รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564
ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส
ของ
บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
เวลาและสถานที่
ประชุมเมื่อวันศุกรที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส โดยถายทอดสดจากหองประชุมบริษัทฯ
เลขที่ 333 อาคารเลาเปงงวน 1 ชั้น 18 โซนเอ ซอยเฉยพวง ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
กรรมการที่เขารวมประชุม
1. นายโกศล
โพธิ์สุวรรณ
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2. นายวิโรจน
วชิรเดชกุล
รองประธานกรรมการ
3. นายพินิจ
วุฒิพันธุ
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
4. พลอากาศโทชาติชาย
รอดบุญพา
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
5. ดร.ปฏิมา
จีระแพทย
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
6. นายพิพัทธ
ชนะสงคราม
กรรมการ
7. นายประพัฒน
ยอขันธ
กรรมการและประธานเจาหนาที่บริหาร
กรรมการที่ลาประชุม
1. นายภราดร
พุมโพธิ์ทอง
กรรมการ
ผูเขารวมรวมประชุม
1. นางสาวสุวิชา
แกวฟาเจริญ
ผูอํานวยการฝายบัญชีการเงิน
2. นางสาววรรญา
พุทธเสถียร
ตัวแทนผูสอบบัญชีบริษัท ซี ดับเบิ้ล ยู ดับเบิ้ล ยู พี จํากัด
3. นางสาววราภรณ
พันธภักดีนุพงษ
ตัวแทนผูสอบบัญชีบริษัท ซี ดับเบิ้ล ยู ดับเบิ้ล ยู พี จํากัด
เริ่มการประชุม
นายโกศล โพธิ์สุวรรณ ประธานกรรมการ เปนประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) โดยประธานฯ กลาวเปดประชุมเวลา
14.10 น. และกลาวตอนรับผูถือหุนและแจงใหที่ประชุมทราบวา มีกรรมการเขาประชุม 7 ทาน จากจํานวน 8 ทาน หรือคิดเปน
รอยละ 87.5 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด โดยไดมอบหมายให นางสาวกุลิสรา บุญยาภรณ เปนพิธีกรและผูดําเนินการประชุม
ชี้แจงรายละเอียดแตละวาระการประชุมแทนประธานฯ ผูดําเนินการประชุมแนะนํากรรมการที่เขารวมประชุมและแถลงตอที่
ประชุมวา มีผูถือหุนเขารวมประชุมรวม 32 คน แบงเปนเขารวมประชุมดวยตนเอง 4 ขอ และโดยการมอบฉันทะรวมจํานวน 28
คน นับจํานวนหุนได 37,311,581,924 หุน คิดเปนรอยละ 49.9962 ของหุนที่จําหนายไดทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งเกินกวา
1 ใน 3 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเปนองคประชุม
กอนเขาสูระเบียบวาระการประชุม ผูดําเนินการประชุมไดชี้แจงวิธีซักถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือวิธีการออกเสียง
ลงคะแนนในแตละระเบียบวาระใหผูถือหุนทราบดังนี้
1. สําหรับสิทธิในการแสดงความคิดเห็น บริษัทฯ จะเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นไดโดยการ
พิมพขอความผานชองทางแชทของระบบประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ในกรณีที่ผูถือหุนมีคําถามหรือความเห็นที่ไมไดเกี่ยวของ
กับวาระประชุม จะของอานคําถามหรือขอคิดเห็นในวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ
2. วิธีการลงคะแนน จะใชวิธีการลงคะแนนผานระบบ E-voting ดวยการลงคะแนนเสียงแบบ 1 หุนตอ 1 เสียง
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2. เมื่อสิ้นสุดการชี้แจงในแตละวาระ พิธีกรจะแจงใหลงคะแนนเสียง โดยโดยจะมีเวลาในการลงคะแนนเสียงในแต
ละวาระ 60 วินาที และหากครบกําหนดระยะเวลาลงคะแนน 60 วินาทีแลว จะทําการปดระบบลงคะแนน
3. ในการลงคะแนนผูถือหุนที่ไมเห็นดวยหรืองดออกเสียง ใหผูถือหุนยอหนาจอการรับชมการถายทอดการประชุมลง
และไปที่ปุม E-voting จากนั้นกดลงคะแนนเสียงและกดยืนยันอีกครั้งหนึ่ง
4. ในระหวางการประชุม หากมีผูถือหุนเขามารวมประชุมเพิ่ม บริษัทฯ จะนับจํานวนผูถือหุนและจํานวนหุนใหม
ทุกครั้งที่มีผูถือหุนเขามารวมประชุมเพิ่ม โดยผูถือหุนทานที่เขามาใหมในระหวางการประชุมสามารถออกเสียงลงคะแนนได
เฉพาะวาระที่ยังไมลงมติในที่ประชุมเทานั้น ทั้งนี้ประธานฯ จะแจงจํานวนเสียงที่มาเพิ่มในแตละวาระใหที่ประชุมรับทราบ
5. ในการนับคะแนนเสียงในแตละวาระ จะนับคะแนนเสียงไมเห็นดวยและงดออกเสียง โดยบริษัทฯ จะนําคะแนน
เสียงที่ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน โดยสวนที่เหลือจะถือเปนคะแนนเสียงเห็นดวย โดยจะมีการแจงสรุปผลคะแนนในแตละวาระใหทานผูถือหุน
ทราบ
ภายหลังจากการแจงวิธีการออกเสียง ผูดําเนินการประชุมไดเรียนเชิญคุณโกศล โพธิ์สุวรรณ ประธานกรรมการ ทํา
หน า ที่ ป ระธานในที่ ป ระชุ ม ประธานฯ จึ ง ได ก ล า วเป ด ประชุ ม เพื่ อ ดํ า เนิ น การประชุ ม ต อ ไป โดยมอบหมายให พิ ธี ก รเป น
ผูดําเนินการประชุมและไดนําเสนอที่ประชุมเขาสูระเบียบวาระการประชุมดังนี้
พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 24 กรกฏาคม 2563
ผู ดํา เนิ น การประชุ ม ได ชี้ แ จงต อ ที่ ป ระชุ ม ว า ประชุ ม วิ ส ามั ญ ผู ถื อ หุ น ครั้ ง ที่ 1/2563 ได จั ด ขึ้ น เมื่ อ วั น ที่ 24
กรกฎาคม 2563 บริ ษั ทฯ ได มี ก ารบั น ทึก รายงานไว อ ย า งถูก ต อ ง และไดนํ า ส งตลาดหลั ก ทรั พย แหง ประเทศไทยภายใน
ระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดพรอมทั้งเผยแพรทางเว็บไซดของบริษัทฯ (www.newsnetwork.co.th) แลว และมีรายละเอียดตาม
สําเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 1 จึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือ
หุน ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2564
วาระที่ 1

หมายเหตุ

- ระหวางชี้แจงในวาระที่ 1 มีผูถือหุนเขารวมประชุม เพิ่มอีก 1 คน นับจํานวนหุนได 130,500 หุน รวมเปนผูถือหุนเขารวมประชุม
ดวยตนเองและโดยการมอบฉันทะจํานวน 33 คน นับจํานวนหุนไดรวมทั้งสิ้น 37,511,712,424 หุน คิดเปนรอยละ 50.2644 ของ
หุนที่จําหนายไดทั้งหมด
- วาระนี้จะตองไดมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนประจําป 2563 เมื่อ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นดวย
37,511,712,424 เสียง
รอยละ
100
ไมเห็นดวย
0 เสียง
รอยละ
0
งดออกเสียง
0 เสียง
รอยละ
0
บัตรเสีย
0 เสียง
รอยละ
0
วาระที่ 2

รับทราบผลการดําเนินงานประจําป 2563
นางสาวสุ วิ ชา แกว ฟา เจริ ญ ผู อํา นวยการฝ ายบั ญชีก ารเงิ น ชี้ แจงผลการดํ า เนิ น งานประจํา ป 2563 ดั ง นี้
โครงสร างการถือหุ น ของกลุ มบริษัท ณ วั น ที่ 31 ธัน วาคม 2563 โดยบริษัทฯ ถื อหุ นในบริษั ทต า งๆ ไดแก บริ ษั ท ที่ถือเป น
บริษัทยอยทางตรง ไดแก บริษัท จีจี เน็ตเวิรค จํากัด (เดิมคือ บริษัท สปริงนิวส คอรปอเรชั่น จํากัด) โดยบริษัทฯ ถือหุนใน
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อัตราสวนรอยละ 99.99 บริษัท รวมมือรวมใจ จํากัด ถือหุนโดยบริษัทฯ ในอัตรารอยละ 93.17 และถือหุนโดยบริษัท บริษัท จีจี
เน็ตเวิรค จํากัด อีกรอยละ 6.83 บริษัท สปริงนิวส เทเลวิชั่น จํากัด ถือหุนในอัตราสวนรอยละ 99.99 บริษัท นิวส เน็ตเวิรค
มัลติมีเดีย จํากัด ถือหุนในอัตราสวนรอยละ 99.99 และบริษัท กรีน เน็ต 1282 จํากัด ถือหุนในอัตราสวนรอยละ 99.99 บริษัท
ยอยทางออม ไดแก บริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จํากัด ถือหุนในอัตรา 99.99 โดยถือผานทางบริษัท นิวส เน็ตเวิรค
มัลติมีเดีย จํากัด และบริษัท ฐานเศรษฐกิจ แคปปตอล จํากัด ถือหุนผานบริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จํากัด ในอัตรารอยละ
99.99 การถือหุนในลักษณะของบริษัทรวมมี 2 บริษัท ไดแก บริษัท เว็ลธ เวนเจอรส จํากัด ถือหุนโดยบริษัทฯ ในอัตราสัดสวน
รอยละ 40 และบริษัท แนท บิสซิเนส คอนเน็คท จํากัด ถือโดยบริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จํากัด ในอัตราสัดสวนรอยละ 35
เงินลงทุนในตราสารทุนคือหุนสามัญในบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) สัดสวนการถือหุนรอยละ 9.96 โดยใน
ระหวางปมีการจดทะเบียนเลิกบริษัทยอย ไดแก บริษัท ซิงค เทคโนโลยี จํากัด เมื่อเดือนมิถุนายน 2563 และมีการขายเงินลงทุน
ใน บริษัท เอ็นไวรอนเมนทอล โซลูชั่น อินทิเกรเตอร จํากัด เมื่อเดือนกรกฏาคม 2563 และในระหวางปมีการจัดตั้ง บริษัท
ฐานเศรษฐกิจ แคปปตอล จํากัด เมื่อเดือนสิงหาคม 2563 ที่ผานมา และเขาลงทุนในบริษัทรวม 2 บริษัท ไดแก บริษัท แนท
บิสซิเนส คอนเน็คท จํากัด และบริษัท เว็ลธ เวนเจอรส จํากัด
กลุมบริษัทมีรายไดรวมทั้งสิ้น 168.62 ลานบาท มีผลขาดทุนสําหรับป 37.81 ลานบาท โดยรายไดหลักๆ ลดลงจาก
สวนงานสื่อเนื่องจากไดรับผลกระทบจากสถานการณโควิด-19 และมีการคืนใบอนุญาตโทรทัศนดิจิตอล เมื่อกลางป 2562 และ
ลดลงจากสวนงานชีวอนามัย เนื่องจากมีการขายหุนสามัญที่ถืออยูในบริษัท เอ็นไวรอนเมนทอล โซลูชั่น อินทิเกรเตอร จํากัด
ออกไปเมื่อเดือนกรกฎาคม 2563 โดยกลุมบริษัทมีสินทรัพยรวม 918.36 ลานบาท มีหนี้สินรวม 313.45 ลานบาท และสวนของ
ผูถือหุนคงเหลือ 604.91 ลานบาท
โดยสัดสวนรายไดในป 2563 เมื่อเปรียบเทียบป 2562 สวนงานธุรกิจจําหนายสินคาเทคโนโลยีและไอทีลดลงทั้ง
จํานวนคิดเปนรอยละ100 เนื่องจากดวยสภาวะเศรษฐกิจ สภาพการตลาด สภาพคลองตางๆ โดยปจจุบันบริษัทฯ ไดมองหา
ธุรกิจอื่นๆ เพื่อการเติบโตที่ดีในอนาคต และคาดหวังวาจะมีรายไดที่เพิ่มขึ้น สวนงานธุรกิจสื่อลดลง 162.74 ลานบาท คิดเปน
รอยละ 62.11 สาเหตุเกิดจากการคืนใบอนุญาตโทรทัศนดิจิตอลและผลกระทบจากสถานการณโควิด-19 รวมทั้งพฤติกรรมของ
ผูบริโภคที่เปลี่ยนไปตามเทคโนโลยีใหมๆ อยางไรก็ดี บริษัทฯ ยังคงดําเนินธุรกิจสื่ออื่นๆ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ สื่อออนไลน โฆษณา ผาน
สื่อตางๆ เชน Website Facebook Youtube เปนตน อีกทั้งยังดําเนินธุรกิจจัดงานสัมมนาและอีเวนทตางๆ ทั้งนี้สําหรับ สวนงาน
ธุรกิจจําหนายและใหบริการติดตั้งระบบโครงการเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและตรวจสอบชีวอนามัยมีรายไดลดลง 39.03 ลานบาท
คิดเปนรอยละ 62.69 สาเหตุเนื่องจากมีการจําหนายเงินลงทุนในสวนงานดังกลาวไปเมื่อเดือนกรกฎาคม 2563 สําหรับสวนของ
รายไดอื่นไดแกกําไรจาการขายสินทรัพย การโอนกลับและการดอยคาของคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
หมายเหตุ

- วาระนี้ไมมีการลงคะแนนเนื่องจากเปนวาระรับทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบผลการดําเนินงานประจําป 2563
วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกําไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จ และงบการเงินอื่นๆ ประจําป
2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
นางสาวสุวิชา แกวฟาเจริญ ผูอํานวยการฝายบัญชีการเงิน เสนอใหที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะ
ทางการเงิ น งบกํ า ไรขาดทุ น แบบเบ็ ด เสร็ จ และงบการเงิ น อื่ น ๆ ประจํ า ป 2563 สิ้ น สุ ด ณ วั น ที่ 31ธั น วาคม 2563 ที่ ผ า น
การตรวจสอบและรับรองโดยไมมีเงื่อนไขจากผูสอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ โดยงบแสดงฐานะการเงินประจําป 2563
กลุมบริษัท มีสินทรัพยรวม 918.36 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน สาเหตุหลักเนื่องจากมีการนําเงินที่ไดรับคืนจากสํานักงาน
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กสทช. และเงินเพิ่มทุนในระหวางปไปลงทุนเพิ่มใน บริษัท เว็ลธ เวนเจอรส จํากัด และสิทธิเรียกรองในหนี้เงินกูใน บริษัท เว็ลธ
เวนเจอรส จํากัด ในดานของหนี้สินรวม กลุ มมีห นี้สิ้ นทั้งหมด 313.45 ล านบาท เพิ่มขึ้ นจากปกอน เนื่องจากมีก ารรับ เงิ น
รับลวงหนาจากการขายเงินลงทุนในหุนสามัญที่บริษัทฯ ถืออยูในบริษัท กรีน เน็ต 1282 จํากัด จํานวน 164.40 ลานบาท ซึ่งการ
โอนกรรมสิทธิ์หุนขางตนแลวเสร็จเมื่อเดือนมกราคม 2564 สําหรับสวนของผูถือหุนรวมจํานวน 604.91 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป
กอน เนื่องจากในระหวางป มีการเพิ่มทุนจํานวน 67.41 ลานบาท ในขณะที่มีผลขาดทุนสุทธิอยูที่ 37.81 ลานบาท ทําใหสวน
ของผูถือหุนเพิ่มขึ้น สําหรับงบกําไรขาดทุนจะเปนตามที่รายงานในวาระที่ 2 เรื่องรับทราบผลการดําเนินงานประจําป 2563 โดย
มีผลขาดทุนสุทธิสําหรับปเปนจํานวน 37.81 ลานบาท เนื่องจากกลุมบริษัทไดรับผลกระทบจากสถานการณโควิด-19 และการ
คืนใบอนุญาตโทรทัศนดิจิตอลทําใหกลุมบริษัทมีรายไดลดลง แตยังคงมีตนทุนคงที่ที่ยังคงตองรับภาระอยูทําใหเกิดผลขาดทุน
ในป คณะกรรมการจึงมีความเห็นใหนําเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564 พิจารณาอนุมัติงบการเงินดังกลาว
รายละเอียดงบการเงิน ประจําป 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ปรากฏตามสิ่งที่มาดวย 2
หมายเหตุ

- วาระนี้ตองไดรับมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทรับรองงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกําไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จ
และงบการเงินอื่นๆ ประจําป 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่เสนอตอที่ประชุมดวยคะแนนเสียงของจํานวนเสียง
ทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้
เห็นดวย
37,511,712,424 เสียง
รอยละ
100.00
รอยละ
0.00
ไมเห็นดวย
0 เสียง
งดออกเสียง
0 เสียง
รอยละ
0.00
บัตรเสีย
0 เสียง
รอยละ
0.00
วาระที่ 4

พิจารณางดจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานของป 2563

ประธานเจา หนา ที่บริหารเสนอตอที่ป ระชุมวา ตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด และขอบั งคับของ
บริษัทฯ หามมิใหจายเงินปนผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกําไร ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู หามมิให
จายเงินปนผล ดังนั้นเมื่อพิจารณาจากงบการเงินของบริษัทฯ มีผลประกอบการตามงบการเงินเฉพาะกิจการเปนกําไรจํานวนเงิน
81.22 ลานบาท แตเนื่องจากยังคงมีผลขาดทุนสะสม จํานวน 3,806.18 ลานบาท ซึ่งตามกฎหมายจึงยังไมสามารถจายเงิน
ปนผลสําหรับป 2563 ได
หมายเหตุ

- วาระนี้ตองไดรับมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติใหงดจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานของป 2563
ตามที่เสนอตอที่ประชุมดวยคะแนนเสียงของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้
เห็นดวย
37,511,712,424 เสียง
รอยละ
100.00
ไมเห็นดวย
0 เสียง
รอยละ
0.00
งดออกเสียง
0 เสียง
รอยละ
0.00
บัตรเสีย
0 เสียง
รอยละ
0.00
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วาระที่ 5

พิจารณาแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ
ประธานเจาหนาที่บริหารแถลงวา ตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอที่ 13 กําหนดวา ในการประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป ใหกรรมการออกจากตําแหนงจํานวนหนึ่งในสาม ซึ่งกรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระในปนี้ มีจํานวน 3 คน
ประกอบดวย
5.1 นายวิโรจน วชิรเดชกุล
5.2 นายพิพัทธ ชนะสงคราม
5.3 นายประพัฒน ยอขันธ
โดยคณะกรรมการบริษัทซึ่งไมรวมกรรมการผูมีสวนไดเสีย ไดพิจารณาประวัติและคุณสมบัติการเปนกรรมการ
ของกรรมการที่ตองออกตามวาระทั้ง 3 คน ตามที่คณะกรรมการสรรหาไดนําเสนอแลว เห็นวาเปนผูที่มีคุณสมบัติครบถวน
ไมมีลักษณะตองหาม เปนผูที่มีความรูความสามารถและมีประสบการณอันจะเปนประโยชนตอการดําเนินงานของบริษัท จึง
เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564 พิจารณาแตงตั้งกรรมการซึ่งตองออกจากตําแหนงตามวาระทั้ง 3 คน
ดังกลาวเพื่อดํารงตําแหนงกรรมการตออีกวาระหนึ่ง โดยการลงคะแนนจะดําเนินการดังนี้
(1) ผูถือหุนมีคะแนนเสียงเทากับหุนที่ถือ (หนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง)
(2) ใหผูถือหุนออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคลไป
(3) ในกรณีที่คะแนนเสียงเทากัน ใหผูที่เปนประธานที่ประชุมเปนผูออกเสียงชี้ขาด
หมายเหตุ

- นายวิโรจน วชิรเดชกุล นายพิพัทธ ชนะสงคราม และนายประพัฒน ยอขันธ กรรมการที่ออกตามวาระไดเดินออกนอกหอง
ประชุมระหวางการดําเนินการประชุมในวาระที่ 5 และเชิญกลับเขาหองประชุมเมื่อดําเนินการลงมติเรียบรอย
- วาระนี้ตองไดรับมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทแตงตั้งนายวิโรจน วชิรเดชกุล นายพิพัทธ ชนะสงคราม และ
นายประพัฒน ยอขันธ กรรมการที่ออกตามวาระกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดวยคะแนนเสียงของจํานวนเสียง
ทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้
นายวิโรจน วชิรเดชกุล
เห็นดวย
37,511,712,424 เสียง
รอยละ
100.00
ไมเห็นดวย
0 เสียง
รอยละ
0.00
งดออกเสียง
0 เสียง
รอยละ
0.00
บัตรเสีย
0 เสียง
รอยละ
0.00
นายพิพัทธ ชนะสงคราม
เห็นดวย
37,511,712,424 เสียง
รอยละ
100.00
ไมเห็นดวย
0 เสียง
รอยละ
0.00
งดออกเสียง
0 เสียง
รอยละ
0.00
บัตรเสีย
0 เสียง
รอยละ
0.00
นายประพัฒน ยอขันธ
เห็นดวย
37,511,712,424 เสียง
รอยละ
100.00
ไมเห็นดวย
0 เสียง
รอยละ
0.00
งดออกเสียง
0 เสียง
รอยละ
0.00
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บัตรเสีย

0

เสียง

รอยละ

0.00

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการป 2564
ประธานเจ า หน า ที่ บ ริ ห ารแถลงว า บริ ษั ท ฯ มี น โยบายในการกํ า หนดค า ตอบแทนกรรมการและกรรมการ
ชุดยอยใหอยูในระดับที่เหมาะสมและสอดคลองกับภาระหนาที่ในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชนสูงสุด ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาคาตอบแทนเห็นควรใหปรับลดอัตราคาตอบแทนในสวนคาเบี้ยประชุมจายรายครั้ง ดังนั้นบริษัทฯ จึงไดพิจารณา
กําหนดอัตราคาตอบแทนกรรมการในป 2564 ในสวนคาเบี้ยประชุมจายรายครั้งนอยกวาอัตราคาตอบแทนกรรมการที่ไดรับ
อนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563 และคาตอบแทนในสวนอื่นใหคงอัตราเดียวกับอัตราคาตอบแทนที่ไดรับ
อนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนประจําป 2563 โดยรายละเอียดคาตอบแทนรายเดือนและคาเบี้ยประชุมเปนรายครั้งดังนี้
หนวย:บาท

ป 2563
คาตอบแทนกรรมการจายเปนรายเดือน
ประธานกรรมการ
35,000.00 บาท/ เดือน
กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร
30,000.00 บาท/ เดือน
กรรมการที่เปนผูบริหาร
ไมไดรับคาตอบแทนรายเดือน

ป 2564
35,000.00 บาท/ เดือน
30,000.00 บาท/ เดือน
ไมไดรับคาตอบแทนรายเดือน

ป 2563
คาเบี้ยประชุมจายรายครั้ง
คาเบี้ยประชุมกรรมการ
กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร
ไมไดรับคาเบี้ยประชุม
กรรมการที่เปนผูบริหาร
6,000.00 บาท/ ครั้ง
คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
8,000.00 บาท/ ครั้ง
กรรมการตรวจสอบ
6,000.00 บาท/ ครั้ง
คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
ประธานกรรมการ
8,000.00 บาท/ ครั้ง
กรรมการ
6,000.00 บาท/ ครั้ง
ป 2563
คาเบี้ยประชุมจายรายครั้ง (ตอ)
คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดยอยอื่น
ประธานกรรมการ
8,000.00 บาท/ ครั้ง
กรรมการ
6,000.00 บาท/ ครั้ง
ไมมีอนุมัติ
บําเหน็จกรรมการ
หมายเหตุ

- วาระนี้ตองไดรับมติดวยคะแนนเสียงสองในสามของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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ป 2564

ไมไดรับคาเบี้ยประชุม
5,000.00 บาท/ ครั้ง
7,000.00 บาท/ ครั้ง
5,000.00 บาท/ ครั้ง
7,000.00 บาท/ ครั้ง
5,000.00 บาท/ ครั้ง
ป 2564

7,000.00 บาท/ ครั้ง
5,000.00 บาท/ ครั้ง
ไมมีอนุมัติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติไมนอยกวาสองในสามของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนนใหกําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2564 ตามที่เสนอตอที่ประชุมดวยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นดวย
37,099,807,424 เสียง
รอยละ
100.00
ไมเห็นดวย
0 เสียง
รอยละ
0.00
งดออกเสียง
411,905,000 เสียง
รอยละ
0.00
บัตรเสีย
0 เสียง
รอยละ
0.00
วาระที่ 7

พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีป 2564
ประธานเจาหนาที่บริหารแถลงวา คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีสําหรับรอบป 2564
และเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณานําเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564 เพื่อพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีแหง
บริษัท ซีดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จํากัด เปนผูสอบบัญชีประจําป 2564 โดยกําหนดใหผูสอบบัญชีคนหนึ่งดังตอไปนี้เปนผูทําการ
สอบทาน ตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทฯ และลงนามในรายงานผูสอบบัญชี
เลขทะเบียนใบอนุญาต
จํานวนปที่สอบบัญชีของบริษัทฯ
รายนามผูสอบบัญชี
1. นางสาววรรญา พุทธเสถียร
4387
5 ป (ป 2557-2559, 2562,2563)
2. นางสาววราภรณ อินทรประสิทธิ์
7881
2 ป (ป 2560-2561)
3 นางสาวชลธิชา เลิศวิไล
12258
ยังไมเคยลงลายมือชื่อในงบการเงิน
4. นางสาววราภรณ พันธภักดีนุพงษ
12261
ยังไมเคยลงลายมือชื่อในงบการเงิน
5. นางสาวรัชนก เจนสุวรรณ
13765
ยังไมเคยลงลายมือชื่อในงบการเงิน
โดยกําหนดคาสอบบัญชีของรอบปบัญชี 2564 ของกลุมบริษัทฯ เปนจํานวนเงินไมเกิน 2,330,000.00 บาท เมื่อ
เปรียบเทียบกับคาสอบบัญชีประจําป 2563 จํานวนเงินไมเกิน 3,480,000 บาท ลดลง 1,150,000 บาท โดยเปนสวนของบริษัทฯ
จํานวน 1,400,000 บาท โดยไมรวมคาใชจายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นจริงระหวางปฏิบัติงาน เนื่องจากมีบริษัทยอยบางแหงมีการยุติ
การดําเนินการ และเพื่อใหรายงานทางการเงินตางๆ ของบริษัทฯ และบริษัทยอย เปนไปตามมาตรฐานเดียวกัน ผูสอบบัญชีแหง
บริษัท ซีดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จํากัด จึงเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทยอย และบริษัทยอยทางออม ประจําป 2564 ดวย
เชนกัน
ตารางเปรียบเทียบคาสอบบัญชีของบริษัทในปที่ผานมา
ลําดับ

คาสอบบัญชีของบริษัท

1

บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
บริษัทยอย
บริษัท จีจี เน็ตเวิรค จํากัด
(เดิมคือ บริษัท สปริงนิวส คอรปอเรชั่น จํากัด)
บริษัท นิวส เน็ตเวิรค มัลติมีเดีย จํากัด
บริษัท รวมมือรวมใจ จํากัด

2
3
4
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ป 2563

ป 2564

เพิ่มขึ้น
(25632564)

1,440,000

1,400,000

-

ลดลง
(25632564)
40,000

300,000

80,000

-

220,000

80,000
80,000

80,000
60,000

-

20,000

ลําดับ

คาสอบบัญชีของบริษัท

5
6
7
8

บริษัท สปริงนิวส เทเลวิชั่น จํากัด
บริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จํากัด
บริษัท ฐานเศรษฐกิจ แคปพิตอล จํากัด
บริษัท ไทย นิวส แอนด เอ็นเตอรเทนเมนท เวิลด
จํากัด (เดิมคือ บริษัท กรีน เน็ต 1282 จํากัด)
บริษัท เอ็นไวรอนเมนทอล โซลูชั่น อินทิเกรเตอร
จํากัด
บริษัท ซิงค เทคโนโลยี จํากัด

300,000
430,000
400,000

รวมคาสอบบัญชี

3,480,000

9
10

หมายเหตุ

ป 2563

400,000
50,000

ป 2564

เพิ่มขึ้น
(25632564)

ลดลง
(25632564)
80,000
220,000
480,000
50,000
150,000
บริษัทฯ โอนหุนที่ถืออยูทั้งหมด
เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563
บริษัทฯ ขายและโอนหุนที่ถืออยูทั้งหมด
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563
จดทะเบียนเลิกบริษัท
เมื่อ 30 มิถุนายน 2563
2,330,000 รวมลดลง 1,150,000

- วาระนี้ตองไดรับมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติแตงตั้ง นางสาววรรญา พุทธเสถียร ผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 4387 หรือ หรือ นางสาววราภรณ อินทรประสิทธิ์ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7881 หรือนางสาวชลธิชา เลิศวิไล
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12258 หรือ นางสาววราภรณ พันธุภักดีนุพงษ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12261 หรือ นางสาว
รัชนก เจนสุวรรณ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 13765 แหงบริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จํากัด เปนผูสอบบัญชีประจําป 2564
โดยกําหนดใหผูสอบบัญชีคนหนึ่งตามรายนามขางตนเปนผูทําการสอบทาน ตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของ
บริษัทฯ และลงนามในรายงานผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชีในสวนของบริษัทฯ เปนจํานวนไมเกิน 1,400,000 บาท โดย
ไมรวมคาใชจายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นจริงระหวางปฏิบัติงานตามที่เสนอตอที่ประชุมดวยคะแนนเสียงของจํานวนเสียงทั้งหมดของ
ผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้
เห็นดวย
37,511,712,424 เสียง
รอยละ
100.00
ไมเห็นดวย
0 เสียง
รอยละ
0.00
งดออกเสียง
0 เสียง
รอยละ
0.00
บัตรเสีย
0 เสียง
รอยละ
0.00
วาระที่ 8

เรื่องอื่นๆ (ถามี)
ไมมีผูถือหุนทานใดเสนอเรื่องอื่นใดใหที่ประชุมพิจารณา

ผูดําเนินการประชุมไดชี้แจงขอซักถามหรือขอเสนอแนะของผูถือหุนดังนี้
นายภูวนารถ ณ สงขลา – ตัวแทนสมาคมสงเสริมนักลงทุนไทย
- บริ ษัทฯ มี ก ารลงทุ นในธุ รกิจ โรงแรมและมี ก ารลงทุนในบริษัทย อยทางออมเพื่อประกอบธุร กิ จหลั ก ทรัพย
สอบถามธุรกิจหลักของบริษัทฯ เปนธุรกิจใด
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- การลงทุนในธุ รกิจ โรงแรมไดรั บผลกระทบจากสถานการณ การแพรร ะบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 หรือไม
อยางไร และเนื่องจากสถานการณการแพรระบาดยังคงมีความรุนแรงบริษัทฯ มีการวางแผนรองรับไวอยางไร
- แผนการเสนอขายหุนเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) ตามที่เคยไดรับมติอนุมัติจากที่
ประชุมผูถือหุนครั้งกอน จะยังมีการดําเนินการอีกหรือไม
- แนวทางลดทุนจดทะเบียนเพื่อลางขาดทุนสะสม มีความคืบหนาอยางไรบางแลว
ประธานเจาหนาที่บริหาร
- แนวทางการลดทุนจดทะเบียนเพื่อลางขาดทุนสะสมนั้น ขณะนี้บริษัทฯ อยูระหวางการพิจารณาแนวทาง
ดําเนินการ รวมถึงผลกระทบตอบริษัทฯ และผูถือหุน ซึ่งหากมีขอสรุปที่เปนประโยชนตอบริษัทฯ และผูถือหุนก็จะไดนําเสนอใหที่
ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาตอไป
- สําหรับการเสนอขายหุนเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไปหรือ General Mandate นั้น ปจจุบันบริษัทฯ ยังไมมี
แผนในการใชเงินลงทุน เนื่องจากยังอยูระหวางการพิจารณาแผนธุรกิจที่เหมาะสม หากมีความคืบหนาอยางไร ก็จะไดแจงให
ทานผูถือหุนทราบ
- ในสวนธุรกิจหลัก บริษัทฯ ยังคงมีเปาหมายในการดําเนินธุรกิจสื่อเปนหลัก โดยยุติการดําเนินธุรกิจชีวอนามัย
แลว โดยปจจุบันยังคงพิจารณาชองทางในการหารายไดในชองทางอื่นๆ ที่สามารถทํากําไรไดอยางยั่งยืน สวนเรื่องการลงทุนใน
ธุรกิจโรงแรมที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณโควิด-19 ซึ่งปจจุบันโรงแรมที่บริษัทฯ เขาลงทุนอยูระหวางการปดชั่วคราว และมี
การปรับลดจํานวนบุคลากร และมีแผนจะเปดใหบริการไดตามปกติในเดือนตุลาคม 2564 นี้ ทั้งนี้โรงแรมไดมีการขอรับการ
สนับสนุนทางการเงินประเภท Soft Loan จากสถาบันการเงินแหงหนึ่ง โดยไมไดขอรับการสนับสนุนทางการเงินจากบริษัทฯ แต
อยางใด อยางไรก็ดี ไดรับทราบวา ขณะนี้ฝายบริหารของโรงแรมอยูระหวางการขอเขารวมโครงการเปน Hospitel กับ
โรงพยาบาลเอกชนแหงหนึ่ง และโรงพยาบาลรัฐบาลอีกแหงหนึ่ง
ไมมีผูถือหุนซักถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ กลาวขอบคุณผูถือหุนที่สละเวลามาเขารวมประชุมและ
ขอใหผูถือหุนเดินทางโดยสวัสดิภาพ
ประธานฯ กลาวปดประชุม เวลา 14.45 น.

-ลงลายมือชื่อ(นายโกศล โพธิ์สุวรรณ)
ประธานที่ประชุม
-ลงลายมือชื่อ(นางสาวณิชชา มีสุข)
ผูบันทึกการประชุม
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