สิ่งที่สงมาดวย 1.

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด(มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2558
วัน เวลา และสถานที่
การประชุมจัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2558 เวลา 9.00 นาฬิกา ณ ออดิทอเรียม ชั้น 3 อาคาร
จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล เลขที่ 200 หมู 4 ถนนแจงวัฒนะ ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
กรรมการที่เขารวมประชุม
1.นายพิชญ
โพธารามิก
2. ดร.โสรัชย
อัศวะประภา
ประสพเนตร

ประธานกรรมการ
กรรมการ รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
กรรมการ ผูชวยประธานกรรมการ และ กรรมการบริหาร
กรรมการ ประธานเจาหนาที่บริหาร และ กรรมการบริหาร
กรรมการ ประธานเจาหนาที่การเงินและบัญชี และ
กรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

3. นายนวมินทร
4. นายซัง โด ลี
5. นายคมศักดิ์

วัฒนาศรีโรจน

6. นายศิริ
7. นางพรรณี
8. นายปรีชา

เหลืองสวัสดิ์
วรวุฒิจงสถิต
ลีละศิธร

9. นายเกรียงศักดิ์

เธียรนุกุล

ผูบริหาร
1. นายปฐมพงศ
2. นายธวัตวงศ
3. นายจิรประวัติ
4. นางสาวเบญจวรรณ
5. นายธีรศักดิ์
6. นางสาวปวีณา
7. นางสาวปติฤดี

สิรชัยรัตน
ศิลมานนท
บุณยะเสน
รักวงษ
ธาราวร
พูนพัฒนสุข
ศิริสัมพันธ

ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ
ผูอํานวยการอาวุโสกลุมธุรกิจระหวางประเทศ
ผูอํานวยการกลุมธุรกิจโมบาย
ผูอํานวยการฝายบริหารสํานักงาน
ผูชวยผูอํานวยการฝายทรัพยากรบุคคล
ผูชวยผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน
ผูอํานวยการฝายกํากับดูแลกิจการ และเลขานุการบริษัท

ผูเขารวมประชุม
1. นายวัชรินทร
2. นางนิตยา

ภัสรพงษกุล
เกียรติเสรีกุล

ผูแทนจาก บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด
ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท เสรี มานพ แอนด ดอลย จํากัด
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เริ่มการประชุม
นางสาวปติฤดี ศิริสัมพันธ เลขานุการบริษัท กลาวแนะนําคณะกรรมการ คณะผูบริหาร ผูตรวจสอบบัญชี ที่ปรึกษา
กฎหมาย เขารวมประชุม พรอมทั้งแจงวิธีการประชุมและการออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาวาระการประชุมตางๆ
โดยสรุปใหที่ประชุมทราบ กลาวคือ เมื่อจะมีการออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาวาระการประชุมตางๆ ประธาน
ที่ประชุมจะสอบถามที่ประชุมวา มีผูถือหุนทานใดไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงในวาระพิจารณานั้นหรือไม
 ถาไม มีผูถือหุน ทานใดไมเ ห็น ดว ย หรืองดออกเสียง ใหถือวาทานผูถื อหุน เห็นชอบ หรือ เห็น ดว ยตามมติ
ที่นําเสนอ
 ถามีผูถือหุนทานใดไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียงขอใหยกมือขึ้น จะมีเจาหนาที่ของบริษัทฯ ไปรับบัตร
ลงคะแนน ซึ่งทางบริษัทฯ ไดแจกใหแกผูถือหุนตอนลงทะเบียนแลว เพื่อนํามาทําการประมวลผล ดวยการ
หักคะแนนเสียงที่ไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียง ออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน ที่เขารวมประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงในวาระนั้นๆ สําหรับผูรับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. หรือแบบ ค. ที่ผูถือหุน
ไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนไวในหนังสือมอบฉันทะแลว เจาหนาที่บริษัทฯ ไดนําคะแนน
เสียงที่ผูถือหุนระบุไวในหนังสือมอบฉันทะทุกวาระ ไปบันทึกขอมูลรอไวลวงหนาตอนลงทะเบียนเขารวม
ประชุมแลว
 เมื่อจบการชี้แจงจากกรรมการในแตละวาระการประชุม ประธานฯ จะสอบถามผูถือหุนและเปดโอกาสให
สอบถามขอมูลใดๆ หากผูถือหุนทานใดมีขอสงสัย หรือจะสอบถามขอมูล สามารถใชไมโครโฟนที่ต้ังอยู หรือ
ยกมือขึ้น จะมีเจาหนาที่บริษัทฯ นําไมโครโฟนไปใหยังที่นั่ง โดยใหผูถือหุนแจงชื่อ-นามสกุล สถานะเปน
ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะ และจํานวนหุนที่ถือ
และเมื่อประธานได แจงปด การรับบัตรลงคะแนนในแตละวาระแลว ทางบริษัทฯ จะถือวาบัตรลงคะแนน
ที่สงหลังจากนั้นเปนโมฆะ และไมนํามานับคะแนนเสียง
กรณีที่จะมีผลทําใหการลงคะแนนเสียงเปนโมฆะ หรือเรียกวาบัตรเสียนั้น มีอีก 4 กรณี ดังนี้
1. กรณีบัตรลงคะแนนมีการลงคะแนนไมตรงตามวาระที่มีการลงคะแนน
2. กรณีผูลงคะแนนไมทําเครื่องหมายใดๆ ในชองลงคะแนน
3. กรณีบัตรลงคะแนนทําเครื่องหมายใดๆ ในชองลงคะแนนมากกวา 1 ชอง ยกเวนกรณีของผูมอบฉันทะ
เปนคัสโตเดียนที่สามารถแบงแยกคะแนนเสียงในแตละวาระออกเปนเห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออก
เสียงมากนอยเพียงใด ในแตละความเห็นก็ได
4. กรณีบัตรลงคะแนนชํารุด จนไมสามารถวินิจฉัยไดวาผูลงคะแนนมีความประสงคจะลงคะแนนเชนใด
นอกจากนี้ เพื่อไมใหเปนการเสียเวลา เมื่อประธานแจงปดการรับบัตรลงคะแนนแลว ประธานสามารถดําเนินการประชุม
ในเรื่องถัดไปไดทันทีในระหวางรอการนับคะแนน และเมื่อนับคะแนนเสร็จ ก็จะแจงผลการนับคะแนนใหที่ประชุมทราบ
โดยนางสาวรุงทิวา จารุรัตนาภรณ จะเปนผูรายงานแจงผลสรุปการออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระ
การออกเสียงลงคะแนนใหถือหนึ่งหุนเปนหนึ่งเสียง การออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ ใหใชหลักเกณฑและวิธีการตาม
ขอบังคับของบริษัท ขอ 16 ซึ่งระบุวา ใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้
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(1)
(2)

(3)

ผูถือหุนคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเทากับ 1 หุนตอ 1 เสียง
ผู ถือหุ น แตล ะคนจะใชค ะแนนเสีย งที่มีอยูทั้ ง หมดตาม ขอ (1) เลื อกตั้ง บุ ค คลเดี ย วหรือ หลายคนเป น
กรรมการก็ได ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเปนกรรมการ จะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอย
เพียงใดไมได
บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เปนผูไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการที่
จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียง
เทากันเกินจํานวนกรรมการ ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ใหประธานที่ประชุมเปนผูออกเสียง
ชี้ขาด

สําหรับการพิจารณาเรื่องอื่นๆ ในระเบียบวาระที่ 14 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด มาตรา 105 วรรคสอง
กําหนดไววา “ เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแลว ผูถือหุนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 3 ของ
จํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด จะขอใหที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กําหนดไวในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได ”
ดังนั้น
ถาผูถือหุนทานใดประสงคจะใหที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไวในหนังสือเชิญประชุม
จะตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1,026,707,053 หุน จึงจะสามารถเสนอใหที่ประชุมพิจารณาได ทั้งนี้ ปจจุบัน
บริษัทฯ มีหุนที่จําหนายแลวทั้งหมดเทากับ 3,080,121,158 หุน
โดยกอนการประชุมนี้ บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถสงคําถามลวงหนา มายังบริษัทฯ กอนวันประชุม ไดทาง
เว็บไซต www.mono.co.th หมวดนักลงทุนสัมพันธ ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ปรากฎ
วาไมมีผูถือหุนสงคําถามลวงหนามายังบริษัทฯ กอนวันประชุม ซึ่งเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2558 บริษัทฯ ไดแจงผลให
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและผูถือหุนรับทราบแลว
จากนั้นนายพิชญ โพธารามิก ประธานกรรมการ ซึ่งเปนประธานในที่ประชุม แถลงวามีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเอง
และผูรับมอบฉันทะมาเขารวมประชุมรวมจํานวน 331 ราย นับจํานวนหุนได 2,483,332,412 หุน จากจํานวนหุนที่
จําหนายแลวและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 3,080,121,158 หุน คิดเปนรอยละ 80.6245 ของจํานวนหุนที่จําหนาย
แลวและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ดังนั้น จํานวนหุนที่เขาประชุมวันนี้ จึงครบเปนองคประชุมตามขอบังคับ
ของบริษัทฯ ขอ 33 ประธานฯ จึงกลาวเปดประชุม จากนั้น ประธานฯ ไดขอให ผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะที่เขารวม
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการประชุมจํานวน 2 ทาน ทําหนาที่เปนพยานในการนับคะแนนในการประชุมครั้งนี้
ซึ่งตัวแทนผูถือหุนที่อาสารับหนาที่ดังกลาวไดแก คุณอนาวรณ ธูปทอง และคุณจิณัฐตา ชนะพิมพ ผูรับมอบฉันทะจาก
ผูถือหุนรายยอย ตอจากนั้นประธานฯ จึงดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่กําหนดไวในหนังสือนัดประชุม
ดังตอไปนี้
พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 กันยายน
2557
ประธานฯ แจงตอที่ประชุมวา บริษัทฯ ไดจัดสงสําเนารายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2557 ซึ่งประชุมเมื่อ
วันที่ 12 กันยายน 2557 ใหกับผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แลว
วาระที่ 1

ไมมีผูถือหุนซักถามขอสงสัยใดๆ ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมลงมติ
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มติของที่ประชุม
ที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแลวมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่
12 กันยายน 2557 ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทของผูถือหุน ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มติที่ประชุมเปน
ดังนี้

มติ
1. เห็นดวย
2. ไมเห็นดวย
3. งดออกเสียง
4. บัตรเสีย
รวม 347 ราย

จํานวนเสียง
(1 หุน = 1 เสียง)
2,487,208,475
0
0
0
2,487,208,475

รอยละของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุน
ที่เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
100.0000
0.0000
-

วาระที่ 2

รับทราบรายงานประจําปของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป
2557
ประธานฯ แจงวา รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2557 ปรากฎอยูในรายงานประจําป 2557 ตามสิ่งที่
สงมาดวย 2 ที่ไดจัดสงใหกับผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมเรียบรอยแลว โดยที่คณะกรรมการไดพิจารณาผลการ
ดําเนินงานดังกลาวแลว เห็นวาถูกตองและเพียงพอ จึงขอนําเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนเพื่อรับทราบ ประธานฯ ได
มอบหมายให นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน ประธานเจาหนาที่การเงินและบัญชี รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ใน
รอบป 2557 ใหผูถือหุนรับทราบดังนี้
สําหรับฐานะการเงินป 2557 บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอยมีสินทรัพยรวม 5,705 ลานบาท
มีสินทรัพยหมุนเวียน 1,659 ลานบาท มีที่ดินอุปกรณสุทธิและสินทรัพยไมมีตัวตนรวม 1,726 ลานบาท และสินทรัพย
ไมหมุนเวียนอื่น 2,320 ลานบาท ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับ ในป 2556 สินทรัพยรวมเพิ่มขึ้น 2,319 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น
คิดเปนรอยละ 68 โดยมีที่ดินและอุปกรณ ตลอดจนสินทรัพยไมมีตัวตนเพิ่มขึ้น 1,183 ลานบาท และตนทุนการไดรับ
ใบอนุญาตใหใ ชคลื่นความถี่เ พื่อใหบริการโทรทัศน ระบบดิจิตอลทั้งจํานวนซึ่งทยอยตัด 15 ป ตามอายุสัญญาสุทธิ
เปนเงินจํานวน 2,109 ลานบาท
กลุ ม บริ ษั ท ฯ มี ห นี้ สิ น รวม 2,742 ล า นบาท โดยแบ ง เป น หนี้ สิ น หมุ น เวี ย นจํ า นวน 733 ล า นบาท และหนี้ สิ น
ไมหมุนเวียนจํานวน 2,009 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับป 2556 มีหนี้สินรวมเพิ่มขึ้นจํานวน 2,449 ลานบาท หรือคิด
เปนรอยละ 836 ซึ่งมีสาเหตุมาจากการรับรูหนี้สินตนทุนจากการไดรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่โทรทัศนระบบดิจิตอล
ทั้งจํานวนและทยอยชําระภายใน 6 ป ตามเงื่อนไข และมียอดคางชําระจํานวน 1,873 ลานบาท และมีเงินกูยืมจาก
ธนาคารพาณิชยในประเทศ จํานวน 403 ลานบาท เพื่อชําระตนทุนใบอนุญาตฯ งวดที่ 1
กลุมบริษัทฯ มีสวนของผูถือหุน ป 2557 จํานวน 2,963 ลานบาท ลดลงจํานวน 130 ลานบาท เมื่อเทียบกับป 2556
ซึ่ง มีจํา นวน 3,093 ลานบาท หรือ คิด เปน ลดลงร อยละ 4 เนื่องจากมีกําไรเบ็ด เสร็จประจําป 2557 จํานวน 43
ลานบาท และมีการจายเงินปนผลเปนเงินสดจํานวน 173 ลานบาท
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ผลการดําเนินงาน ป 2557 มีรายละเอียดดังนี้ คือ
กลุมบริษัทฯ มีรายไดรวม 1,603 ลานบาท เพิ่มขึ้น 105 ลานบาท หรือคิดเปนการเพิ่มขึ้นรอยละ 7 ซึ่งรายไดที่เพิ่ม
ขึ้นมาจากกลุมธุรกิจมีเดียและคอนเทนต และสวนใหญเปนรายไดคาโฆษณาทีวี ที่เริ่มธุรกิจในป 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 ซึ่งสาเหตุที่ทําใหกําไรสุทธิลดลงเนื่องจากเริ่มรับรูในการทํา
ธุรกิจทีวีดิจิตอล คาบริการโครงขาย คาบริการคอนเทนต คาใชจายในการดําเนินงานที่เกี่ยวของ และคาโฆษณา
ประชาสัมพันธ

ในระหวางป 2557 มีเหตุการณสําคัญที่เกิดขึ้นสรุปได ดังนี้
เมษายน 2557 : ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 มีมติใหสัตยาบันการประมูลและไดมาซึ่งใบอนุญาตใหใชคลื่น
ความถี่เพื่อใหบริการโทรทัศนในระบบดิจิตอลหมวดหมูทั่วไปแบบความคมชัดปกติ (SD) จาก กสทช. มูลคารวมทั้งสิ้น
3,186.56 ลานบาท สําหรับใบอนุญาต 2,250 ลานบาท/คาบริการโครงขาย 816.56 ลานบาท และทรัพยสิน 120
ลานบาท
เมษายน 2557 : สถานีโทรทัศนชอง Mono29 เริ่มทดลองออกอากาศวันแรก ภายใต Concept “ฟรีทีวีที่มีหนังดี
ซีรีสดัง มากที่สุด” ดวยคอนเทนตระดับพรีเมี่ยม ทั้งภาพยนตรไทยและนานาชาติ ละครซิทคอมและซีรีส
กรกฎาคม 2557 : บริษัทไดรับรางวัล บริษัทจดทะเบียน mai ยอดเยี่ยมแหงป 2557 ในงานมอบรางวัลเกียรติยศ
“Money & Banking Awards 2014” ซึ่งจัดโดย วารสารการเงินธนาคาร เปนรางวัลที่มอบใหแกบริษัทที่มี
ผลประกอบการรวมยอดเยี่ยมในรอบป ในกลุมบริษัทที่จดทะเบียนในตลาด mai
กันยายน 2557 : ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัท มีมติอนุมัติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 140 ลานบาท เปนทุน
จดทะเบียนใหม 462 ลานบาท โดยการออกหุนสามัญใหมจํานวนไมเกิน 3,220 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.1 บาท
เพื่อรองรับการจายหุนปนผล 168 ลานบาท และเพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของ
บริษัทฯ ครั้งที่ 1 (MONO-W1)
กันยายน 2557 : บริษัทไดจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชยเปนทุนจดทะเบียน 462 ลานบาท (หุนสามัญ
4,620,000,000 หุ น มู ล ค า หุ น ละ 0.1 บาท) โดยมี ทุ น ออกจํ า หน า ยและชํ า ระแล ว 308 ล า นบาท (หุ น สามั ญ
3,079,999,975 หุน มูลคาหุนละ 0.1 บาท )
กันยายน 2557 : บริษัทเขารับรางวัล “Investors’ Choice Award ครั้งที่ 2 ประจําป 2557” จัดโดยสมาคมสงเสริม
ผูลงทุนไทย ในโอกาสที่ทางบริษัทไดรับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 100 คะแนนเต็ม ซึ่ง
บริษัทไดเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเปนปแรก
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ตุลาคม 2557 : บริษัทออกใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญ ครั้งที่ 1 (MONO-W1) 1,500,002,627 หนวย ใหแก
ผูถือหุนเดิมโดยไมคิดมูลคา ในอัตราสวนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ 15 หนวยตอ 14 หุนสามัญเดิม อายุการใชสิทธิ 5 ป
นับตั้งแตวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยใชสิทธิซื้อหุนสามัญไดทุกๆ 3 เดือน ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวยมีสิทธิซื้อหุน
สามัญ 1 หุน มูลคาหุนละ 0.1 บาท ในราคาการใชสิทธิ 2.5 บาท โดยกําหนดการใชสิทธิครั้งแรก คือ วันทําการสุดทาย
ของเดือนธันวาคม 2557
ธันวาคม 2557 : มีการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 121,183 หนวย โดยจัดสรรเปนหุนสามัญใหมจํานวน
121,183 หุน บริษัทไดจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชยในวันที่ 8 มกราคม 2558 ดวยเหตุนี้บริษัทจึงไดแสดงเงิน
รับจากการใชสิทธิแปลงสภาพ จํานวน 0.3 ลานบาท เปน “เงินรับลวงหนาคาหุน”
ในสวนของผูถือหุน ณ วันที่
31 ธันวาคม 2557 ทั้งนี้ บริษัทคงเหลือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยังมิไดมีการใชสิทธิจํานวน 1,499,881,444 หนวย
ธันวาคม 2557 : บริษัทไดลงทุนในหุนสามัญทั้งหมดของบริษัท โมโน เรดิโอ จํากัด และบริษัท โมโน เรดิโอ บรอด
คาซท จํากัด เปนจํานวนเงินบริษัทละ 250,000 บาท (เรียกชําระแลวรอยละ 25 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกลาว)
และประธานฯ ไดเปดโอกาสใหที่ประชุมไดซักถามในรายละเอียดของวาระนี้
คุณฮั้งใช อัคควัสกุล ผูถือหุนรายยอย จากชมรมผูถือหุนไทย สอบถามวา ในเดือนมีนาคมที่ผานมา มีผูถือหุนใชสิทธิ
แปลงสภาพ MONO-W1 หรือไม จํานวนเทาไหร
คุณนิตยา เกียรติเสรีกุล ที่ปรึกษากฎหมาย ตอบคําถามผูถือหุนวา เดือนมีนาคม รอบการใชสิทธิ วันที่ 24-27 และ 30
มีนาคม 2558 มีผูถือหุนใชสิทธิแปลงสภาพ 814,379 หนวย
ไมมีผูถือหุนถามขอสงสัยใดๆ ประธานฯ แจงใหที่ประชุมทราบวา การรายงานผลการดําเนินงานเปนการรายงานเพื่อทราบ
ไมมีการลงมติ
ที่ประชุมรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2557 ตามที่รายงาน
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน และรายงานผูสอบบัญชีประจําป สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ประธานฯ เสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ของบริษัทฯ และรายงานผูสอบบัญชี ประจําปสิ้นสุด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2557 ไดผานการตรวจสอบและรับรองจากผูสอบบัญชีของบริษัทฯ เรียบรอยแลว ซึ่งงบการเงินดังกลาวได
ผานการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทแลว มีรายละเอียดปรากฎในงบการเงิน
และรายงานผูสอบบัญชี ประจําปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ตามสิ่งที่สงมาดวย (2) ของหนังสือเชิญประชุม
และประธานฯ ไดเปดโอกาสใหที่ประชุมไดซักถามในรายละเอียดของวาระนี้
คุณฮั้งใช อัคควัสกุล ผูถือหุนรายยอย จากชมรมผูถือหุนไทย ไดสอบถามวา สินทรัพยหมุนเวียนของบริษัทตามขอมูลหนา
126 ในรายงานประจํ า ป 2557 ระบุ ว า ป 2557 บริ ษั ท มี สิ น ทรั พ ย ห มุ น เวี ย นรวม 1,659.26 ล า นบาท ลดลงจาก
2,741.17 ลานบาท ในป 2556 อยางมาก เปนเพราะสาเหตุใด
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คุณคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน ประธานเจาหนาที่การเงินและบัญชี ตอบคําถามวา สินทรัพยหมุนเวียนลดลง เนื่องจาก
สินทรัพยไมหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจาก 645.05 ลานบาทในป 2556 เปน 4,045.59 ลานบาท โดยเฉพาะสินทรัพยไมมีตัวตน
ที่เพิ่มขึ้นจาก 322.60 ลานบาทในป 2556 เปน 1,222.23 ลานบาท ซึ่งเปนสวนของคอนเทนตที่ซื้อมาในระหวางป
คุณพิชญ โพธารามิก ประธานกรรมการ กลาวเสริมวา สินทรัพยไมมีตัวตนดังกลาวแบงเปน 2 สวน คือ คอนเทนตที่ซื้อ
เพิ่มมาสําหรับธุรกิจทีวีดิจิตอลที่เริ่มตนป 2557 สวนที่สองคือตนทุนการไดรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ หลังจากที่
ประมูลได ทําใหมีตนทุนเพิ่มขึ้น 2,250 ลานบาท และภาพรวมของสินทรัพยเติบโตขึ้นจาก 3,386.22 ลานบาท เปน
5,704.85 ลานบาท
ไมมีผูถือหุนซักถามขอสงสัยใดๆ ประธานฯ จึงขอเสนอใหที่ประชุมลงมติ
มติของที่ประชุม
ที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแลวลงมติอนุมัติงบการเงินและรายงานผูสอบบัญชีประจําป สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน
มติที่ประชุมเปนดังนี้

มติ
1. เห็นดวย
2. ไมเห็นดวย
3. งดออกเสียง
4. บัตรเสีย
รวม 371 ราย

จํานวนเสียง
(1 หุน = 1 เสียง)
2,488,699,320
0
6,568,700
0
2,495,268,020

รอยละของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุน
ที่เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
100.0000
0.0000
-

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรเปนทุนสํารองตามกฎหมาย และเรื่องเงินปนผลประจําป 2557
เลขานุการบริษัทฯ แจงวาตามขอบังคับบริษัทฯ ขอ 45. ซึ่งกําหนดให “บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไว
เปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละหา (5) ของกําไรสุทธิประจําป หักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวา
ทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน” และคณะกรรมการมีนโยบายที่จะเสนอที่ประชุม
ผูถือหุนพิจารณาจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนทั่วไป ในอัตราไมนอยกวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดตาม
งบการเงินเฉพาะกิจการในแตละป ทั้งนี้ การจายเงินปนผลในแตละคราวคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจายเงิน
ปนผลโดยคํานึงถึงผลประโยชนตอผูถือหุนเปนหลัก เชน การดํารงเงินไวเพื่อลงทุนในอนาคต หรือเพื่อจายชําระคืน
เงินกูยืม หรือเปนเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว เห็นสมควรที่จะเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อ พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกําไร
เปนทุนสํารองตามกฎหมาย และจายเงินปนผลประจําป 2557 ดังนี้
1. ในป 2557 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิสําหรับปจํานวน 551,836,345.30 บาท (หารอยหาสิบเอ็ดลานแปดแสน
สามหมื่นหกพันสามรอยสี่สิบหาบาทสามสิบสตางค) ใหบริษัทฯ จัดสรรเงินกําไรดังกลาว เปนทุนสํารองตามกฎหมาย
จํานวนรอยละ 5 ของกําไรสุทธิสําหรับป คิดเปนจํานวนเงินสํารองตามกฎหมายทั้งสิ้น 27,591,817.27 บาท (ยี่สิบเจ็ด
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ลานหาแสนเกาหมื่นหนึ่งพันแปดรอยสิบเจ็ดบาทยี่สิบเจ็ดสตางค) ทําใหปจจุบันบริษัทฯ มีทุนสํารองตามกฎหมายรวม
ทั้งสิ้นจํานวน 41,591,817.27 บาท (สี่สิบเอ็ดลานหาแสนเกาหมื่นหนึ่งพันแปดรอยสิบเจ็ดบาทยี่สิบเจ็ดสตางค)
2. อนุมัติจายเงินปนผลประจําป 2557 เพิ่มเติมอีกจากผลการดําเนินงาน 6 เดือนหลังของ ป 2557 (คืองวดการ
ดําเนินงานตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557) ใหแกผูถือหุนสามัญของบริษัท ทั้งหมดจํานวน
3,080,121,158 หุน (สามพันแปดสิบลานหนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันหนึ่งรอยหาสิบแปดหุน) โดยจายปนผลเปนเงินสด
ในอัตราหุนละ 0.02 บาท (สองสตางค) เปนเงินทั้งสิ้น 61,602,423.16 บาท (หกสิบเอ็ดลานหกแสนสองพันสี่รอย
ยี่สิบสามบาทสิบหกสตางค) รวมเปนเงินปนผลที่จายจากผลการดําเนินงานประจําป 2557 และกําไรสะสมทั้งหมดใน
อัตราหุนละ 0.16 บาท (สิบหกสตางค) เปนเงินทั้งสิ้น 257,602,423.16 บาท (สองรอยหาสิบเจ็ดลานหกแสนสองพัน
สี่รอยยี่สิบสามบาทสิบหกสตางค) คิดเปนอัตรา เงินปนผลตอกําไรสุทธิ เทากับรอยละ 46.68 ในขณะที่บริษัท มีนโยบาย
การจายเงินปนผลที่กําหนดไวในอัตราไมนอยกวารอยละ 50 เนื่องจากบริษัทฯ ตองกันเงินสํารองไวเปนเงินทุนหมุนเวียน
ตอไป และเนื่องจากในคราวประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2557 ไดนําเสนอใหที่
ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 มีมติอนุมัติการจายเงินปนผลระหวางกาล จากผล
การดําเนินงาน 6 เดือนแรกของป 2557 (คืองวดการดําเนินงานตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน
2557) และกําไรสะสม ใหแกผูถือหุนของบริษทั โดยจายปนผลเปนหุนสามัญของบริษัท ใหแกผูถือหุน ในอัตรา 5 หุน
เดิมตอ 6 หุนปนผล คิดเปนอัตราการจายเงินปนผล 0.12 บาทตอหุน (สิบสองสตางคตอหุน) และจายปนผลเปนเงิน
สดในอัตราหุนละ 0.02 บาท (สองสตางค) รวมการจายปนผลทั้ง 2 กรณีขางตนในอัตราหุนละ 0.14 บาท (สิบสี่สตางค)
รวมเปนจํานวนเงินปนผลจายทั้งสิ้น 196,000,000 บาท (หนึ่งรอยเกาสิบหกลานบาท) โดยบริษัทฯ ไดดําเนินการ
จายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนของบริษัทแลวเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557
ดังนั้น หากไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน จะเหลือเงินปนผลงวดสุดทายอีกจํานวน 0.02 บาทตอหุน (สองสตางค
ตอหุน) ซึ่งจะจายใหแกผูถือหุนสามัญของบริษัทฯ การจายเงินปนผลงวดสุดทายที่ไดเสนอนั้นจะตองไดรับการอนุมัติ
จากที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 มีรายละเอียดดังนี้
หุนละ

จํานวนเงิน

1. จายจากกําไรสุทธิจากผลการดําเนินงานงวดเดือนกรกฎาคม 2557
ถึงเดือนธันวาคม 2557 ซึ่งเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลในอัตรารอยละ
20 ทั้งนี้ ผูถือหุนซึ่งเปนบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีจาก
การจายเงินปนผลดังกลาวไดตามมาตรา 47 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร

0.01 บาท

30.80 ลานบาท

2. จายจากเงินปนผลรับ จากผลประกอบการที่ไดรับ BOI ของบริษัทยอย
(ไมไดรับเครดิตภาษี)
รวม

0.01 บาท

30.80 ลานบาท

0.02 บาท

61.60 ลานบาท

อนึ่ง บริษัทฯ ไดกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิรับเงินปนผล (Record Date) ในวันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2558 และ
ใหรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการ
โอนหุนเพื่อสิทธิในการรับเงินปนผล ในวันศุกรที่ 13 มีนาคม 2558 และมีกําหนดวันจายเงินปนผลในวันพุธที่
20 พฤษภาคม 2558
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รายละเอียดเปรียบเทียบการจายเงินปนผลของป 2557 และ 2556 ทางบริษัทฯ ไดแจงใหผูถือหุนทราบแลวในหนังสือ
เชิญประชุม หนาที่ 3
และประธานฯ ไดเปดโอกาสใหที่ประชุมไดซักถามในรายละเอียดของวาระนี้
คุณฮั้งใช อัคควัสกุล ผูถือหุนรายยอย จากชมรมผูถือหุนไทย ซึ่งไดจัดตั้งเปนสมาคมผูถือหุนไทย กลาววา สมาคมผูถือ
หุนไทยมีมติเอกฉันทรณรงคการกําหนดวัน XD XR XW ควรไดรับอนุมัติโดยมติที่ประชุมผูถือหุนแทนที่จะเปนการ
อนุมัติโดยมติคณะกรรมการบริษัท ซึ่งทําใหผูถือหุนที่ใชสิทธิแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิเปนหุนสามัญเมื่อวันที่
24-27 และ 30 มีนาคม 2558 ไมมีสิทธิไดรับเงินปนผล เนื่องจากอาจไมทราบขอมูลเหลานี้ จึงตองการปกปองสิทธิของ
ผูถือหุนรายยอยในที่ประชุมผูถือหุน โดยใหมีการกําหนดวันใหสิทธิตางๆที่เกิดขึ้นโดยมติที่ประชุมผูถือหุน ซึ่งบริษัทจะ
เสียคาใชจายเพิ่มขึ้นเพียงคาใชจายในการปดสมุดทะเบียนอีก 1 ครั้ง 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 บริษัทพยายามทําใหดีที่สุดเพื่อตอบแทนผูถือหุน การจายปนผลในครั้งนี้อาจ
ไมใชจํานวนที่มากนัก เนื่องจากบริษัทยังมีภาระจากการขยายธุรกิจทีวีดิจิตอลอยู
ไมมีผูถือหุนซักถามขอสงสัยใดๆ ประธานฯ จึงขอเสนอใหที่ประชุมลงมติ
มติของที่ประชุม
ที่ประชุมผูถือหุนไดพิจารณาแลวมีมติอนุมัติจัดสรรเงินกําไรสุทธิเปนทุนสํารองตามกฎหมาย และจายเงินปนผลประจําป
2557 ตามรายละเอียดขางตนที่เลขานุการบริษัทฯ แจงไวทุกประการ ดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน มติที่ประชุมเปนดังนี้

มติ
1. เห็นดวย
2. ไมเห็นดวย
3. งดออกเสียง
4. บัตรเสีย
รวม 400 ราย

จํานวนเสียง
(1 หุน = 1 เสียง)
2,491,922,081
1,165
6,568,700
0
2,498,491,946

รอยละของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุน
ที่เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
100.0000
0.0000
-
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วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัท และกําหนดคาตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจําป
2558
เลขานุการบริษัทฯ แจงวาเพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด มาตรา 120 ซึ่งกําหนดวา ใหที่ประชุม
ผูถือหุนสามัญประจําป แตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกป ในการแตงตั้งผูสอบ
บัญชี จะแตงตั้งผูสอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได และโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทฯ
ไดพิจารณาแลว เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุน พิจารณาอนุมัติใหแตงตั้งผูสอบบัญชีจากบริษัทสํานักงาน
อีวาย จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2558 ตามรายชื่อตอไปนี้
1. นายศุภชัย ปญญาวัฒโน
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 3930 หรือ
2. นางสาวศิราภรณ เอื้ออนันตกุล
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 3844 หรือ
3. นางสาววราพร ปุณโณปกณ
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 4579
อนึ่ง นายศุภชัย ปญญาวัฒโน เคยเปนผูลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอย ในป 2556 และป 2557
รวม 2 ป โดยปฏิบัติหนาที่ไดเปนอยางดีตลอดมา สวนนางสาวศิราภรณ เอื้ออนันตกุล และ นางสาววราพร ปุณโณปกรณ
ยังไมเคยลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอย
ผูสอบบัญชีของบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ดังกลาวขางตน เปนผูที่มีประสบการณในการตรวจสอบบัญชีบริษัทหลาย
แหง และไดรับการยอมรับจากองคกรตางๆ เปนอยางดี รวมทั้งมีความเปนอิสระในการปฏิบัติงาน
นอกจากนี้ ผู ส อบบั ญ ชี ต ามรายชื่ อ ที่ เ สนอมานั้ น ไม มี ค วามสั ม พั น ธ ห รื อ ส ว นได เ สี ย กั บ บริ ษั ท บริ ษั ท ย อ ย ผู บ ริ ห าร
ผูถือหุนรายใหญ หรือ ผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด รวมทั้งผูสอบบัญชีดังกลาวยังสังกัดสํานักงานสอบบัญชี
เดียวกันกับผูสอบบัญชีของบริษัทยอยของบริษัทฯ
พรอมกันนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุน พิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนการ
ตรวจสอบบัญชี ประจําป 2558 เปนจํานวนเงินไมเกิน 1,160,000บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากป 2557 จํานวน 100,000 บาท
หรือคิดเปนการเพิ่มขึ้นรอยละ 9.43 เนื่องจากปริมาณงานสอบทาน และงานตรวจสอบของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น สําหรับ
คาบริการอื่นๆ ในรอบปที่ผานมา บริษัทฯ ไมมีการรับบริการอื่นจากสํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือ
กิจการที่เกี่ยวของกับผูสอบบัญชีและสํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด และเพื่อประโยชนสําหรับผูถือหุน บริษัทฯ
ไดจัดสงประวัติโดยยอของผูสอบบัญชีทั้ง 3 ทาน รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่สงมาดวย 3. หนาที่ 22 ของหนังสือเชิญ
ประชุม
และประธานฯ ไดเปดโอกาสใหที่ประชุมไดซักถามในรายละเอียดของวาระนี้
คุณฮั้งใช อัคควัสกุล ผูถือหุนรายยอย จากชมรมผูถือหุนไทย เสนอแนะใหคณะกรรมการตรวจสอบดูแลและตอรอง
เกี่ยวกับคาสอบบัญชีมิใหบริษัทผูสอบบัญชีขึ้นคาสอบบัญชีทุกป ในปที่ผานมาถือวายอมรับได เนื่องจากมีการลงทุนทํา
ธุรกิจทีวีดิจิตอลจึงมีปริมาณงานสอบบัญชีเพิ่มขึ้น
คุณพิชญ โพธารามิก ประธานกรรมการ รับคําเสนอแนะไว
ไมมีผูถือหุนซักถามขอสงสัยใดๆ ประธานฯ จึงขอเสนอใหที่ประชุมลงมติ
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สิ่งที่สงมาดวย 1.

มติของที่ประชุม
ที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ตามรายชื่อขางตน เปนผูสอบบัญชีของ
บริษัทฯ ประจําป 2558 และอนุมัติกําหนดคาตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจําป 2558 เปนจํานวนเงินไมเกิน
1,160,000 บาท ดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดการออกเสียง
ลงคะแนน มติที่ประชุมเปนดังนี้

มติ
1. เห็นดวย
2. ไมเห็นดวย
3. งดออกเสียง
4. บัตรเสีย
ราย 418 ราย

จํานวนเสียง
(1 หุน = 1 เสียง)
2,490,605,472
1,391,000
6,618,700
0
2,498,615,172

รอยละของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุน
ที่เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
99.9442
0.0558
-

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ สําหรับป 2558
เลขานุการบริษัทไดแจงตามขอบังคับบริษัท ขอ17 กําหนดให “ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกครั้งใหกรรมการ
ออกจากตําแหนงหนึ่งในสาม (1/3) ของจํานวนกรรมการในขณะนั้น ถาจํานวนกรรมการจะแบงใหตรงเปนสามสวนไมได
ก็ใหออกโดยจํานวนที่ใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซี่งพนจากตําแหนงอาจไดรับเลือกใหกลับเขาดํารง
ตําแหนงอีกก็ได กรรมการที่ตองออกจากตําแหนงในปแรกและปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ใหจับสลากกัน สวน
ปหลัง ๆ ตอไป ใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง” อนึ่ง ในป 2558 นี้ เปนปที่สาม
ภายหลังจดทะเบียนบริษัท ปจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการทั้งหมด 9 ทาน ดังนั้น จึงมีกรรมการ 3 ทานที่ดํารงตําแหนงนาน
ที่สดุ เปนผูออกจากตําแหนง โดยกรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระในครั้งนี้ มีดังนี้
1. นายนวมินทร ประสพเนตร
2. นายซัง โด ลี
3. นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน
คณะกรรมการไดพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนแลว เห็นสมควรเสนอใหที่
ประชุมผูถือหุน พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ กลับเขาดํารงตําแหนงตามเดิมตอไปอีกวาระหนึ่งเนื่องจาก
กรรมการทั้ง 3 ทาน เปนผูมีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู ความสามารถ และประสบการณอันเปนประโยชนตอการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ
สําหรับขอมูลและประวัติของกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ และไดรับการเสนอชื่อกลับเขาดํารงตําแหนงใหม
บริษัทฯ ไดจัดสงใหแกทานผูถือหุนแลว โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวย 4 หนาที่ 26 ของหนังสือเชิญประชุม
และ สําหรับการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ ทานผูถือหุนสามารถออกเสียง
เลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคลได โดยใชหลักเกณฑ และวิธีการตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 16
ไมมีผูถือหุนซักถามขอสงสัยใดๆ ประธานฯ จึงขอเสนอใหที่ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล
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สิ่งที่สงมาดวย 1.

มติของที่ประชุม
ที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติ เลือกตั้งกรรมการตามวาระทั้ง 3 ทาน กลับเขาดํารงตําแหนงตามเดิมตอไปอีกวาระหนึ่ง ดวย
คะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง
กรรมการแตละรายโดยมีมติที่ประชุมเปนดังนี้
1. นายนวมินทร ประสพเนตร
รวม ( 426 ราย) จํานวนเสียงรวมเทากับ 2,499,290,372 เสียง
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
เห็นดวย
จํานวนหุน
%
จํานวนหุน
%
จํานวนหุน
%
2,478,788,481 99.4410 13,933,191 0.5590 6,568,700
-

บัตรเสีย
จํานวนหุน
%
0
-

2. นายซัง โด ลี
รวม ( 426 ราย) จํานวนเสียงรวมเทากับ 2,499,290,372 เสียง
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
เห็นดวย
จํานวนหุน
%
จํานวนหุน
%
จํานวนหุน
%
2,492,391,692 99.9868 329,980
0.0132 6,568,700
-

บัตรเสีย
จํานวนหุน
%
0
-

3. นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน
รวม ( 426 ราย) จํานวนเสียงรวมเทากับ 2,499,290,372 เสียง
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
เห็นดวย
จํานวนหุน
%
จํานวนหุน
%
จํานวนหุน
%
2,478,788,4811 99.4410 13,933,191
0.5590 6,568,700
-

บัตรเสีย
จํานวนหุน
%
0
-

วาระที่ 7
พิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการ สําหรับป 2558
เลขานุการบริษัทฯ แจงตอที่ประชุมวา ในป 2557 ที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติกําหนดคาตอบแทนตามตําแหนง และคา
บําเหน็จของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดตางๆ ของบริษัทฯ เปนจํานวนเงินไมเกิน 7,000,000 บาท และ
สําหรับป 2558 นี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนของบริษัทฯ ไดพิจารณา คาตอบแทนกรรมการและ
คณะอนุกรรมการชุดตางๆ ของบริษัทอยางรอบคอบ โดยเปรียบเทียบอางอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึง
พิจารณาจากการขยายตัว ทางธุรกิจ และการเติบโตของผลการดํ าเนิน งานของบริษัทฯ รวมทั้ง ภาระหนาที่ แ ละความ
รับผิดชอบ เห็นสมควรกําหนดคาตอบแทนตามตําแหนงและคาบําเหน็จของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ
ชุ ด ต า งๆ สํ า หรั บ ป 2558 เป น จํ า นวนเงิ น ไม เ กิ น 7,000,000 บาท ซึ่ ง เท า กั บ ป 2557 คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ
เห็น สมควรเสนอที่ ป ระชุ มผู ถือหุ น เพื่ อพิ จ ารณาอนุมั ติกํ าหนดค า ตอบแทนและคา บํา เหน็ จของคณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการชุดตางๆ ประจําป 2558 เปนจํานวนเงินไมเกิน 7,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
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สิ่งที่สงมาดวย 1.

ตําแหนง
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
ผูชวยประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
คาบําเหน็จของกรรมการ
สิทธิประโยชนอื่นๆ

คาตอบแทนกรรมการตอเดือน(บาท) สําหรับป 2558
70,000
50,000
30,000
20,000
20,000
20,000
10,000
10,000 บาท / ครั้งที่ประชุม
10,000 บาท / ครั้งที่ประชุม
ไมเกิน 2 ลานบาท
ไมมี

สําหรับมติที่ประชุมของวาระอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการ จะตองผานการอนุมัติของที่ประชุมผูถือหุน ดวยคะแนน
เสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม
ไมมีผูถือหุนซักถามขอสงสัยใดๆ ประธานฯ จึงขอเสนอใหที่ประชุมลงมติ
มติของที่ประชุม
ที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติกําหนดคาตอบแทนตามตําแหนง และคาบําเหน็จของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุด
ตางๆ สําหรับป 2558 เปนจํานวนเงินไมเกิน 7,000,000 บาท ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของผูถือหุนซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน มติที่ประชุมเปนดังนี้

มติ
1. เห็นดวย
2. ไมเห็นดวย
3. งดออกเสียง
4. บัตรเสีย
รวม 429 ราย

จํานวนเสียง
(1 หุน = 1 เสียง)
2,492,755,872
0
6,568,700
0
2,499,324,572

รอยละของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุน
ที่เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
99.7372
0.0000
0.2628
0.0000
100.0000

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติใหลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 462,000,000บาท เปน 461,999,997.50
บาท
เลขานุการบริษัทฯ แจงวาที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 2.50
บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 462,000,000 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหมจํานวน 461,999,997.50 บาท
โดยการตัดหุนจดทะเบียนที่ยังไมไดนําออกจําหนายจํานวน 25 หุน ซึ่งมีมูลคาที่ตราไวหุนละ 0.10 บาท เนื่องจากเปน
เศษหุนคงเหลือจากการจายเงินปนผลเปนหุนสามัญเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557
ไมมีผูถือหุนซักถามขอสงสัยใดๆ ประธานฯ จึงขอเสนอใหที่ประชุมลงมติ

-24-

สิ่งที่สงมาดวย 1.

มติของที่ประชุม
ที่ประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 2.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน
462,000,000 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหมจํานวน 461,999,997.50 บาท โดยการตัดหุนจดทะเบียนที่ยังไมไดนํา
ออกจําหนายจํานวน 25 หุน ซึ่งมีมูลคาที่ตราไวหุนละ 0.10 บาทดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียง
ทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน มติที่ประชุมเปน
ดังนี้
จํานวนเสียง
(1 หุน = 1 เสียง)
2,474,580,972
18,174,900
6,568,700
0
2,499,324,572

มติ
1. เห็นดวย
2. ไมเห็นดวย
3. งดออกเสียง
4. บัตรเสีย
รวม 429 ราย

รอยละของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุน
ที่เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
99.0100
0.7272
0.2628
0.0000
100.0000

วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 4 เพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนจด
ทะเบียน
เลขานุการบริษัทฯ แจงตอที่ประชุมวาที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของ
บริษัทฯ ขอ 4 เพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียน เปนดังนี้
“ขอ 4. ทุนจดทะเบียน จํานวน 461,999,997.50 บาท (สี่รอยหกสิบเอ็ด ลา นเกาแสนเกาหมื่นเกา
พัน เการอยเกาสิบเจ็ดบาทหาสิบสตางค)
แบงออกเปน
มูลคาหุนละ

4,619,999,975 หุน (สี่พันหกรอยสิบเกาลานเกาแสนเกาหมื่น เกา
พันเการอยเจ็ดสิบหาหุน)
0.10 บาท (สิบสตางค)

โดยแยกออกเปน
หุนสามัญ

4,619,999,975 หุน (สี่พันหกรอยสิบเกาลานเกาแสนเกาหมื่น เกา
พันเการอยเจ็ดสิบหาหุน)
- หุน”

หุนบุริมสิทธิ์

สําหรับรายละเอียดการแกไขหนังสือบริคณหสนธิขอ 4 ของบริษัทฯ ปรากฎตามหนังสือเชิญประชุมหนา 7
ทั้ ง นี้ มอบอํ า นาจให ก รรมการผู มี อํ า นาจลงนามของบริ ษั ท และ/หรื อ บุ ค คลที่ ก รรมการผู มี อํ า นาจของบริ ษั ท
มอบหมายเป น ผู มีอํา นาจในการจดทะเบี ย นแกไ ขหนั ง สือ บริค ณห ส นธิ ที่กรมพั ฒ นาธุรกิ จการคา กระทรวงพาณิช ย
มีอํานาจแกไขและเพิ่มเติมถอยคํา หรือดําเนินการใดๆ เพื่อใหเปนไปตามคําสั่งของนายทะเบียน
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สําหรับมติที่ประชุมของวาระอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 4 เพื่อใหสอดคลองกับการลดทุน
จดทะเบียนจะตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน ซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ไมมีผูถือหุนซักถามขอสงสัยใดๆ ประธานฯ จึงขอเสนอใหที่ประชุมลงมติ
มติของที่ประชุม
ที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 4 เพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียน และ
การมอบอํานาจใหกรรมการผูมีอํานาจลงนามของบริษัท และ/หรือ บุคคลที่กรรมการผูมีอํานาจของบริษัท มอบหมาย
เปนผูมีอํานาจในการจดทะเบียนแกไขหนังสือบริคณหสนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย มีอํานาจแกไข
และเพิ่มเติมถอยคํา หรือดําเนินการใดๆ เพื่อใหเปนไปตามคําสั่งของนายทะเบียน ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4
ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน
มติที่ประชุมเปนดังนี้

มติ
1. เห็นดวย
2. ไมเห็นดวย
3. งดออกเสียง
4. บัตรเสีย
รวม 430 ราย

จํานวนเสียง
(1 หุน = 1 เสียง)
2,474,598,972
18,174,900
6,568,700
0
2,499,342,572

รอยละของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุน
ที่เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
99.0100
0.7272
0.2628
0.0000
100.0000

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) จํานวน 30,800,000 บาท
เลขานุการบริษัทฯ แจงวาที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไดมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General
Mandate) จํานวน 30,800,000 บาท (สามสิบลานแปดแสนบาท) มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.10 บาท (สิบสตางค) เพื่อ
เสนอขายแกบุคคลในวงจํากัด โดยการออกและเสนอขายหุนสามัญของบริษัทจํานวน 308,000,000 หุน (สามรอยแปด
ลานหุน) มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.10 บาท (สิบสตางค) เสนอขายแกบุคคลในวงจํากัด กําหนดราคาเสนอขายไมต่ํากวา
รอยละ 90 (เกาสิบ) ของราคาตลาดถัวเฉลี่ยของหุน
ทั้งนี้ มอบหมายใหคณะกรรมการบริษัท มีอํานาจพิจารณาเสนอขายหุนเพิ่มทุนในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได และ
การจัดสรรหุนเพิ่มทุนใหแกบุคคลในวงจํากัด จะไมเกินกวารอยละ 10 ของทุนชําระแลว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ
มีมติใหเพิ่มทุน รวมถึงการกําหนดราคาเสนอขาย วัน เวลาเสนอขาย และรายละเอียดเงื่อนไขตางๆ ที่เกี่ยวของกับการ
จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน
สําหรับข อมูลปรากฏอยู ในแบบรายงานการเพิ่มทุน หรือ F53-4 ซึ่งบริษัทฯ ได จัด สง ให แกทานผู ถือหุ น แล ว โดยมี
รายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวย 5 หนาที่ 29 ของหนังสือเชิญประชุม
และประธานฯ ไดเปดโอกาสใหที่ประชุมไดซักถามในรายละเอียดของวาระนี้
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คุณฮั้งใช อัคควัสกุล ผูถือหุนรายยอย จากชมรมผูถือหุนไทย เสนอใหผูถือหุนพิจารณาคําวา “เสนอขายแกบุคคลใน
วงจํากัด กําหนดราคาเสนอขายไมต่ํากวารอยละ 90 ของราคาตลาดถัวเฉลี่ยของหุน” เปนเงื่อนไขที่ชมรมผูถือหุนไทยไม
เห็นดวย เนื่องจากมีผลกระทบตอผูถือหุนเดิม มีผูถือหุนรายยอยรองเรียนมาจํานวนมาก และทางสมาคมผูถือหุนไทย ได
ทําหนังสือถึงตลาดหลักทรัพยและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อพิจารณาขอรองเรียนเกี่ยวกับผลกระทบที่ผูถือหุน
รายยอยไดรับ รวมทั้งขอใหผูถือหุนที่ไดรับการจัดสรรหุน PP ควรตองมีกําหนดระยะเวลาหามซื้อขายหุนไวดวย ทั้งนี้
ตองการที่จะสงเสริมธรรมาภิบาลในตลาดหลักทรัพย และปกปองสิทธิผูถือหุนเกี่ยวกับการเพิ่มทุนแบบ General Mandate
การเสนอขายหุนใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) และตองการเห็นฐานทุนที่เขมแข็งของบริษัทจดทะเบียน
ที่มาจากการระดมทุนอยางถูกตองชอบธรรม
คุณพัชรินทร ชาญเมธา ผูถือหุนรายยอย ขอใหทานประธานชี้แจงรายละเอียดของ General Mandate เนื่องจากบางบริษัท
ใชวิธีการกําหนดราคาเสนอขายไมต่ํากวารอยละ 90 ของราคาตลาดถัวเฉลี่ยของหุน ทําใหราคาหุนตกและผูถือหุนราย
ยอยประสบภาวะขาดทุน
คุณชวลิต วิสราญกุล ผูถือหุนรายยอย สอบถามถึงวัตถุประสงคของการเพิ่มทุนครั้งนี้ หากบริษัทตองการเงินเพิ่มทุน เหตุ
ใดจึงไมเสนอขายกับผูถือหุนเดิม แตใชวิธี Private Placement แทน
คุณสุขสรรค ชุนศิลปเวช ผูถือหุนรายยอย สอบถามการกําหนดราคาเบื้องตนของหุนที่จะเสนอขายครั้งนี้ และเสนอแนะ
วาขอใหหุนนี้มีการติด Silent Period ดวย
คุณพิชญ โพธารามิก ประธานกรรมการ ตอบคําถามวา วัตถุประสงคการเพิ่มทุนแบบ General Mandate ในครั้งนี้ เพื่อ
รองรับการขยายงานในอนาคต และเปนการเสนอขายหุนที่มีจํานวนหุนไมถึง 10 % โดยบริษัทวางแผนใชประโยชนจาก
การเพิ่มทุนในการพิจารณาหาหุนสวนทางธุรกิจ ( Strategic Partner ) สําหรับการขยายธุรกิจที่เกี่ยวของกันในหลายสวน
ซึ่งจะทําใหกลุมบริษัทเติบโต และบริษัทรับรองวาจะเจรจาเพื่อประโยชนในการดําเนินงานของบริษัท โดยปจจุบันบริษัทมี
มูลคาเพิ่มขึ้นมาก พิจารณาไดจากรายงานประจําป 2557 จะเห็นไดวาสวนของทุน และสินทรัพยของบริษัทเพิ่มขึ้น ธุรกิจ
ทีวีดิจตอลดีขึ้นอยางเห็นไดชัด ซึ่งผูบริหารจะรายงานรายละเอียดใหทราบตอไป รวมถึงการกําหนดระยะเวลาการหามซื้อ
ขายหุน ( Silent Period ) สําหรับเงื่อนไข “เสนอขายแกบุคคลในวงจํากัด กําหนดราคาเสนอขายไมต่ํากวารอยละ 90
ของราคาตลาดถัวเฉลี่ยของหุน” เปนเพียงเงื่อนไขทางผลประโยชนขั้นต่ําสุดเทานั้น ซึ่งอาจเกิดขึ้นหรือไมก็ไดหากการ
เจรจาไมไดเงื่อนไขที่นาพอใจ
ไมมีผูถือหุนซักถามขอสงสัยใดๆ ประธานฯ จึงขอเสนอใหที่ประชุมลงมติ
มติของที่ประชุม
ที่ประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) จํานวน 30,800,000 บาท (สามสิบ
ลานแปดแสนบาท) โดยการออกและเสนอขายหุนสามัญของบริษัทจํานวน 308,000,000 หุน (สามรอยแปดลานหุน)
มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.10 บาท (สิบสตางค) เสนอขายแกบุคคลในวงจํากัด กําหนดราคาเสนอขายไมต่ํากวารอยละ 90
(เกาสิบ) ของราคาตลาดถัวเฉลี่ยของหุน และมอบหมายใหคณะกรรมการบริษัท มีอํานาจพิจารณาเสนอขายหุนเพิ่มทุนใน
คราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได และการจัดสรรหุนเพิ่มทุนใหแกบุคคลในวงจํากัด จะไมเกินกวารอยละ 10 ของทุน
ชําระแลว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติใหเพิ่มทุน รวมถึงการกําหนดราคาเสนอขาย วัน เวลาเสนอขาย และ
รายละเอียดเงื่อนไขตางๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวน
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เสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน มติที่ประชุม
เปนดังนี้

มติ
1. เห็นดวย
2. ไมเห็นดวย
3. งดออกเสียง
4. บัตรเสีย
รวม 442 ราย
วาระที่ 11

จํานวนเสียง
(1 หุน = 1 เสียง)
2,467,482,137
30,048,145
6,568,700
0
2,504,098,982

รอยละของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุน
ที่เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
98.5377
1.2000
0.2623
0.0000
100.0000

พิ จ ารณาอนุ มั ติ ใ ห เ พิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษั ท ฯ จาก 461,999,997.50 บาท เป น
492,799,997.50 บาท

เลขานุการบริษัทฯ แจงวาที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจํานวน30,800,000
บาท แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 308,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.10 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน
461,999,997.50 บาท เป น ทุ น จดทะเบี ย นจํ า นวน 492,799,997.50 บาท แบ ง ออกเป น หุ น สามั ญ จํ า นวน
4,927,999,975 หุน มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอํานาจทั่วไป
(General Mandate)
ไมมีผูถือหุนซักถามขอสงสัยใดๆ ประธานฯ จึงขอเสนอใหที่ประชุมลงมติ
มติของที่ประชุม
ที่ป ระชุม ผู ถื อหุ น มี ม ติอ นุ มั ติก ารเพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นอีก จํ า นวน 30,800,000 บาท แบง ออกเป น หุ น สามั ญจํ า นวน
308,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.10 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 461,999,997.50 บาท เปนทุนจด
ทะเบียนจํานวน 492,799,997.50 บาท แบงออกเปนหุนสามัญ จํานวน 4,927,999,975 หุน มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ
0.10 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) ดวยคะแนนเสียงไมนอย
กวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดการออก
เสียงลงคะแนน มติที่ประชุมเปนดังนี้
มติ
1. เห็นดวย
2. ไมเห็นดวย
3. งดออกเสียง
4. บัตรเสีย
รวม 442 ราย

รอยละของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุน
ที่เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
98.5443
1.1934
0.2623
0.0000
100.0000

จํานวนเสียง
(1 หุน = 1 เสียง)
2,467,645,702
29,884,580
6,568,700
0
2,504,098,982
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สิ่งที่สงมาดวย 1.

วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 4 เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุน
จดทะเบียน
เลขานุการบริษัทฯ แจงตอที่ประชุมวาที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของ
บริษัทฯ ขอ 4 เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้
“ขอ 4. ทุนจดทะเบียนจํานวน
แบงออกเปน

492,799,997.50 บาท
4,927,999,975 หุน

มูลคาหุนละ

โดยแยกออกเปน
หุนสามัญ

0.10 บาท

4,927,999,975 หุน

หุนบุริมสิทธิ์

(สี่รอยเกาสิบสองลานเจ็ดแสนเกาหมื่นเกา
พัน เก าร อยเกาสิ บเจ็ ด บาทห าสิบสตางค )
(สี่พันเการอยยี่สิบเจ็ดลานเกาแสนเกา
หมื่นเกาพันเการอยเจ็ดสิบหาหุน)
(สิบสตางค)

(สี่พันเการอยยี่สิบเจ็ดลานเกาแสนเกา
หมื่น เกาพันเการอยเจ็ดสิบหาหุน)

- หุน”

ทั้งนี้ มอบอํานาจใหกรรมการผูมีอํานาจลงนามของบริษัทฯ และ หรือ บุคคลที่กรรมการผูมีอํานาจของบริษัทมอบหมาย
เปนผูมีอํานาจในการจดทะเบียน แกไขหนังสือบริคณหสนธิ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย มีอํานาจแกไข
และเพิ่มเติมถอยคํา หรือดําเนินการใดๆ เพื่อใหเปนไปตามคําสั่งของนายทะเบียน
ไมมีผูถือหุนซักถามขอสงสัยใดๆ ประธานฯ จึงขอเสนอใหที่ประชุมลงมติ
มติของที่ประชุม
ที่ป ระชุมผูถือหุน มีมติอนุ มัติการแกไ ขหนั ง สือ บริคณหส นธิของบริษัทฯ ขอ 4 เพื่อใหส อดคลองกับการเพิ่มทุ น จด
ทะเบียน และการมอบอํานาจใหกรรมการผูมีอํานาจลงนามของบริษัท และ/หรือ บุคคลที่กรรมการผูมีอํานาจของบริษัท
มอบหมายเป น ผูมีอํานาจในการจดทะเบียนแกไ ขหนัง สือบริคณหส นธิที่กรมพัฒนาธุรกิ จการค า กระทรวงพาณิช ย
มีอํานาจแกไขและเพิ่มเติมถอยคํา หรือดําเนินการใดๆ เพื่อใหเปนไปตามคําสั่งของนายทะเบียน ดวยคะแนนเสียง
ไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดการ
ออกเสียงลงคะแนน มติที่ประชุมเปนดังนี้

มติ
1. เห็นดวย
2. ไมเห็นดวย
3. งดออกเสียง
4. บัตรเสีย
รวม 442 ราย

จํานวนเสียง
(1 หุน = 1 เสียง)
2,467,747,902
29,782,300
6,568,700
80
2,504,098,982

รอยละของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุน
ที่เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
98.5483
1.1893
0.2623
0.0000
100.0000
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วาระที่ 13

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน แบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) จํานวน
ไมเกิน 308,000,000 หุน
เลขานุการบริษัทฯ แจงตอที่ประชุมวาที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนแบบ
มอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) จํานวน 308,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.10 บาท เพื่อเสนอขายใหแก
บุคคลในวงจํากัด

ทั้งนี้ มอบหมายใหคณะกรรมการบริษัทฯ และหรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เปนผูมีอํานาจในการ
พิจารณา และกําหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดสรร และการเสนอขายหุนดังกลาว รวมทั้งมี
อํานาจในการลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวของและมีอํานาจดําเนินการตางๆ อันจําเปนและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการ
จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนนี้ โดยมีรายละเอียดปรากฎในแบบรายงานการเพิ่มทุน F53-4 ตามสิ่งที่สงมาดวย 5 หนาที่
29 ของหนังสือเชิญประชุม
ไมมีผูถือหุนซักถามขอสงสัยใดๆ ประธานฯ จึงขอเสนอใหที่ประชุมลงมติมอบหมายใหคณะกรรมการบริษัทฯ และหรือ
บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เปนผูมีอํานาจในการพิจารณา และกําหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่
เกี่ยวของกับการจัดสรร และการเสนอขายหุนดังกลาว รวมทั้งมีอํานาจในการลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวของและมี
อํานาจดําเนินการตางๆ อันจําเปนและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนนี้
มติของที่ประชุม
ที่ประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) จํานวน
308,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.10 บาท เพื่อเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด และการมอบหมายให
คณะกรรมการบริษัทฯ และหรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เปนผูมีอํานาจในการพิจารณา และกําหนด
เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดสรร และการเสนอขายหุนดังกลาว รวมทั้งมีอํานาจในการลงนามใน
เอกสารใดๆ ที่เกี่ยวของและมีอํานาจดําเนินการตางๆ อันจําเปนและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน
นี้ดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน มติที่
ประชุมเปนดังนี้
มติ
1. เห็นดวย
2. ไมเห็นดวย
3. งดออกเสียง
4. บัตรเสีย
รวม 443 ราย

จํานวนเสียง
(1 หุน = 1 เสียง)
2,467,544,737
29,987,745
6,568,700
0
2,504,101,182

รอยละของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุน
ที่เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
98.7993
1.2007
-

วาระที่ 14 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี)
ประธานฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนที่เขารวมประชุมไดเสนอวาระอื่นๆ ปรากฎวาไมมีผูถือหุนเสนอเรื่องใดใหที่ประชุม
พิจารณา แตมีผูถือหุนแสดงความเห็น และสอบถามเรื่องตางๆ ดังนี้
คุณฮั้งใช อัคควัสกุล ผูถือหุนรายยอย จากชมรมผูถือหุนไทย สอบถามวา กรณีกสทช. เลื่อนการชําระเงินคาทีวีดิจิตอล
บริษัทไดประโยชนมากนอยแคไหน
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คุณชวลิต วิสราญกุล ผูถือหุนรายยอย สอบถามวา ธุรกิจทีวีที่มีคาประมูลใบอนุญาตฯ ประมาณ 2,250 ลานบาท คิดเปน
ปละประมาณ 150 ลานบาท มีการตัดคาใชจายอยางไร และคาโครงขายตอปมีคาใชจายเทาไหร
คุณซัง โด ลี ประธานเจาหนาที่บริหาร ตอบคําถามวา คาใบอนุญาตฯ ตัดเปนคาใชจายแบบเสนตรง 15 ป แตระยะเวลา
จายเงิ น จะเปน 6 ป กํ าหนดการชํา ระงวดลาสุด คือเดือนพฤษภาคม 2558 ซึ่ ง ยอดชํ า ระประมาณ 301 ลา นบาท
แตตอนนี้ กสทช. ประกาศเลื่อนออกไป และยังตองรอประชาพิจารณ วาจะมีการลดหรือเลื่อนการชําระหรือไม สวนคา
โครงขาย ในสัญญาระบุวา หากสามารถใชโครงขายเต็ม 100% แลว คาใชจายคิดเปนประมาณเดือนละ 5 ลานบาท หรือ
ปละ 60 ลานบาท
คุณพิชญ โพธารามิก ประธานกรรมการ กลาวเสริมวา บริษัทฯ ไดเตรียมเรื่องการเงินในการจายคาประมูลใบอนุญาตฯ
และมีความพรอมในการจายอยูแลว โดยชองโมโน ทเวนตี้ไนน เรตติ้งคอนขางดี และรายไดจากการโฆษณาถือวาอยูใน
จุดที่ดีมาก
คุณปณชัย กอสวัสดิ์วรกุล ผูรับมอบฉันทะจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย ไดสอบถาม 2 ประเด็น ดังนี้
1. การซื้อลิขสิทธิ์คอนเทนตของทีวีดิจิตอล บริษัทฯ ซื้อผานทางตัวแทน หรือคายหนังโดยตรง และมีอํานาจตอรอง
มากนอยแคไหน
2. ความคืบหนาของการเขารวมโครงการตอตานการคอรรัปชั่น
คุณพิชญ โพธารามิก ประธานกรรมการ ตอบคําถามวา การซื้อลิขสิทธิ์คอนเทนต บริษัทฯ ติดตอโดยตรงกับคายหนังใหญ
ทั้งหมดอยาง Sony Paramount Pictures Universal ฯลฯ และมีการใชตัวแทนบางในบางราย บริษัทฯ จะพิจารณาตาม
ความเหมาะสม ในการเจรจาซื้อสิทธิ์บริษัทฯ ไมไดพิจารณาเฉพาะภาพยนตรที่ทําเรตติ้งไดสูงเทานั้น จะพิจารณาใน
ภาพรวม ซึ่ง กลาวไดวา เป นบริษัทฯ ที่ซื้อคอนเทนตตางประเทศมากที่สุด ในประเทศ และระยะเวลาการใชลิข สิ ทธิ์
ภาพยนตรมีระยะเวลาเฉลี่ย 7-10 ป ซึ่งสิ่งเหลานี้ถือเปนจุดแข็งของบริษัทฯ
และดร. โสรัชย อัศวประภา รองประธานกรรมการ ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เปนผูไดรับ
มอบหมายให ดูแ ลเรื่ อ งโครงการต อต า นคอร รัป ชั่น ชี้แ จงวา คณะกรรมการได พิจ ารณาเรี ย บร อยแล ว และเมื่ อวั น ที่
8 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ ไดแสดงเจตนารมยในการเขารวมโครงการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตาน
การทุจริต ( Collective Action Coalition ) ซึ่งสามารถดูรายละเอียดไดในรายงานประจําป หนาที่ 106 ถึงการเขารวม
และแนวทางในการปฏิบัติ ที่ทางบริษัทฯ นําไปใชในกระบวนการทํางานของบริษัทฯ แลว
ไมมีผูใดเสนอเรื่องใหพิจารณา จึงปดประชุมเวลา 10.58 น.

ลงชื่อ

ประธานที่ประชุม
( นายพิชญ โพธารามิก)

ลงชื่อ

ผูจดบันทึกการประชุม
(นางสาวปติฤดี ศิริสัมพันธ)
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