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บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด(มหาชน) 
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2558 

 
วัน เวลา และสถานที ่
  
 การประชุมจัดขึ้นเม่ือวันพฤหัสบดีท่ี  23 เมษายน 2558 เวลา 9.00 นาฬิกา ณ ออดิทอเรียม ชั้น 3 อาคาร     
จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล เลขท่ี 200 หมู 4 ถนนแจงวัฒนะ ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 
 
กรรมการที่เขารวมประชุม 
1.นายพิชญ โพธารามิก  ประธานกรรมการ 
2. ดร.โสรัชย                  อัศวะประภา กรรมการ  รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร 
   ความเส่ียงและกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
3. นายนวมินทร ประสพเนตร กรรมการ  ผูชวยประธานกรรมการ และ กรรมการบริหาร 
4. นายซัง โด ลี  กรรมการ  ประธานเจาหนาท่ีบริหาร และ กรรมการบริหาร 
5. นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน กรรมการ  ประธานเจาหนาท่ีการเงินและบัญชี  และ 
   กรรมการบริหาร 
6. นายศิริ   เหลืองสวัสดิ์ กรรมการ 
7. นางพรรณี   วรวุฒิจงสถิต กรรมการอิสระ  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
8. นายปรีชา                   ลีละศิธร กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ และ  
   ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
9. นายเกรียงศักดิ์  เธียรนุกุล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ 
   กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

 
ผูบริหาร 

1. นายปฐมพงศ  สิรชัยรัตน ประธานเจาหนาท่ีปฏิบัติการ 
2. นายธวัตวงศ  ศิลมานนท ผูอํานวยการอาวุโสกลุมธุรกิจระหวางประเทศ 
3. นายจิรประวัติ  บุณยะเสน ผูอํานวยการกลุมธุรกิจโมบาย 
4. นางสาวเบญจวรรณ  รักวงษ ผูอํานวยการฝายบริหารสํานักงาน 
5. นายธีรศักดิ์  ธาราวร  ผูชวยผูอํานวยการฝายทรัพยากรบุคคล 
6. นางสาวปวีณา  พูนพัฒนสุข ผูชวยผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน  
7. นางสาวปติฤดี ศิริสัมพันธ ผูอํานวยการฝายกํากับดูแลกิจการ และเลขานุการบริษัท 
 
ผูเขารวมประชุม 
1. นายวัชรินทร   ภัสรพงษกุล   ผูแทนจาก บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด 
2. นางนิตยา  เกียรติเสรีกุล ท่ีปรึกษากฎหมาย บริษัท เสรี มานพ แอนด ดอลย จํากัด 
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เริ่มการประชุม 
นางสาวปติฤดี ศิริสัมพันธ เลขานุการบริษัท กลาวแนะนําคณะกรรมการ คณะผูบริหาร ผูตรวจสอบบัญชี  ท่ีปรึกษา
กฎหมาย เขารวมประชุม  พรอมท้ังแจงวิธีการประชุมและการออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาวาระการประชุมตางๆ 
โดยสรุปใหท่ีประชุมทราบ กลาวคือ เม่ือจะมีการออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาวาระการประชุมตางๆ ประธาน         
ท่ีประชุมจะสอบถามท่ีประชุมวา  มีผูถือหุนทานใดไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงในวาระพิจารณานั้นหรือไม 

 ถาไมมีผูถือหุนทานใดไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ใหถือวาทานผูถือหุนเห็นชอบ หรือ เห็นดวยตามมติ        
ท่ีนําเสนอ  
 

 ถามีผูถือหุนทานใดไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียงขอใหยกมือขึ้น     จะมีเจาหนาท่ีของบริษัทฯ   ไปรับบัตร
ลงคะแนน   ซึ่งทางบริษัทฯ   ไดแจกใหแกผูถือหุนตอนลงทะเบียนแลว เพ่ือนํามาทําการประมวลผล    ดวยการ
หักคะแนนเสียงท่ีไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียง ออกจากคะแนนเสียงท้ังหมดของผูถือหุน  ท่ีเขารวมประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงในวาระนั้นๆ     สําหรับผูรับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. หรือแบบ ค.  ท่ีผูถือหุน
ไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนไวในหนังสือมอบฉันทะแลว  เจาหนาท่ีบริษัทฯ ไดนําคะแนน
เสียงท่ีผูถือหุนระบุไวในหนังสือมอบฉันทะทุกวาระ   ไปบันทึกขอมูลรอไวลวงหนาตอนลงทะเบียนเขารวม
ประชุมแลว  
 

 เม่ือจบการชี้แจงจากกรรมการในแตละวาระการประชุม  ประธานฯ จะสอบถามผูถือหุนและเปดโอกาสให
สอบถามขอมูลใดๆ หากผูถือหุนทานใดมีขอสงสัย หรือจะสอบถามขอมูล สามารถใชไมโครโฟนที่ตั้งอยู  หรือ
ยกมือขึ้น   จะมีเจาหนาท่ีบริษัทฯ นําไมโครโฟนไปใหยังท่ีนั่ง โดยใหผูถือหุนแจงชื่อ-นามสกุล สถานะเปน      
ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะ และจํานวนหุนท่ีถือ  
 
และเม่ือประธานไดแจงปดการรับบัตรลงคะแนนในแตละวาระแลว   ทางบริษัทฯ จะถือวาบัตรลงคะแนน         
ท่ีสงหลังจากนั้นเปนโมฆะ  และไมนํามานับคะแนนเสียง   
 
กรณีท่ีจะมีผลทําใหการลงคะแนนเสียงเปนโมฆะ หรือเรียกวาบัตรเสียนั้น  มีอีก 4 กรณี  ดังนี้ 
1. กรณีบัตรลงคะแนนมีการลงคะแนนไมตรงตามวาระท่ีมีการลงคะแนน 
2. กรณีผูลงคะแนนไมทําเคร่ืองหมายใดๆ ในชองลงคะแนน 
3. กรณีบัตรลงคะแนนทําเคร่ืองหมายใดๆ ในชองลงคะแนนมากกวา 1 ชอง ยกเวนกรณีของผูมอบฉันทะ

เปนคัสโตเดียนท่ีสามารถแบงแยกคะแนนเสียงในแตละวาระออกเปนเห็นดวย ไมเห็นดวย  หรืองดออก
เสียงมากนอยเพียงใด  ในแตละความเห็นก็ได  

4. กรณีบัตรลงคะแนนชํารุด  จนไมสามารถวินิจฉัยไดวาผูลงคะแนนมีความประสงคจะลงคะแนนเชนใด 
 

นอกจากนี้  เพ่ือไมใหเปนการเสียเวลา เม่ือประธานแจงปดการรับบัตรลงคะแนนแลว  ประธานสามารถดําเนินการประชุม
ในเร่ืองถัดไปไดทันทีในระหวางรอการนับคะแนน   และเม่ือนับคะแนนเสร็จ ก็จะแจงผลการนับคะแนนใหท่ีประชุมทราบ 
โดยนางสาวรุงทิวา  จารุรัตนาภรณ   จะเปนผูรายงานแจงผลสรุปการออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระ   

 
การออกเสียงลงคะแนนใหถือหนึ่งหุนเปนหนึ่งเสียง   การออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ ใหใชหลักเกณฑและวิธีการตาม
ขอบังคับของบริษัท ขอ 16  ซึ่งระบุวา ใหท่ีประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปน้ี  
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(1) ผูถือหุนคนหนึ่ง  มีคะแนนเสียงเทากับ   1 หุนตอ 1 เสียง 
(2) ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงท่ีมีอยูท้ังหมดตาม ขอ (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเปน

กรรมการก็ได    ในกรณีท่ีเลือกตั้งบุคคลหลายคนเปนกรรมการ  จะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอย
เพียงใดไมได  

(3) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา    เปนผูไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการท่ี
จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น    ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งไดรับเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียง
เทากันเกินจํานวนกรรมการ     ท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น   ใหประธานท่ีประชุมเปนผูออกเสียง
ชี้ขาด 

 
สําหรับการพิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ ในระเบียบวาระท่ี 14 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด มาตรา 105 วรรคสอง
กําหนดไววา   “ เม่ือท่ีประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแลว  ผูถือหุนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 3 ของ
จํานวนหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมด  จะขอใหท่ีประชุมพิจารณาเรื่องอ่ืนนอกจากท่ีกําหนดไวในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได ”  
ดังนั้น  ถาผูถือหุนทานใดประสงคจะใหท่ีประชุมพิจารณาเรื่องอ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ีระบุไวในหนังสือเชิญประชุม   
จะตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1,026,707,053 หุน   จึงจะสามารถเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาได    ท้ังนี้ ปจจุบัน
บริษัทฯ มีหุนท่ีจําหนายแลวท้ังหมดเทากับ 3,080,121,158 หุน  
 
โดยกอนการประชุมนี้   บริษัทฯ  ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถสงคําถามลวงหนา มายังบริษัทฯ กอนวันประชุม ไดทาง
เว็บไซต  www.mono.co.th  หมวดนักลงทุนสัมพันธ   ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 ปรากฎ
วาไมมีผูถือหุนสงคําถามลวงหนามายังบริษัทฯ กอนวันประชุม   ซึ่งเม่ือวันท่ี 29 มกราคม 2558 บริษัทฯ ไดแจงผลให
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและผูถือหุนรับทราบแลว   
 
จากนั้นนายพิชญ  โพธารามิก ประธานกรรมการ ซึ่งเปนประธานในท่ีประชุม  แถลงวามีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเอง 
และผูรับมอบฉันทะมาเขารวมประชุมรวมจํานวน 331 ราย นับจํานวนหุนได 2,483,332,412 หุน  จากจํานวนหุนท่ี
จําหนายแลวและมีสิทธิออกเสียงท้ังหมด  3,080,121,158 หุน  คิดเปนรอยละ 80.6245  ของจํานวนหุนท่ีจําหนาย
แลวและมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทฯ   ดังนั้น  จํานวนหุนท่ีเขาประชุมวันนี้   จึงครบเปนองคประชุมตามขอบังคับ
ของบริษัทฯ ขอ  33    ประธานฯ จึงกลาวเปดประชุม จากนั้น ประธานฯ ไดขอให  ผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะท่ีเขารวม
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการประชุมจํานวน 2 ทาน  ทําหนาท่ีเปนพยานในการนับคะแนนในการประชุมคร้ังนี้         
ซึ่งตัวแทนผูถือหุนท่ีอาสารับหนาท่ีดังกลาวไดแก คุณอนาวรณ ธูปทอง   และคุณจิณัฐตา  ชนะพิมพ ผูรับมอบฉันทะจาก      
ผูถือหุนรายยอย  ตอจากนั้นประธานฯ จึงดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมท่ีกําหนดไวในหนังสือนัดประชุม
ดังตอไปน้ี 
 
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2557 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 12 กันยายน 

2557 
ประธานฯ แจงตอท่ีประชุมวา บริษัทฯ ไดจัดสงสําเนารายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2557  ซึ่งประชุมเม่ือ
วันท่ี 12 กันยายน 2557 ใหกับผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมในคร้ังนี้แลว  
 
ไมมีผูถือหุนซักถามขอสงสัยใดๆ ประธานฯ จึงขอใหท่ีประชุมลงมติ 
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มติของที่ประชุม 
ท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาแลวมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2557  ซึ่งประชุมเม่ือวันท่ี          
12 กันยายน 2557 ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทของผูถือหุน ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  มติท่ีประชุมเปน
ดังนี้ 
 

มติ 
จํานวนเสียง

(1 หุน = 1 เสียง) 
รอยละของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุน
ที่เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดวย  2,487,208,475 100.0000 
2. ไมเห็นดวย                     0    0.0000 
3. งดออกเสียง                     0 - 
4. บัตรเสีย                     0 - 
รวม 347 ราย  2,487,208,475 - 

 
วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจําปของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 

2557 
ประธานฯ แจงวา รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2557 ปรากฎอยูในรายงานประจําป 2557 ตามสิ่งท่ี
สงมาดวย 2  ท่ีไดจัดสงใหกับผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมเรียบรอยแลว โดยท่ีคณะกรรมการไดพิจารณาผลการ
ดําเนินงานดังกลาวแลว เห็นวาถูกตองและเพียงพอ จึงขอนําเสนอตอท่ีประชุมสามัญผูถือหุนเพ่ือรับทราบ ประธานฯ ได
มอบหมายให นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน ประธานเจาหนาท่ีการเงินและบัญชี  รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ใน
รอบป 2557 ใหผูถือหุนรับทราบดังนี้ 
 
สําหรับฐานะการเงินป 2557 บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอยมีสินทรัพยรวม  5,705 ลานบาท  
มีสินทรัพยหมุนเวียน  1,659 ลานบาท  มีท่ีดินอุปกรณสุทธิและสินทรัพยไมมีตัวตนรวม 1,726 ลานบาท และสินทรัพย
ไมหมุนเวียนอ่ืน 2,320 ลานบาท ซึ่งเม่ือเปรียบเทียบกับ ในป 2556 สินทรัพยรวมเพ่ิมขึ้น 2,319 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้น
คิดเปนรอยละ 68  โดยมีท่ีดินและอุปกรณ ตลอดจนสินทรัพยไมมีตัวตนเพ่ิมขึ้น 1,183 ลานบาท และตนทุนการไดรับ
ใบอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีเพ่ือใหบริการโทรทัศนระบบดิจิตอลท้ังจํานวนซึ่งทยอยตัด  15 ป ตามอายุสัญญาสุทธิ       
เปนเงินจํานวน 2,109 ลานบาท   
 
กลุมบริษัทฯ มีหนี้สินรวม 2,742  ลานบาท  โดยแบงเปนหนี้สินหมุนเวียนจํานวน 733 ลานบาท และหนี้สิน             
ไมหมุนเวียนจํานวน 2,009 ลานบาท เม่ือเปรียบเทียบกับป 2556 มีหนี้สินรวมเพ่ิมขึ้นจํานวน 2,449  ลานบาท หรือคิด
เปนรอยละ 836  ซึ่งมีสาเหตุมาจากการรับรูหนี้สินตนทุนจากการไดรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีโทรทัศนระบบดิจิตอล
ท้ังจํานวนและทยอยชําระภายใน 6 ป  ตามเงื่อนไข และมียอดคางชําระจํานวน 1,873 ลานบาท   และมีเงินกูยืมจาก
ธนาคารพาณิชยในประเทศ จํานวน 403 ลานบาท เพ่ือชําระตนทุนใบอนุญาตฯ งวดท่ี 1 
 
กลุมบริษัทฯ มีสวนของผูถือหุน ป 2557  จํานวน 2,963 ลานบาท ลดลงจํานวน 130 ลานบาท เม่ือเทียบกับป 2556  
ซึ่งมีจํานวน 3,093 ลานบาท หรือคิดเปนลดลงรอยละ 4  เนื่องจากมีกําไรเบ็ดเสร็จประจําป 2557  จํานวน  43          
ลานบาท  และมีการจายเงินปนผลเปนเงินสดจํานวน 173 ลานบาท 
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ผลการดําเนินงาน ป 2557  มีรายละเอียดดังนี้   คือ    
 
กลุมบริษัทฯ มีรายไดรวม   1,603  ลานบาท  เพ่ิมขึ้น 105 ลานบาท หรือคิดเปนการเพ่ิมขึ้นรอยละ 7  ซึ่งรายไดท่ีเพ่ิม
ขึ้นมาจากกลุมธุรกิจมีเดียและคอนเทนต และสวนใหญเปนรายไดคาโฆษณาทีวี ท่ีเร่ิมธุรกิจในป 2557   
 
ในป 2557 มีผลขาดทุนจากการดําเนินงานกอนรายจายทางการเงิน ภาษีเงินไดนิติบุคคล จํานวน 10 ลานบาท  ซึ่งลดลง
จํานวน  553 ลานบาท หรือคิดเปนการลดลงรอยละ 102      และมีกําไรสุทธิในป 2557  จํานวน 39 ลานบาท   ลดลง
จํานวน 462 ลานบาท  หรือคิดเปนการลดลงรอยละ 92     ซึ่งสาเหตุท่ีทําใหกําไรสุทธิลดลงเนื่องจากเริ่มรับรูในการทํา
ธุรกิจทีวีดิจิตอล    คาบริการโครงขาย  คาบริการคอนเทนต  คาใชจายในการดําเนินงานท่ีเก่ียวของ  และคาโฆษณา
ประชาสัมพันธ 
 
 
ในระหวางป 2557 มีเหตุการณสําคัญท่ีเกิดขึ้นสรุปได ดังนี ้

เมษายน 2557 :  ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 มีมติใหสัตยาบันการประมูลและไดมาซึ่งใบอนุญาตใหใชคลื่น
ความถ่ีเพ่ือใหบริการโทรทัศนในระบบดิจิตอลหมวดหมูท่ัวไปแบบความคมชัดปกติ (SD) จาก กสทช. มูลคารวมท้ังสิ้น 
3,186.56 ลานบาท สําหรับใบอนุญาต 2,250 ลานบาท/คาบริการโครงขาย 816.56 ลานบาท และทรัพยสิน 120      
ลานบาท  

เมษายน 2557  :  สถานีโทรทัศนชอง Mono29 เร่ิมทดลองออกอากาศวันแรก ภายใต Concept  “ฟรีทีวีท่ีมีหนังดี        
ซีรีสดัง มากท่ีสุด” ดวยคอนเทนตระดับพรีเม่ียม ท้ังภาพยนตรไทยและนานาชาติ ละครซิทคอมและซีรีส  
 
กรกฎาคม 2557  :  บริษัทไดรับรางวัล บริษัทจดทะเบียน mai ยอดเย่ียมแหงป 2557 ในงานมอบรางวัลเกียรติยศ 
“Money & Banking Awards 2014” ซึ่งจัดโดย วารสารการเงินธนาคาร เปนรางวัลท่ีมอบใหแกบริษัทท่ีมี                
ผลประกอบการรวมยอดเย่ียมในรอบป ในกลุมบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาด mai 
 
กันยายน 2557  :  ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัท มีมติอนุมัติใหเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 140 ลานบาท เปนทุน    
จดทะเบียนใหม 462 ลานบาท โดยการออกหุนสามัญใหมจํานวนไมเกิน 3,220 ลานหุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.1 บาท 
เพ่ือรองรับการจายหุนปนผล 168 ลานบาท และเพ่ือรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของ
บริษัทฯ คร้ังท่ี 1 (MONO-W1)  
 
กันยายน 2557 : บริษัทไดจดทะเบียนเพ่ิมทุนกับกระทรวงพาณิชยเปนทุนจดทะเบียน 462 ลานบาท (หุนสามัญ 
4,620,000,000 หุน มูลคาหุนละ 0.1 บาท) โดยมีทุนออกจําหนายและชําระแลว 308 ลานบาท (หุนสามัญ 
3,079,999,975 หุน มูลคาหุนละ 0.1 บาท )  
 
กันยายน 2557 :  บริษัทเขารับรางวัล “Investors’ Choice Award  คร้ังท่ี 2  ประจําป 2557” จัดโดยสมาคมสงเสริม   
ผูลงทุนไทย ในโอกาสท่ีทางบริษัทไดรับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 100 คะแนนเต็ม ซึ่ง
บริษัทไดเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเปนปแรก  
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ตุลาคม 2557 :  บริษัทออกใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญ คร้ังท่ี 1 (MONO-W1) 1,500,002,627 หนวย ใหแก   
ผูถือหุนเดิมโดยไมคิดมูลคา ในอัตราสวนใบสําคัญแสดงสิทธิ 15 หนวยตอ 14 หุนสามัญเดิม อายุการใชสิทธิ 5 ป 
นับตั้งแตวันท่ีออกใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยใชสิทธิซื้อหุนสามัญไดทุกๆ 3 เดือน ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวยมีสิทธิซื้อหุน
สามัญ 1 หุน มูลคาหุนละ 0.1 บาท ในราคาการใชสิทธิ 2.5 บาท โดยกําหนดการใชสิทธิคร้ังแรก คือ วันทําการสุดทาย
ของเดือนธันวาคม 2557  
 
ธันวาคม 2557 :  มีการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 121,183 หนวย โดยจัดสรรเปนหุนสามัญใหมจํานวน 
121,183 หุน บริษัทไดจดทะเบียนเพ่ิมทุนกับกระทรวงพาณิชยในวันท่ี 8 มกราคม 2558 ดวยเหตุนี้บริษัทจึงไดแสดงเงิน
รับจากการใชสิทธิแปลงสภาพ จํานวน 0.3 ลานบาท เปน “เงินรับลวงหนาคาหุน” ในสวนของผูถือหุน ณ วันท่ี            
31 ธันวาคม 2557 ท้ังนี้ บริษัทคงเหลือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ียังมิไดมีการใชสิทธิจํานวน 1,499,881,444 หนวย  
 
ธันวาคม 2557 :  บริษัทไดลงทุนในหุนสามัญท้ังหมดของบริษัท โมโน เรดิโอ จํากัด และบริษัท โมโน เรดิโอ บรอด
คาซท จํากัด เปนจํานวนเงินบริษัทละ 250,000 บาท  (เรียกชําระแลวรอยละ 25 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกลาว) 
 
และประธานฯ ไดเปดโอกาสใหท่ีประชุมไดซักถามในรายละเอียดของวาระน้ี 
 
คุณฮั้งใช อัคควัสกุล ผูถือหุนรายยอย จากชมรมผูถือหุนไทย สอบถามวา ในเดือนมีนาคมท่ีผานมา มีผูถือหุนใชสิทธิ    
แปลงสภาพ MONO-W1 หรือไม จํานวนเทาไหร 
 
คุณนิตยา เกียรติเสรีกุล ท่ีปรึกษากฎหมาย ตอบคําถามผูถือหุนวา เดือนมีนาคม รอบการใชสิทธิ วันท่ี 24-27 และ 30 
มีนาคม 2558 มีผูถือหุนใชสิทธิแปลงสภาพ 814,379 หนวย 
 
ไมมีผูถือหุนถามขอสงสัยใดๆ ประธานฯ แจงใหท่ีประชุมทราบวา การรายงานผลการดําเนินงานเปนการรายงานเพ่ือทราบ 
ไมมีการลงมติ 

 
ท่ีประชุมรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2557 ตามท่ีรายงาน 
 
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน และรายงานผูสอบบัญชีประจําป ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 
ประธานฯ เสนอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ของบริษัทฯ และรายงานผูสอบบัญชี  ประจําปสิ้นสุด ณ วันท่ี        
31 ธันวาคม 2557 ไดผานการตรวจสอบและรับรองจากผูสอบบัญชีของบริษัทฯ เรียบรอยแลว ซึ่งงบการเงินดังกลาวได
ผานการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทแลว มีรายละเอียดปรากฎในงบการเงิน 
และรายงานผูสอบบัญชี ประจําปสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 ตามสิ่งท่ีสงมาดวย (2) ของหนังสือเชิญประชุม 
 
และประธานฯ ไดเปดโอกาสใหท่ีประชุมไดซักถามในรายละเอียดของวาระน้ี 
 
คุณฮั้งใช อัคควัสกุล ผูถือหุนรายยอย จากชมรมผูถือหุนไทย ไดสอบถามวา สินทรัพยหมุนเวียนของบริษัทตามขอมูลหนา 
126 ในรายงานประจําป 2557 ระบุวาป 2557 บริษัทมีสินทรัพยหมุนเวียนรวม 1,659.26 ลานบาท ลดลงจาก 
2,741.17 ลานบาท ในป 2556 อยางมาก เปนเพราะสาเหตุใด 
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คุณคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน ประธานเจาหนาท่ีการเงินและบัญชี ตอบคําถามวา สินทรัพยหมุนเวียนลดลง เนื่องจาก
สินทรัพยไมหมุนเวียนเพ่ิมขึ้นจาก 645.05 ลานบาทในป 2556 เปน 4,045.59 ลานบาท โดยเฉพาะสินทรัพยไมมีตัวตน 
ท่ีเพ่ิมขึ้นจาก 322.60 ลานบาทในป 2556  เปน 1,222.23 ลานบาท ซึ่งเปนสวนของคอนเทนตท่ีซื้อมาในระหวางป 
 
คุณพิชญ โพธารามิก ประธานกรรมการ กลาวเสริมวา สินทรัพยไมมีตัวตนดังกลาวแบงเปน 2 สวน คือ คอนเทนตท่ีซื้อ
เพ่ิมมาสําหรับธุรกิจทีวีดิจิตอลท่ีเร่ิมตนป 2557 สวนท่ีสองคือตนทุนการไดรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ี หลังจากท่ี
ประมูลได ทําใหมีตนทุนเพ่ิมขึ้น 2,250 ลานบาท และภาพรวมของสินทรัพยเติบโตข้ึนจาก 3,386.22 ลานบาท เปน 
5,704.85 ลานบาท  
 
ไมมีผูถือหุนซักถามขอสงสัยใดๆ ประธานฯ จึงขอเสนอใหท่ีประชุมลงมติ 
 
มติของที่ประชุม 
ท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาแลวลงมติอนุมัติงบการเงินและรายงานผูสอบบัญชีประจําป  สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 
ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน 
มติท่ีประชุมเปนดังนี้ 
 

มติ 
จํานวนเสียง

(1 หุน = 1 เสียง) 
รอยละของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุน
ที่เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดวย 2,488,699,320 100.0000 
2. ไมเห็นดวย                     0    0.0000 
3. งดออกเสียง       6,568,700 - 
4. บัตรเสีย                     0 - 
รวม 371 ราย 2,495,268,020 - 

 
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรเปนทุนสํารองตามกฎหมาย และเรื่องเงินปนผลประจําป 2557 
เลขานุการบริษัทฯ  แจงวาตามขอบังคับบริษัทฯ ขอ 45. ซึ่งกําหนดให “บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไว
เปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละหา (5) ของกําไรสุทธิประจําป หักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวา        
ทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน” และคณะกรรมการมีนโยบายท่ีจะเสนอท่ีประชุม
ผูถือหุนพิจารณาจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนท่ัวไป ในอัตราไมนอยกวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดตาม    
งบการเงินเฉพาะกิจการในแตละป   ท้ังนี้ การจายเงินปนผลในแตละคราวคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจายเงิน   
ปนผลโดยคํานึงถึงผลประโยชนตอผูถือหุนเปนหลัก เชน การดํารงเงินไวเพ่ือลงทุนในอนาคต หรือเพ่ือจายชําระคืน       
เงินกูยืม หรือเปนเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ 

 
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว      เห็นสมควรท่ีจะเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ือ   พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกําไร
เปนทุนสํารองตามกฎหมาย และจายเงินปนผลประจําป 2557 ดังนี้ 
 

1. ในป 2557 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิสําหรับปจํานวน 551,836,345.30 บาท (หารอยหาสิบเอ็ดลานแปดแสน
สามหม่ืนหกพันสามรอยสี่สิบหาบาทสามสิบสตางค)   ใหบริษัทฯ จัดสรรเงินกําไรดังกลาว  เปนทุนสํารองตามกฎหมาย
จํานวนรอยละ 5 ของกําไรสุทธิสําหรับป คิดเปนจํานวนเงินสํารองตามกฎหมายท้ังสิ้น  27,591,817.27 บาท (ย่ีสิบเจ็ด
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ลานหาแสนเกาหม่ืนหนึ่งพันแปดรอยสิบเจ็ดบาทย่ีสิบเจ็ดสตางค)  ทําใหปจจุบันบริษัทฯ  มีทุนสํารองตามกฎหมายรวม
ท้ังสิ้นจํานวน 41,591,817.27 บาท (สี่สิบเอ็ดลานหาแสนเกาหม่ืนหนึ่งพันแปดรอยสิบเจ็ดบาทย่ีสิบเจ็ดสตางค) 

 
2. อนุมัติจายเงินปนผลประจําป 2557 เพ่ิมเติมอีกจากผลการดําเนินงาน 6 เดือนหลังของ ป 2557 (คืองวดการ

ดําเนินงานตั้งแตวันท่ี 1 กรกฎาคม 2557 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2557) ใหแกผูถือหุนสามัญของบริษัท  ท้ังหมดจํานวน 
3,080,121,158 หุน (สามพันแปดสิบลานหนึ่งแสนสองหม่ืนหนึ่งพันหนึ่งรอยหาสิบแปดหุน) โดยจายปนผลเปนเงินสด
ในอัตราหุนละ 0.02 บาท (สองสตางค)  เปนเงินท้ังสิ้น 61,602,423.16 บาท (หกสิบเอ็ดลานหกแสนสองพันสี่รอย
ย่ีสิบสามบาทสิบหกสตางค)  รวมเปนเงินปนผลท่ีจายจากผลการดําเนินงานประจําป 2557 และกําไรสะสมทั้งหมดใน
อัตราหุนละ 0.16 บาท (สิบหกสตางค) เปนเงินท้ังสิ้น 257,602,423.16 บาท (สองรอยหาสิบเจ็ดลานหกแสนสองพัน
สี่รอยย่ีสิบสามบาทสิบหกสตางค)  คิดเปนอัตรา เงินปนผลตอกําไรสุทธิ เทากับรอยละ 46.68 ในขณะท่ีบริษัท มีนโยบาย
การจายเงินปนผลท่ีกําหนดไวในอัตราไมนอยกวารอยละ 50 เนื่องจากบริษัทฯ ตองกันเงินสํารองไวเปนเงินทุนหมุนเวียน
ตอไป และเนื่องจากในคราวประชุมคณะกรรมการบริษัท   คร้ังท่ี 4/2557  เม่ือวันท่ี 6 สิงหาคม 2557 ไดนําเสนอใหท่ี
ประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 1/2557 เม่ือวันท่ี 12 กันยายน 2557 มีมติอนุมัติการจายเงินปนผลระหวางกาล จากผล
การดําเนินงาน 6 เดือนแรกของป 2557 (คืองวดการดําเนินงานตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2557 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 
2557) และกําไรสะสม  ใหแกผูถือหุนของบริษัท โดยจายปนผลเปนหุนสามัญของบริษัท ใหแกผูถือหุน ในอัตรา 5 หุน
เดิมตอ 6 หุนปนผล  คิดเปนอัตราการจายเงินปนผล 0.12 บาทตอหุน (สิบสองสตางคตอหุน)  และจายปนผลเปนเงิน
สดในอัตราหุนละ 0.02 บาท (สองสตางค) รวมการจายปนผลท้ัง 2 กรณีขางตนในอัตราหุนละ 0.14 บาท (สิบสี่สตางค)    
รวมเปนจํานวนเงินปนผลจายท้ังสิ้น 196,000,000 บาท (หนึ่งรอยเกาสิบหกลานบาท) โดยบริษัทฯ ไดดําเนินการ
จายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนของบริษัทแลวเม่ือวันท่ี 24 กันยายน 2557   

 

ดังนั้น หากไดรับการอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุน จะเหลือเงินปนผลงวดสุดทายอีกจํานวน 0.02 บาทตอหุน (สองสตางค
ตอหุน)  ซึ่งจะจายใหแกผูถือหุนสามัญของบริษัทฯ   การจายเงินปนผลงวดสุดทายท่ีไดเสนอนั้นจะตองไดรับการอนุมัติ
จากท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป  2558  มีรายละเอียดดังนี้ 

              หุนละ        จํานวนเงิน  

1. จายจากกําไรสุทธิจากผลการดําเนินงานงวดเดือนกรกฎาคม 2557  0.01 บาท 30.80 ลานบาท 
ถึงเดือนธันวาคม 2557 ซึ่งเสยีภาษีเงินไดนิติบุคคลในอัตรารอยละ 
20 ท้ังนี้  ผูถือหุนซึ่งเปนบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีจาก 

 การจายเงินปนผลดังกลาวไดตามมาตรา 47 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร 
                      

2. จายจากเงินปนผลรับ จากผลประกอบการท่ีไดรับ BOI ของบริษัทยอย 0.01 บาท  30.80 ลานบาท 
  (ไมไดรับเครดิตภาษี) 

 รวม  0.02 บาท 61.60 ลานบาท 
 

 อนึ่ง บริษัทฯ ไดกําหนดรายชื่อผูถือหุนท่ีมีสิทธิรับเงินปนผล (Record Date) ในวันพฤหัสบดีท่ี 12 มีนาคม 2558 และ
ใหรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการ
โอนหุนเพ่ือสิทธิในการรับเงินปนผล ในวันศุกรท่ี 13 มีนาคม 2558 และมีกําหนดวันจายเงินปนผลในวันพุธท่ี           
20 พฤษภาคม 2558 
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รายละเอียดเปรียบเทียบการจายเงินปนผลของป 2557 และ 2556 ทางบริษัทฯ ไดแจงใหผูถือหุนทราบแลวในหนังสือ
เชิญประชุม  หนาท่ี 3   
และประธานฯ ไดเปดโอกาสใหท่ีประชุมไดซักถามในรายละเอียดของวาระน้ี 
 
คุณฮั้งใช อัคควัสกุล  ผูถือหุนรายยอย จากชมรมผูถือหุนไทย ซึ่งไดจัดตั้งเปนสมาคมผูถือหุนไทย กลาววา สมาคมผูถือ
หุนไทยมีมติเอกฉันทรณรงคการกําหนดวัน XD XR XW ควรไดรับอนุมัติโดยมติท่ีประชุมผูถือหุนแทนท่ีจะเปนการ
อนุมัติโดยมติคณะกรรมการบริษัท  ซึ่งทําใหผูถือหุนท่ีใชสิทธิแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิเปนหุนสามัญเม่ือวันท่ี      
24-27 และ 30 มีนาคม 2558 ไมมีสิทธิไดรับเงินปนผล เนื่องจากอาจไมทราบขอมูลเหลานี้ จึงตองการปกปองสิทธิของ
ผูถือหุนรายยอยในท่ีประชุมผูถือหุน โดยใหมีการกําหนดวันใหสิทธิตางๆท่ีเกิดขึ้นโดยมติท่ีประชุมผูถือหุน ซึ่งบริษัทจะ
เสียคาใชจายเพ่ิมขึ้นเพียงคาใชจายในการปดสมุดทะเบียนอีก 1 คร้ัง ซึ่งเปนเงินไมมาก 
 
นอกจากนี้ขอชื่นชมบริษัทวามีวิสัยทัศนในการจายหุนปนผล ทําใหฐานทุนของบริษัทใหญขึ้น และบริษัทยังไดแจกแจง
รายละเอียดตารางขอมูลการจายปนผลในหนังสือเชิญประชุมไดอยางชัดเจน นอกจากนี้ ขอใหกรรมการอิสระ กรรมการ
ตรวจสอบ ซึ่งเปนตัวแทนของผูถือหุน ปกปองสิทธิของผูถือหุนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทดวย และเสนอวาในป
หนาควรจายปนผลในรูปแบบเงินสด มากกวาในรูปแบบหุนปนผล 
 
คุณพิชญ โพธารามิก ประธานกรรมการ กลาววา บริษัทจะนําขอเสนอแนะของทานผูถือหุนไปพิจารณา และขอยืนยันวา
การประกาศ XD ของบริษัทนั้น ไดปฏิบัติตามขั้นตอนทางกฎหมายและหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
อยางถูกตองทุกประการ และการจายปนผล บริษัทพยายามทําใหดีท่ีสุดเพ่ือตอบแทนผูถือหุน การจายปนผลในคร้ังนี้อาจ
ไมใชจํานวนท่ีมากนัก เนื่องจากบริษัทยังมีภาระจากการขยายธุรกิจทีวีดิจิตอลอยู 
 
ไมมีผูถือหุนซักถามขอสงสัยใดๆ ประธานฯ จึงขอเสนอใหท่ีประชุมลงมติ 
 
มติของที่ประชุม 
ท่ีประชุมผูถือหุนไดพิจารณาแลวมีมติอนุมัติจัดสรรเงินกําไรสุทธิเปนทุนสํารองตามกฎหมาย  และจายเงินปนผลประจําป 
2557 ตามรายละเอียดขางตนท่ีเลขานุการบริษัทฯ แจงไวทุกประการ  ดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน มติท่ีประชุมเปนดังนี้ 
 

มติ 
จํานวนเสียง

(1 หุน = 1 เสียง) 
รอยละของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุน
ที่เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดวย 2,491,922,081 100.0000 
2. ไมเห็นดวย              1,165    0.0000 
3. งดออกเสียง       6,568,700 - 
4. บัตรเสีย                   0 - 
รวม 400 ราย 2,498,491,946 - 
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วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัท  และกําหนดคาตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจําป 
2558 

เลขานุการบริษัทฯ  แจงวาเพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด มาตรา 120  ซึ่งกําหนดวา ใหท่ีประชุม     
ผูถือหุนสามัญประจําป แตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกป ในการแตงตั้งผูสอบ
บัญชี  จะแตงตั้งผูสอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได และโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการบริษัทฯ 
ไดพิจารณาแลว  เห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุมสามัญผูถือหุน  พิจารณาอนุมัติใหแตงตั้งผูสอบบัญชีจากบริษัทสํานักงาน    
อีวาย จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2558 ตามรายชื่อตอไปน้ี 
 

 1. นายศุภชัย ปญญาวัฒโน  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต   เลขทะเบียนท่ี 3930   หรือ  
2. นางสาวศิราภรณ  เอ้ืออนันตกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาต   เลขทะเบียนท่ี 3844   หรือ 
3. นางสาววราพร ปุณโณปกณ  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต   เลขทะเบียนท่ี 4579  

อนึ่ง   นายศุภชัย ปญญาวัฒโน เคยเปนผูลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอย ในป 2556 และป 2557 
รวม 2 ป โดยปฏิบัติหนาท่ีไดเปนอยางดีตลอดมา สวนนางสาวศิราภรณ เอ้ืออนันตกุล และ นางสาววราพร ปุณโณปกรณ       
ยังไมเคยลงนามรับรองงบการเงินของบรษัิทฯ และบริษัทยอย     
  
ผูสอบบัญชีของบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ดังกลาวขางตน เปนผูท่ีมีประสบการณในการตรวจสอบบัญชีบริษัทหลาย
แหง  และไดรับการยอมรับจากองคกรตางๆ เปนอยางดี รวมท้ังมีความเปนอิสระในการปฏิบัติงาน   
 
นอกจากนี้ ผูสอบบัญชีตามรายชื่อท่ีเสนอมานั้นไมมีความสัมพันธหรือสวนไดเสียกับบริษัท บริษัทยอย ผูบริหาร            
ผูถือหุนรายใหญ หรือ ผูท่ีเก่ียวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด  รวมท้ังผูสอบบัญชีดังกลาวยังสังกัดสํานักงานสอบบัญชี
เดียวกันกับผูสอบบัญชีของบริษัทยอยของบริษัทฯ 
 
พรอมกันนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอใหท่ีประชุมสามัญผูถือหุน  พิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนการ
ตรวจสอบบัญชี ประจําป 2558 เปนจํานวนเงินไมเกิน 1,160,000บาท ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากป 2557 จํานวน 100,000 บาท 
หรือคิดเปนการเพ่ิมขึ้นรอยละ 9.43  เนื่องจากปริมาณงานสอบทาน และงานตรวจสอบของบริษัทฯ เพ่ิมข้ึน สําหรับ
คาบริการอ่ืนๆ ในรอบปท่ีผานมา บริษัทฯ ไมมีการรับบริการอ่ืนจากสํานักงานสอบบัญชีท่ีผูสอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือ
กิจการท่ีเก่ียวของกับผูสอบบัญชีและสํานักงานสอบบัญชีท่ีผูสอบบัญชีสังกัด  และเพ่ือประโยชนสําหรับผูถือหุน   บริษัทฯ 
ไดจัดสงประวัติโดยยอของผูสอบบัญชีท้ัง 3 ทาน  รายละเอียดปรากฎตามสิ่งท่ีสงมาดวย 3.  หนาท่ี 22  ของหนังสือเชิญ
ประชุม  
 
และประธานฯ ไดเปดโอกาสใหท่ีประชุมไดซักถามในรายละเอียดของวาระน้ี 
 
คุณฮั้งใช อัคควัสกุล  ผูถือหุนรายยอย จากชมรมผูถือหุนไทย เสนอแนะใหคณะกรรมการตรวจสอบดูแลและตอรอง
เก่ียวกับคาสอบบัญชีมิใหบริษัทผูสอบบัญชีขึ้นคาสอบบัญชีทุกป ในปท่ีผานมาถือวายอมรับได เนื่องจากมีการลงทุนทํา
ธุรกิจทีวีดิจิตอลจึงมีปริมาณงานสอบบัญชีเพ่ิมขึ้น 
 
คุณพิชญ โพธารามิก ประธานกรรมการ รับคําเสนอแนะไว 
 
ไมมีผูถือหุนซักถามขอสงสัยใดๆ ประธานฯ จึงขอเสนอใหท่ีประชุมลงมติ 
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มติของที่ประชุม 
ท่ีประชุมผูถือหุนอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ตามรายชื่อขางตน เปนผูสอบบัญชีของ
บริษัทฯ ประจําป 2558 และอนุมัติกําหนดคาตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจําป 2558 เปนจํานวนเงินไมเกิน 
1,160,000 บาท ดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดการออกเสียง
ลงคะแนน  มติท่ีประชุมเปนดังนี้ 
 
 

มติ จํานวนเสียง
(1 หุน = 1 เสียง) 

รอยละของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุน
ที่เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดวย 2,490,605,472 99.9442 
2. ไมเห็นดวย        1,391,000   0.0558 
3. งดออกเสียง        6,618,700 - 
4. บัตรเสีย                    0 - 
ราย 418 ราย 2,498,615,172 - 

 
 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ สําหรับป 2558 
เลขานุการบริษัทไดแจงตามขอบังคับบริษัท ขอ   17  กําหนดให “ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกคร้ังใหกรรมการ
ออกจากตําแหนงหนึ่งในสาม (1/3) ของจํานวนกรรมการในขณะนั้น ถาจํานวนกรรมการจะแบงใหตรงเปนสามสวนไมได 
ก็ใหออกโดยจํานวนท่ีใกลท่ีสุดกับสวนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซี่งพนจากตําแหนงอาจไดรับเลือกใหกลับเขาดํารง
ตําแหนงอีกก็ได กรรมการท่ีตองออกจากตําแหนงในปแรกและปท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ใหจับสลากกัน สวน
ปหลัง ๆ ตอไป ใหกรรมการคนท่ีอยูในตําแหนงนานท่ีสุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง”  อนึ่ง ในป 2558 นี้ เปนปท่ีสาม
ภายหลังจดทะเบียนบริษัท ปจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการทั้งหมด 9 ทาน ดังนั้น จึงมีกรรมการ 3 ทานท่ีดํารงตําแหนงนาน
ท่ีสดุเปนผูออกจากตําแหนง โดยกรรมการท่ีตองออกจากตําแหนงตามวาระในครั้งนี้  มีดังนี้  

 1. นายนวมินทร ประสพเนตร   
 2. นายซัง โด ลี 
 3. นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน 

 
คณะกรรมการไดพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนแลว  เห็นสมควรเสนอใหท่ี
ประชุมผูถือหุน พิจารณาเลือกตั้งกรรมการท่ีออกตามวาระ  กลับเขาดํารงตําแหนงตามเดิมตอไปอีกวาระหนึ่งเนื่องจาก
กรรมการทั้ง 3 ทาน เปนผูมีคุณสมบัติเหมาะสม  มีความรู ความสามารถ และประสบการณอันเปนประโยชนตอการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ 

 
สําหรับขอมูลและประวัติของกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระ  และไดรับการเสนอชื่อกลับเขาดํารงตําแหนงใหม  
บริษัทฯ ไดจัดสงใหแกทานผูถือหุนแลว  โดยมีรายละเอียดตามสิ่งท่ีสงมาดวย 4  หนาท่ี 26  ของหนังสือเชิญประชุม 

 
และ สําหรับการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตองออกตามวาระ ทานผูถือหุนสามารถออกเสียง
เลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคลได  โดยใชหลักเกณฑ และวิธีการตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 16   
 
ไมมีผูถือหุนซักถามขอสงสัยใดๆ ประธานฯ จึงขอเสนอใหท่ีประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล 
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มติของที่ประชุม 
ท่ีประชุมผูถือหุนอนุมัติ เลือกตั้งกรรมการตามวาระท้ัง 3 ทาน กลับเขาดํารงตําแหนงตามเดิมตอไปอีกวาระหนึ่ง  ดวย
คะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน   มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง
กรรมการแตละรายโดยมีมติท่ีประชุมเปนดังนี้ 

 
1. นายนวมินทร ประสพเนตร   
รวม ( 426  ราย)  จํานวนเสียงรวมเทากับ 2,499,290,372 เสียง 

เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง บัตรเสีย
จํานวนหุน % จํานวนหุน % จํานวนหุน % จํานวนหุน %
2,478,788,481 99.4410 13,933,191 0.5590 6,568,700 - 0 -
 
2. นายซัง โด ลี 
รวม ( 426 ราย)  จํานวนเสียงรวมเทากับ 2,499,290,372 เสยีง 

เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง บัตรเสีย
จํานวนหุน % จํานวนหุน % จํานวนหุน % จํานวนหุน %
2,492,391,692 99.9868 329,980 0.0132 6,568,700 - 0 -
 
3. นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน 
รวม ( 426 ราย)  จํานวนเสียงรวมเทากับ 2,499,290,372 เสยีง 

เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง บัตรเสีย
จํานวนหุน % จํานวนหุน % จํานวนหุน % จํานวนหุน %
2,478,788,4811 99.4410 13,933,191 0.5590 6,568,700 - 0 -
 
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการ สําหรับป 2558 
เลขานุการบริษัทฯ แจงตอท่ีประชุมวา ในป 2557    ท่ีประชุมผูถือหุนอนุมัติกําหนดคาตอบแทนตามตําแหนง  และคา
บําเหน็จของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดตางๆ ของบริษัทฯ เปนจํานวนเงินไมเกิน 7,000,000 บาท และ
สําหรับป 2558 นี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนของบริษัทฯ ไดพิจารณา    คาตอบแทนกรรมการและ
คณะอนุกรรมการชุดตางๆ ของบริษัทอยางรอบคอบ   โดยเปรียบเทียบอางอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึง
พิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตของผลการดําเนินงานของบริษัทฯ รวมท้ังภาระหนาท่ีและความ
รับผิดชอบ    เห็นสมควรกําหนดคาตอบแทนตามตําแหนงและคาบําเหน็จของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ       
ชุดตางๆ สําหรับป 2558  เปนจํานวนเงินไมเกิน 7,000,000 บาท ซึ่งเทากับป 2557 คณะกรรมการบริษัทฯ   
เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถือหุน เพ่ือพิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนและคาบําเหน็จของคณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการชุดตางๆ ประจําป 2558  เปนจํานวนเงินไมเกิน 7,000,000 บาท   โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 
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ตําแหนง คาตอบแทนกรรมการตอเดือน(บาท) สําหรับป 2558
ประธานกรรมการ 70,000 
รองประธานกรรมการ 50,000 
ผูชวยประธานกรรมการ 30,000 
กรรมการ 20,000 
กรรมการอิสระ 20,000 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 20,000 
กรรมการตรวจสอบ 10,000 
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 10,000 บาท / คร้ังท่ีประชุม 
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 10,000 บาท / คร้ังท่ีประชุม 
คาบําเหน็จของกรรมการ ไมเกิน 2 ลานบาท 
สิทธิประโยชนอ่ืนๆ ไมมี 

 
สําหรับมติท่ีประชุมของวาระอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการ จะตองผานการอนุมัติของท่ีประชุมผูถือหุน ดวยคะแนน
เสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม   
ไมมีผูถือหุนซักถามขอสงสัยใดๆ ประธานฯ จึงขอเสนอใหท่ีประชุมลงมติ 
 
มติของที่ประชุม 
ท่ีประชุมผูถือหุนอนุมัติกําหนดคาตอบแทนตามตําแหนง และคาบําเหน็จของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุด
ตางๆ สําหรับป 2558 เปนจํานวนเงินไมเกิน 7,000,000 บาท ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของผูถือหุนซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน มติท่ีประชุมเปนดงันี้ 
 

มติ 
จํานวนเสียง

(1 หุน = 1 เสียง) 
รอยละของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุน
ที่เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดวย 2,492,755,872   99.7372 
2. ไมเห็นดวย                    0    0.0000 
3. งดออกเสียง       6,568,700          0.2628 
4. บัตรเสีย                    0    0.0000 
รวม 429 ราย 2,499,324,572 100.0000 

 
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติใหลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 462,000,000บาท เปน 461,999,997.50 

บาท 
เลขานุการบริษัทฯ  แจงวาท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 2.50 
บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 462,000,000 บาท  เปนทุนจดทะเบียนใหมจํานวน 461,999,997.50 บาท       
โดยการตัดหุนจดทะเบียนท่ียังไมไดนําออกจําหนายจํานวน 25 หุน ซึ่งมีมูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.10 บาท  เนื่องจากเปน
เศษหุนคงเหลือจากการจายเงินปนผลเปนหุนสามัญเม่ือวันท่ี 24 กันยายน 2557 
ไมมีผูถือหุนซักถามขอสงสัยใดๆ   ประธานฯ จึงขอเสนอใหท่ีประชุมลงมติ 
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มติของที่ประชุม 
ท่ีประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 2.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 
462,000,000 บาท  เปนทุนจดทะเบียนใหมจํานวน 461,999,997.50 บาท โดยการตัดหุนจดทะเบียนท่ียังไมไดนํา
ออกจําหนายจํานวน 25 หุน ซึ่งมีมูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.10 บาทดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน  4 ของจํานวนเสียง
ท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน มติท่ีประชุมเปน
ดังนี้ 
 

มติ 
จํานวนเสียง

(1 หุน = 1 เสียง) 
รอยละของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุน
ที่เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดวย 2,474,580,972   99.0100 
2. ไมเห็นดวย      18,174,900           0.7272 
3. งดออกเสียง       6,568,700          0.2628 
4. บัตรเสีย                    0    0.0000 
รวม 429 ราย 2,499,324,572 100.0000 

 
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ  ขอ 4     เพ่ือใหสอดคลองกับการลดทุนจด

ทะเบียน 
เลขานุการบริษัทฯ  แจงตอท่ีประชุมวาท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของ
บริษัทฯ ขอ 4 เพ่ือใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียน เปนดังนี้ 
 

 “ขอ 4. ทุนจดทะเบียน จํานวน 461,999,997.50 บาท (สี่รอยหกสิบเอ็ดลานเกาแสนเกาหม่ืนเกา
    พันเการอยเกาสิบเจ็ดบาทหาสิบสตางค) 

 แบงออกเปน 4,619,999,975 หุน (สี่พันหกรอยสิบเกาลานเกาแสนเกาหม่ืน เกา
          พันเการอยเจ็ดสิบหาหุน) 

 มูลคาหุนละ               0.10   บาท (สิบสตางค)     

โดยแยกออกเปน     

 หุนสามัญ  4,619,999,975  หุน (สี่พันหกรอยสิบเกาลานเกาแสนเกาหม่ืน เกา
    พันเการอยเจ็ดสิบหาหุน) 

 หุนบุริมสิทธ์ิ                    - หุน” 

 สําหรับรายละเอียดการแกไขหนังสือบริคณหสนธิขอ 4 ของบริษัทฯ  ปรากฎตามหนังสือเชิญประชุมหนา 7 
 
 ท้ังนี้    มอบอํานาจใหกรรมการผูมีอํานาจลงนามของบริษัท  และ/หรือ บุคคลท่ีกรรมการผูมีอํานาจของบริษัท  

มอบหมายเปนผูมีอํานาจในการจดทะเบียนแกไขหนังสือบริคณหสนธิท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการคา  กระทรวงพาณิชย           
มีอํานาจแกไขและเพ่ิมเติมถอยคํา หรือดําเนินการใดๆ เพ่ือใหเปนไปตามคําสั่งของนายทะเบียน 
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สําหรับมติท่ีประชุมของวาระอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ  ขอ 4    เพ่ือใหสอดคลองกับการลดทุน     
จดทะเบียนจะตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุน ซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   
 
ไมมีผูถือหุนซักถามขอสงสัยใดๆ ประธานฯ จึงขอเสนอใหท่ีประชุมลงมติ 
 
มติของที่ประชุม 
ท่ีประชุมผูถือหุนอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ  ขอ 4 เพ่ือใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียน และ
การมอบอํานาจใหกรรมการผูมีอํานาจลงนามของบริษัท  และ/หรือ บุคคลท่ีกรรมการผูมีอํานาจของบริษัท  มอบหมาย
เปนผูมีอํานาจในการจดทะเบียนแกไขหนังสือบริคณหสนธิท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการคา  กระทรวงพาณิชย มีอํานาจแกไข
และเพ่ิมเติมถอยคํา หรือดําเนินการใดๆ เพ่ือใหเปนไปตามคําสั่งของนายทะเบียน  ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 
ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุน ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน   
มติท่ีประชุมเปนดังนี้ 
 

มติ 
จํานวนเสียง

(1 หุน = 1 เสียง) 
รอยละของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุน 
ที่เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดวย 2,474,598,972   99.0100 
2. ไมเห็นดวย     18,174,900           0.7272 
3. งดออกเสียง      6,568,700          0.2628 
4. บัตรเสีย                   0    0.0000 
รวม 430 ราย 2,499,342,572 100.0000 

 
วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) จํานวน 30,800,000 บาท 
เลขานุการบริษัทฯ แจงวาท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ไดมีมติอนุมัติการเพ่ิมทุนแบบมอบอํานาจท่ัวไป (General 
Mandate) จํานวน 30,800,000 บาท (สามสิบลานแปดแสนบาท) มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.10 บาท (สิบสตางค) เพ่ือ
เสนอขายแกบุคคลในวงจํากัด โดยการออกและเสนอขายหุนสามัญของบริษัทจํานวน 308,000,000 หุน (สามรอยแปด
ลานหุน) มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.10 บาท (สิบสตางค) เสนอขายแกบุคคลในวงจํากัด กําหนดราคาเสนอขายไมต่ํากวา
รอยละ 90 (เกาสิบ) ของราคาตลาดถัวเฉลี่ยของหุน  
 
ท้ังนี้ มอบหมายใหคณะกรรมการบริษัท มีอํานาจพิจารณาเสนอขายหุนเพ่ิมทุนในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได และ
การจัดสรรหุนเพ่ิมทุนใหแกบุคคลในวงจํากัด จะไมเกินกวารอยละ 10 ของทุนชําระแลว ณ วันท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ     
มีมตใิหเพ่ิมทุน รวมถึงการกําหนดราคาเสนอขาย วัน เวลาเสนอขาย และรายละเอียดเงื่อนไขตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการ
จัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุน   
 
สําหรับขอมูลปรากฏอยูในแบบรายงานการเพ่ิมทุน หรือ F53-4 ซึ่งบริษัทฯ ไดจัดสงใหแกทานผูถือหุนแลว โดยมี
รายละเอียดตามสิ่งท่ีสงมาดวย 5 หนาท่ี 29 ของหนังสือเชิญประชุม 
 
และประธานฯ ไดเปดโอกาสใหท่ีประชุมไดซักถามในรายละเอียดของวาระน้ี 
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คุณฮั้งใช อัคควัสกุล  ผูถือหุนรายยอย จากชมรมผูถือหุนไทย เสนอใหผูถือหุนพิจารณาคําวา “เสนอขายแกบุคคลใน
วงจํากัด กําหนดราคาเสนอขายไมต่ํากวารอยละ 90 ของราคาตลาดถัวเฉลี่ยของหุน” เปนเงื่อนไขท่ีชมรมผูถือหุนไทยไม
เห็นดวย เนื่องจากมีผลกระทบตอผูถือหุนเดิม มีผูถือหุนรายยอยรองเรียนมาจํานวนมาก และทางสมาคมผูถือหุนไทย ได
ทําหนังสือถึงตลาดหลักทรัพยและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพ่ือพิจารณาขอรองเรียนเก่ียวกับผลกระทบท่ีผูถือหุน
รายยอยไดรับ รวมท้ังขอใหผูถือหุนท่ีไดรับการจัดสรรหุน PP ควรตองมีกําหนดระยะเวลาหามซื้อขายหุนไวดวย ท้ังนี้ 
ตองการท่ีจะสงเสริมธรรมาภิบาลในตลาดหลักทรัพย และปกปองสิทธิผูถือหุนเก่ียวกับการเพ่ิมทุนแบบ General Mandate 
การเสนอขายหุนใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) และตองการเห็นฐานทุนท่ีเขมแข็งของบริษัทจดทะเบียน
ท่ีมาจากการระดมทุนอยางถูกตองชอบธรรม 
 
คุณพัชรินทร ชาญเมธา ผูถือหุนรายยอย ขอใหทานประธานชี้แจงรายละเอียดของ General Mandate เนื่องจากบางบริษัท
ใชวิธีการกําหนดราคาเสนอขายไมต่ํากวารอยละ 90 ของราคาตลาดถัวเฉลี่ยของหุน ทําใหราคาหุนตกและผูถือหุนราย
ยอยประสบภาวะขาดทุน  
 
คุณชวลิต วิสราญกุล ผูถือหุนรายยอย สอบถามถึงวัตถุประสงคของการเพ่ิมทุนคร้ังนี้ หากบริษัทตองการเงินเพ่ิมทุน เหตุ
ใดจึงไมเสนอขายกับผูถือหุนเดิม แตใชวิธี Private Placement แทน  
 
คุณสุขสรรค ชุนศิลปเวช  ผูถือหุนรายยอย สอบถามการกําหนดราคาเบ้ืองตนของหุนท่ีจะเสนอขายคร้ังนี้ และเสนอแนะ
วาขอใหหุนนี้มีการติด Silent Period ดวย  
 
คุณพิชญ โพธารามิก ประธานกรรมการ ตอบคําถามวา วัตถุประสงคการเพ่ิมทุนแบบ General Mandate ในครั้งนี้ เพ่ือ
รองรับการขยายงานในอนาคต และเปนการเสนอขายหุนท่ีมีจํานวนหุนไมถึง 10 % โดยบริษัทวางแผนใชประโยชนจาก
การเพ่ิมทุนในการพิจารณาหาหุนสวนทางธุรกิจ ( Strategic Partner ) สําหรับการขยายธุรกิจท่ีเก่ียวของกันในหลายสวน 
ซึ่งจะทําใหกลุมบริษัทเติบโต และบริษัทรับรองวาจะเจรจาเพ่ือประโยชนในการดําเนินงานของบริษัท  โดยปจจุบันบริษัทมี
มูลคาเพ่ิมขึ้นมาก พิจารณาไดจากรายงานประจําป 2557 จะเห็นไดวาสวนของทุน และสินทรัพยของบริษัทเพ่ิมขึ้น ธุรกิจ
ทีวีดิจตอลดีขึ้นอยางเห็นไดชัด ซึ่งผูบริหารจะรายงานรายละเอียดใหทราบตอไป รวมถึงการกําหนดระยะเวลาการหามซื้อ
ขายหุน ( Silent Period ) สําหรับเงื่อนไข “เสนอขายแกบุคคลในวงจํากัด กําหนดราคาเสนอขายไมต่ํากวารอยละ 90 
ของราคาตลาดถัวเฉล่ียของหุน” เปนเพียงเงื่อนไขทางผลประโยชนขั้นต่ําสุดเทานั้น ซึ่งอาจเกิดขึ้นหรือไมก็ไดหากการ
เจรจาไมไดเงื่อนไขท่ีนาพอใจ 
 
ไมมีผูถือหุนซักถามขอสงสัยใดๆ ประธานฯ จึงขอเสนอใหท่ีประชุมลงมติ 
  
มติของที่ประชุม 
ท่ีประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติการเพ่ิมทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) จํานวน 30,800,000 บาท (สามสิบ
ลานแปดแสนบาท) โดยการออกและเสนอขายหุนสามัญของบริษัทจํานวน 308,000,000 หุน (สามรอยแปดลานหุน) 
มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.10 บาท (สิบสตางค)  เสนอขายแกบุคคลในวงจํากัด กําหนดราคาเสนอขายไมต่ํากวารอยละ 90 
(เกาสิบ) ของราคาตลาดถัวเฉลี่ยของหุน และมอบหมายใหคณะกรรมการบริษัท มีอํานาจพิจารณาเสนอขายหุนเพ่ิมทุนใน
คราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได และการจัดสรรหุนเพ่ิมทุนใหแกบุคคลในวงจํากัด จะไมเกินกวารอยละ 10 ของทุน
ชําระแลว ณ วันท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติใหเพ่ิมทุน รวมถึงการกําหนดราคาเสนอขาย วัน เวลาเสนอขาย และ
รายละเอียดเงื่อนไขตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุน  ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน  4 ของจํานวน
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เสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน  มติท่ีประชุม
เปนดังนี ้
 

มติ 
จํานวนเสียง

(1 หุน = 1 เสียง) 
รอยละของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุน
ที่เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดวย 2,467,482,137   98.5377 
2. ไมเห็นดวย      30,048,145    1.2000 
3. งดออกเสียง       6,568,700          0.2623 
4. บัตรเสีย                    0    0.0000 
รวม 442 ราย 2,504,098,982 100.0000 

 
วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติให เ พ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ   จาก  461,999,997.50 บาท   เปน  

492,799,997.50 บาท   

เลขานุการบริษัทฯ  แจงวาท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนอีกจํานวน30,800,000 
บาท แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 308,000,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.10 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน  
461,999,997.50 บาท  เปนทุนจดทะเบียนจํานวน 492,799,997.50 บาท แบงออกเปนหุนสามัญ จํานวน 
4,927,999,975 หุน  มูลคาหุนท่ีตราไวหุนละ 0.10 บาท  เพ่ือรองรับการเพ่ิมทุนของบริษัทฯ แบบมอบอํานาจท่ัวไป  
(General Mandate) 

ไมมีผูถือหุนซักถามขอสงสัยใดๆ   ประธานฯ จึงขอเสนอใหท่ีประชุมลงมติ 
 
มติของที่ประชุม 

ท่ีประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนอีกจํานวน 30,800,000 บาท แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 
308,000,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.10 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน  461,999,997.50 บาท  เปนทุนจด
ทะเบียนจํานวน 492,799,997.50 บาท  แบงออกเปนหุนสามัญ จํานวน 4,927,999,975 หุน  มูลคาหุนท่ีตราไวหุนละ 
0.10 บาท  เพ่ือรองรับการเพ่ิมทุนของบริษัทฯ แบบมอบอํานาจท่ัวไป  (General Mandate)   ดวยคะแนนเสียงไมนอย
กวา 3 ใน  4    ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  มีรายละเอียดการออก
เสียงลงคะแนน  มติท่ีประชุมเปนดังนี้ 

มติ จํานวนเสียง
(1 หุน = 1 เสียง) 

รอยละของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุน
ที่เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดวย 2,467,645,702   98.5443 
2. ไมเห็นดวย      29,884,580    1.1934 
3. งดออกเสียง       6,568,700          0.2623 
4. บัตรเสีย                    0    0.0000 
รวม 442 ราย 2,504,098,982 100.0000 
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วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ  ขอ 4     เพ่ือใหสอดคลองกับการเพิ่มทุน
จดทะเบียน 

เลขานุการบริษัทฯ  แจงตอท่ีประชุมวาท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของ
บริษัทฯ ขอ 4  เพ่ือใหสอดคลองกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียน ดังนี้ 
 
           “ขอ 4.   ทุนจดทะเบียนจํานวน      492,799,997.50  บาท  (สี่รอยเกาสิบสองลานเจ็ดแสนเกาหม่ืนเกา
               พันเการอยเกาสิบเจ็ดบาทหาสิบสตางค)
  แบงออกเปน                  4,927,999,975 หุน   (สี่พันเการอยย่ีสิบเจ็ดลานเกาแสนเกา 
         หม่ืนเกาพันเการอยเจ็ดสิบหาหุน)         
  มูลคาหุนละ          0.10   บาท   (สิบสตางค)  
 
 
 โดยแยกออกเปน  
  หุนสามัญ                     4,927,999,975   หุน     (สี่พันเการอยย่ีสิบเจ็ดลานเกาแสนเกา 
          หม่ืน เกาพันเการอยเจ็ดสิบหาหุน) 
  หุนบุริมสิทธ์ิ                                    -    หุน” 
 
ท้ังนี้    มอบอํานาจใหกรรมการผูมีอํานาจลงนามของบริษัทฯ และ หรือ บุคคลท่ีกรรมการผูมีอํานาจของบริษัทมอบหมาย  
เปนผูมีอํานาจในการจดทะเบียน แกไขหนังสือบริคณหสนธิ ท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย มีอํานาจแกไข
และเพ่ิมเติมถอยคํา หรือดําเนินการใดๆ เพ่ือใหเปนไปตามคําสั่งของนายทะเบียน 

 
ไมมีผูถือหุนซักถามขอสงสัยใดๆ   ประธานฯ จึงขอเสนอใหท่ีประชุมลงมติ 
 
มติของที่ประชุม 
ท่ีประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ  ขอ 4 เพ่ือใหสอดคลองกับการเพ่ิมทุนจด
ทะเบียน และการมอบอํานาจใหกรรมการผูมีอํานาจลงนามของบริษัท  และ/หรือ บุคคลท่ีกรรมการผูมีอํานาจของบริษัท  
มอบหมายเปนผูมีอํานาจในการจดทะเบียนแกไขหนังสือบริคณหสนธิท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการคา  กระทรวงพาณิชย          
มีอํานาจแกไขและเพ่ิมเติมถอยคํา หรือดําเนินการใดๆ เพ่ือใหเปนไปตามคําสั่งของนายทะเบียน  ดวยคะแนนเสียง        
ไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุน ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   มีรายละเอียดการ
ออกเสียงลงคะแนน มติท่ีประชุมเปนดังนี้ 
 

มติ 
จํานวนเสียง

(1 หุน = 1 เสียง) 
รอยละของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุน 
ที่เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดวย 2,467,747,902 98.5483 
2. ไมเห็นดวย 29,782,300 1.1893 
3. งดออกเสียง 6,568,700       0.2623 
4. บัตรเสีย 80 0.0000 
รวม 442 ราย 2,504,098,982 100.0000 
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วาระที่ 13 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุน แบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) จํานวน       
ไมเกิน 308,000,000 หุน   

เลขานุการบริษัทฯ  แจงตอท่ีประชุมวาท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  ไดมีมติอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนแบบ
มอบอํานาจท่ัวไป (General Mandate) จํานวน 308,000,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.10 บาท เพ่ือเสนอขายใหแก
บุคคลในวงจํากัด 
 
ท้ังนี้   มอบหมายใหคณะกรรมการบริษัทฯ  และหรือ  บุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เปนผูมีอํานาจในการ
พิจารณา และกําหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับการจัดสรร และการเสนอขายหุนดังกลาว รวมท้ังมี
อํานาจในการลงนามในเอกสารใดๆ ท่ีเก่ียวของและมีอํานาจดําเนินการตางๆ อันจําเปนและสมควรอันเก่ียวเน่ืองกับการ
จัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนนี้  โดยมีรายละเอียดปรากฎในแบบรายงานการเพ่ิมทุน F53-4  ตามสิ่งท่ีสงมาดวย  5 หนาท่ี 
29 ของหนังสือเชิญประชุม 
ไมมีผูถือหุนซักถามขอสงสัยใดๆ   ประธานฯ จึงขอเสนอใหท่ีประชุมลงมติมอบหมายใหคณะกรรมการบริษัทฯ  และหรือ  
บุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เปนผูมีอํานาจในการพิจารณา และกําหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวของกับการจัดสรร และการเสนอขายหุนดังกลาว รวมท้ังมีอํานาจในการลงนามในเอกสารใดๆ ท่ีเก่ียวของและมี
อํานาจดําเนินการตางๆ อันจําเปนและสมควรอันเก่ียวเนื่องกับการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนนี้   
  
มติของที่ประชุม 
ท่ีประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) จํานวน 
308,000,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.10 บาท เพ่ือเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด และการมอบหมายให
คณะกรรมการบริษัทฯ  และหรือ  บุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เปนผูมีอํานาจในการพิจารณา และกําหนด
เงื่อนไข และรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับการจัดสรร และการเสนอขายหุนดังกลาว รวมท้ังมีอํานาจในการลงนามใน
เอกสารใดๆ ท่ีเก่ียวของและมีอํานาจดําเนินการตางๆ อันจําเปนและสมควรอันเก่ียวเนื่องกับการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุน
นี้ดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน  มติท่ี
ประชุมเปนดังนี ้
 

มติ 
จํานวนเสียง

(1 หุน = 1 เสียง) 
รอยละของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุน
ที่เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดวย 2,467,544,737 98.7993 
2. ไมเห็นดวย 29,987,745 1.2007 
3. งดออกเสียง 6,568,700       -
4. บัตรเสีย 0 -
รวม 443 ราย 2,504,101,182 -

 
วาระที่ 14 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี) 
ประธานฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมไดเสนอวาระอ่ืนๆ  ปรากฎวาไมมีผูถือหุนเสนอเร่ืองใดใหท่ีประชุม
พิจารณา  แตมีผูถือหุนแสดงความเห็น และสอบถามเรื่องตางๆ ดังนี้ 
 

คุณฮั้งใช อัคควัสกุล  ผูถือหุนรายยอย จากชมรมผูถือหุนไทย สอบถามวา กรณีกสทช. เลื่อนการชําระเงินคาทีวีดิจิตอล 
บริษัทไดประโยชนมากนอยแคไหน 
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คุณชวลิต วิสราญกุล ผูถือหุนรายยอย สอบถามวา ธุรกิจทีวีท่ีมีคาประมูลใบอนุญาตฯ ประมาณ 2,250 ลานบาท คิดเปน
ปละประมาณ 150 ลานบาท มีการตัดคาใชจายอยางไร และคาโครงขายตอปมีคาใชจายเทาไหร  
 

คุณซัง โด ลี ประธานเจาหนาท่ีบริหาร ตอบคําถามวา คาใบอนุญาตฯ ตัดเปนคาใชจายแบบเสนตรง 15 ป แตระยะเวลา
จายเงินจะเปน 6 ป กําหนดการชําระงวดลาสุด คือเดือนพฤษภาคม 2558  ซึ่งยอดชําระประมาณ 301 ลานบาท           
แตตอนนี้ กสทช. ประกาศเลื่อนออกไป และยังตองรอประชาพิจารณ วาจะมีการลดหรือเลื่อนการชําระหรือไม สวนคา
โครงขาย ในสัญญาระบุวา หากสามารถใชโครงขายเต็ม 100% แลว คาใชจายคิดเปนประมาณเดือนละ 5 ลานบาท หรือ    
ปละ 60 ลานบาท  
 
คุณพิชญ โพธารามิก ประธานกรรมการ กลาวเสริมวา บริษัทฯ ไดเตรียมเร่ืองการเงินในการจายคาประมูลใบอนุญาตฯ         
และมีความพรอมในการจายอยูแลว โดยชองโมโน ทเวนต้ีไนน เรตต้ิงคอนขางดี และรายไดจากการโฆษณาถือวาอยูใน    
จุดท่ีดีมาก 
 คุณปณชัย กอสวัสดิ์วรกุล ผูรับมอบฉันทะจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย ไดสอบถาม 2 ประเด็น ดังนี้  
1. การซื้อลิขสิทธ์ิคอนเทนตของทีวีดิจิตอล บริษัทฯ ซื้อผานทางตัวแทน หรือคายหนังโดยตรง และมีอํานาจตอรอง   

มากนอยแคไหน  
2. ความคืบหนาของการเขารวมโครงการตอตานการคอรรัปชั่น 
 
คุณพิชญ โพธารามิก ประธานกรรมการ ตอบคําถามวา การซื้อลิขสิทธ์ิคอนเทนต บริษัทฯ ติดตอโดยตรงกับคายหนังใหญ
ท้ังหมดอยาง Sony Paramount Pictures Universal ฯลฯ และมีการใชตัวแทนบางในบางราย บริษัทฯ จะพิจารณาตาม
ความเหมาะสม ในการเจรจาซื้อสิทธ์ิบริษัทฯ ไมไดพิจารณาเฉพาะภาพยนตรท่ีทําเรตติ้งไดสูงเทานั้น จะพิจารณาใน
ภาพรวม ซึ่งกลาวไดวา เปนบริษัทฯ ท่ีซื้อคอนเทนตตางประเทศมากท่ีสุดในประเทศ และระยะเวลาการใชลิขสิทธ์ิ
ภาพยนตรมีระยะเวลาเฉลี่ย 7-10 ป ซึ่งสิ่งเหลานี้ถือเปนจุดแข็งของบริษัทฯ 
 
และดร. โสรัชย อัศวประภา รองประธานกรรมการ  ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  เปนผูไดรับ
มอบหมายใหดูแลเร่ืองโครงการตอตานคอรรัปชั่น ชี้แจงวาคณะกรรมการไดพิจารณาเรียบรอยแลว และเม่ือวันท่ี            
8 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ ไดแสดงเจตนารมยในการเขารวมโครงการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตาน
การทุจริต ( Collective Action Coalition ) ซึ่งสามารถดูรายละเอียดไดในรายงานประจําป หนาท่ี 106 ถึงการเขารวม
และแนวทางในการปฏิบัติ ท่ีทางบริษัทฯ นําไปใชในกระบวนการทํางานของบริษัทฯ แลว 
 
ไมมีผูใดเสนอเร่ืองใหพิจารณา จึงปดประชุมเวลา 10.58 น. 
 

ลงชื่อ  ประธานท่ีประชุม
 ( นายพิชญ โพธารามิก)  

 
 

 
ลงชื่อ ผูจดบันทึกการประชุม

 (นางสาวปติฤดี  ศิริสัมพันธ)
 


