดจายเงินปนผลของป 2562 
 ประธานเจาหนาที่บริหารเสนอตอที่ประชุมวา ตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด และขอบังคับของ 
บริษัทฯ หามมิใหจายเงินปนผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกําไร ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู หามมิให
จายเงินปนผล ดังนั้น เม่ือพิจารณาจากงบการเงินของบริษัทฯ ปรากฎผลขาดทุนสะสม จํานวน 3,894 ลานบาท จึงทําให            
ไมสามารถจัดสรรกําไรและจายเงินปนผลสําหรับป 2562 ได จึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณางดจายเงินปนผลสําหรับป 2562 
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หมายเหตุ - กอนเร่ิมลงมติในวาระท่ี 4 มีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเองและโดยการมอบฉันทะ เพ่ิมอีก 3 คน นับจํานวนหุนได 143,900 
หุน รวมเปนผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเองและโดยการมอบฉันทะจํานวน 78 คน นับจํานวนหุนไดรวมท้ังส้ิน 37,964,896,451 
หุน คิดเปนรอยละ 55.92 ของหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมด 

 - วาระน้ีตองไดรับมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเสียงขางมากอนุมัติใหงดจายเงินปนผล ตามที่ประธานเจาหนาที่บริหาร
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 
บัตรเสีย  0 เสียง รอยละ 0.00 

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ 
 ประธานเจาหนาที่บริหารแถลงวา ตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอที่ 13  กําหนดวา ในการประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป ใหกรรมการออกจากตําแหนงจํานวนหนึ่งในสาม ซ่ึงกรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระในปนี้ มีจํานวน 3 คน 
ประกอบดวย 

5.1 นายโกศล  โพธิ์สุวรรณ 
5.2 นายอารักษ  ราษฎรบริหาร  
5.3 นายประณต  โกษาคาร 

 ทั้งนี้นายอารักษ  ราษฎรบริหารและนายประณต  โกษาคาร แจงความประสงคตอบริษัทฯ ไมขอกลับเขารับ
ตําแหนงอีกวาระหนึ่ง ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาจึงไดพิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถวน ไมมีลักษณะตองหาม เปนผูที่
มีความรูความสามารถและมีประสบการณอันจะเปนประโยชนตอการดําเนินงานของบริษัทฯ ไดแก ดร.ปฏิมา จีระแพทย และ
นายภราดร  พุมโพธิ์ทอง เพื่อเสนอช่ือเปนกรรมการแทนนายอารักษ  ราษฎรบริหาร และนายประณต  โกษาคาร ตามลําดับ ที่
ประชุมคณะกรรมการไดพิจารณาตามที่คณะกรรมการสรรหาไดนําเสนออยางระมัดระวังและรอบคอบแลว เห็นวา นายโกศล  
โพธิ์สุวรรณ ดร.ปฏิมา จีระแพทย และนายภราดร  พุมโพธิ์ทอง  เปนผูที่มีคุณสมบัติครบถวน ไมมีลักษณะตองหาม เปนผูที่มี
ความรูความสามารถและมีประสบการณอันจะเปนประโยชนตอการดําเนินงานของบริษัทฯ ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการจึง
เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563 พิจารณาแตงต้ังนายโกศล  โพธิ์สุวรรณ กรรมการซ่ึงตองออกจาก
ตําแหนงตามวาระเพื่อดํารงตําแหนงกรรมการตออีกวาระหนึ่ง และใหแตงต้ัง ดร.ปฏิมา  จีระแพทย และนายภราดร                      
พุมโพธิ์ทอง  เพื่อดํารงตําแหนงกรรมการแทนนายอารักษ  ราษฎรบริหาร และนายประณต  โกษาคาร กรรมการที่ออกตามวาระ
ของบริษัทฯ ตามลําดับ โดยประวัติและรายละเอียดของบุคคลที่ไดรับการเสนอช่ือ ปรากฏตามส่ิงที่สงมาดวยลําดับที่ 3 การ
ลงคะแนนจะดําเนินการดังนี้ 

 (1) ผูถือหุนมีคะแนนเสียงเทากับหุนที่ถือ (หนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง) 
 (2) ใหผูถือหุนออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคลไป 
 (3) ในกรณีที่คะแนนเสียงเทากัน ใหผูที่เปนประธานที่ประชุมเปนผูออกเสียงช้ีขาด 
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หมายเหตุ - เน่ืองจากประธานฯ เปนกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระในการประชุมคร้ังน้ี จึงมอบหมายใหประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบทําหนาท่ีเปนประธานท่ีประชุมแทนเปนการช่ัวคราว และประธานฯ ไดขอตัวออกนอกหองประชุมระหวางการดําเนินการ
ประชุมในวาระท่ี 5 ท้ังน้ีเมื่อดําเนินการลงมติในวาระท่ี 5 เรียบรอย แลว ประธานกรรมการตรวจสอบท่ีทําหนาท่ีประธานท่ีชุม
ช่ัวคราว ไดท่ีเชิญประธานฯ กลับเขาหองประชุม เพ่ือดําเนินการประชุมตอ 

 - วาระน้ีตองไดรับมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเสียงของมากเลือกต้ังนายโกศล  โพธิ์สุวรรณ กรรมการที่ออกตามวาระกลับ
เขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหนึ่ง และแตงต้ังดร.ปฏิมา  จีระแพทย และนายภราดร  พุมโพธิ์ทอง เปนกรรมการใหมแทน
นายอารักษ  ราษฎรบริหาร และนายประณต  โกษาคาร กรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ ดวยคะแนนเสียงของจํานวน
เสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้ 
 นายโกศล  โพธ์ิสุวรรณ 

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 เสียง รอยละ 99.71 
ไมเห็นดวย  110,500,000 เสียง รอยละ 0.29 
งดออกเสียง  0 เสียง รอยละ 0.00 
บัตรเสีย  0 เสียง รอยละ 0.00 

 นายภราดร  พุมโพธ์ิทอง 
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 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ ป 2563 
 บริษัทฯ มีนโยบายในการกําหนดคาตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอยใหอยูในระดับที่เหมาะสมและ
สอดคลองกับภาระหนาที่ในการปฏิบัติงานเพ่ือประโยชนสูงสุด ซ่ึงเปนอัตราเทากับอัตราคาตอบแทนกรรมการที่ไดรับอนุมัติจาก
ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562 และคงอัตราคาตอบแทนเดียวกันมา 8 ป  ซ่ึงจะประกอบดวยคาตอบแทนรายเดือนและ
คาเบี้ยประชุมเปนรายคร้ัง ดังนี้ 
 
 
 
 

หนวย:บาท 
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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 
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 

หมายเหตุ - วาระน้ีตองไดรับมติดวยคะแนนเสียงสองในสามของผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 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 เพื่อพิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีแหง
บริษัท ซีดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จํากัด เปนผูสอบบัญชีประจําป 2563 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 2563 ของกลุมบริษัทเปนจํานวนเงินไมเกิน 3,480,000  บาท ซ่ึงลดลง
เม่ือเปรียบเทียบกับคาสอบบัญชีประจําป 2562 ที่กําหนดไวเปนจํานวนเงินไมเกิน 3,735,000 บาท โดยเปนสวนของบริษัท 
จํานวน 1,440,000 บาท โดยไมรวมคาใชจายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นจริงระหวางปฏิบัติงาน ซ่ึงเปนอัตราเดียวกับป 2562 เนื่องจากมี
บริษัทยอย ปริมาณงานและจํานวนรายการที่จะตองตรวจสอบมีจํานวนลดลง และเพื่อใหรายงานทางการเงินตางๆ ของบริษัทฯ 
และบริษัทยอย เปนไปตามมาตรฐานเดียวกัน ผูสอบบัญชีแหงบริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จํากัด จะเปนผูสอบบัญชีของ
บริษัทยอยประจําป 2563 ดวยเชนกัน 

 ทั้งนี้ บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จํากัด ไดสงหนังสือ ฉบับลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 แจงขอยกเลิกรายช่ือ
ผูสอบบัญชี 2 ราย คือ นายเชิดสกุล  อนมงคล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7195 และนางสาวรวิษฏา  วาดวารี  ผูสอบ
บัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 12026 ดังนั้นจึงขอเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563 แตงต้ังผูสอบบัญชี 4 รายไดแก 
นางสาววรรญา  พุทธเสถียร  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4387 หรือนางสาววราภรณ  อินทรประสิทธิ์ ผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขทะเบียน 7881 หรือนางสาวชลธิชา เลิศวิไล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 12258 หรือนางสาววราภรณ   
พันธภักดีนุพงษ  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 12261 แหงบริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จํากัด  เปนผูสอบบัญชีประจําป 
2563 โดยกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2563 ดังนี้ 

ตารางเปรียบเทียบคาสอบบัญชีของบริษัทในปที่ผานมา 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลําดับ รายช่ือบริษัท 
คาสอบบัญชี 

2561 2562 
 

2563
(ปท่ีเสนอ) 

1 บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 1,390,000 1,440,000 1,440,000 
 บริษัทยอย    

2 บริษัท สปริงนิวส คอรปอเรชั่น จํากัด 650,000 400,000 300,000 
3 บริษัท เอ็นไวรอนเมนทอล โซลูชั่น อินทิเกรเตอร จํากัด 385,000 385,000 400,000 
4 บริษัท ซิงค เทคโนโลยี จํากัด 170,000 80,000 50,000 
5 บริษัท นิวส เน็ตเวิรค มัลติมีเดีย จาํกัด 200,000 80,000 80,000 
6 บริษัท รวมมือรวมใจ จํากัด 100,000 100,000 80,000 
7 บริษัท สปริงนิวส เทเลวิชั่น จํากัด 170,000 450,000 300,000 

 8 บริษัท กรีนเน็ต 1282 จาํกัด  350,000 400,000 400,000
9 บริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดียจํากัด 310,000 400,000 430,000

รวม 3,665,000 3,735,000  3,480,000 
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หมายเหตุ - วาระน้ีตองไดรับมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเสียงขางมากอนุมัติแตงต้ัง นางสาววรรญา  พุทธเสถียร ผูสอบบัญชี                  
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 

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติยกเลิกหุนท่ีไมไดจําหนาย ลดทุนจดทะเบียน และแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4. 
ของบริษัทฯ  เพ่ือใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียน 

 สืบเนื่องจากบริษัทฯ มีหุนสามัญที่ออกไวเพื่อรองรับการใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญของ           
บริษัทฯ  รุนที่ 4 ซ่ึงครบกําหนดใชสิทธิคร้ังสุดทายในวันที่ 29 มีนาคม 2562 และบริษัทฯ  มีหุนสามัญที่จัดสรรเพื่อจําหนาย
ใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวน (Right Offering) ซ่ึงบริษัทฯ  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) ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2561เม่ือ
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ที่ไมไดจําหนายจํานวน 67,887,511,111 หุน มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 1 บาท  
 ทั้งนี้เพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท บริษัทตองแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของ
บริษัท ขอ 4. โดยใหใชขอความตอไปนี้แทน  

“ขอ 4. ทุนจดทะเบียน จํานวน  130,807,738,896 บาท (หนึ่งแสนสามหม่ืนแปดรอยเจ็ดลาน
เจ็ดแสนสามหม่ืนแปดพันแปดรอยเกา
สิบบาทถวน) 
 

 แบงออกเปน  130,807,738,896 หุน   (หนึ่งแสนสามหม่ืนแปดรอยเจ็ดลาน
เจ็ดแสนสามหม่ืนแปดพันแปดรอยเกา
สิบหกหุน) 

 มูลคาหุนละ  1  บาท (-หนึ่งบาทถวน-) 
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 โดยแยกออกเปน   
 หุนสามัญ  130,807,738,896 หุน   (หนึ่งแสนสามหม่ืนแปดรอยเจ็ดลาน

เจ็ดแสนสามหม่ืนแปดพันแปดรอยเกา
สิบหกหุน) 

 หุนบุริมสิทธิ  -0-  หุน (-) 

 นอกจากนี้เสนอใหกรรมการผูมีอํานาจลงลายมือช่ือผูกพันบริษัท ตามหนังสือรับรองของบริษัท หรือบุคคลที่
ไดรับมอบหมายจากกรรมการผูมีอํานาจลงลายมือช่ือผูกพันบริษัท ตามหนังสือรับรองของบริษัท เปนผูมีอํานาจในการ
ดําเนินการใดๆ ที่เก่ียวของกับการจดทะเบียนลดทุนของบริษัท และการจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท 
ขอ 4. ตอหนวยงานตางๆ ของรัฐ และ/หรือ หนวยงานอ่ืนใดที่เก่ียวของและดําเนินการใหขอมูลเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงเอกสาร
การจดทะเบียนหรือเอกสารอื่นใดที่เก่ียวของกับการจดทะเบียนดังกลาวตามคําเรียกรองของหนวยงานท่ีเก่ียวของ  

 มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจํานวน 200,317,937,992 บาท เปน 
130,807,738,896 บาท โดยยกเลิกหุนสามัญที่ออกไวเพื่อรองรับการใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิฯ รุนที่ 4 ที่หมดอายุ จํานวน 
1,622,687,985 หุน และหุนสามัญที่จัดสรรเพื่อจําหนายใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวน (Right Offering) ตามมติที่ประชุม
วิสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2561เม่ือวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ที่ไมไดจําหนายจํานวน 67,887,511,111 หุน มูลคาหุนที่ตราไว
หุนละ 1 บาท และการแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4. เพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามรายละเอียดที่
เสนอ ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 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 เร่ืองอ่ืนๆ (ถามี) 
 ไมมีผูถือหุนทานใดเสนอเร่ืองอื่นใดใหที่ประชุมพิจารณา  

โดยมีผูถือหุนซักถามและเสนอแนะดังตอไปนี้ 
นายเกียรติ  สุมงคลธนกุล - ผูรับมอบฉันทะ  
 - สอบถามความคืบหนาเก่ียวกับกรณีที่สํานักงาน กลต. ไดกลาวโทษบริษัทฯ ตอกองบังคับการปราบปรามการ
กระทําความผิดเก่ียวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ในกรณีบริษัทฯ รวมกับบุคคลภายนอกอีก 2 ราย เขาลงทุนในหลักทรัพย 
NMG 
นางสาวณิชชา  มีสุข - เลขานุการบริษัท 
 - ปจจุบันยังอยูระหวางการพิจารณาของกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเก่ียวกับอาชญากรรม
ทางเศรษฐกิจ 
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นายนรา  ศรีเพชร - ผูถือหุน  
 - ตามที่ประธานเจาหนาที่บริหารไดช้ีแจงเก่ียวแผนการดําเนินงานในวาระที่ 2 ซ่ึงส่ิงที่บริษัทฯ กําลังจะ
ดําเนินการไมไดมีความคาบเก่ียวกับที่บริษัทฯ เคยลงทุนไวคือ หุน NMG อยากสอบถามวา บริษัทฯ มีนโยบายที่จะขายใหแก
ผูสนใจหรือไม โดยถาขายก็จะมีกระแสเงินสดเขามา และสามารถนําไปดําเนินการเพื่อใหเกิดประโยชนในอนาคต 
ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
 - ยังอยูระหวางพิจารณา หากมีแนวทางที่แนนอน และจะไดแจงใหทานผูถือหุนทราบตอไป 

ประธานฯ กลาวขอบคุณผูถือหุนที่สละเวลามาเขารวมประชุม 

ปดประชุม เวลา 15.20 น. 
 
 
 
        ………………………………….. 
    (นายโกศล  โพธิ์สุวรรณ) 
     ประธานฯ 
 
  
                     ………………………………….. 
                                (นางสาวณิชชา มีสุข) 
                                  ผูบันทึกการประชุม 

-ลงลายมือช่ือ- 

-ลงลายมือช่ือ- 


