รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2565
ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส
ของ
บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
เวลาและสถานที่
ประชุมเมื่อวันศุกรที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (E-AGM) ตามพระราชกําหนดวาดวย
การประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2563 ถายทอดสดจากบริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) เลขที่ 333
อาคารเลาเปงงวน 1 ชั้น 27 โซนเอ ซอยเฉยพวง ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
การดําเนินการประชุม
ดําเนินการประชุมโดยมี นายบากบั่น บุญเลิศ ประธานกรรมการ เปนประธานในที่ประชุม และนางสาวลักขณา นาม
จํารัส เปนผูดําเนินการประชุม
กรรมการที่เขารวมประชุม
1. นายบากบั่น
2. นายกุศล

บุญเลิศ
สังขนันท

ผูบริหารของบริษัทที่เขารวมประชุม
1. นางสาวสุวิชา

แกวฟาเจริญ

ผูอํานวยการฝายบัญชีการเงิน

ผูเขารวมประชุมอื่น
1. นางสาววราภรณ

พันธุภักดีนุพงษ

ผูสอบบัญชีบริษัท ซี ดับเบิ้ล ยู ดับเบิ้ล ยู พี จํากัด

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
และกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
3. นายโกศล
โพธิ์สุวรรณ
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
4. นายพินิจ
วุฒิพันธุ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
5. พลอากาศโทชาติชาย
รอดบุญพา
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการ
สรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
6. นายกฤษฎา
พฤติภัทร
กรรมการ และประธานเจาหนาที่บริหาร
ชนะสงคราม
กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหา
7. นายพิพัทธ
และพิจารณาคาตอบแทน
8. นางสาววราภรณ
สุพฤกษาสกุล
กรรมการ
9. นางสาวภาวลิน
ลิมธงชัย
กรรมการ
รวมกรรมการเขารวมประชุม 9 คน คิดเปนสัดสวนการเขารวมประชุม เทากับรอยละ 100 ของกรรมการทั้งคณะ 9 คน

โดยคุณธนาทิพย ประเสนมูล จากบริษัท โอเจ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ทําหนาที่คนกลางในการตรวจสอบคะแนน
จากการออกเสียง
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กอนเขาสูวาระการประชุม
นายบากบั่น บุญเลิศ ประธานที่ประชุม ไดแจงใหที่ประชุมรับทราบวา สืบเนื่องจากสถานการณแพรระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโครานา หรือโรคโควิด-19 และความหวงใยสุขภาพอนามัยของผูถือหุนและผูมีสวนเกี่ยวของทุกภาคสวน คณะกรรมการ
บริษัทจึงเห็นสมควรใหจัดประชุมผูถือหุน ในรูปแบบการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ทั้งนี้ ตามพระราชกําหนดวาดวยการ
ประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2563 โดยถายทอดสดจากบริษัท เลขที่ 333 อาคารเลาเปงงวน 1 ชั้น 27 โซนเอ ซอยเฉยพวง
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โดยบริษัทไดเผยแพรขาวการเชิญประชุมใหผูถือหุนไดรับทราบผานระบบของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ
จัดสงจดหมายเชิญประชุมทางไปรษณีย เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565
จากนั้น นางสาวลักขณา นามจํารัส ผูดําเนินการประชุม ไดแจงใหที่ประชุมรับทราบวาในการประชุมครั้งนี้ บริษัทไดใช
ระบบการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสของหนวยงานอิสระ ไดแก บริษัท โอเจ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ซึ่งเปนผูใหบริการระบบ
ควบคุมการประชุม E-AGM ที่เปนไปตามมาตรฐานการจัดประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ของสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส (สพธอ.) โดยผู ถื อ หุ น ที่ ส ง แบบฟอร ม ลงทะเบี ย นเข า ร ว มการประชุ ม สามั ญ ผู ถื อ หุ น มาล ว งหน า จะได รั บ
Username และ Password พรอมทั้งคูมือและลิงคเขาระบบวีดีโอ (VDO Conference) สามารถเขารวมชมการถายทอดสด
ตลอดการประชุม รวมทั้งรับทราบผลคะแนนแตละวาระ ซึ่งหากผูถือหุนทานใดมีขอขัดของทางเทคนิค สามารถติดตอบริษัท โอ
เจ อินเตอร เนชั่นแนล จํากัด ตามชองทางในคูมือไดตลอดเวลาระหวางการประชุม และเพื่อเสริมสรางการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ในเรื่องสิทธิและความเทาเทียมกันของผูถือหุน ซึ่งทางบริษัทไดใหความสําคัญกับการจัดประชุมสามัญผูถือหุน โดยคํานึงถึงสิทธิ
ของผูถือหุนทุกกลุมอยางเทาเทียมกัน ดังนั้น ในการจัดประชุมครั้งนี้ บริษัทไดเปดโอกาสใหสิทธิผูถือหุนเสนอวาระเพื่อบรรจุเปน
วาระในการประชุมสามัญผูถือหุน โดยไดนําสงเอกสารที่เกี่ยวของทั้งหมดเผยแพรตอผูถือหุนผานทางเว็บไซตของบริษัท ตั้งแต
วันที่ 15 ธันวาคม 2564 -31 มกราคม 2565 ซึ่งเมื่อครบกําหนดเวลาแลว พบวาไมมีผูถือหุนเสนอวาระการประชุมแตอยางใด
ทั้งนี้ ผูถือหุนหรือผูมอบฉันทะสามารถสงคําถามลวงหนามาที่บริษัทไดกอนวันประชุมตามชองทางที่แจงไวในหนังสือเชิญ
ประชุม
บริษัทมีทุนชําระแลวจํานวน 105,650,197,648 บาท แบงเปนหุนสามัญ 105,650,197,648 หุน ราคาหุนละ 1 บาท มี
ผูถือหุน ณ วันปดสมุดทะเบียนผูถือหุนเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 จํานวน 30,673 ราย ประกอบดวยผูถือหุนสัญชาติไทย
30,654 ราย จํานวนหุน 105,605,537,048 หุน คิดเปนรอยละ 99.96 ของจํานวนหุนทั้งหมด และผูถือหุนตางดาว 19 ราย
จํานวนหุน 44,660,600 หุน คิดเปนรอยละ 0.04 ของจํานวนหุนทั้งหมด
ดังนั้น บริษัทจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณาวาระตาง ๆ ตามที่ไดแจงไวในหนังสือเชิญประชุมที่สงใหทานผูถือหุนแลว
และไดชี้แจงวิธีการปฏิบัติในการนับองคประชุม การดําเนินการประชุม การลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการถามคําถาม
หรือใหขอเสนอแนะ ดังนี้
- ตามขอบังคับของบริษัทขอ 12 กําหนดใหผูถือหุนมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่ถือ การออกเสียงลงคะแนนจะ
นับหุน 1 หุน เทากับ 1 เสียง และกระทําโดยเปดเผย
- ในแตละวาระ จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผูถือหุนที่ลงคะแนนเสียงไมเห็นดวย และ/หรืองดออกเสียงเทานั้น โดยจะ
นําคะแนนเสียงดังกลาวหักออกจากจํานวนเสียงทั้งหมดที่เขารวมประชุม สวนที่เหลือจะถือวาเปนคะแนนเสียงที่
เห็นดวยในระเบียบวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ก็เพื่อใหการประชุมดําเนินไปไดภายในเวลาที่เหมาะสม
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-

-

ผูถือหุนทานใดที่ตองการออกเสียงลงคะแนนไมเห็นดวย และ/หรืองดออกเสียง ใหคลิกเมนูลงคะแนนเสียงใน
ระบบ ทั้ ง นี้ บริ ษั ท จะให เ วลาผู ถื อ หุ น ในการลงคะแนนเสี ย งในแต ล ะวาระ 60 วิ น าที และหากครบกํ า หนด
ระยะเวลาลงคะแนน 60 วินาทีแลว จะทําการปดระบบลงคะแนน ในระหวางชวงเวลาเปดใหลงคะแนนเสียงในแต
ละวาระ หากผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะไมดําเนินการทําเครื่องหมายใด ๆ จะถือวาผูถือหุนมีมติอนุมัติในวาระที่
นําเสนอมา
ผูถือหุนที่มอบฉันทะโดยระบุความเห็น หรือใชสิทธิลงคะแนนมาเรียบรอยแลวเปนการลวงหนา บริษัทจะนับ
คะแนนเสียงตามที่ผูถือหุนมอบฉันทะมาทุกประการ โดยในกรณีที่ผูถือหุนมอบฉันทะใหแกกรรมการหรือ
กรรมการอิสระ บริษัทจะดําเนินการลงคะแนนเสียงเห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ตามความประสงคของ
ผูถือหุน

ทั้งนี้ ในระหวางการประชุม หากมีผูถือหุนเขามารวมประชุมเพิ่ม บริษัทฯ จะนับจํานวนผูถือหุนและจํานวนหุนใหม
ทุกครั้งที่มีผูถือหุนเขามารวมประชุมเพิ่ม โดยผูถือหุนทานที่เขามาใหมในระหวางการประชุมสามารถออกเสียงลงคะแนนได
เฉพาะวาระที่ยังไมลงมติในที่ประชุมเทานั้น ทั้งนี้ประธานฯ จะแจงจํานวนเสียงที่มาเพิ่มในแตละวาระใหที่ประชุมรับทราบ
สําหรับในวันนี้มีผูถือหุนเขารวมประชุมรวมจํานวน 32 ราย แบงเปนเขารวมประชุมดวยตนเอง จํานวน 5 ราย และโดย
การมอบฉันทะ จํานวน 27 ราย นับจํานวนหุนรวมกันได 45,030,275,480 หุน คิดเปนรอยละ 42.6220 ของหุนที่จําหนายได
ทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งเกินกวาหนึ่งในสามของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด ครบเปนองคประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และขอบังคับบริษัท ขอ 28
เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.
นายบากบั่น บุญเลิศ ประธานในที่ประชุม ไดกลาวตอนรับผูถือหุนและไดแจงใหผูถือหุนทราบวากอนลงมติในแตละ
วาระ ประธานจะเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามในประเด็นที่เกี่ยวของกับวาระนั้น ๆ ในกรณีที่ผูถือหุนมีคําถามหรือความเห็นที่
ไมไดเกี่ยวของกับวาระประชุม จะขออานคําถามหรือขอคิดเห็นในวาระที่ 11 เรื่องอื่น ๆ โดยขอใหผูถือหุนที่ตองการถามคําถาม
สามารถพิ มพคํา ถามในหนา ต า งห องแชทในระบบตั้ งแตเริ่มตน การประชุม จากนั้นประธานฯ จึง ไดกลาวเปดประชุมและ
มอบหมายใหพิธีกรเปนผูดําเนินการประชุมตามระเบียบวารการประชุมดังตอไปนี้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564

ผูดําเนินการประชุมไดชี้แจงตอที่ประชุมวา บริษัทไดจัดใหมีการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2564 ขึ้นเมื่อวันที่
14 ธันวาคม 2564 และไดจัดทํารายงานการประชุมแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด พรอมทั้งจัดสงสําเนารายงาน
การประชุมใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และไดเผยแพรในเว็บไซตของบริษัท www.newsnetwork.co.th แลว โดยมี
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 1 ซึ่งไดจัดสงใหผูถือหุนทุกทานพรอมหนังสือเชิญประชุม ในการนี้ คณะกรรมการ
พิจารณาแลวเห็นวา รายงานการประชุมดังกลาวมีความถูกตอง ครบถวน และชัดเจน จึงเห็นสมควรใหนําเสนอตอที่ประชุมผูถือ
หุนเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกลาว
ประธานฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม : ไมมีผูถือหุนซักถามมาในระบบ
หมายเหตุ : - ระหวางชี้แจงในวาระที่ 1 มีผูถือหุนเขารวมประชุม เพิ่มอีก 1 ราย นับจํานวนหุนได 2,200,000 หุน รวมเปนผู
ถือ หุน เขา รว มประชุมดว ยตนเองและโดยการมอบฉั น ทะจํา นวน 33
ราย นั บ จํา นวนหุ น ไดรวมทั้ง สิ้น
45,032,475,480 หุน คิดเปนรอยละ 42.6241 ของหุนที่จําหนายไดทั้งหมด
- วาระนี้จะตองผานมติรับรองดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 14
ธันวาคม 2564 ตามที่เสนอ ดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นดวย
45,032,475,480 เสียง
รอยละ 100.0000
ไมเห็นดวย
0 เสียง
รอยละ
0.0000
งดออกเสียง
0 เสียง
รอยละ
0.0000
0 เสียง
รอยละ
0.0000
บัตรเสีย
วาระที่ 2

รับทราบผลการดําเนินงานประจําป 2564

ประธานฯ มอบหมายให นางสาวสุ วิ ช า แก ว ฟ า เจริ ญ ผู อํ า นวยการฝ า ยบั ญ ชี ก ารเงิ น เป น ผู ร ายงานผลการ
ดําเนินงานของบริษัท ประจําป 2564
นางสาวสุวิชา แกวฟาเจริญ ผูอํานวยการฝายบัญชีการเงิน ไดชี้แจงผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําป 2564
เพื่อใหที่ประชุมผูถือหุนรับทราบวาปจจุบันบริษัทฯ มีโครงสรางการถือหุนของกลุมบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เปนดังนี้
บริษัทยอยที่ยังคงเหลืออยู
1. บริษัทฯ ถือหุนในบริษัท สปริงนิวส เทเลวิชั่น จํากัด จํานวน 99.99%
2. บริษัทฯ ถือหุนในบริษัท รวมมือรวมใจ จํากัด จํานวน 93.17%
3. บริษัทฯ ถือหุนในบริษัท นิวส เน็ตเวิรค มัลติมีเดีย จํากัด จํานวน 99.99%
4. บริษัท นิวส เน็ตเวิรค มัลติมีเดีย จํากัด ถือหุนในบริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จํานวน 99.99%
5. บริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จํากัด ถือหุนในบริษัทยอย ซึ่งดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับหลักทรัพย จํานวน 2 บริษัท
ไดแก
- บริษัท ฐานเศรษฐกิจ แคปพิตอล จํากัด จํานวน 99.99% ซึ่ง TCAP ไดรับหนังสืออนุญาตจากสํานักงาน
ก.ล.ต. ใหเปลี่ยนชื่อเปนบริษัท หลักทรัพยนายหนาซื้อขายหนวยลงทุน ฐานเศรษฐกิจ แคปพิตอล จํากัด
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564
- บริษัท ลิเบอเรเตอร จํากัด จํานวน 99.99% จัดตั้งเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 ซึ่ง LIB ไดรับหนังสืออนุญาต
จากสํานักงาน ก.ล.ต. ใหเปลี่ยนชื่อเปนบริษัท หลักทรัพย ลิเบอเรเตอร จํากัด เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2565
บริษัทที่มีการขายออกไปในระหวางป
1. บริษัทฯ ไดโอนกรรมสิทธิ์ในหุนของ บริษัท กรีนเน็ต 1282 จํากัด จํานวน 99.99% ใหกับผูถือหุนตามสัญญา
เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564
2. บริษัทฯ ไดจําหนายหุนไปซึ่งหุนสามัญ ของบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด จํานวน 9.96% เมื่อวันที่ 29
มิถุนายน 2564
3. บริษัทฯ ไดจําหนายหุนทั้งหมดที่มีอยู 99.99% ของบริษัท จีจี เน็ตเวิรค จํากัด พรอมโอนกรรมสิทธิ์ใหผูซื้อแลว
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564
4. บริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จํากัด ไดจําหนายหุนทั้งหมดที่ถืออยู 35% ของบริษัท แนท บิสซิเนส คอน
เน็คท จํากัด พรอมโอนกรรมสิทธิ์ใหผูซื้อแลว เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2564
5. บริษัทฯ ไดจําหนายไปซึ่งหุนสามัญทั้งหมดของบริษัท เว็ลธ เวนเจอรส จํากัด จํานวน 40% ตามมติที่ไดรับ
อนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 ซึ่งคาดวาการซื้อขายจะเสร็จ
สมบูรณในป 2565
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สําหรับผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท ประจําป 2564 เปนดังนี้ งบการเงินรวม มีรายไดจากการ
ดําเนินงานรวมทั้งสิ้น 288.83 ลานบาท ซึ่งเปนกําไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทยอย จํานวน 187.30 ลานบาท มีคาใชจาย
ในการดําเนินงานทั้งสิ้น 190.35 ลานบาท มีผลการดําเนินงานเปนกําไรสุทธิจํานวน 98.49 บาท และผลขาดทุนจากการ
ดําเนินงานที่ยกเลิก 1.22 ลานบาท สําหรับงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายไดจากการดําเนินงานรวม 185.40 ลานบาท ซึ่งเปน
กําไรจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย จํานวน 136.12 ลานบาท และรายไดเงินปนผล 29.30 ลานบาท และมีคาใชจาย
ในการดําเนินงาน 41.60 ลานบาท ทําใหงบการเงินเฉพาะในสวนของบริษัทฯ มีกําไรสุทธิ 146.65 ลานบาท สําหรับผลกําไรของ
กลุมบริษัท เกิดจากกลุมบริษัทมีกําไรจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย ตนทุนขายและบริการลดลงไปในทิศทางเดียวกับ
รายได คาใชจายในการบริหารลดลงเนื่องจากปกอนมีการปรับโครงสรางบริษัท มีการจายเงินชดเชยพนักงาน คาที่ปรึกษา
การเงิน และคาที่ปรึกษากฎหมาย อยางไรก็ตามยังมีสวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวม จํานวน 41.21 ลานบาท และ
ผลขาดทุนจากการดําเนินงานที่ยกเลิกที่เปนของสวนงานสื่อออนไลนจํานวน 1.22 ลานบาท
สินทรัพยรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีสินทรัพยรวมตามงบการเงินรวม 840.00 ลานบาท ลดลงจาก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งมีสินทรัพยรวม 918.36 ลานบาท ลดลง 78.36 ลานบาท คิดเปนรอยละ 8.53 สาเหตุหลักมาจาก
การจําหนายเงินลงทุนและรับรูสวนแบงขาดทุนในบริษัทรวม สําหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัท
ฯ มีสินทรัพยรวม 818.44 ลานบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งมีสินทรัพยรวม 895.69 ลานบาท ลดลง 77.25
ลานบาท คิดเปนรอยละ 8.62 สาเหตุหลักมาจากการจําหนายเงินลงทุนในระหวางป
หนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมตามงบการเงินรวม 104.99 ลานบาท ลดลงจาก ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งมีหนี้สินรวม 313.45 ลานบาท ลดลง 208.46 ลานบาท คิดเปนรอยละ 66.51 สําหรับสาเหตุหลัก
ลดลงจากเงินรับลวงหนาจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอยและการจายชําระเจาหนี้ งบการเงินเฉพาะกิจ การ บริษัทฯ มี
หนี้สินรวม 31.16 ลานบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งมีหนี้สินรวม 279.50 ลานบาท ลดลง 248.34 ลานบาท คิด
เปนรอยละ 88.85 สาเหตุหลักลดลงจากเงินรับลวงหนาจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย และชําระเงินกูยืมบริษัทยอย
สวนของผูถือหุนรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 สวนของผูถือหุนรวมตามงบการเงินรวม 735.01 ลานบาท เพิ่มขึ้น
จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งมีสวนของผูถือ หุน 604.91 ลานบาท เพิ่มขึ้น 130.10 ลานบาท คิดเปนรอ ยละ 21.50
เนื่องจากมีกําไรระหวางปและไดรับเงินเพิ่มทุนจากการใชสิทธิ NEWS-W6 สําหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทฯ มีสวนของผู
ถือหุนรวม 787.28 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งมีสวนของผูถือหุนรวม 616.19 ลานบาท เพิ่มขึ้น 171.09
ลานบาท คิดเปนรอยละ 21.77 เนื่องจากมีกําไรระหวางป และไดรับเงินเพิ่มทุนจากการใชสิทธิ NEWS-W6
ตอมา นายกฤษฎา พฤติภัทร ประธานเจาหนาที่บริหาร ชี้แจงเพิ่มเติมตอที่ประชุมเกี่ยวกับธุรกิจหลักของบริษัท ซึ่ง
จากเดิมบริษัทดําเนินธุรกิจทางดานสื่อ และ IT Service โดยในปจจุบันบริษัทฯ ไดเพิ่มเติมอีก 2 ธุรกิจ ไดแก ธุรกิจหลักทรัพย
และการเงิน
ประธานฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม : ไมมีผูถือหุนซักถามมาในระบบ
หมายเหตุ : วาระนี้ไมมีการลงคะแนน เนื่องจากเปนวาระรับทราบ
มติ ที่ประชุมรับทราบผลการดําเนินงานประจําป 2564 ตามที่เสนอ
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วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ผูดําเนินการประชุมไดชี้แจงตอที่ประชุมวา คณะกรรมการไดจัดใหมีการจัดทํางบแสดงฐานะทางการเงิน งบกําไร
ขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จ และงบการเงินอื่น ๆ สําหรับรอบบัญชี ป 2564 ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2564 และเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ ซึ่งงบการเงินสําหรับป 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ไดผาน
การตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีของบริษัท และไดผานการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว ซึ่งไดแสดงไวในรายงาน
ประจําป ในรูปแบบ QR Code ซึ่งบริษัทไดจัดสงใหแกผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แลว โดยมีรายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 5
ประธานฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม : ไมมีผูถือหุนซักถามมาในระบบ
หมายเหตุ : วาระนี้จะตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติงบการเงินของบริษัท สําหรับป 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2564 ซึ่งผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีแลว ตามที่เสนอ ดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี้
เห็นดวย
45,032,475,480 เสียง
รอยละ 100.0000
ไมเห็นดวย
0 เสียง
รอยละ
0.0000
งดออกเสียง
0 เสียง
รอยละ
0.0000
0.0000
บัตรเสีย
0 เสียง
รอยละ
วาระที่ 4

พิจารณางดจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2564

ผูดําเนินการประชุมไดชี้แจงตอที่ประชุมวา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และ
ขอบังคับของบริษัทขอ 38 หามมิใหจายเงินปนผลจากเงินประเภทอื่นนอกเหนือจากกําไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสม
อยูหามมิใหจายเงินปนผล ดังนั้น เมื่อพิจารณาจากงบการเงินของบริษัทฯ มีผลประกอบการกําไรในงบการเงินเฉพาะกิจการของ
บริษัทฯ เปนจํานวนเงิน 146.66 ลานบาท แตเนื่องจากยังคงมีผลขาดทุนสะสม ซึ่งตามกฎหมายจึงยังไมสามารถจายเงินปน
ผลได จึงขอใหที่ประชุมพิจารณางดจายเงินปนผลสําหรับการดําเนินงานของป 2564
ประธานฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม : ไมมีผูถือหุนซักถามมาในระบบ
หมายเหตุ : วาระนี้จะตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติงดจายเงินปนผลสําหรับการดําเนินงานประจําป 2564 ตามที่
เสนอ ดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นดวย
45,032,475,480 เสียง
รอยละ 100.0000
ไมเห็นดวย
0 เสียง
รอยละ
0.0000
งดออกเสียง
0 เสียง
รอยละ
0.0000
0.0000
บัตรเสีย
0 เสียง
รอยละ
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วาระที่ 5

พิจารณาแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ผูดําเนินการประชุมไดชี้แจงตอที่ประชุมวา ตามขอบังคับของบริษัทขอ 13 กําหนดใหการประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงจํานวน 1 ใน 3 ถาจํานวนกรรมการที่จะพนจากตําแหนงไมอาจแบงออกไดพอดี 1
ใน 3 ก็ใหใชจํานวนที่ใกลที่สุดกับ 1 ใน 3 โดยกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดจะเปนผูออกจากตําแหนง และกรรมการซึ่ง
พนจากตําแหนงอาจไดรับเลือกใหกลับเขามารับตําแหนงอีกได ซึ่งกรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระในป 2565 มี 4
ราย คือ
1. นายพินิจ วุฒพิ ันธ
2. พลอากาศโทชาติชาย รอดบุญพา
3. นายโกศล โพธิ์สุวรรณ
4. ดร.ปฏิมา จีระแพทย
โดยคณะกรรมการบริษัท ซึ่งไมรวมกรรมการผูมีสวนไดเสีย ไดพิจารณาประวัติและคุณสมบัติการเปนกรรมการของ
กรรมการที่ตองออกตามวาระทั้ง 4 คน ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนไดนําเสนอแลว เห็นวาเปนผูที่มี
คุ ณสมบัติครบถว น ไม มีลัก ษณะตอ งห า ม เปน ผู ที่มีค วามรูค วามสามารถและมีป ระสบการณอัน จะเปน ประโยชนตอ การ
ดําเนินงานของบริษัท ดังนั้น จึงเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุน พิจารณาแตงตั้ง 1) นายพินิจ วุฒิพันธุ 2) พลอากาศ
โทชาติชาย รอดบุญพา 3) นายโกศล โพธิ์สุวรรณ กรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระทั้ง 3 คนดังกลาว กลับเขาดํารง
ตําแหนงกรรมการตออีกวาระหนึ่ง
ทั้งนี้ เนื่องจาก ดร. ปฏิมา จีระแพทย เปนกรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระในครั้งนี้ ไดลาออกจากการ
เปนกรรมการของบริษัท และมีวาระการดํารงตําแหนงเหลือนอยกวา 2 เดือน คณะกรรมการจึงมีมติเห็นชอบใหเสนอตอที่ประชุม
ผูถือหุนเพื่อพิจารณาแตงตั้ง นายจิรายุ เชื้อแยม เขาเปนกรรมการใหม โดยมีประวัติ และรายละเอียดของบุคคลที่ไดรับการเสนอ
ชื่อ ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 6
ประธานฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม : ไมมีผูถือหุนซักถามมาในระบบ
หมายเหตุ : วาระนี้จะตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยการ
ลงคะแนนจะดําเนินการเปนรายบุคคล
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติใหแตงตั้งกรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระจํานวน 3 ทาน คือ 1)
นายพินิจ วุฒิพันธุ 2) พลอากาศโทชาติชาย รอดบุญพา และ 3) นายโกศล โพธิ์สุวรรณ กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการและ
กรรมการอิสระของบริษัทอีกวาระหนึ่ง และอนุมัติแตงตั้ง นายจิรายุ เชื้อแยม เขาเปนกรรมการใหม ดวยคะแนนเสียงตามที่ที่
ประชุมไดลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล ดังนี้
5.1 นายพิ นิ จ วุ ฒิ พั น ธุ ได รั บ การอนุ มั ติ ด ว ยคะแนนเสี ย งข า งมากของผู ถื อ หุ น ซึ่ ง มาประชุ ม และออกเสี ย ง
ลงคะแนน ดังนี้
45,032,475,380 เสียง
รอยละ 100.0000
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
100 เสียง
รอยละ
0.0000
งดออกเสียง
0 เสียง
รอยละ
0.0000
บัตรเสีย
0 เสียง
รอยละ
0.0000
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5.2 พลอากาศโทชาติชาย รอดบุญพา ไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นดวย
45,032,475,480 เสียง
รอยละ 100.0000
ไมเห็นดวย
0 เสียง
รอยละ
0.0000
งดออกเสียง
0 เสียง
รอยละ
0.0000
บัตรเสีย
0 เสียง
รอยละ
0.0000
5.3. นายโกศล โพธิ์สุวรรณ ไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี้
เห็นดวย
45,032,475,480 เสียง
รอยละ 100.0000
ไมเห็นดวย
0 เสียง
รอยละ
0.0000
งดออกเสียง
0 เสียง
รอยละ
0.0000
บัตรเสีย
0 เสียง
รอยละ
0.0000
5.4. นายจิ ร ายุ เชื้ อ แย ม ได รั บ การอนุ มั ติ ด ว ยคะแนนเสี ย งข า งมากของผู ถื อ หุ น ซึ่ ง มาประชุ ม และออกเสี ย ง
ลงคะแนน ดังนี้
เห็นดวย
45,032,475,480 เสียง
รอยละ 100.0000
ไมเห็นดวย
0 เสียง
รอยละ
0.0000
งดออกเสียง
0 เสียง
รอยละ
0.0000
บัตรเสีย
0 เสียง
รอยละ
0.0000
ดังนั้น เมื่อที่ประชุมผูถือหุนมีมติแตงตั้งกรรมการตามที่เสนอมาดวยคะแนนเสียงขางมาก กรรมการของบริษัทจึงมี
รายนามดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

นายบากบั่น
นายกุศล
นายโกศล
นายพินิจ
พลอากาศโทชาติชาย
นายกฤษฎา
นายพิพัทธ
นางสาววราภรณ
นางสาวภาวลิน
นายจิรายุ

บุญเลิศ
สังขนันท
โพธิ์สุวรรณ
วุฒิพันธ
รอดบุญพา
พฤติภัทร
ชนะสงคราม
สุพฤกษาสกุล
ลิมธงชัย
เชื้อแยม

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2565
ผูดําเนินการประชุมไดชี้แจงตอที่ประชุมวา ตามขอบัง คับของบริษัทขอที่ 14 กําหนดใหกรรมการมี สิทธิไดรับ
คา ตอบแทนจากบริ ษัท ตามที่ ที่ป ระชุม ผูถือ หุน จะพิจ ารณากํา หนด บริ ษัท มี น โยบายที่ จ ะใหก รรมการไดรั บ ค า ตอบแทนที่
เหมาะสมกับภาระหนาที่และความรับผิดชอบ และมีการทบทวนทุกป ซึ่งคณะกรรมการสรรหาพิจารณาคาตอบแทน เปนผู
พิจารณาความเหมาะสมขององคประกอบและจํานวนคาตอบแทนกรรมการที่สอดคลองกับภาระหนาที่ของกรรมการ โดยมีการ
วาระที่ 6

8/17

พิจารณาเปรียบเทียบกับคาตอบแทนกรรมการของบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันและในขนาดใกลเคียงกัน รวมทั้งพิจารณา
ถึงผลประกอบการของบริษัท และสภาวะเศรษฐกิจโดยรวม ซึ่งมีความเห็นควรใหคงองคประกอบ และคาตอบแทนกรรมการและ
กรรมการชุ ด ย อ ยในอั ต ราเดิ ม ตามที่ ป ระชุ ม สามั ญ ผู ถื อ หุ น ประจํ า ป 2564 เมื่ อ วั น ที่ 30 เมษายน 2564 ได มี ม ติ กํ า หนด
คาตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอยไว
โดยรายละเอียดคาตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอยที่เสนอสําหรับป 2565 ดังนี้
คาตอบแทนกรรมการจายเปนรายเดือน
ประธานกรรมการ
35,000.00 บาท/เดือน
กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร
30,000.00 บาท/เดือน
กรรมการที่เปนผูบริหาร
ไมไดรับคาตอบแทนรายเดือน
คาเบี้ยประชุมจายรายครั้ง
คาเบี้ยประชุมกรรมการ
กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร
ไมไดรับคาเบี้ยประชุม
กรรมการที่เปนผูบริหาร
5,000.00 บาท/ครั้ง
คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
7,000.00 บาท/ครั้ง
กรรมการตรวจสอบ
5,000.00 บาท/ครั้ง
คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
ประธานกรรมการสรรหาฯ
7,000.00 บาท/ครั้ง
กรรมการสรรหาฯ
5,000.00 บาท/ครั้ง
คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการชุดยอยอื่น
ประธานกรรมการ
7,000.00 บาท/ครั้ง
กรรมการ
5,000.00 บาท/ครั้ง
บําเหน็จกรรมการ
ไมมีอนุมัติ
ประธานฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม : ไมมีผูถือหุนซักถามมาในระบบ
หมายเหตุ : วาระนี้จะตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสาม (2/3) ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการสําหรับป 2565 ตามที่เสนอ
ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสาม (2/3) ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ดังนี้
เห็นดวย
45,032,475,480 เสียง
รอยละ 100.0000
ไมเห็นดวย
0 เสียง
รอยละ
0.0000
งดออกเสียง
0 เสียง
รอยละ
0.0000
บัตรเสีย
0 เสียง
รอยละ
0.0000
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วาระที่ 7

พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชี ประจําป 2565

ผูดําเนินการประชุมไดชี้แจงตอที่ประชุมวา เพื่อใหเปนไปตามกฎหมายมาตรา 120 แหง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน
จํากัด และขอบังคับของบริษัท ที่กําหนดใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีของ
บริษัททุกป การแตงตั้งผูสอบบัญชีจะแตงตั้งผูสอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาเสนอแตงตั้ง บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท
และบริษัทยอย ประจําป 2565 โดยไดพิจารณาจากคุณสมบัติ ความเปนอิสระ ความรูความสามารถ ประสบการณ ความ
เชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และผลการปฏิบัติงานในปที่ผานมา มีความเห็นวาผูสอบบัญชีรายเดิมมีผลการปฏิบัติงานดีเปนที่นา
พอใจ มีความรับผิดชอบ มีความเปนอิสระและเหมาะสมในการทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทยอย พรอมกับได
พิจารณาจํานวนเงินคาสอบบัญชีที่เหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี และไดนําเสนอคณะกรรมการพิจารณาใหความเห็นชอบ
เพื่อนําเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงตั้งบุคคลเปนผูสอบบัญชี ดังนี้
1.
2.
3.
4.

นางสาววราภรณ
นางสาวชลธิชา
นางสาววราภรณ
นางสาวรัชนก

อินทรประสิทธิ์
เลิศวิไล
พันธุภักดีนุพงษ
เจนสุวรรณ

เลขทะเบียนใบอนุญาต 7881 หรือ
เลขทะเบียนใบอนุญาต 12258 หรือ
เลขทะเบียนใบอนุญาต 12261 หรือ
เลขทะเบียนใบอนุญาต 13765

พรอมทั้งเสนอใหกําหนดคาสอบบัญชีของกลุมบริษัท สําหรับป 2565 เปนจํานวนเงินไมเกิน 2,360,000 บาท
ลดลงจากป 2564 จํานวน 70,000 บาท โดยเปนสวนของบริษัท จํานวน 1,140,000 บาท ลดลงจากป 2564 จํานวน 260,000
บาท ซึ่งไมรวมคาใชจายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นจริงระหวางปฏิบัติงาน ตามขอเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ไดพิจารณา
กลั่นกรองอยางเหมาะสม และคณะกรรมการบริษัทไดเห็นชอบแลว โดยคาตอบแทนผูสอบบัญชีมีรายละเอียดตามตาราง ดังนี้
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

ชื่อบริษัท
บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
บริษัทยอย
บริษัท จีจี เน็ตเวิรค จํากัด
** บริษัทฯ ขายและโอนหุนที่ถืออยูทั้งหมด วันที่ 13 ส.ค. 64

บริษัท สปริงนิวส เทเลวิชั่น จํากัด
บริษัท รวมมือรวมใจ จํากัด
บริษัท นิวส เน็ตเวิรค มัลติมีเดีย จํากัด
บริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จํากัด
บริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย น ายหน า ซื้ อ ขายหน ว ยลงทุ น
ฐานเศรษฐกิจ แคปปตอล จํากัด
บริษัท ลิเบอเรเตอร จํากัด
รวมเปนเงิน

ป 2565 (บาท)
(ปที่เสนอ)
1,140,000.00

ป 2564 (บาท)

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
(บาท)
1,400,000.00
(260,000.00)

-

80,000.00

(80,000.00)

60,000.00
20,000.00
80,000.00
480,000.00

80,000.00
60,000.00
80,000.00
480,000.00

(20,000.00)
(40,000.00)
-

300,000.00

150,000.00

150,000.00

280,000.00
2,360,000.00

100,000.00
2,430,000.00

180,000.00
(70,000.00)

ประธานฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม : ไมมีผูถือหุนซักถามมาในระบบ
หมายเหตุ : วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีจากบริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จํากัด
ไดแก นางสาววราภรณ อินทรประสิทธิ์ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7881 หรือ นางสาวชลธิชา เลิศวิไล ผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขทะเบียน 12258 หรือ นางสาววราภรณ พันธุภักดีนุพงษ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 12261 หรือ นางสาวรัช
นก เจนสุวรรณ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 13765 เปนผูสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทยอย และกําหนดคาสอบบัญชี
ของกลุมบริษัท สําหรับป 2565 เปนจํานวนเงิน 2,360,000 บาท โดยเปนสวนของบริษัท จํานวน 1,140,000 บาท ตามที่เสนอ
ดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นดวย
45,032,475,480 เสียง
รอยละ 100.0000
ไมเห็นดวย
0 เสียง
รอยละ
0.0000
งดออกเสียง
0 เสียง
รอยละ
0.0000
บัตรเสีย
0 เสียง
รอยละ
0.0000
วาระที่ 8

พิจารณาการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท ครั้งที่ 7 (NEWS-W7)

ผูดําเนินการประชุมไดชี้แจงตอที่ประชุมวา ดวยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท มีมติอนุมัติใหเสนอตอที่ประชุม
สามัญผูถือหุน ประจําป 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 7 (NEWS-W7) (“ใบสําคัญแสดงสิทธิ W7”) จํานวน 52,825,098,824
หนวย ซึ่งจะจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมในอัตรา 2 หุนเดิมตอ 1 ใบสําคัญแสดงสิทธิ อัตราการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ 1
หนวย มีสิทธิซื้อหุนสามัญได 1 หุน ในราคา 0.05 บาท อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิไมเกิน 2 ป โดยมีรายละเอียดเบื้องตน ดังนี้
ผูเสนอขายหลักทรัพย
: บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
ประเภทหลักทรัพยที่เสนอขาย : ใบสํ า คั ญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จ ะซื้ อ หุ น สามั ญ ของบริ ษั ท นิ ว ส เน็ ต เวิ ร ค คอร ป อเรชั่ น จํ า กั ด
(มหาชน) ครั้งที่ 7 (NEWS-W7) (“ใบสําคัญแสดงสิทธิ W7”)
ชนิดของใบสําคัญแสดงสิทธิ : ระบุชื่อผูถือ และสามารถโอนเปลี่ยนมือได
จํานวนที่ออกและเสนอขาย
: 52,825,098,824 หนวย
ราคาเสนอขายตอหนวย
: 0 บาท (ศูนยบาท)
จํ า นวนหุ น สามั ญ ที่ จั ด สรรไว : 52,825,098,824 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท คิดเปนรอยละ 50 ของจํานวนหุนที่
เพื่อรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ
จํ า หน า ยได แ ล ว ทั้ ง หมดของบริ ษั ท ฯ จํ า นวน 105,650,197,648 หุ น ณ วั น ประชุ ม
คณะกรรมการบริษัทฯ ที่มีมติใหออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ W7 เมื่อวันที่ 14
มีนาคม 2564
อัตราการใชสิทธิ
: ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย มีสิทธิซื้อหุนสามัญได 1 หุน เวนแตกรณีมีการปรับอัตราการ
ใชสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
ราคาการใชสิทธิ
: 0.05 บาทตอหุน เวนแตกรณีมีการปรับราคาการใชสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
วันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ : 6 พฤษภาคม 2565 และ/หรือ วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนด
อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ
: 2 ป นับแตวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
วิธีการจัดสรร
: ผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ จะไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ ในอัตรา 2 หุนเดิม ตอ 1
ใบสําคัญแสดงสิทธิ
ในการนี้ บริษัทฯ จะกําหนดวันกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิไดรับการจัดสรรใบสําคัญ
แสดงสิทธิ W7 (Record Date) ในวันที่ 29 มีนาคม 2565 รวมทั้งมอบหมายให
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คณะกรรมการบริษัทฯ มีอํานาจในการพิจารณายกเลิกหรือกําหนดวันกําหนดรายชื่อผูถือ
หุนที่มีสิทธิไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ W7 ตามสัดสวนจํานวนหุนที่ผูถือหุนแตละ
รายถืออยู (Record Date) ตามความเหมาะสมโดยพิจารณาประโยชนและผลกระทบที่มี
ตอ บริ ษั ท ฯ เป น สํ า คั ญ ทั้ ง นี้ การจั ด สรรใบสํ า คั ญ แสดงสิ ท ธิ W7 ยั ง มีค วามไม แ น น อน
เนื่องจากจะตองผานการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2565 ตอไป
ในการคํานวณสิทธิของผูถือหุนแตละรายที่จะไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ หากมี
เศษหุนสามัญจากการคํานวณตามอัตราสวนการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิของผูถือหุนแต
ละราย ใหปดเศษหุนสวนที่เหลือทิ้งทั้งจํานวน

ระยะเวลาการใชสิทธิ

ในกรณีที่มีใบสําคัญแสดงสิทธิคงเหลือภายหลังการจัดสรร บริษัทฯ จะดําเนินการยกเลิก
ใบสําคัญแสดงสิทธิในสวนที่เหลือดังกลาวตอไป
: ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะสามารถใชสิทธิไดในวันทําการสุดทายของเดือนธันวาคมของทุก
ป ยกเว น การใช สิ ท ธิค รั้ ง สุ ด ท า ยผู ถื อ ใบสํ า คั ญ แสดงสิ ท ธิ จ ะสามารถใช สิ ท ธิ ไ ด ใ นวั น ที่
ใบสําคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 2 ป

ในกรณีที่วันกําหนดการใชสิทธิ ตรงกับวันหยุดทําการของบริษัทฯ ใหเลื่อนวันกําหนดใช
สิทธิครั้งดังกลาวเปนวันทําการกอนหนา โดยบริษัทฯ จะไมขยายอายุของใบสําคัญแสดง
สิทธิ และไมมีขอกําหนดเรียกใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใชสิทธิกอนครบกําหนด
ระยะเวลาการแจงความจํานง : ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ประสงคจะใชสิทธิในการซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ จะตองแจง
ในการใชสิทธิ
ความจํานงในการใชสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัท ระหวางเวลา 09.00 น. ถึง 15.30 น. ใน
วันทําการของบริษัท ภายในระยะเวลา 5 วัน ทําการกอนวันใชสิทธิในแตละครั้ง (ตอไปนี้
เรียกวา “ระยะเวลาการแจงความจํานงในการใชสิท ธิ”) ยกเวนการใช สิท ธิครั้ง สุดทา ย
กําหนดใหมีระยะเวลาการแจงความจํานงในการใชสิทธิครั้งสุดทายจะตองไมนอยกวา 15
วันกอนวันใชสิทธิครั้งสุดทาย (ตอไปนี้เรียกวา “ระยะเวลาการแจงความจํานงในการใชสิทธิ
ครั้งสุดทาย”)
ในกรณีที่วันแจงความจํานงในการใชสิทธิตรงกับวันหยุดทําการของบริษัทฯ ใหเลื่อนวันแจง
ความจํานงในการใชสิทธิดังกลาวเปนวันทําการกอนหนาวันกําหนดใชสิทธิครั้งดังกลาว
การไมสามารถยกเลิกการแจง : เมื่อผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไดแจงความจํานงในการใชสิทธิซื้อหุนสามัญตามใบสําคัญ
ความจํานงในการใชสิทธิ
แสดงสิทธิแลว ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะไมสามารถยกเลิกการแจงความจํานงในการใช
สิทธิดังกลาวไดอีกตอไป
ต ล า ด ร อ ง ข อ ง ใ บ สํ า คั ญ : บริ ษั ท ฯ จะนํ า ใบสํ า คั ญ แสดงสิ ท ธิ เ ข า จดทะเบี ย นเป น หลัก ทรั พ ย จ ดทะเบี ย นในตลาด
แสดงสิทธิ
หลักทรัพยแหงประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ”)
หมายเหตุ : ภายหลังการออกใบสําคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ บริษัทฯ จะยื่นคําขอจดทะเบียน
ใบสําคัญแสดงสิทธิ เปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ อยางไรก็ตาม บริษัทฯ
ไมสามารถรับรองไดวา ตลาดหลักทรัพยฯ จะพิจารณาอนุมัติการรับใบสําคัญแสดงสิทธิ
ดังกลาวเปนหลักทรัพยจดทะเบียน ซึ่งหากตลาดหลักทรัพยฯ พิจารณาไมรับเปนหลักทรัพย
จดทะเบียน ผูลงทุนจะไมสามารถซื้อขายใบสําคัญแสดงสิทธิในตลาดหลักทรัพยฯ ได
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ตลาดรองของหุนสามัญที่เกิด : บริษัทฯ จะนําหุนสามัญที่เกิดจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขาย
จากการใชสิทธิ
ในครั้งนี้ เขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ
นายทะเบี ย นใบสํ า คั ญ แสดง : บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด หรือบุคคลอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัท
สิทธิ
ฯ แตงตั้งใหเปนนายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิ
อื่น ๆ
: คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจาหนาที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ ไดรับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือประธานเจาหนาที่บริหาร มีอํานาจในการ
(1) กําหนดและแกไขเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ อันจําเปนและสมควรที่ เห็นสมควร
เกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน เชน
รายละเอียดการเสนอขาย ฯลฯ และ
(2) ลงนามในเอกสารคําขออนุญาตตาง ๆ และหลักฐานที่จําเปนที่เกี่ยวของกับการออก
ใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงการติดตอและการยื่นคําขออนุญาตเอกสารและ
หลักฐานดังกลาวตอหนวยงานราชการหรือหนวยงานที่เกี่ยวของกับการออกใบสําคัญ
แสดงสิทธิและการนําใบสําคัญแสดงสิทธิเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ และ
(3) ดําเนินการใด ๆ ตามที่จําเปนและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขาย
ใบสําคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้
ทั้งนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามสรุปรายละเอียดสําคัญของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 7 (NEWS-W7) ที่จัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุน
(Rights Offering) ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 2 และสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะ
ซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 7 (NEWS-W7) ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย
ลําดับที่ 3
นอกจากนี้ บริษัทจะมอบหมายให คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจในการพิจารณายกเลิกหรือกําหนดวันกําหนดรายชื่อ
ผูถือหุนที่มีสิทธิไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ W7 ตามสัดสวนจํานวนหุนที่ผูถือหุนแตละรายถืออยู (Record Date) ตาม
ความเหมาะสมโดยพิจารณาประโยชนและผลกระทบที่มีตอบริษัทเปนสําคัญ
ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว เห็นสมควรเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและ
เสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 7 (NEWS-W7) จํานวน 52,825,098,824 หนวย ซึ่งจะ
จัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุน (Rights Offering) รวมถึงการมอบอํานาจที่เกี่ยวของ โดยมีรายละเอียดตามที่
เสนอขางตนทุกประการ
ประธานฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม
นายปยะพงษ ประสาททอง ผูถือหุนมาดวยตนเอง สอบถามตอที่ประชุมวา การแจก W7 บริษัทฯ เอาไปลงทุน
เกี่ยวกับธุรกิจสื่อมวลชนในรูปแบบแพลตฟอรมดิจิตอลใชหรือไม
นายกฤษฏา พฤติภัทร ประธานเจาหนาที่บริหาร ชี้แจงตอที่ประชุมวา ในการออกหุนสามัญเพิ่มทุน NEWS-W7
บริษัทฯ มีวัตถุประสงคที่จะนําเงินที่ไดไปใชเพื่อดําเนินการภายใตกรอบการใชเงินทุน ดังนี้
1. ใชสําหรับการลงทุนเพิ่มเติมของบริษัทและ/หรือบริษัทยอย ซึ่งปจจุบันบริษัทฯ กําลังขยายการลงทุนดา น
Fintech และ/หรือธุรกิจอื่นที่สงเสริม และ/หรือคลายคลึงกับธุรกิจหลักที่กลุมบริษัทฯ ดําเนินการอยู
13/17

2. ใชเปนเงินทุนสําหรับธุรกิจของบริษัทยอยในการประกอบธุรกิจหลักทรัพยและธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา
3. เปนเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจและการลงทุนในธุรกิจในอนาคตตอไปที่เปนประโยชนแกบริษัทฯ
ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามเพิ่มเติมมาในระบบ
ประธานฯ ขอใหที่ประชุมลงมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท ครั้งที่
7 (NEWS-W7)
หมายเหตุ : วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ
เพิ่มทุนของบริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 7 (NEWS-W7) จํานวน 52,825,098,824 หนวย ซึ่งจะ
จัดสรรใหแกผูถอื หุนเดิมในอัตรา 2 หุนเดิมตอ 1 ใบสําคัญแสดงสิทธิ อัตราการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย มีสิทธิซื้อ
หุนสามัญได 1 หุน ในราคา 0.05 บาท อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิไมเกิน 2 ป และมอบอํานาจใหคณะกรรมการบริษัท และ/
หรือประธานเจาหนาที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือประธานเจาหนาที่บริหาร มี
อํานาจในการ 1) กําหนดและแกไขเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ อันจําเปนและสมควรที่เห็นสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกและ
เสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน เชน รายละเอียดการเสนอขาย ฯลฯ และ 2) ลงนามในเอกสารคําขอ
อนุญาตตาง ๆ และหลักฐานที่จําเปนที่เกี่ยวของกับการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงการติดตอและการยื่นคําขออนุญาต
เอกสารและหลัก ฐานดังกล า วตอ หนวยงานราชการหรือ หน ว ยงานที่ เกี่ย วขอ งกับ การออกใบสํ า คัญ แสดงสิท ธิแ ละการนํา
ใบสําคัญแสดงสิทธิเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ และ 3) ดําเนินการใด ๆ ตามที่จําเปนและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออก
และเสนอขายใบสําคัญ แสดงสิท ธิในครั้งนี้ ตามที่เสนอ ดว ยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุน ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี้
เห็นดวย
45,032,475,480 เสียง
รอยละ 100.0000
ไมเห็นดวย
0 เสียง
รอยละ
0.0000
งดออกเสียง
0 เสียง
รอยละ
0.0000
บัตรเสีย
0 เสียง
รอยละ
0.0000
วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท อีกจํานวน 52,825,098,824 บาท จากทุนจดทะเบียน
เดิม จํานวน 105,650,197,648 บาท โดยการออกหุน สามัญเพิ่ม ทุนใหมเพื่อรองรับการใชสิท ธิต าม
ใบสําคัญแสดงสิทธิ (NEWS-W7) จํานวน 52,825,098,824 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท และแกไข
หนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4. เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ผูดําเนินการประชุมไดชี้แจงตอที่ประชุมวา สืบเนื่องจากการที่บริษัทประสงคจะออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ
W7 ตามรายละเอียดในวาระที่ 8 ขางตน บริษัทจึงจําเปนตองเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท อีกจํานวน 52,825,098,824 บาท จากทุน
จดทะเบียนเดิม 105,650,197,648 บาท เปน 158,475,296,472 บาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุน จํานวน 52,825,098,824 หุน มูล
คาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ W7
โดยรายละเอียดแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 4 ซึ่งบริษัทไดจัดสงใหแกผูถือหุน
พรอมหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบ QR Code แลว
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ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีมติอนุมัติใหนําเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการ
แกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4. เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทขางตน โดยใหใชขอความ
ตอไปนี้แทน
“ขอ 4.

ทุนจดทะเบียนจํานวน 158,475,296,472 บาท

(หนึ่งแสนหาหมื่นแปดพันสี่รอยเจ็บสิบหาลานสองแสนเกา
หมื่นหกพันสี่รอยเจ็ดสิบสองบาท)

แบงออกเปน

(หนึ่งแสนหาหมื่นแปดพันสี่รอยเจ็บสิบหาลานสองแสนเกา
หมื่นหกพันสี่รอยเจ็ดสิบสองหุน)

มูลคาหุนละ

158,475,296,472 หุน
1.00 บาท

(หนึ่งบาท)

โดยแยกออกเปน
หุนสามัญ
หุนบุริมสิทธิ

158,475,296,472 หุน
-0- หุน

(หนึ่งแสนหาหมื่นแปดพันสี่รอยเจ็บสิบหาลานสองแสนเกา
หมื่นหกพันสี่รอยเจ็ดสิบสองหุน)
(-) ”

นอกจากนี้ เห็นสมควรใหนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอํานาจใหบุคคลที่คณะกรรมการ
มอบหมายในการจดทะเบียนแกไขหนังสือบริคณหสนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย มีอํานาจแกไขและเพิ่มเติม
ถอยคําเพื่อใหเปนไปตามคําสั่งของนายทะเบียน
ประธานฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม : ไมมีผูถือหุนซักถามมาในระบบ
หมายเหตุ : วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท อีกจํานวน 52,825,098,824
บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จํานวน 105,650,197,648 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหมจํานวน 158,475,296,472 บาท โดยการ
ออกหุนสามัญเพิ่มทุนใหมเพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ (NEWS-W7) จํานวน 52,825,098,824 หุน มูลคาที่
ตราไวหุนละ 1 บาท และอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทขอ 4. เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษัท และมอบอํานาจใหบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแกไขหนังสือบริคณหสนธิที่กรม
พัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย มีอํานาจแกไขและเพิ่มเติมถอยคําเพื่อใหเปนไปตามคําสั่งของนายทะเบียน ตามที่เสนอ
ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ดังนี้
เห็นดวย
45,032,475,480 เสียง
รอยละ 100.0000
0 เสียง
รอยละ
0.0000
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
0 เสียง
รอยละ
0.0000
บัตรเสีย
0 เสียง
รอยละ
0.0000
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วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดง
สิทธิ W7
ผูดําเนินการประชุมไดชี้แจงตอที่ประชุมวา ตามที่บริษัทฯ จะเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจํานวน 52,825,098,824 บาท ตาม
รายละเอียดในวาระที่ 9 ขางตน บริษัทฯ จึงมีความประสงคที่จะจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จํานวน 52,825,098,824 หุน มูล
คาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เพื่อรองรับการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ W7 ที่จัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทตามสัดสวนการถือหุน
โดยไมคิดมูลคา ในอัตรา 2 หุนเดิม ตอ 1 ใบสําคัญแสดงสิทธิ และกําหนดราคาการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิเทากับ 0.05 บาท
ทั้งนี้ รายละเอียดสําคัญของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด
(มหาชน) ครั้งที่ 7 (NEWS-W7) ที่จัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุน (Rights Offering) ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่
2, สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด
(มหาชน) ครั้งที่ 7 (NEWS-W7) ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 3 และแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย
ลําดับที่ 4 ซึ่งบริษัทไดจัดสงใหแกผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบ QR Code แลว
นอกจากนี้ เห็นสมควรใหนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบหมายใหคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ
ประธานเจาหนาที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจาหนาที่บริหาร เปนผูมีอํานาจ
พิจารณากําหนด แกไขเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการออกและจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน
ดังกลาว ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเพียง
(1) การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใชสิทธิและราคา
ใชสิทธิตามขอกําหนดสิทธิ
(2) การจัดสรรหุนเพิ่มทุนเปนครั้งคราวหรือเปนคราว ๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การกําหนดเปลี่ยนแปลงรายชื่อนักลงทุน
ที่จะไดรับการจัดสรร ราคาเสนอขายหุน การชําระคาหุน วิธีการจัดสรรหุนสามัญ เงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่
เกี่ยวกับการจัดสรรหุนดังกลาว
(3) การเขาเจรจา ทําความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาตาง ๆ ที่เกี่ยวของ และมีอํานาจดําเนินการตาง ๆ ที่
จําเปนและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุนเพิ่มทุน
(4) ลงนามในเอกสารคําขออนุญาต คําขอผอนผัน และหลักฐานที่จําเปนและเกี่ยวของกับการออกและเสนอขายหุนเพิ่ม
ทุนดังกลาว ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเพียงการใหขอมูลและการยื่นเอกสารหลักฐานตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพยฯ บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด กระทรวง
พาณิชย หรือ หนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ตลอดจนการนําหุนสามัญเพิ่ มทุนเขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ
(5) ดําเนินการอื่นใดอันจําเปนและเกี่ยวของกับการออกและเสนอขายหุนเพิ่มทุนดังกลาว
ประธานฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม : ไมมีผูถือหุนซักถามมาในระบบ
หมายเหตุ : วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล ว มี ม ติ เ ป น เอกฉั น ท อ นุ มั ติ ก ารจั ด สรรหุ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น ของบริ ษั ท จํ า นวน
52,825,098,824 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ W7 ที่จัดสรรใหแกผูถือ
หุนเดิมของบริษัทตามสัดสวนการถือหุน โดยไมคิดมูลคา ในอัตรา 2 หุนเดิม ตอ 1 ใบสําคัญแสดงสิทธิ และกําหนดราคาการใช
สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิเทากับ 0.05 บาท และมอบหมายใหคณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจาหนาที่บริหาร และ/
หรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจาหนาที่บริหาร เปนผูมีอํานาจพิจารณากําหนด แกไข
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เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการออกและจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว ตามที่
เสนอทุกประการ ดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นดวย
45,032,475,480 เสียง
รอยละ 100.0000
ไมเห็นดวย
0 เสียง
รอยละ
0.0000
งดออกเสียง
0 เสียง
รอยละ
0.0000
0.0000
บัตรเสีย
0 เสียง
รอยละ
วาระที่ 11 เรื่องอื่นๆ (ถามี)
ประธานฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม : ไมมีผูถือหุนซักถามมาในระบบ
ประธานฯ กล า วขอบคุ ณ ผู ถื อ หุ น ทุ ก ท า นและผู รั บ มอบฉั น ทะที่ ไ ด ส ละเวลาอั น มี ค า มาประชุ ม ในวั น นี้ และ
ขอขอบคุณในความเชื่อมั่นและการสนับสนุนบริษัทดวยดีตลอดมา และกลาวปดการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2565
ปดประชุม เวลา 15.54 น.

(นายบากบั่น บุญเลิศ)
ประธานที่ประชุม

(นางสาววนิดา ริจิรวนิช)
ผูบันทึกการประชุม
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