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บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด(มหาชน) 
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2559 

 

วัน เวลา และสถานที ่
  

 การประชุมจัดขึ้นเม่ือวันพุธท่ี  27 เมษายน 2559   เวลา 14.00 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 ผูอํานวยการอาวุโส 

3. นางสาวเบญจวรรณ  รักวงษ ผูอํานวยการฝายบริหารสํานักงาน 

4. นายธีรศักดิ์  ธาราวร  ผูชวยผูอํานวยการฝายทรัพยากรบุคคล 

5. นางสาวปวีณา  พูนพัฒนสุข ผูชวยผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน  

6. นางสาวปติฤดี ศิริสัมพันธ ผูอํานวยการฝายกํากับดูแลกิจการ และเลขานุการบริษัท 

 

ผูเขารวมประชุม 
1. นายศุภชัย   ปญญาวัฒโน   ผูตรวจสอบบัญชี  บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด 

2. นางนิตยา  เกียรติเสรีกุล ท่ีปรึกษากฎหมาย บริษัท เสรี มานพ แอนด ดอลย จํากัด 

3. นายภักดี          ภักดิ์นรา ท่ีปรึกษากฎหมาย บริษัท วีระวงค ชินวัฒน และเพียงพนอ จํากัด 

4. นางสาวสาวิตา ปตะวรรณ ท่ีปรึกษากฎหมาย บริษัท วีระวงค ชินวัฒน และเพียงพนอ จํากัด 

5. นายไพรัช มณฑาพันธุ ผูประเมินราคาอิสระ บริษัท 15 ท่ีปรึกษาธุรกิจ จํากัด 
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เริ่มการประชุม 
นางสาวปติฤดี ศิริสัมพันธ เลขานุการบริษัท กลาวแนะนําคณะกรรมการ คณะผูบริหาร ผูตรวจสอบบัญชี  ท่ีปรึกษา

กฎหมาย และผูประเมินราคาอิสระ เขารวมประชุม  พรอมท้ังแจงวิธีการประชุมและการออกเสียงลงคะแนนในการ

พิจารณาวาระการประชุมตางๆ โดยสรุปใหท่ีประชุมทราบ กลาวคือ เม่ือจะมีการออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาวาระ

การประชุมตางๆ ประธานท่ีประชุมจะสอบถามที่ประชุมวา  มีผูถือหุนทานใดไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงในวาระ

พิจารณานั้นหรือไม 

 

 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 
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นอกจากนี้  เพ่ือไมใหเปนการเสียเวลา เม่ือประธานแจงปดการรับบัตรลงคะแนนแลว  ประธานสามารถดําเนินการประชุม

ในเร่ืองถัดไปไดทันทีในระหวางรอการนับคะแนน  และเม่ือนับคะแนนเสร็จ ก็จะแจงผลการนับคะแนนใหท่ีประชุมทราบ 

โดยนางสาวรุงทิวา จารุรัตนาภรณ  จะเปนผูรายงานแจงผลสรุปการออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระ   

 

การออกเสียงลงคะแนนใหถือหนึ่งหุนเปนหนึ่งเสียง การออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ ใหใชหลักเกณฑและวิธีการตาม

ขอบังคับของบริษัท ขอ 16  ซึ่งระบุวา ใหท่ีประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปน้ี  

(1) ผูถือหุนคนหนึ่ง  มีคะแนนเสียงเทากับ   1 หุนตอ 1 เสียง 

(2) ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงท่ีมีอยูท้ังหมดตาม ขอ (1)เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเปน

กรรมการก็ได ในกรณีท่ีเลือกตั้งบุคคลหลายคนเปนกรรมการ  จะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอย

เพียงใดไมได  

(3) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา    เปนผูไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการท่ี

จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น  ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งไดรับเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากัน

เกินจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น  ใหประธานท่ีประชุมเปนผูออกเสียงชี้ขาด 

 

สําหรับการพิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ ในระเบียบวาระท่ี 14 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด มาตรา 105 วรรคสอง

กําหนดไววา  “เม่ือท่ีประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหน่ึงแลว ผูถือหุนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 3 ของ

จํานวนหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมด  จะขอใหท่ีประชุมพิจารณาเรื่องอ่ืนนอกจากท่ีกําหนดไวในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได”  

ดังนั้นถาผูถือหุนทานใดประสงคจะใหท่ีประชุมพิจารณาเรื่องอ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ีระบุไวในหนังสือเชิญประชุม  จะตองมี

หุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1,050,311,846 หุน   จึงจะสามารถเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาได ท้ังนี้  เนื่องจากปจจุบัน

บริษัทฯ มีหุนท่ีจําหนายแลวท้ังหมดเทากับ 3,150,935,537 หุน  

 

โดยกอนการประชุมนี้ บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถสงคําถามลวงหนา มายังบริษัทฯ กอนวันประชุม ไดทาง

เว็บไซด  www.mono.co.th หมวดนักลงทุนสัมพันธ ตั้งแตวันท่ี 12 ตุลาคม 2558 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 ปรากฎ

วาไมมีผูถือหุนสงคําถามลวงหนามายังบริษัทฯ กอนวันประชุม ซึ่งเม่ือวันท่ี 15 มกราคม 2559 บริษัทฯ ไดแจงผลให

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและผูถือหุนรับทราบแลว   

 

จากนั้นนายพิชญ  โพธารามิก ประธานกรรมการ ซึ่งเปนประธานในท่ีประชุม  แถลงวามีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเอง 

และผูรับมอบฉันทะมาเขารวมประชุมรวมจํานวน 180 ราย นับจํานวนหุนได 2,577,312,036 หุน จากจํานวนหุนท่ี

จําหนายแลวและมีสิทธิออกเสียงท้ังหมด  3,150,935,537 หุน  คิดเปนรอยละ 81.7951 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายแลว

และมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทฯ ดังนั้น  จํานวนหุนท่ีเขาประชุมวันนี้   จึงครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของ

บริษัทฯ ขอ  33 ประธานฯ จึงกลาวเปดประชุม จากนั้น ประธานฯ ไดขอให  ผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะท่ีเขารวมประชุม

และมีสิทธิออกเสียงในการประชุมจํานวน 2 ทาน  ทําหนาท่ีเปนพยานในการนับคะแนนในการประชุมคร้ังนี้ ซึ่งตัวแทน      

ผูถือหุนท่ีอาสารับหนาท่ีดังกลาวไดแก คุณสิริกร บันลือพงศเจริญ และคุณวรพงศ กระจางพัตร ผูรับมอบฉันทะจากผูถือ

หุนรายยอย ตอจากนั้นประธานฯ จึงดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมท่ีกําหนดไวในหนังสือนัดประชุม

ดังตอไปน้ี 
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วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2558   ซึ่งประชุม เม่ือวันที่ 23 เมษายน 
2558 

ประธานฯ แจงตอท่ีประชุมวา บริษัทฯ ไดจัดสงสําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2558  ซึ่งประชุมเม่ือ

วันท่ี 23 เมษายน 2558 ใหกับผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมในคร้ังนี้แลว  

 

ไมมีผูถือหุนซักถามขอสงสัยใดๆ ประธานฯ จึงขอใหท่ีประชุมลงมติ 
 
มติของที่ประชุม 
ท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาแลวมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2558  ซึ่งประชุมเม่ือวันท่ี          

23 เมษายน 2558 ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทของผูถือหุน ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  มติท่ีประชุมเปน

ดังนี้ 

 

มติ 
จํานวนเสียง

(1 หุน = 1 เสียง) 
รอยละของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุน
ที่เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดวย 2,580,255,486 100.0000 

2. ไมเห็นดวย                     0    0.0000 

3. งดออกเสียง                     0 - 

4. บัตรเสีย                     0 - 

รวม 199 ราย 2,580,255,486 - 

 

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจําปของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 
2558 

ประธานฯ แจงวา รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2558 ปรากฎอยูในรายงานประจําป 2558 ตามสิ่งท่ี

สงมาดวย 2  ท่ีไดจัดสงใหกับผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมเรียบรอยแลว โดยท่ีคณะกรรมการไดพิจารณาผลการ

ดําเนินงานดังกลาวแลว เห็นวาถูกตองและเพียงพอ จึงขอนําเสนอตอท่ีประชุมสามัญผูถือหุนเพ่ือรับทราบ ประธานฯ ได

มอบหมายให นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน ประธานเจาหนาท่ีการเงินและบัญชี  รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ     

ในรอบป 2558 ใหผูถือหุนรับทราบดังนี้ 
 
ในป 2558 มีสินทรัพยรวมท้ังสิ้น 5,278 ลานบาท โดยแบงเปนสินทรัพยหมุนเวียน 837  ลานบาท  ท่ีดิน  อาคาร  และ

อุปกรณและสินทรัพยไมมีตัวตน 2,440 ลานบาท และสินทรัพยไมหมุนเวียน 2,001 ลานบาท เม่ือเทียบกับป 2557 ซึ่ง

มีสินทรพยรวม 5,400 ลานบาท สินทรัพยรวมลดลง122 ลานบาทคิดเปน 2%  โดยลดลงจากเงินสดและเงินฝากธนาคาร 

804 ลานบาท ในขณะท่ี ท่ีดิน อาคารและอุปกรณและสินทรัพยไมมีตัวตนเพ่ิมขึ้น 714 ลานบาท 

 

มีหนี้สินรวม ป 2558 ท้ังสิ้น 2,854 ลานบาท และป 2557 มีหนี้สินรวม 2,488 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจํานวน 366 ลานบาท 

คิดเปน 15%   ซึ่งเปนเงินกูยืมจากสถาบันการเงินท่ีเพ่ิมขึ้น 

 

สวนของผูถือหุนในป 2558 มีท้ังสิ้น 2,424 ลานบาทและป 2557 มี  2,912 ลานบาท ลดลงจากปท่ีแลว 488 ลานบาท 

เนื่องจากผลขาดทุนประจําป  478 ลานบาท  จายเงินปนผล 62 ลานบาท ในขณะท่ีมีการเพ่ิมทุน 52 ลานบาท 
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ในสวนของรายไดในป 2558 มีรายไดรวม 1,925 ลานบาท และป 2557 มีรายไดรวม 1,603 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากปท่ี

แลว 322 ลานบาท โดยแบงเปน Media and Content  87%  Entertainment 11% และอ่ืนๆ 2% ซึ่งสัดสวนรายไดเม่ือ

เทียบกับป 2557 ไมเปลี่ยนแปลงมากนัก 

 

ในป 2558  มีผลขาดทุนสุทธิ 486 ลานบาท และป 2557 มีผลขาดทุนสุทธิ 12 ลานบาท โดยขาดทุนเพ่ิมขึ้นจากปท่ีแลว 

474 ลานบาท   ซึ่งในท้ังสองปนี้มีรายการพิเศษคือการตัดจําหนายทรัพยสินท่ีไมกอใหเกิดรายไดและอ่ืนๆ 91 ลานบาท 

และการปรับปรุงตนทุนใบอนุญาติ TV digital ตามสภาวิชาชีพบัญชีท่ีกําหนดเร่ืองราคาทุนขึ้นมาใหม 69 ลานบาท       

ในป 2558  และ 51 ลานบาทในป 2557  

 

ทําใหป  2558  มีผลขาดทุนสุทธิหลังหักรายการพิเศษดังกลาว 326 ลานบาท และป 57 มีกําไรสุทธิ 39 ลานบาท ทําให

มีผลขาดทุนสุทธิเพ่ิมขึ้น 365 ลานบาท  

 

เม่ือมาดูเปนรายไตรมาสในป 2558 จะเห็นวาบริษัทมีผลขาดทุนท่ีลดลงอยางตอเนื่อง โดยไตรมาสส่ี ขาดทุนสุทธิ 59 

ลานบาท ลดลง 37 ลานบาท จากไตรมาสท่ีสาม หลังจากปรับปรุงรายการพิเศษดังกลาวมาแลว 

 

เหตุการณสําคัญในป 58 มีดังนี้ครับ 

 

เดือนมกราคม  บริษัทโมโน เทคโนโลยี จํากัด มหาชน ไดยายหลักทรัพย Mono และ Mono W1 จากตลาด MAI มาซื้อ

ขายในตลาด SET  เดือนกรกฏาคม บริษัท โมโน ฟลม จํากัด ไดซื้อลิขสิทธ์ิภาพยนตตางประเทศจาก บริษัท สหมงคล

ฟลม อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด เพ่ือออกอากาศทางชอง MONO29 และใหบริการผานระบบวีดีโอ ออนดีมานทางเวปไซค 

www.monomaxxx.com / และเดือนตุลาคม บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด มหาชนไดรับผลคะแนนในระดับดีเลิศ หรือ 

5 ดาว จากการประกาศผลการประเมินการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 

นายพิชญ  โพธารามิก ประธานกรรมการกลาววา เนื่องจากทิศทางของกลุมบริษัทในตอนนี้ มีธุรกิจทีวีเปนธุรกิจหลัก จึง

ขอใหทางคุณนวมินทร ประสพเนตร กรรมการผูจัดการ บริษัท โมโน บรอดคาซท จํากัด ไดรายงานใหทางผูถือหุนทราบ

ในสวนของธุรกิจทีวีของบริษัท 

 

นายนวมินทร ประสพเนตร รายงานตอท่ีประชุมวา ในโอกาสการประชุมผูถือหุน ในวันนี้ จึงขออธิบายและชี้แจงถึงผล

ประกอบการและแนวโนมของธุรกิจทีวีดิจิตอล ชอง MONO29 มีทิศทางในการเจริญเติบโตในอนาคตเปนอยางไร 
 
โดยธุรกิจทีวีนั้น ตัวขับเคลื่อนหลักๆ ของรายไดก็คือเรตติ้ง ซึ่งท่ีผานมาชอง MONO29 มีเรตติ้งท่ีเพ่ิมขึ้นในทุกๆ ไตร

มาส ปจจุบันเรตต้ิงของชอง MONO29 อยูท่ี .56 ซึ่งเปนอันดับท่ี 4 ของเรตติ้งท่ัวประเทศ โดยขยับขึ้นมา 1 อันดับ จาก

ปท่ีแลวท่ีอยูอันดับท่ี 5  ซึ่งเรตต้ิงชอง MONO29 มีแนวโนมท่ีจะเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง หากเทียบกับชองอ่ืนในอันดับ

ตนๆ ท่ีสวนใหญเรตติ้งจะทรงตัวและลดลง สาเหตุท่ีเรตต้ิงของชอง MONO29 เพ่ิมขึ้นนั้น เกิดจากท่ีบริษัทไดวาง

ตําแหนงของชองไวตั้งแตตนวาเปน ฟรีทีวีท่ีมี หนังดี ซีรีสดัง มากท่ีสุด ซึ่งบริษัทยังคงเนนกลยุทธนี้อยู โดยไดรวมมือกับ 

สตูดิโอใหญๆ เชน Paramount Universal Warner Bros. Picture ในการทําสัญญาแบบ Output Deal ท่ีบริษัทจะได

ลิขสิทธ์ิภาพยนตรใหมๆ มาฉายเปนเจาแรกและเจาเดียว ซึ่งจะทําใหบริษัทมีคอนเทนตท่ีมีคุณภาพมากมายในอนาคต 

และในขณะเดียวกันบริษัทไดปรับผังรายการ ซึ่งเปนชวง Primetime  ของชอง MONO29 คือวันธรรมดาต้ังแตเวลา 

18.20 – 22.30 น. และวันเสาร-อาทิตย ตั้งแตเวลา 09.00 - 22.30 น. ซึ่งบริษัทจะเนนการขายโฆษณาในชวงเวลานี้ 

ในสวนของสัดสวนของรายการของชอง MONO29 จะเนนตามกลยุทธท่ีมี หนัง และซีรีส เปนคอนเทนตหลัก           

โดยแบงเปน ภาพยนตร 44 % ซีรีส 23 % ขาว 25 % และอ่ืนๆ 8 % 
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อยางไรก็ตาม เม่ือเรตติ้งเพ่ิมขึ้น รายไดจากการขายโฆษณาควรจะเพ่ิมขึ้นดวย เปนหลักการคิดโดยท่ัวไปของอุตสาหกรรม

ทีวี ซึ่งรายไดจากคาโฆษณาตอนาทีของชองเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง ซึ่งราคาเฉลี่ยท่ีขายอยูในปจจุบันอยูท่ี 20,000 บาท ตอ

นาที และการขายโฆษณานั้นจะเทากับวันละ 180 นาที คือ 18 ชั่วโมง (ชั่วโมงละ 10 นาที) ตั้งแตเวลา 06.00-24.00น. 

ซึ่งไมไดนับท้ัง 24 ชั่วโมง เนื่องจากการขายโฆษณากับทางเอเจนซ่ีจะพิจารณา 18 ชั่วโมงตอวันเทานั้น ท้ังนี้ อัตราการใช

เวลาโฆษณา (Utilization Rate) ของการขายโฆษณาของชองMONO29 ตอนนี้คือ 100 % และคาดการณวาจะยืนอยูท่ี 

100 % เต็มอยางตอเนื่องตลอดท้ังปนี้ 

 

การเติบโตตอไปในอนาคตในการขายโฆษณาของชอง MONO29 ท่ีบริษัทไดตั้งเปาไวในป 2016 คือ Q1 เทากับ 202 

ลานบาท Q2 กาวกระโดดไปท่ีเทากับ 340 ลานบาท และขยับเพ่ิมไปท่ี Q3 เทากับ 470 ลานบาท และ Q4 เทากับ 488 

ลานบาท ซึ่งตัวเลขดังกลาวจะเปนผลตอเนื่องจากเรตติ้งท่ีบริษัทคาดวายังคงเติบโตอยางตอเนื่อง ดังนั้นภาพรวมของ

ธุรกิจทีวีในปนี้และปตอๆไป จะเปนธุรกิจหลักท่ีจะทําใหรายไดในภาพรวมของโมโนกรุปใหเพ่ิมสูงขึ้นอยางแนนอน 

 

นายพิชญ  โพธารามิก กลาวเสริมในเร่ืองรายไดของกลุมบริษัทท่ีกําลังจะเกิดขึ้นและมีแนวโนมท่ีดีในป 2559 นี้ จะมาจาก

ธุรกิจทีวีเปนหลัก ซึ่งบริษัทคาดการณไววารายไดของธุรกิจทีวีจะเพ่ิมข้ึนจากปท่ีแลวจาก 624 ลานบาท ในป 2558 

เพ่ิมขึ้นเปน 1,500 ลานบาท ในป2559 นี้  ซึ่งนับวาเปนแนวโนมท่ีดี ท้ังนี้ จากท่ีทางประธานเจาหนาท่ีการเงินและบัญชี 

รายงานวาบริษัทมีผลขาดทุนลดลงทุกไตรมาส ดังนั้น เราก็จะมีตัวเลขขาดทุนลดลงอยางตอเนื่องในไตรมาสตอไปของปนี้  

 
และประธานฯ ไดเปดโอกาสใหท่ีประชุมไดซักถามในรายละเอียดของวาระน้ี 
 

ไมมีผูถือหุนถามขอสงสัยใดๆ ประธานฯ แจงใหท่ีประชุมทราบวา การรายงานผลการดําเนินงานเปนการรายงานเพ่ือทราบ 

ไมมีการลงมติ 
 

ท่ีประชุมรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2558 ตามท่ีรายงาน 
 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน และรายงานผูสอบบัญชีประจําป ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 
ประธานฯ เสนอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ของบริษัทฯ และรายงานผูสอบบัญชี  ประจําปสิ้นสุด ณ วันท่ี        

31 ธันวาคม 2558 ไดผานการตรวจสอบและรับรองจากผูสอบบัญชีของบริษัทฯ เรียบรอยแลว ซึ่งงบการเงินดังกลาวได

ผานการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทแลว มีรายละเอียดปรากฎในงบการเงิน 

และรายงานผูสอบบัญชี ประจําปสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 ตามสิ่งท่ีสงมาดวย 2 และสิ่งท่ีสงมาดวย 3  ของ

หนังสือเชิญประชุม 

 

และประธานฯ ไดเปดโอกาสใหท่ีประชุมไดซักถามในรายละเอียดของวาระน้ี 

 

คุณปติพัฒน พัฒธนฐานโชค ผูถือหุนรายยอยจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย สอบถามวา เหตุใดรายไดของงบการเงิน

เฉพาะกิจการมีกําไร แตงบการเงินรวมกลับขาดทุน ซึ่งเขาใจวาบริษัทแมไมไดมีธุรกิจหลัก แตเปนการลงทุนในบริษัทยอย

ท่ีจะทําใหงบการเงินรวมโตข้ึน โดยเฉพาะงบแสดงฐานะทางการเงินเห็นไดวาสินทรัพยของงบการเงินรวม มีจํานวน 

5,277.74 ลานบาท ในขณะท่ีสินทรัพยของงบการเงินเฉพาะกิจการ มีจํานวน 3,849.86 ลานบาท 
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คุณคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน ประธานเจาหนาท่ีการเงินและบัญชี ตอบคําถามวา บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 

ซึ่งเปนบริษัทแม มีการดําเนินธุรกิจโมบาย ซึ่งเปนธุรกิจท่ีแข็งแกรงและมีกําไร ในขณะท่ีบริษัทยอย ท่ีดําเนินธุรกิจทีวี

ดิจิตอล และธุรกิจอ่ืนๆ ยังมีผลการดําเนินงานท่ีขาดทุน จึงสงผลใหงบการเงินรวมขาดทุน สวนงบแสดงฐานะทางการเงิน 

หรือสินทรัพยนั้น บริษัทแมไดมีการนําเงินไปลงทุน หรือใหบริษัทยอยกูยืมจึงสงผลใหสินทรัพยรวมของงบการเงินเฉพาะ

กิจการอยูท่ี 3,849.86 ลานบาท 

 

ไมมีผูถือหุนซักถามขอสงสัยใดๆ เพ่ิมเติมอีก ประธานฯ จึงขอเสนอใหท่ีประชุมลงมติ 

 

มติของที่ประชุม 
ท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาแลวลงมติอนุมัติงบการเงินและรายงานผูสอบบัญชีประจําป  สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 

ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน 

มติท่ีประชุมเปนดังนี้ 

 

มติ 
จํานวนเสียง

(1 หุน = 1 เสียง) 
รอยละของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุน
ที่เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดวย 2,580,439,166 100.0000 

2. ไมเห็นดวย                     0    0.0000 

3. งดออกเสียง                     0 - 

4. บัตรเสีย                     0 - 

รวม 205 ราย 2,580,439,166 - 

 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรเปนทุนสํารองตามกฎหมาย และเรื่องเงินปนผลประจําป 2558 
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 เห็นวาสมควรท่ีจะเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรสุทธิเปนทุน

สํารองตามกฏหมาย และงดจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2558 เพ่ือสํารองเงินสดสําหรับการลงทุน

ตอเนื่องตามแผนธุรกิจของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังนี้ 

1. ในป 2558 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิสําหรับปจํานวน 139,643,862.78 บาท  ใหบริษัทฯ จัดสรรเงินกําไรดังกลาว

เป นท ุนสํา รองตามกฎหมาย จํานวนร อยละ  5  ของ กํา ไรส ุทธ ิสําหร ับป  ซึ ่ง คํานวณได เป น เ ง ิน จํานวน

6,982,193.14 บาท 

 



สิ่งท่ีสงมาดวย 1. 

 

-19- 

 

อยางไรก็ตาม เพื่อใหทุนสํารองตามกฎหมายของบริษัทฯ มีจํานวนไมนอยกวารอยละสิบ(10) ของทุนจด

ทะเบียน  บริษัทฯ จึงจัดสรรเงินกําไรสุทธิเปนทุนสํารองตามกฎหมายเปนจํานวนเงินสํารองตามกฎหมายทั้งสิ้น  

7,688,182.48 บาท  ทําใหปจจุบันบริษัทฯ มีทุนสํารองตามกฎหมายรวมท้ังสิ้นจํานวน 49,279,999.75 บาท คิด

เปนรอยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน 

2. งดจายเงินปนผลประจําป 2558 ในขณะท่ีบริษัทฯ มีนโยบายการจายเงินปนผลท่ีกําหนดไวในอัตราไมนอยกวารอยละ 

50 เนื่องจากบริษัทฯ ตองสํารองเงินสดสําหรับการลงทุนตอเนื่องตามแผนธุรกิจของบริษัทฯ และเพื่อสํารองไวเปน

เงินทุนหมุนเวียนตอไป 
 
รายละเอียดเปรียบเทียบการจายเงินปนผลของป 2557 และป 2558 ซึ่งเสนองดจาย ทางบริษัทฯ ไดแจงใหผูถือหุน

ทราบแลวในหนังสือเชิญประชุม  หนา 3   

และประธานฯ ไดเปดโอกาสใหท่ีประชุมไดซักถามในรายละเอียดของวาระน้ี 

 

คุณแกวขวัญ เลิศรัชตากร ผูถือหุนรายยอย สอบถามวา การจัดสรรเงินกําไรเปนทุนสํารองตามกฎหมายหากคร้ังนี้สํารองไว

รอยละ 5 คร้ังถัดไปอีกรอยละ 10 จะทําใหบริษัทมีเงินสํารองตามกฎหมายรอยละ 15 ใชหรือไม และบริษัทมีกําไร 139 
ลานบาท เหตุใดจึงงดจายเงินปนผล 

 
คุณพิชญ โพธารามิก ประธานกรรมการ ตอบคําถามวา ปจจุบันธุรกิจรวมของบริษัทยังขาดทุน โดยเฉพาะธุรกิจทีวี จึงตอง

สํารองเงินไวสําหรับการชําระคาใบอนุญาต และคาใชจายตางๆ จึงงดจายเงินปนผลในปท่ีผานมา ท้ังนี้ผลประกอบการ

โดยรวมในปนี้ดีขึ้นคอนขางมาก เม่ือใดท่ีท้ังกลุมบริษัท โมโน มีกําไร ทางบริษัทตองพิจารณาเรื่องการจายปนผลแนนอน 
 
คุณพรรณี วรวุฒิจงสถิต ประธานกรรมการตรวจสอบ กลาวเสริมวา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด ถาบริษัทมี

กําไรจะตองสํารองตามกฎหมายรอยละ 5 ของกําไรประจําป ซึ่งทางบริษัทสํารองมาทุกป และปนี้บริษัทไดสํารองจนครบ

รอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแลว หากทางบริษัทไมไดมีการเพ่ิมทุนจดทะเบียนอีกก็ไมตองสํารองเพ่ิมเติม 
 

ไมมีผูถือหุนซักถามขอสงสัยใดๆ เพ่ิมเติมอีก ประธานฯ จึงขอเสนอใหท่ีประชุมลงมติ 

 
มติของที่ประชุม 
ท่ีประชุมผูถือหุนไดพิจารณาแลวมีมติอนุมัติจัดสรรเงินกําไรสุทธิเปนทุนสํารองตามกฎหมาย  และงดจายเงินปนผล

ประจําป 2558 ตามรายละเอียดขางตนท่ีเลขานุการบริษัทฯ แจงไวทุกประการ  ดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่ง

มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน มติท่ีประชุมเปนดังนี้ 

 

มติ 
จํานวนเสียง

(1 หุน = 1 เสียง) 
รอยละของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุน
ที่เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดวย 2,580,460,866 100.0000 

2. ไมเห็นดวย                 500    0.0000 

3. งดออกเสียง                     0 - 

4. บัตรเสีย                     0 - 

รวม 206 ราย 2,580,461,366 - 
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วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัท  และกําหนดคาตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจําป 

2559 
เลขานุการบริษัทฯ  แจงวาเพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด มาตรา 120  ซึ่งกําหนดวา ใหท่ีประชุม     

ผูถือหุนสามัญประจําป แตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกป ในการแตงตั้งผูสอบ

บัญชี  จะแตงตั้งผูสอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได และโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการบริษัทฯ 

ไดพิจารณาแลว  เห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุมสามัญผูถือหุน  พิจารณาอนุมัติใหแตงต้ังผูสอบบัญชีจากบริษัทสํานักงาน    

อีวาย จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2559 ตามรายชื่อตอไปน้ี 

 1. นายศุภชัย ปญญาวัฒโน  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต   เลขทะเบียนท่ี 3930   หรือ  

2. นางสาวศิราภรณ  เอ้ืออนันตกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาต   เลขทะเบียนท่ี 3844   หรือ 
3. นางสาวกรองแกว ลิมปกิตติกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาต   เลขทะเบียนท่ี 5874 

 

อนึ่ง   นายศุภชัย ปญญาวัฒโน เคยเปนผูลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอย ในป 2556 ถึง ป 2558 

รวม 3 ป โดยปฏิบัติหนาท่ีไดเปนอยางดีตลอดมา สวนนางสาวศิราภรณ เอ้ืออนันตกุล และนางสาวกรองแกว ลิมปกิตติกุล 

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 2559 เปนจํานวนเงินไมเกิน 1,200,000บาท ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากป 2558 จํานวน 40,000 บาท 

หรือคิดเปนการเพ่ิมขึ้นรอยละ 3.45  เนื่องจากปริมาณงานสอบทาน และงานตรวจสอบของบริษัทฯ เพ่ิมข้ึน สําหรับ

คาบริการอ่ืนๆ ในรอบปท่ีผานมา บริษัทฯ ไมมีการรับบริการอ่ืนจากสํานักงานสอบบัญชีท่ีผูสอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือ

กิจการท่ีเก่ียวของกับผูสอบบัญชีและสํานักงานสอบบัญชีท่ีผูสอบบัญชีสังกัด  และเพ่ือประโยชนสําหรับผูถือหุน   บริษัทฯ 

ไดจัดสงประวัติโดยยอของผูสอบบัญชีท้ัง 3 ทาน  รายละเอียดปรากฎตามสิ่งท่ีสงมาดวย 4.  หนาท่ี 32  ของหนังสือเชิญ

ประชุม  

 
และประธานฯ ไดเปดโอกาสใหท่ีประชุมไดซกัถามในรายละเอียดของวาระน้ี 

 

ไมมีผูถือหุนซักถามขอสงสัยใดๆ  ประธานฯ จึงขอเสนอใหท่ีประชุมลงมติ 
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มติของที่ประชุม 
ท่ีประชุมผูถือหุนอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ตามรายชื่อขางตน เปนผูสอบบัญชีของ

บริษัทฯ ประจําป 2559 และอนุมัติกําหนดคาตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจําป 2559 เปนจํานวนเงินไมเกิน 

1,200,000 บาท ดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดการออกเสียง

ลงคะแนน  มติท่ีประชุมเปนดังนี้ 
 

 

 

มติ 
จํานวนเสียง

(1 หุน = 1 เสียง) 
รอยละของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุน
ที่เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดวย 2,580,461,366                        100.0000 

2. ไมเห็นดวย                    0   0.0000 

3. งดออกเสียง                    0 - 

4. บัตรเสีย                    0 - 

ราย 206 ราย            2,580,461,366 - 

 
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ สําหรับป 2559 
เลขานุการบริษัทไดแจงตามขอบังคับบริษัท ขอ     17  กําหนดให “ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกคร้ังให

กรรมการออกจากตําแหนงหนึ่งในสาม (1/3) ของจํานวนกรรมการในขณะนั้น ถาจํานวนกรรมการจะแบงใหตรงเปนสาม

สวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนท่ีใกลท่ีสุดกับสวนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซี่งพนจากตําแหนงอาจไดรับเลือกใหกลับ

เขาดํารงตําแหนงอีกก็ได กรรมการท่ีตองออกจากตําแหนงในปแรกและปท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ใหจับสลาก

กัน สวนปหลัง ๆ ตอไป ใหกรรมการคนท่ีอยูในตําแหนงนานท่ีสุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง”  ปจจุบันบริษัทฯ มี

กรรมการทั้งหมด 9 ทาน ดังนั้น จึงมีกรรมการ 3 ทานท่ีดํารงตําแหนงนานท่ีสุดเปนผูออกจากตําแหนง โดยกรรมการท่ี

ตองออกจากตําแหนงตามวาระในครั้งนี้  มีดังนี้  

 1. นายพิชญ โพธารามิก   

 2. นายปรีชา ลีละศิธร 

 3. นายเกรียงศักดิ์  เธียรนุกุล 

 

คณะกรรมการไดพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนแลว  เห็นสมควรเสนอใหท่ี

ประชุมผูถือหุน พิจารณาเลือกตั้งกรรมการท่ีออกตามวาระ  กลับเขาดํารงตําแหนงตามเดิมตอไปอีกวาระหนึ่งเนื่องจาก

กรรมการทั้ง 3 ทาน เปนผูมีคุณสมบัติเหมาะสม  มีความรู ความสามารถ และประสบการณอันเปนประโยชนตอการ

ดําเนินงานของบริษัทฯ 

 

สําหรับขอมูลและประวัติของกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระ  และไดรับการเสนอชื่อกลับเขาดํารงตําแหนงใหม  

บริษัทฯ ไดจัดสงใหแกทานผูถือหุนแลว  โดยมีรายละเอียดตามสิ่งท่ีสงมาดวย 5.  หนาท่ี 35 ถึง หนาท่ี 37  ของหนังสือ

เชิญประชุม 

 

และ สําหรับการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตองออกตามวาระ ทานผูถือหุนสามารถออกเสียง

เลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคลได  โดยใชหลักเกณฑ และวิธีการตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 16   

 
และประธานฯ ไดเปดโอกาสใหท่ีประชุมไดซักถามในรายละเอียดของวาระน้ี 
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คุณแกวขวัญ เลิศรัชตากร ผูถือหุนรายยอย เสนอใหกรรมการท้ังสามทานออกจากหองประชุมกอนลงมติ 
 
คุณนิตยา เกียรติเสรีกุล ท่ีปรึกษากฎหมาย ชี้แจงวา ในวาระน้ีไมมีขอกฎหมายกําหนดวาตองใหกรรมการท่ีออกจาก

ตําแหนงตามวาระออกจากหองประชุม รวมถึงไมไดมีขอกําหนดหามผูถือหุนท่ีเปนกรรมการลงมติในการเลือกกรรมการ

หรือตนเองกลับเขามาดํารงตําแหนง ซึ่งเปนไปตามมาตรา 70 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด ท้ังนี้ คุณพิชญยัง

ทําหนาท่ีในฐานะเปนประธานท่ีประชุมเพ่ือใหการประชุมเปนไปดวยความเรียบรอย 

 

คุณพรรณี วรวุฒิจงสถิต ประธานกรรมการตรวจสอบ กลาวเสริมวา ทางบริษัทมีกฎกติกาภายใน ในการลงมติของ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน และการลงมติของคณะกรรมการบริษัท หากเปนกรรมการท่ีออกตามวาระ

กรรมการทานนั้นจะงดออกเสียงในวาระของตนเอง และในกรณีนี้บริษัทไดปฏิบัติตามกฎหมายอยางถูกตอง 
 
ไมมีผูถือหุนซักถามขอสงสัยใดๆ เพ่ิมเติมอีก    ประธานฯ จึงขอเสนอใหท่ีประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล 

 

มติของที่ประชุม 
ท่ีประชุมผูถือหุนอนุมัติ เลือกตั้งกรรมการตามวาระท้ัง 3 ทาน กลับเขาดํารงตําแหนงตามเดิมตอไปอีกวาระหนึ่ง  ดวย

คะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน   มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง

กรรมการแตละรายโดยมีมติท่ีประชุมเปนดังนี้ 

 

1. นายพิชญ โพธารามิก    ตําแหนง กรรมการ 

      รวม ( 208 ราย)  จํานวนเสียงรวมเทากับ 2,580,533,866 เสียง 
เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง บัตรเสีย

จํานวนหุน % จํานวนหุน % จํานวนหุน % จํานวนหุน %

2,580,533,366 100.0000 500 0.0000 0 - 0 -

 

 

2. นายปรีชา ลีละศิธร   ตําแหนง  กรรมการอิสระ 

      รวม ( 208 ราย)  จํานวนเสียงรวมเทากับ 2,580,533,866 เสียง 

เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง บัตรเสีย
จํานวนหุน % จํานวนหุน % จํานวนหุน % จํานวนหุน %

2,580,533,366 100.0000 500 0.0000 0 - 0 -

 

 

3. นายเกรียงศักดิ์  เธียรนุกุล    ตําแหนง  กรรมการอิสระ 

      รวม ( 208 ราย)  จํานวนเสียงรวมเทากับ 2,580,533,866 เสียง 

เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง บัตรเสีย
จํานวนหุน % จํานวนหุน % จํานวนหุน % จํานวนหุน %

2,580,533,366 100.0000 500 0.0000 0 - 0 -
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วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการ สําหรับป 2559 
เลขานุการบริษัทฯ แจงตอท่ีประชุมวา ในป 2558 ท่ีประชุมผูถือหุนอนุมัติกําหนดคาตอบแทนตามตําแหนง  และคา

บําเหน็จของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดตางๆ ของบริษัทฯ เปนจํานวนเงินไมเกิน 7,000,000 บาท และ

สําหรับป 2559 นี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนของบริษัทฯ ไดพิจารณาคาตอบแทนกรรมการและ

คณะอนุกรรมการชุดตางๆ ของบริษัทอยางรอบคอบ โดยเปรียบเทียบอางอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึง

พิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตของผลการดําเนินงานของบริษัทฯ รวมท้ังภาระหนาท่ีและความ

รับผิดชอบ    เห็นสมควรกําหนดคาตอบแทนตามตําแหนงและคาบําเหน็จของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ       

ชุดตางๆ สําหรับป 2559  เปนจํานวนเงินไมเกิน 7,000,000 บาท ซึ่งเทากับป 2558 คณะกรรมการบริษัทฯ   

เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถือหุน เพ่ือพิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนและคาบําเหน็จของคณะกรรมการและ

คณะอนุกรรมการชุดตางๆ ประจําป 2559  เปนจํานวนเงินไมเกิน 7,000,000 บาท  โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

 
 

ตําแหนง คาตอบแทนกรรมการตอเดือน(บาท) สําหรับป 2559
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 2559 เปนจํานวนเงินไมเกิน 7,000,000 บาท ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของผูถือหุนซึ่งมา

ประชุม มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน มติท่ีประชุมเปนดังนี้ 

 

 

 

 

 

 



สิ่งท่ีสงมาดวย 1. 

 

-24- 

 

มติ 
จํานวนเสียง

(1 หุน = 1 เสียง) 
รอยละของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุน

ที่เขารวมประชุม 
1. เห็นดวย 2,580,533,966                          100.0000 

2. ไมเห็นดวย                    0    0.0000 

3. งดออกเสียง                    0          0.0000 

4. บัตรเสีย                    0    0.0000 

รวม 209 ราย 2,580,533,966 100.0000 

 
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติใหลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 492,799,997.50 บาท เปน 

466,999,997.50 บาท 
เลขานุการบริษัทฯ  แจงวาท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 

25,800,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 492,799,997.50 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหมจํานวน 

466,999,997.50 บาท โดยการตัดหุนจดทะเบียนท่ียังไมไดนําออกจําหนายจํานวน 258,000,000 หุน ซึ่งมีมูลคาท่ี    

ตราไวหุนละ 0.10 บาท เนื่องจากเปนหุนคงเหลือจากการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนแบบมอบอํานาจท่ัวไป (General 

Mandate) ท่ีอนุมัติใหออกและเสนอขายในการประชุมสามัญประจําป 2558 และจะสิ้นสุดอายุการจัดสรรในการประชุม

สามัญประจําป 2559 

 

ไมมีผูถือหุนซักถามขอสงสัยใดๆ   ประธานฯ จึงขอเสนอใหท่ีประชุมลงมติ 

  

มติของที่ประชุม 
ท่ีประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 25,800,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 

492,799,997.50 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหมจํานวน 466,999,997.50 บาท  โดยการตัดหุนจดทะเบียนท่ียังไมได

นําออกจําหนายจํานวน 258,000,000 หุน ซึ่งมีมูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.10 บาท ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน  4 

ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนมติท่ี

ประชุมเปนดังนี ้

 

มติ 
จํานวนเสียง

(1 หุน = 1 เสียง) 
รอยละของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุน

ที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
1. เห็นดวย 2,580,534,666   100.0000 

2. ไมเห็นดวย                    0             0.0000 

3. งดออกเสียง                    0            0.0000 

4. บัตรเสีย                    0      0.0000 

รวม 211 ราย 2,580,534,666   100.0000 

 
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ  ขอ 4     เพ่ือใหสอดคลองกับการลดทุนจด

ทะเบียน 
เลขานุการบริษัทฯ  แจงตอท่ีประชุมวาท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของ

บริษัทฯ ขอ 4 เพ่ือใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียน เปนดังนี้ 
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“ ขอ 4.  ทุนจดทะเบียน จํานวน                 466,999,997.50  บาท  (สี่รอยหกสิบหกลานเกาแสนเกาหม่ืนเกาพันเกา 

                          รอยเกาสิบเจ็ดบาทหาสิบสตางค) 

  แบงออกเปน            4,669,999,975หุน      (สี่พันหกรอยหกสิบเกาลานเกาแสนเกาหม่ืนเกา 

      พันเการอยเจ็ดสิบหาหุน) 

  มูลคาหุนละ     0.10  บาท    (สิบสตางค)  

 โดยแยกออกเปน     

  หุนสามัญ                4,669,999,975 หุน    (สี่พันหกรอยหกสิบเกาลานเกาแสนเกาหม่ืนเกา 

           พันเการอยเจ็ดสิบหาหุน)  

  หุนบุริมสิทธิ                    - หุน ” 

 
 ท้ังนี้    มอบอํานาจใหกรรมการผูมีอํานาจลงนามของบริษัท และ/หรือ บุคคลท่ีกรรมการผูมีอํานาจของบริษัทมอบหมาย

เปนผูมีอํานาจในการจดทะเบียนแกไขหนังสือบริคณหสนธิท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชยมีอํานาจแกไขและ

เพ่ิมเติมถอยคํา หรือดําเนินการใดๆ เพ่ือใหเปนไปตามคําสั่งของนายทะเบียน 

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 

ที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
1. เห็นดวย 2,580,534,666                             100.0000 

2. ไมเห็นดวย                   0           0.0000 

3. งดออกเสียง                   0          0.0000 

4. บัตรเสีย                   0    0.0000 

รวม 211 ราย 2,580,534,666 100.0000 
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วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติให เ พ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ  จาก  466,999,997.50 บาท  เปน  
498,499,997.50 บาท   

เลขานุการบริษัทฯ  แจงวาท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได มีมติอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนอีกจํานวน 

31,500,000 บาท แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 315,000,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.10 บาท จากทุน       

จดทะเบียนเดิม 466,999,997.50 บาท  เปนทุนจดทะเบียนจํานวน 498,499,997.50 บาท แบงออกเปนหุนสามัญ 

จํานวน 4,984,999,975 หุน มูลคาหุนท่ีตราไวหุนละ 0.10 บาท เพ่ือเพ่ิมทุนการจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบกําหนด

วัตถุประสงคในการใชเงินทุน และแบบมอบอํานาจท่ัวไป (General Mandate)   

รายละเอียดของการเพ่ิมทุนแบงออกเปน 
1. การเพ่ิมทุนแบบมอบอํานาจท่ัวไป(General Mandate) จํานวน 26,500,000 บาท (ย่ีสิบหกลานหาแสนบาท)      

มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.10 บาท (สิบสตางค) เพ่ือเสนอขายแกบุคคลในวงจํากัด โดยการออกและเสนอขายหุน

สามัญของบริษัทจํานวน 265,000,000 หุน (สองรอยหกสิบหาลานหุน) มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.10 บาท (สิบ

สตางค) เสนอขายแกบุคคลในวงจํากัดกําหนดราคาเสนอขายไมต่ํากวารอยละ 90 (เกาสิบ) ของราคาตลาดถัวเฉลี่ย

ของหุน  

 

ท้ังนี้ มอบหมายใหคณะกรรมการบริษัท มีอํานาจพิจารณาเสนอขายหุนเพ่ิมทุนในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได และ

การจัดสรรหุนเพ่ิมทุนใหแกบุคคลในวงจํากัด จะไมเกินกวารอยละ 10 ของทุนชําระแลว ณ วันท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ มี

มติใหเพ่ิมทุน รวมถึงการกําหนดราคาเสนอขาย วัน เวลาเสนอขาย และรายละเอียดเงื่อนไขตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการ

จัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุน   
 

สําหรับขอมูลปรากฏอยูในแบบรายงานการเพ่ิมทุน หรือ F53-4 ซึ่งบริษัทฯ ไดจัดสงใหแกทานผูถือหุนแลว โดยมี

รายละเอียดดังปรากฎตาม สิ่งท่ีสงมาดวย 6. หนา 38 ถึง หนา 49 ของหนังสือเชิญประชุม 
 

ในการกําหนดราคาเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนแบบมอบอํานาจท่ัวไป (General Mandate) ใหกับบุคคลในวงจํากัด  

คณะกรรมการบริษัท จะพิจารณากําหนดราคาเสนอขายโดยเปนไปเพ่ือประโยชนสูงสุดของบริษัท และผูถือหุนโดย

บริษัท จะปฏิบัติตามหลักเกณฑดังนี้ 

(1) การจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนใหแกบุคคลในวงจํากัดนี้จะไมเปนการจัดสรรใหแกบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันตาม

ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ี ทจ. 21/2551 เร่ืองหลักเกณฑในการทํารายการที่เก่ียวโยงกัน 

(รวมถึงท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เร่ือง        

การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546 

(2) การจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนใหแกบุคคลในวงจํากัดนี้จะไมเปนการเสนอขายหุนในราคาต่ําตามประกาศ

คณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยการขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนท่ีออกใหม (รวมถึงท่ีมี

การแกไขเพ่ิมเติม)  

ราคาเสนอขาย จะใชราคาตลาดซึ่งเปนไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทจ.72/2558 เร่ือง 

การอนุญาตใหบริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุนท่ีออกใหมตอบุคคลในวงจํากัด  กําหนดราคาเสนอขายไมต่ํา

กวารอยละ 90 ของราคาตลาด โดย “ราคาตลาด” หมายถึง ราคาปดถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุน MONO 

ในตลาดหลักทรัพยฯ ยอนหลังไมนอยกวาเจ็ดวันทําการติดตอกัน แตไมเกินสิบหาวันทําการติดตอกันกอน

วันกําหนดราคาเสนอขาย 
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2. การเพ่ิมทุนแบบกําหนดวัตถุประสงคในการใชเงินทุน จํานวน 5,000,000 บาท (หาลานบาท) มูลคาท่ีตราไวหุนละ 

0.10 บาท (สิบสตางค) เพ่ือเสนอขายแกนายวิสูตร  พูลวรลักษณ ซึ่งเปนบุคคลในวงจํากัด โดยการออกและเสนอ

ขายหุนสามัญของบริษัทจํานวน 50,000,000 หุน (หาสิบลานหุน) มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.10 บาท (สิบสตางค) 

เพ่ือใชชําระคาตอบแทนในการเขาทํารายการไดมาซึ่งสินทรัพย       โดยการเขาซื้อลิขสิทธ์ิภาพยนตร จํานวน 30 

เร่ือง และบทภาพยนตร จํานวน 29 เร่ือง จากนายวิสูตร  พูลวรลักษณ  เนื่องจากการเพ่ิมทุนคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค

เพ่ือนําหุนสามัญเพ่ิมทุนไปชําระคาลิขสิทธ์ิภาพยนตร และบทภาพยนตร ใหแกนายวิสูตร  พูลวรลักษณ  

คณะกรรมการรับรองวา ในการพิจารณาและตรวจสอบขอมูลของนายวิสูตร  พูลวรลักษณ คณะกรรมการได

ดําเนินการดวยความระมัดระวัง และเห็นวานายวิสูตร  พูลวรลักษณ เปนผูท่ีมีศักยภาพ มีความรู ความสามารถ        

มีประสบการณและความเชี่ยวชาญในวงการภาพยนตร  ซึ่งจะเปนประโยชนกับธุรกิจภาพยนตรของกลุมบริษัทเปน

อยางย่ิง 

สําหรับขอมูลมีรายละเอียดปรากฎตาม  สิ่งท่ีสงมาดวย 6. แบบรายงานการเพ่ิมทุน (F53-4) หนา38 ถึงหนา 49  

สิ่งท่ีสงมาดวย 7.  สารสนเทศการจัดสรรหุนเพ่ิมทุนใหบุคคลในวงจํากัด หนา 50 ถึงหนา 59 สิ่งท่ีสงมาดวย 8. 

สารสนเทศเก่ียวกับการไดมาซึ่งสินทรัพย หนา 60 ถึงหนา 64 ของหนังสือเชิญประชุม 

 

บริษัทกําหนดราคาเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนโดยอางอิงราคาตลาดท่ีไมต่ํากวารอยละ 90 ของราคาตลาดถัวเฉลี่ย

ของหุน (ซึ่งใชราคาถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักของหุนตั้งแตวันท่ี 19 กุมภาพันธ 2559 ถึงวันท่ี 3  มีนาคม  2559) ซึ่ง

เทากับราคาหุนละ 2.03 บาท และไดมีการตกลงกันระหวางบริษัท ซึ่งเปนผูซื้อ และนายวิสูตร  พูลวรลักษณ  

เจาของลิขสิทธ์ิภาพยนตร จํานวน 30 เร่ือง และบทภาพยนตรจํานวน 29 เร่ือง ซึ่งเปนผูขาย   ท้ังนี้ราคาเสนอขาย

ดังกลาว เปนไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทจ.72/2558 เร่ือง การอนุญาตใหบริษัทจดทะเบียน

เสนอขายหุนท่ีออกใหมตอบุคคลในวงจํากัด หมวด 2 การเสนอขายหุนท่ีผูถือหุนมีมติกําหนดราคาเสนอขายชัดเจน 

ซึ่ง “ราคาตลาด” หมายถึง ราคาปดถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุน MONO ในตลาดหลักทรัพยฯ ยอนหลัง 9 วันทํา

การติดตอกัน กอนวันท่ีคณะกรรมการบริษัท มีมติใหเสนอวาระตอท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 เพ่ือขอ

อนุมัติใหบริษัท เสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนแบบเฉพาะเจาะจงแกบุคคลในวงจํากัด โดยเปนราคาที่คํานวณระหวาง

วันท่ี 19 กุมภาพันธ 2559 ถึง วันท่ี 3 มีนาคม 2559 ซึ่งเทากับ 2.03 บาทตอหุน 
 

มีผลกระทบแยกเปนกรณีดังนี้ 

    1.  มีผลกระทบตอการลดลงของสัดสวนการถือหุน (Control Dilution) และการลดลงของราคา (Price Dilution) 

เพียงรอยละ 1.56 และรอยละ 0 ตามลําดับ สําหรับกรณีท่ีไมมีการแปลงสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ และไมมี

การเพ่ิมทุนแบบ General Mandate    

2.  มีผลกระทบตอการลดลงของสัดสวนการถือหุน (Control Dilution) และการลดลงของราคา (Price Dilution) 

เพียงรอยละ 1.44 และรอยละ 0.75 ตามลําดับ สําหรับกรณีท่ีไมมีการแปลงสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ และมี

การเพ่ิมทุนแบบ General Mandate ท้ังจํานวน       

3. มีผลกระทบตอการลดลงของสัดสวนการถือหุน (Control Dilution) และการลดลงของราคา (Price Dilution) 

เพียงรอยละ 1.06 และรอยละ 0.07 ตามลําดับ สําหรับกรณีท่ีมีการแปลงสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ครบท้ัง

จํานวน และไมมีการเพ่ิมทุนแบบ General Mandate  

4. มีผลกระทบตอการลดลงของสัดสวนการถือหุน (Control Dilution) และการลดลงของราคา (Price Dilution) 

เพียงรอยละ 1.00 และรอยละ 0.93 ตามลําดับ สําหรับกรณีท่ีมีการแปลงสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ครบท้ัง

จํานวน และมีการเพ่ิมทุนแบบ General Mandate ท้ังจํานวน 
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ซึ่งคณะกรรมการบริษัท  พิจารณาแลวมีความเห็นวามีความคุมคาและยังเปนการรักษาและเพ่ิมสภาพคลองทางการเงิน

ใหกับบริษัท  

โดยมีวัตถุประสงคของการเพ่ิมทุนในคร้ังนี้ ดังนี้  

1 กรณีการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนแบบกําหนดวัตถุประสงคในการใชเงินทุน  

1.1  เพ่ือใชชําระคาตอบแทนในการเขาทํารายการไดมาซึ่งสินทรัพย โดยการเขาซื้อลิขสิทธ์ิภาพยนตร จํานวน 30 เร่ือง     

       และบทภาพยนตร จํานวน 29 เร่ือง จากนายวิสูตร พูลวรลักษณ 
 

ท้ังนี้ คณะกรรมการบริษัท ไดมีการพิจารณาแลว  และมีความเห็นวาการเขาซื้อลิขสิทธ์ิภาพยนตร จํานวน 30 

เร่ือง และบทภาพยนตรจํานวน 29 เร่ือง(รายละเอียดตามสิ่งท่ีสงมาดวย 8.) ท่ีมีมูลคา 103,000,000 บาท เปน

ราคาท่ีสมเหตุสมผลเนื่องจากบริษัท อางอิงมูลคาสิ่งตอบแทนจากการประเมินมูลคาลิขสิทธ์ิภาพยนตร จํานวน 30 

เร่ือง ดวยวิธีพิจารณาจากรายได (Income Approach) แบบ Direct Capitalization Method หรือ Income 

Capitalization Method มีอัตราทุน (Capitalization Rate)
1
 ท่ี 5.50% คิดมูลคารวมได 98,200,000 บาท และ 

 

บทภาพยนตร จํานวน 29 เร่ือง ดวยวิธีพิจารณาจากราคาตลาด (Market Approach) ไดมูลคารวม 4,800,000 

บาท รวมมูลคาท้ังสิ้น 103,000,000 บาท ซึ่งไดมีการประเมินมูลคาโดยบริษัท 15 ท่ีปรึกษาธุรกิจ จํากัด  ซึ่งเปน

บริษัทท่ีมีรายชื่อเปนบริษัทประเมินมูลคาทรัพยสินและผูประเมินหลักท่ีไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.   
 

1.2 เพ่ือรักษาและเพ่ิมสภาพคลองทางการเงินของบริษัท  ท้ังนี้ในป 2559 บริษัท ตั้งงบประมาณในการจัดซื้อ Content  

ประเภทตางๆ อยูท่ีประมาณ  600,000,000 บาท ถึง 800,000,000 บาท เพ่ือรองรับการเติบโตของชองทีวี

ดิจิตอล MONO29 ทีวีดาวเทียม MonoPlus และบริการดูหนังออนไลนแบบบอกรับสมาชิก Monomaxxx.com  

และสงเสริมใหบริษัท สามารถนําเสนอบริการเพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคาไดครบวงจรย่ิงขึ้น  ซึ่งจะเปน

ประโยชนกับบริษัท ในระยะยาว  ท้ังนี้คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นวาการลงทุนซื้อ Content อยางตอเนื่องจะ

สงผลทําใหชองทีวีดิจิตอล MONO29 มี Rating ท่ีเพ่ิมสูงขึ้นอยางตอเนื่อง  ปจจุบันชองทีวีดิตอล MONO29 

ขอมูล ณ เดือนกุมภาพันธ 2559  มี TV Rating ติดอันดับ 1 ใน 4  ท้ังในสวนของกรุงเทพและท่ัวประเทศ มี TV 

Rating เทากับ 0.756 และ 0.660 ตามลําดับ ซึ่งเพ่ิมสูงขึ้นเม่ือเปรียบเทียบกับขอมูลเดือนกุมภาพันธ 2558 ใน

สวนของกรุงเทพและท่ัวประเทศ ท่ีมี TV Rating เทากับ 0.422 และ 0.303 ตามลําดับ หรือคิดเปนอัตราการ

เพ่ิมขึ้นรอยละ 79  และ 118 ตามลําดับ  จากรายงานของ AGB Nielsen สงผลทําใหบริษัท มีรายไดคาโฆษณาท่ี

เติบโตขึ้นจาก 609 ลานบาทในป 2558 และคาดการณวาจะเพ่ิมเปน 1,500 ลานบาทในป 2559 หรือคิดเปน

การเพ่ิมขึ้นในอัตรารอยละ146 โดยไมมีผลกระทบในดานลบตอการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะ

การเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท อันเนื่องจากการเพ่ิมทุนและการดําเนินการตามแผนการใชเงินดังกลาวนี้    

 

 

 

 

อัตราทุน (Capitalization Rate)
1
  คืออัตราสวนที่ใชในการแปลงรายไดเปนมูลคาทุน / อัตราผลตอบแทนที่ใชในการหามูลคาทุน ณ 

วันที่กําหนด จากรายไดสุทธิตอปอันเกิดจากการลงทุนน้ัน 
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คณะกรรมการบริษัทฯ  มีมติเห็นชอบตอการเพ่ิมทุนและการจัดสรรหุนเพ่ิมทุนแกบุคคลในวงจํากัดคร้ังนี้ โดยมี

ความเห็นวาราคาเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุน   และนายวิสูตร  พูลวรลักษณ   ซึ่งเปนบุคคลท่ีไดรับการจัดสรรหุน

สามัญเพ่ิมทุนนั้น  มีความเหมาะสมและเปนไปเพ่ือประโยชนสูงสุดของผูถือหุน  จึงมีมติใหเสนอตอท่ีประชุมผูถือ

หุนพิจารณาอนุมัติตอไป     

 

ท้ังนี้ มอบอํานาจใหกรรมการผูมีอํานาจลงนามของบริษัท และหรือ บุคคลท่ีกรรมการผูมีอํานาจของบริษัท 

มอบหมายเปนผูมีอํานาจในการพิจารณากําหนดรายละเอียด เงื่อนไข และดําเนินการใดๆ ท่ีเก่ียวกับการออกและ

เสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุน เชน ราคา ระยะเวลาการจองซื้อ การชําระเงินคาหุน รายละเอียดการเสนอขาย วิธีการ

จัดสรร พรอมท้ังใหอํานาจในการพิจารณา หรือกําหนดรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับการจัดสรร ลงนามใน

เอกสารตางๆ ท่ีเก่ียวของ รวมท้ังดําเนินการตางๆ อันจําเปนและสมควรอันเก่ียวเนื่องกับการอออกและเสนอขายหุน

สามัญเพ่ิมทุนในคร้ังนี้ โดยรวมถึงการขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพยตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย

และตลาดหลักทรัพยฯ การนําหุนสามัญเพ่ิมทุนเขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย และใหขอมูลเอกสารหลักฐานตอกระทรวงพาณิชย และหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

    

2 กรณีการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนแบบมอบอํานาจท่ัวไป (General Mandate) 

เพ่ือใหบริษัท มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอในการดําเนินธุรกิจปกติและขยายธุรกิจ สงเสริมสภาพคลอง และโครงสราง

เงินลงทุนท่ีเหมาะสมของบริษัท 

     

ท้ังนี้  ในป 2559  บริษัท ตั้งงบประมาณในการจัดซื้อ Content  ประเภทตางๆ อยูท่ีประมาณ  600,000,000 บาท 

ถึง 800,000,000 บาท  เพ่ือรองรับการเติบโตของชองทีวีดิจิตอล MONO29 ทีวีดาวเทียมMonoPlus และบริการดู

หนังออนไลนแบบบอกรับสมาชิก Monomaxxx.com โดยไมมีผลกระทบตอการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจน

ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท อันเนื่องจากการเพ่ิมทุนและการดําเนินการตามแผนการใชเงินดังกลาว  

ดังนั้น บริษัท จึงขออนุมัติเพ่ิมทุนในครั้งนี้  และในการกําหนดราคาเสนอขาย จะใชราคาตลาดซึ่งเปนไปตามประกาศ

คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทจ.72/2558 เร่ือง การอนุญาตใหบริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุนท่ีออกใหมตอ

บุคคลในวงจํากัด กําหนดราคาเสนอขายไมต่ํากวารอยละ 90 ของราคาตลาด โดย “ราคาตลาด” หมายถึง ราคาปดถัว

เฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุน MONO ในตลาดหลักทรัพยฯ ยอนหลังไมนอยกวาเจ็ดวันทําการติดตอกัน แตไมเกินสิบหา

วันทําการติดตอกันกอนวันกําหนดราคาเสนอขาย 

 

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นวาการออกหุนเพ่ิมทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) ทําใหบริษัท 

รักษาและเพ่ิมสภาพคลองทางการเงินของบริษัท โดยสามารถระดมทุนไดภายในระยะเวลาอันสั้น เพ่ือใหมีเงินทุน

หมุนเวียนเพียงพอในการดําเนินธุรกิจปกติ  และรองรับการขยายธุรกิจ 
 

 

ท้ังนี้  การเสนอขายสําหรับการเพ่ิมทุนแบบมอบอํานาจท่ัวไป  (General Mandate) บริษัท จะดําเนินการจัดสรรหุนสามัญ

เพ่ิมทุนใหแกบุคคลในวงจํากัดใหแลวเสร็จภายในวันท่ีบริษัทจัดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปของบริษัทใน      

คร้ังถัดไป หรือภายในวันท่ีกฎหมายกําหนดใหตองจัดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปในครั้งถัดไป แลวแตวันใด   

จะถึงกําหนดกอน  และการเสนอขายสําหรับการเพ่ิมทุนแบบกําหนดวัตถุประสงคในการใชเงินทุน  บริษัทจะดําเนินการ

ใหแลวเสร็จภายใน 3 เดือน นับจากวันท่ีไดรับมติจากผูถือหุน     
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โดยบริษัท ไดดําเนินการตามขั้นตอนโดยผานมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 2/2559 เม่ือวันท่ี 4 มีนาคม 

2559  และไดแจงสารสนเทศรายละเอียดของหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 ผานระบบ SET Portal 

เปนท่ีเรียบรอยแลว ตั้งแตวันท่ี 25 มีนาคม 2559 ท่ีผานมา พรอมท้ังไดสงเอกสาร Pre Process ใหสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยพิจารณาเปนท่ีเรียบรอยกอนนําสงเอกสารประกอบการประชุมใหกับ

ผูถือหุนเพ่ือพิจารณา  โดยหากบริษัท ไดรับมติอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุน ก็จะดําเนินการย่ืนคําขออนุญาตตอสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย สําหรับกรณีการเพ่ิมทุนแบบกําหนดวัตถุประสงคในการใชเงินทุน 

ซึ่งใชเวลาพิจารณาประมาณ 5 วัน นับจากวันท่ีย่ืนคําขอฯ 
 
จึงเสนอตอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

และประธานฯ ไดเปดโอกาสใหท่ีประชุมไดซักถามในรายละเอียดของวาระน้ี 

 

นายสุวิทย ไชยอํานาจ ผูถือหุนรายยอย สอบถามวา บทภาพยนตรท่ีซื้อมา มีคุณวิสูตร พูลวรลักษณ เปนผูกํากับท้ังหมด

หรือไมและบริษัทไดมีการทําสัญญาใหวิสูตร เปนผูกํากับดวยหรือไม และเปาหมายยอดรายไดท่ีบริษัทเคยต้ังไว 3,000 

ลานบาทคาดวาจะทําไดตามเปาหมายหรือไมหลังจากท่ีผานไตรมาสแรกแลว รวมถึงปนี้ธุรกิจทีวีดิจิตอลคอนขางแขงขันกัน

รุนแรงบริษัทมีกลยุทธอยางไรท่ีจะขึ้นสูอันดับท่ี 3  
 

คุณซัง โด ลี ประธานเจาหนาท่ีบริหาร ตอบคําถามวา บทภาพยนตรท่ีไดมานั้นมีคุณวิสูตรเปน Executive Producer ซึ่งทาง
บริษัทมีความยินดีท่ีไดคุณวิสูตรมารวมงาน โดยคุณวิสูตรมีประสบการณในวงการภาพยนตรมาหลายสิบป และเปน

ผูเชี่ยวชาญท่ีจะมาเสริมธุรกิจภาพยนตรใหกับกลุมบริษัท โมโน สวนเร่ืองของรายได 3,000 ลานบาท ทางบริษัทคิดวา

เปนไปได โดยบริษัทมีธุรกิจหลักอยู 2 ธุรกิจ คือ ธุรกิจโมบาย ท่ีมีการเติบโตเล็กนอย และธุรกิจทีวีท่ีตั้งเปาหมายในปนี้ไว 

1,500 ลาน ซึ่งเทาท่ีพิจารณาจากไตรมาส 1/2559 โดยเฉพาะเดือนมีนาคม มีความเปนไปไดสูง  

 

คุณพิชญ โพธารามิก ประธานกรรมการ กลาวเสริมวา ทางบริษัทไดใหคุณวิสูตรดูแลรับผิดชอบในการผลิตภาพยนตร

ใหกับกลุมบริษัท ในนามบริษัท ทีโมเมนต จํากัด ซึ่งจะเห็นไดวาคุณวิสูตรเปนหนึ่งในผูบริหารท่ีมีศักยภาพในธุรกิจ

ภาพยนตรในประเทศไทย 

 
คุณนวมินทร ประสพเนตร ผูชวยประธานกรรมการ ในฐานะกรรมการผูจัดการ บริษัท โมโน บรอดคาซท จํากัด ตอบ

คําถามเพ่ิมเติมวา ทางบริษัททํางานอยางหนักเพ่ือท่ีจะใหไดเรตติ้งท่ีสูงขึ้นเพ่ือขึ้นสูอันดับ 3  โดยปนี้และปตอๆไป ทาง

บริษัทไดทําขอตกลง (Output Deal) กับคายภาพยนตรชั้นนํา Major Studio จะทําใหบริษัทมีคอนเทนตใหมๆ ซึ่งเปน

ภาพยนตรชื่อดังมาลงชองอีกมาก เปนอีกหนึ่งทางท่ีจะทําใหเรตติ้งสูงขึ้น 
 
คุณทิพยวรรณ ตระการวิจิตร ผูถือหุนรายยอย สอบถามบทบาทของคุณวิสูตรในบริษัท รวมท้ังการใชประโยชนจากลิขสิทธ์ิ

ภาพยนตรและบทภาพยนตรท่ีซื้อมา 
 

คุณพิชญ โพธารามิก ประธานกรรมการ ตอบคําถามวา คุณวิสูตรบริหารงานในสวนของบริษัท ทีโมเมนต สวนภาพยนตร

ท่ีซื้อมา จะฉายทางชองโมโน 29 ซึ่งทําเรตติ้งไดดี สําหรับภาพยนตรใหมๆ ท่ีบริษัทจะผลิตในอนาคต คุณวิสูตรจะเปน

ผูดูแลการผลิต ซึ่งเชื่อวาจะเปนจุดแข็งอีกประการของบริษัท 
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คุณกิตติเชษฐ ชื่นชุม ผูถือหุนรายยอย สอบถามอัตราคาโฆษณาเฉลี่ย และอัตราการใชเวลาโฆษณา (Utilization Rate)     
ณ ปจจุบัน 

 
คุณพิชญ โพธารามิก ประธานกรรมการ ตอบคําถามวาปจจุบันอัตราคาโฆษณาโดยเฉลี่ยของชอง ไมต่ํากวา 20,000 บาท 

โดยในชวง prime time (เวลา 18.00-22.30 น.) อัตราคาโฆษณาอยูท่ี 26,000-27,000 บาท สําหรับ Utilization Rate 

อยูท่ีรอยละ 100 ซึ่งคํานวณจากระยะเวลา 18 ชั่วโมง (เวลา 06.00-24.00 น.) ท้ังในเดือนมีนาคมและเมษายน ซึ่งมี

แนวโนมจะรักษาระดับนี้ไวไดในอีก 2 เดือนขางหนา บริษัทยังมีแผนจะผลักดันราคาขายใหเพ่ิมขึ้นดวย นอกจากนี้ บริษัท

ม่ันใจวามีศักยภาพเพียงพอในการแขงขันกับฟรีทีวีชองอ่ืนๆ  เนื่องจากบริษัทมีภาพยนตรใหมๆ  และภาพยนตรท่ีมี

ชื่อเสียงซึ่งทํา เรตติ้งไดดี 
 

คุณสุวรรณี เชียรสิริไกรวุฒิ ผูถือหุนรายยอย สอบถามวาเรตติ้งเทาไรบริษัทจึงจะถึงจุดคุมทุน (Break Even) และทาง

บริษัทมีการดูแลเร่ืองตนทุนอยางไรเม่ือเทียบกับรายได 

 
คุณพิชญ โพธารามิก ประธานกรรมการ ตอบคําถามวา บริษัทใกลจะถึงจุดคุมทุนแลว โดยตนทุนคอนเทนตท้ังหมดอยูท่ี
ประมาณ 500 – 1,000 ลานบาทตอป การท่ีบริษัทมีเรตติ้งมากกวา 0.50 แลว บริษัทไดวางเปาหมายสวนแบงการตลาด

รอยละ 5 จากตลาดโฆษณาโดยรวม ท่ีมีขนาด 5 – 6 หม่ืนลานบาท ซึ่งเทากับมูลคาสวนแบงการตลาดท่ีประมาณ 

2,500-3,000 ลานบาท ซึ่งเปนเปาหมายท่ีคิดวาจะทําได ท้ังนี้ ตองประสานงานกับตัวแทนขายโฆษณา (Agency)  
รวมถึงการวางกลยุทธในการจัดผังรายการตลอดเวลา ซึ่งสงผลใหตัวเลขรายไดคอนขางดี 

 

ไมมีผูถือหุนซักถามขอสงสัยใดๆ   เพ่ิมเติมอีก ประธานฯ จึงขอเสนอใหท่ีประชุมลงมติ 

 

โดยในวาระนี้ตองไดรับคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4  ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนน  โดยไมนับสวนของผูถือหุนท่ีมีสวนไดเสีย เพ่ือพิจารณาเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท เพ่ือรองรับการ

ออกหุนสามัญเพ่ิมทุนใหแกบุคคลในวงจํากัด ดังนี้ 

 

 

ประเภททุนจดทะเบียน ทุนจดทะเบียน

(หุน) 

ทุนจดทะเบียน 

(บาท) 

มูลคาหุนละ

(บาท) 

ทุนจดทะเบียนภายหลังการลดทุน (วาระท่ี 8) 4,669,999,975 หุน 466,999,997.50 บาท 0.10 บาท 

การเพ่ิมทุนแบบกําหนดวัตถุประสงคในการใช

เงินทุน (Private Placement) 

50,000,000 หุน 5,000,000 บาท 0.10 บาท

การเพ่ิมทุนแบบมอบอํานาจท่ัวไป General 

Mandate  (Private Placement) 

265,000,000 หุน 26,500,000 บาท 0.10 บาท

รวมเปนทุนจดทะเบียนใหม 4,984,999,975 หุน 498,499,997.50 บาท 0.10 บาท
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มติของที่ประชุม 

ท่ีประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนอีกจํานวน 31,500,000 บาท แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 

315,000,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.10 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 466,999,997.50 บาท  เปนทุนจด

ทะเบียนจํานวน 498,499,997.50 บาท แบงออกเปนหุนสามัญ จํานวน 4,984,999,975 หุน มูลคาหุนท่ีตราไวหุนละ 

0.10 บาท เพ่ือเพ่ิมทุนการจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบกําหนดวัตถุประสงคในการใชเงินทุน จํานวน 5,000,000 บาท 

แบงออกเปนหุนสามัญ จํานวน 50,000,000 หุน มูลคาหุนท่ีตราไวหุนละ 0.10 บาท และแบบมอบอํานาจท่ัวไป 

(General Mandate) เพ่ือรองรับการเพ่ิมทุนของบริษัทฯ แบบมอบอํานาจท่ัวไป (General Mandate) จํานวน 

26,500,000 บาท แบงออกเปนหุนสามัญ จํานวน 265,000,000 หุน มูลคาหุนท่ีตราไวหุนละ 0.10 บาท   ดวยคะแนน
เสียงไมนอยกวา 3 ใน  4  ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  มีรายละเอียด

การออกเสียงลงคะแนน  มติท่ีประชมุเปนดังนี้ 

มติ 
จํานวนเสียง

(1 หุน = 1 เสียง) 
รอยละของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุน

ที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
1. เห็นดวย 2,580,554,446  100.0000 

2. ไมเห็นดวย                     0    0.0000 

3. งดออกเสียง                 220    0.0000 

4. บัตรเสีย                    0    0.0000 

รวม 212 ราย 2,580,554,666 100.0000 

 
วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ  ขอ 4     เพ่ือใหสอดคลองกับการเพิ่มทุน

จดทะเบียน 
 
เลขานุการบริษัทฯ  แจงตอท่ีประชุมวาท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของ

บริษัทฯ ขอ 4  เพ่ือใหสอดคลองกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียน ดังนี้ 
 
           “ขอ 4. ทุนจดทะเบียน จํานวน    498,499,997.50 บาท (สี่รอยเกาสิบแปดลานสี่แสนเกาหม่ืนเกาพัน 

    เการอยเกาสิบเจ็ดบาทหาสิบสตางค) 

 แบงออกเปน                  4,984,999,975 หุน (สี่พันเการอยแปดสิบสี่ลานเกาแสน         

                                                                            เกาหม่ืนเกาพันเการอยเจ็ดสิบหาหุน) 

  มูลคาหุนละ             0.10 บาท  (สิบสตางค)     

 โดยแยกออกเปน     

  หุนสามัญ   4,984,999,975 หุน (สี่พันเการอยแปดสิบสี่ลานเกาแสนเกา  

                                                                              หม่ืนเกาพันเการอยเจ็ดสิบหาหุน) 

  หุนบุริมสิทธิ                    - หุน” 

 

ท้ังนี้    มอบอํานาจใหกรรมการผูมีอํานาจลงนามของบริษัทฯ และ หรือ บุคคลท่ีกรรมการผูมีอํานาจของบริษัทมอบหมาย  

เปนผูมีอํานาจในการจดทะเบียน แกไขหนังสือบริคณหสนธิ ท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย มีอํานาจแกไข

และเพ่ิมเติมถอยคํา หรือดําเนินการใดๆ เพ่ือใหเปนไปตามคําสั่งของนายทะเบียน 

ไมมีผูถือหุนซักถามขอสงสัยใดๆ   ประธานฯ จึงขอเสนอใหท่ีประชุมลงมติ 
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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 

ที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
1. เห็นดวย 2,580,554,666  100.0000 

2. ไมเห็นดวย                    0    0.0000 

3. งดออกเสียง                    0          0.0000 

4. บัตรเสีย                    0    0.0000 

รวม 212 ราย 2,580,554,666 100.0000 

 

วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ จํานวน 50,000,000 หุน มูลคาหุนที่ตราไว
หุนละ 0.10 บาท ใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ในราคาไมต่ํากวารอยละ 90 ของ
ราคาตลาดถัวเฉลี่ยของหุน (ซึ่งจะใชราคาถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนักของหุนตั้งแตวันที่ 19 กุมภาพันธ 
2559 – 3 มีนาคม 2559) เพ่ือใชชําระเปนคาตอบแทนในการเขาซื้อสินทรัพย (ลิขสิทธ์ิภาพยนตร
จํานวน 30 เรื่อง และบทภาพยนตร จํานวน 29 เรื่อง) ซึ่งมีมูลคา 103,000,000 บาท จากนาย
วิสูตร พูลวรลักษณ 

 
เลขานุการบริษัทฯ  แจงตอท่ีประชุมวาท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  ไดมีมติอนุมัติ เขาทํารายการซื้อลิขสิทธ์ิภาพยนตร

จํานวน 30 เร่ือง และบทภาพยนตร จํานวน 29 เร่ืองจากนายวิสูตร  พูลวรลักษณ  ซึ่งมีมูลคา 103,000,000 บาท (หนึ่ง

รอยสามลานบาท) โดยชําระคาลิขสิทธ์ิภาพยนตร จํานวน 30 เร่ือง และบทภาพยนตร จํานวน 29 เร่ืองดังกลาวดวยการ

ออกหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ใหเปนสิ่งตอบแทนการไดมาซึ่งลิขสิทธ์ิภาพยนตรจํานวน 30 เร่ือง และบทภาพยนตร 

จํานวน 29 เร่ืองดังกลาวแกนายวิสูตร  พูลวรลักษณ เปนจํานวน 50,000,000 หุน (หาสิบลานหุน) กําหนดราคาเสนอ

ขายหุนละ 2.03 บาท รวมมูลคาสิ่งตอบแทนท้ังสิ้นไมเกิน 101,500,000  บาท (หนึ่งรอยหนึ่งลานหาแสนบาท) หรืออีก

นัยหนึ่งคือ นายวิสูตร พูลวรลักษณ ไดชําระคาหุนเพ่ิมทุนจํานวน 50,000,000 หุน (หาสิบลานหุน) ดวยทรัพยสินคือ 

ลิขสิทธ์ิภาพยนตรจํานวน 30 เร่ือง และบทภาพยนตร จํานวน 29 เร่ือง ท้ังนี้ การออกหุนสามัญเพ่ิมทุนใหแกนายวิสูตร  

พูลวรลักษณ ซึ่งเปนเจาของลิขสิทธ์ิภาพยนตรจํานวน 30 เร่ือง และบทภาพยนตร จํานวน 29 เร่ืองดังกลาว  ถือเปนการ

ออกและเสนอขายหุนแบบเฉพาะเจาะจงแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) โดยบริษัทฯ จะเขาทํารายการซื้อ

ลิขสิทธ์ิภาพยนตร และบทภาพยนตรดังกลาวตอเม่ือท่ีประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ มีมติอนุมัติการเพ่ิมทุนเพ่ือนําหุน

สามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ มาชําระเปนสิ่งตอบแทนการไดมาซึ่งลิขสิทธ์ิภาพยนตร และบทภาพยนตร 

 

การเขาทํารายการดังกลาวถือเปนรายการไดมาซึ่งสินทรัพยประเภทท่ี 3 ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ี ทจ.

20/2551 เร่ืองหลักเกณฑในการทํารายการท่ีมีนัยสําคัญท่ีเขาขายเปนการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย และประกาศ

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เร่ืองการเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการ

ไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสนิทรัพย พ.ศ.2547 รวมท้ังท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติม โดยมีขนาดรายการสูงสุด เทากับรอยละ 1.92 
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ตามเกณฑมูลคารวมของสิ่งตอบแทน  ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหนาท่ีตองจัดทํารายงานและเปดเผยรายการตอตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ”) ทันที โดยตองมีสารสนเทศอยางนอยตามท่ีประกาศคณะกรรมการ

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดกําหนดไว 

 

อนึ่ง การเขาทํารายการไดมาซึ่งสินทรัพยลิขสิทธ์ิภาพยนตรจํานวน 30 เร่ือง และบทภาพยนตร จํานวน 29 เร่ืองจาก    

นายวิสูตร พูลวรลักษณ  ดังกลาว ไมถือเปนการเขาทํารายการระหวางบริษัทกับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัท ตาม

ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ี ทจ.21/2551  เร่ืองหลักเกณฑในการเขาทํารายการที่เก่ียวโยงกัน ลงวันท่ี 31 

สิงหาคม 2551  และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เร่ือง  การเปดเผยขอมูลและการ

ปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการรายการท่ีเก่ียวโยงกัน  พ.ศ.2546  ลงวันท่ี  19 พฤศจิกายน 2546 

 

และใหบริษัทฯ เขาทําสัญญาซื้อขายลิขสิทธ์ิภาพยนตรจํานวน 30 เร่ือง และบทภาพยนตร จํานวน 29 เร่ืองจากนายวิสูตร  

พูลวรลักษณ  เพ่ือใหไดมาซึ่งลิขสิทธ์ิภาพยนตรจํานวน 30 เร่ือง และบทภาพยนตร จํานวน 29 เร่ืองจากนายวิสูตร  

พูลวรลักษณ  และเขาทําสัญญาอ่ืนๆ และเอกสารท่ีเก่ียวของ   
 

  

โดยมีรายละเอียดปรากฎตาม สิ่งท่ีสงมาดวย 6. แบบรายงานการเพ่ิมทุน(F53-4) หนา 38 ถึงหนา 49 สิ่งท่ีสงมาดวย 

7. สารสนเทศการจัดสรรหุนเพ่ิมทุนใหบุคคลในวงจํากัด หนา 50 ถึงหนา 59 และ สิ่งท่ีสงมาดวย 8. สารสนเทศเก่ียวกับ

การไดมาซึ่งสินทรัพย หนา 60 ถึง หนา 64 ของหนังสือเชิญประชุม 

 

บริษัทกําหนดราคาเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนโดยอางอิงราคาตลาดท่ีไมต่ํากวารอยละ 90 ของราคาตลาดถัวเฉลี่ยของหุน 

(ซึ่งใชราคาถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนตั้งแตวันท่ี 19 กุมภาพันธ 2559 ถึงวันท่ี 3  มีนาคม  2559)  ซึ่งเทากับราคาหุน

ละ 2.03 บาท และไดมีการตกลงกันระหวางบริษัท ซึ่งเปนผูซื้อ และนายวิสูตร  พูลวรลักษณ  เจาของลิขสิทธ์ิภาพยนตร 

จํานวน 30 เร่ือง และบทภาพยนตรจํานวน 29 เร่ือง ซึ่งเปนผูขาย   ท้ังนี้ราคาเสนอขายดังกลาว เปนไปตามประกาศ

คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทจ.72/2558 เร่ือง การอนุญาตใหบริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุนท่ีออกใหมตอบุคคล

ในวงจํากัด หมวด 2 การเสนอขายหุนท่ีผูถือหุนมีมติกําหนดราคาเสนอขายชัดเจน ซึ่ง “ราคาตลาด”   หมายถึง ราคาปด

ถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุน MONO ในตลาดหลักทรัพยฯ ยอนหลัง 9 วันทําการติดตอกัน กอนวันท่ีคณะกรรมการบริษัท 

มีมติใหเสนอวาระตอท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559  เพ่ือขออนุมัติใหบริษัท เสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนแบบ

เฉพาะเจาะจงแกบุคคลในวงจํากัด โดยเปนราคาท่ีคํานวณระหวางวันท่ี 19 กุมภาพันธ 2559 ถึง วันท่ี 3 มีนาคม 2559  

ซึ่งเทากับ 2.03 บาทตอหุน 

 

คณะกรรมการรับรองวา ในการพิจารณาและตรวจสอบขอมูลของนายวิสูตร  พูลวรลักษณ   คณะกรรมการไดดําเนินการ

ดวยความระมัดระวัง และเห็นวานายวิสูตร  พูลวรลักษณ เปนผูท่ีมีศักยภาพ  มีความรู  ความสามารถ มีประสบการณ

และความเชี่ยวชาญในวงการภาพยนตร  ซึ่งจะเปนประโยชนกับธุรกิจภาพยนตรของกลุมบริษัทอยางย่ิง 
 
คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นวาการเขาซื้อลิขสิทธ์ิภาพยนตร จํานวน 30 เร่ืองและบทภาพยนตรจํานวน 29 ท่ีมีมูลคา 

103,000,000 บาท เปนราคาท่ีสมเหตุสมผลเนื่องจากบริษัทอางอิงมูลคาสิ่งตอบแทนจากการประเมินมูลคาลิขสิทธ์ิ

ภาพยนตร จํานวน 30 เร่ือง ดวยวิธีพิจารณาจากรายได (Income Approach) แบบ Direct Capitalization Method หรือ 

Income Capitalization Method มีอัตราทุน (Capitalization Rate) ท่ี 5.50% คิดมูลคารวมได 98,200,000 บาท    

และบทภาพยนตร จํานวน 29 เร่ือง ดวยวิธีพิจารณาจากราคาตลาด (Market Approach) ไดมูลคารวม 4,800,000 บาท  
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รวมมูลคาท้ังสิ้น 103,000,000 บาท ซึ่งไดมีการประเมินมูลคาโดยบริษัท 15 ท่ีปรึกษาธุรกิจ จํากัด  ซึ่งเปนบริษัทท่ีมี

รายช่ือเปนบริษัทประเมินมูลคาทรัพยสินและผูประเมินหลักท่ีไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.  ท้ังนี้ การออก

หุนเพ่ิมทุนเพ่ือเปนการตอบแทนนั้น ทําใหบริษัทรักษาและเพ่ิมสภาพคลองทางการเงินของบริษัท  ตามท่ีบริษัทไดตั้ง

งบประมาณในการจัดซื้อ Content  ประเภทตางๆ อยูท่ีประมาณ  600,000,000 บาท ถึง 800,000,000 บาท  เพ่ือ

รองรับการเติบโตของชองทีวีดิจิตอล MONO29 ทีวีดาวเทียม MonoPlus และบริการดูหนังออนไลนแบบบอกรับสมาชิก 

Monomaxxx.com  ซึ่งจะทําใหบริษัท ไดเปนเจาของ Content ซึ่งเปนภาพยนตรท่ีมีชื่อเสียงในอดีตและมีคุณคา ท่ีเคย

สรางความประทับใจใหเปนท่ีจดจํา ทําใหบริษัท มี Content เพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคาไดทุกกลุมเปาหมาย

และครบวงจรย่ิงขึ้น  อันจะเปนประโยชนกับบริษัท ในระยะยาว  ท้ังนี้คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นวาการลงทุนซื้อ 

Content อยางตอเนื่องจะสงผลทําใหชองทีวีดิจิตอล MONO29 มี Rating ท่ีเพ่ิมสูงขึ้นอยางตอเนื่อง  ปจจุบันชองทีวีดิ

ตอล MONO29 ขอมูล ณ เดือนกุมภาพันธ 2559  มี TV Rating ติดอันดับ 1 ใน 4  ท้ังในสวนของกรุงเทพและ        

ท่ัวประเทศ มี TV Rating เทากับ 0.756 และ 0.660 ตามลําดับ ซึ่งเพ่ิมสูงขึ้นเม่ือเปรียบเทียบกับขอมูลเดือนกุมภาพันธ 

2558 ในสวนของกรุงเทพและท่ัวประเทศ ท่ีมี TV Rating เทากับ 0.422 และ 0.303 ตามลําดับ หรือคิดเปนอัตราการ

เพ่ิมขึ้นรอยละ 79  และ 118 ตามลําดับ  จากรายงานของ AGB Nielsen สงผลทําใหบริษัท มีรายไดคาโฆษณาท่ีเติบโต

ขึ้นจาก 609 ลานบาทในป 2558 และคาดการณวาจะเพ่ิมเปน 1,500 ลานบาท ในป 2559  หรือคิดเปนการเพ่ิมขึ้นใน

อัตรารอยละ 146  ซึ่งคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแลวมีความเห็นวามีความคุมคาและยังเปนการรักษาและเพ่ิมสภาพ

คลองทางการเงินใหกับบริษัท  

 
ท้ังนี้ มอบอํานาจใหกรรมการผูมีอํานาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลท่ีกรรมการผูมีอํานาจของบริษัทฯ 

มอบหมาย มีอํานาจในการเจรจา พิจารณากําหนดรายละเอียด เงื่อนไข และดําเนินการใดๆ ท่ีจําเปนเพ่ือประโยชนในการ

ซื้อลิขสิทธ์ิภาพยนตรจํานวน 30 เร่ือง และบทภาพยนตร จํานวน 29 เร่ือง จากนายวิสูตร  พูลวรลักษณ  การลงนามใน

สัญญา และ/หรือบันทึกความเขาใจ และเอกสารตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการเขาซื้อลิขสิทธ์ิภาพยนตรจํานวน 30 เร่ือง และ

บทภาพยนตร จํานวน 29 เร่ือง จากนายวิสูตร  พูลวรลักษณ   ซึ่งรวมถึงการติดตอกับหนวยงานราชการ หรือองคกร

กํากับดูแลท่ีเก่ียวของ เชน สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยฯ ตลอดจนดําเนินการตางๆ 

ตามจําเปนและสมควรอันเก่ียวกับเร่ืองดังกลาวขางตน เพ่ือใหการเขาทํารายการไดมาซึ่งสินทรัพยลิขสิทธ์ิภาพยนตร

จํานวน 30 เร่ือง และบทภาพยนตร จํานวน 29 เร่ือง จากนายวิสูตร  พูลวรลักษณ สําเร็จลุลวง 

 

และประธานฯ ไดเปดโอกาสใหท่ีประชุมไดซักถามในรายละเอียดของวาระน้ี 

 
คุณทิพยวรรณ ตระการวิจิตร ผูถือหุนรายยอย สอบถามถึงกําหนดระยะเวลาของลิขสิทธ์ิภาพยนตรท่ีซื้อจากคุณวิสูตร 

พูลวรลักษณ 

 

คุณพิชญ โพธารามิก ประธานกรรมการ ตอบคําถามวา บริษัทซื้อลิขสิทธ์ิแบบเปนสิทธ์ิขาด 
 

คุณปติพัฒน พัฒธนฐานโชค ผูถือหุนรายยอยจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย สอบถามวาจากการท่ีบริษัทออกหุนสามัญ

เพ่ิมทุนใหแกคุณวิสูตร พูลวรลักษณ มูลคา 101.50 ลานบาท เพ่ือซื้อลิขสิทธ์ิภาพยนตรท่ีมีมูลคา 103 ลานบาท ถือเปน

กําไรของบริษัทหรือไม 

 

คุณซัง โด ลี ประธานเจาหนาท่ีบริหาร ตอบคําถามวา สวนตาง 1,500,000 บาท ไมถือเปนกําไรของบริษัท เปนเพียงการ

ซื้อในราคาต่ํากวาท่ีประเมินไว 

 

ไมมีผูถือหุนซักถามขอสงสัยใดๆ  เพ่ิมเติมอีก ประธานฯ จึงขอเสนอใหท่ีประชุมลงมติ  
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มติของที่ประชุม 
ท่ีประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติ เขาทํารายการซื้อลิขสิทธ์ิภาพยนตรจํานวน 30 เร่ือง และบทภาพยนตร จํานวน 29 เร่ืองจาก

นายวิสูตร  พูลวรลักษณ  ท่ีมีมูลคา 103,000,000 บาท (หนึ่งรอยสามลานบาท) โดยชําระคาลิขสิทธ์ิภาพยนตร จํานวน 

30 เร่ือง และบทภาพยนตร จํานวน 29 เร่ืองดังกลาวดวยการออกหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ  ใหเปนสิ่งตอบแทนการ

ไดมาซึ่งลิขสิทธ์ิภาพยนตรจํานวน 30 เร่ือง และบทภาพยนตร จํานวน 29 เร่ืองดังกลาว แกนายวิสูตร  พูลวรลักษณ     

เปนจํานวน 50,000,000 หุน (หาสิบลานหุน) กําหนดราคาเสนอขายหุนละ 2.03 บาท รวมมูลคาสิ่งตอบแทนท้ังสิ้น     

ไมเกิน 101,500,000  บาท (หนึ่งรอยหนึ่งลานหาแสนบาท)  หรืออีกนัยหนึ่งคือ นายวิสูตร พูลวรลักษณ ไดชําระคาหุน

เพ่ิมทุนจํานวน 50,000,000 หุน (หาสิบลานหุน) ดวยทรัพยสินคือ ลิขสิทธ์ิภาพยนตรจํานวน 30 เร่ือง และบท

ภาพยนตร จํานวน 29 เร่ือง  และการมอบอํานาจใหกรรมการผูมีอํานาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลท่ีกรรมการ

ผูมีอํานาจของบริษัทฯ มอบหมาย มีอํานาจในการเจรจา พิจารณากําหนดรายละเอียด เงื่อนไข และดําเนินการใดๆ        

ท่ีจําเปนเพ่ือประโยชนในการซื้อลิขสิทธ์ิภาพยนตรจํานวน 30 เร่ือง และบทภาพยนตร จํานวน 29 เร่ือง จากนายวิสูตร  

พูลวรลักษณ  การลงนามในสัญญา และ/หรือบันทึกความเขาใจ และเอกสารตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการเขาซื้อลิขสิทธ์ิ

ภาพยนตรจํานวน 30 เร่ือง และบทภาพยนตร จํานวน 29 เร่ือง จากนายวิสูตร  พูลวรลักษณ ซึ่งรวมถึงการติดตอกับ

หนวยงานราชการ หรือองคกรกํากับดูแลท่ีเก่ียวของ เชน สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยฯ 

ตลอดจนดําเนินการตางๆ ตามจําเปนและสมควรอันเก่ียวกับเร่ืองดังกลาวขางตน เพ่ือใหการเขาทํารายการไดมาซึ่ง

สินทรัพยลิขสิทธ์ิภาพยนตรจํานวน 30 เร่ือง และบทภาพยนตร จํานวน 29 เร่ือง จากนายวิสูตร พูลวรลักษณ สําเร็จลุลวง

ดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนมติ      

ท่ีประชุมเปนดังนี้ 
 

 

มติ 
จํานวนเสียง

(1 หุน = 1 เสียง) 
รอยละของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุน
ที่เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดวย 2,580,556,206   100.0000 

2. ไมเห็นดวย                    0      0.0000 

3. งดออกเสียง                    0       -

4. บัตรเสีย                    0 -

รวม 213 ราย 2,580,556,206 -
 

 
 

วาระที่ 13 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) จํานวนไม
เกิน 265,000,000 หุน ซึ่งมีมูลคาที่ตราไวหุนละ 0.10 บาท คิดเปนรอยละ 8.41 ของทุนชําระ
แลว เพ่ือเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด 

 

เลขานุการบริษัทฯ  แจงตอท่ีประชุมวาท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนแบบ

มอบอํานาจท่ัวไป (General Mandate) จํานวน 265,000,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.10 บาท เพ่ือเสนอขายใหแก

บุคคลในวงจํากัด 

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นวาเหตุผลและความจําเปนการเพ่ิมทุนแบบมอบอํานาจท่ัวไป (General Mandate) ใหแก

บุคคลในวงจํากัดเนื่องจากบริษัท พิจารณาแลววาจะทําใหบริษัท จะสามารถระดมทุนไดภายในระยะเวลาอันสั้น และมี

เงินทุนหมุนเวียนเพียงพอในการดําเนินธุรกิจปกติ รองรับการขยายธุรกิจ และสงเสริมสภาพคลองของบริษัทโดยบริษัท มี

หลกัเกณฑในการคัดเลือกบุคคลในวงจํากัดดังนี้ 



สิ่งท่ีสงมาดวย 1. 

 

-37- 

 

1. บุคคลในวงจํากัดแบบเฉพาะเจาะจงดังกลาว ไมเปนบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการ

กํากับตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และเปนผูมีศักยภาพดานลงทุน 

2. มีความพรอมดานการเงินและความประสงคของบุคคลในวงจํากัดอยางชัดเจน โดยจะไมมีสวนรวมในการบริหาร

หรืออํานาจเปลี่ยนแปลงใดๆ ของบริษัท 

3. มีคุณสมบัติท่ีจะสามารถชวยเหลือและสนับสนุนการดําเนินงานของบริษัท ใหดีขึ้น และสามารถใหคําแนะนําใน

การหาโอกาสลงทุน 
 

ในการกําหนดราคาเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนแบบมอบอํานาจท่ัวไป (General Mandate) ใหกับบุคคลในวงจํากัด  

คณะกรรมการบริษัท จะพิจารณากําหนดราคาเสนอขายโดยเปนไปเพ่ือประโยชนสูงสุดของบริษัท และผูถือหุนโดยบริษัท 

จะปฏิบัติตามหลักเกณฑดังนี้ 

1. การจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนใหแกบุคคลในวงจํากัดนี้จะไมเปนการจัดสรรใหแกบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันตามประกาศ

คณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ี ทจ. 21/2551 เร่ืองหลักเกณฑในการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน (รวมถึงท่ีมีการ

แกไขเพ่ิมเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เร่ือง การเปดเผยขอมูลและการ

ปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546 

2. การจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนใหแกบุคคลในวงจํากัดนี้จะไมเปนการเสนอขายหุนในราคาต่ําตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยการขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนท่ีออกใหม  (รวมถึงท่ีมีการ

แกไขเพ่ิมเติม)  

3. ราคาเสนอขาย จะใชราคาตลาดซึ่งเปนไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทจ.72/2558 เร่ือง        

การอนุญาตใหบริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุนท่ีออกใหมตอบุคคลในวงจํากัด  กําหนดราคาเสนอขายไมต่ํากวา    

รอยละ 90 ของราคาตลาด โดย “ราคาตลาด” หมายถึง ราคาปดถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักของหุน MONO ในตลาด

หลักทรัพยฯ ยอนหลังไมนอยกวาเจ็ดวันทําการติดตอกัน แตไมเกินสิบหาวันทําการติดตอกันกอนวันกําหนดราคา

เสนอขาย 
 

ท้ังนี้ มอบหมายใหคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายเปนผูมีอํานาจในการพิจารณา

และกําหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับการจัดสรรและการเสนอขายหุนดังกลาว รวมท้ังมีอํานาจในการลง

นามในเอกสารใดๆ ท่ีเก่ียวของและมีอํานาจดําเนินการตางๆ อันจําเปนและสมควรอันเก่ียวเนื่องกับการจัดสรรหุนสามัญ

เพ่ิมทุนนี้ โดยมีรายละเอียดปรากฎในแบบรายงานการเพ่ิมทุน (F53-4) ตามสิ่งท่ีสงมาดวย 6. หนาท่ี 38 ถึงหนา 49  

ของหนังสือเชิญประชุม 
 

ไมมีผูถือหุนซักถามขอสงสัยใดๆ   ประธานฯ จึงขอเสนอใหท่ีประชุมลงมติมอบหมายใหคณะกรรมการบริษัทฯ  และหรือ  

บุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เปนผูมีอํานาจในการพิจารณา และกําหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ี

เก่ียวของกับการจัดสรร และการเสนอขายหุนดังกลาว รวมท้ังมีอํานาจในการลงนามในเอกสารใดๆ ท่ีเก่ียวของและมี

อํานาจดําเนินการตางๆ อันจําเปนและสมควรอันเก่ียวเนื่องกับการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนนี้   
 

  

มติของที่ประชุม 
ท่ีประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนแบบมอบอํานาจท่ัวไป (General Mandate) จํานวน 

265,000,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.10 บาท เพ่ือเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด และการมอบหมายให

คณะกรรมการบริษัทฯ  และหรือ  บุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เปนผูมีอํานาจในการพิจารณา และกําหนด

เงื่อนไข และรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับการจัดสรร และการเสนอขายหุนดังกลาว รวมท้ังมีอํานาจในการลงนามใน

เอกสารใดๆ ท่ีเก่ียวของและมีอํานาจดําเนินการตางๆ อันจําเปนและสมควรอันเก่ียวเนื่องกับการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุน

นี้ดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชมุ และออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน  มติท่ี

ประชุมเปนดังนี้ 
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มติ 
จํานวนเสียง

(1 หุน = 1 เสียง) 
รอยละของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุน
ที่เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดวย 2,580,555,986   100.0000 

2. ไมเห็นดวย                    0      0.0000 

3. งดออกเสียง                220       -

4. บัตรเสีย                    0 -

รวม 213 ราย      2,580,556,206 -

 
วาระที่ 14 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี) 

ประธานฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมไดเสนอวาระอ่ืนๆ  ปรากฎวาไมมีผูถือหุนเสนอเร่ืองใดใหท่ีประชุม

พิจารณา แตมีผูถือหุนแสดงความเห็น และสอบถามเรื่องตางๆ ดังนี้ 

 

คุณปติพัฒน พัฒธนฐานโชค ผูถือหุนรายยอยจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย แจงวาเนื่องจากไมสามารถบอกวาการเพ่ิม

ทุนแบบ General Mandate ปท่ีผานมาเหมาะสมหรือไม จึงลงมติงดออกเสียง นอกจากนี้ไดสอบถามเก่ียวกับแผนของ

บริษัทเพ่ือขอรับรองจากโครงการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต (CAC) วามีความคืบหนา

อยางไร 
 
ดร. โสรัชย อัศวะประภา รองประธานกรรมการ ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ชี้แจงวา รายละเอียด

เก่ียวกับความคืบหนาของโครงการ CAC อยูในรายงานประจําป หนา 109 - 110 โดยบริษัทอยูในชวงประเมินตนเอง 

(Establish) ซึ่งเปนชวงตรวจสอบขั้นตอนการบริหารจัดการภายในองคกรรวมท้ังการเปลี่ยนแปลง โดยยังไมไดกําหนด

ระยะเวลาแลวเสร็จท่ีชัดเจน แตทางบริษัทตั้งใจจะดําเนินการใหเปนไปตามเกณฑท่ี CAC กําหนด 

 

คุณกิตติเชษฐ ชื่นชุม ผูถือหุนรายยอยสอบถามเก่ียวกับการปรับอัตราคาโฆษณา วามีโอกาสปรับขึ้นคาโฆษณาสูงขึ้น

หรือไม เนื่องจากทราบขอมูลจากขาววาชองคูแขงมีอัตราคาโฆษณาท่ีสูงกวา 

 
คุณนวมินทร ประสพเนตร  ในฐานะกรรมการผูจัดการ บริษัท โมโน บรอดคาซท จํากัด ตอบคําถามวา การปรับอัตราคา

โฆษณานอกจากเรตติ้งมีปจจัยอ่ืนๆ ซึ่งจะมีการพิจารณาลูกคาในแตละราย รวมถึงการสงเสริมการขาย 

 
คุณทิพยวรรณ ตระการวิจิตร ผูถือหุนรายยอย สอบถามถึงความคุมคาของผลตอบแทนระหวางการลงทุนสรางคอนเทนต

เองเทียบกับการซื้อลิขสิทธ์ิมาฉาย 
 

คุณพิชญ โพธารามิก ประธานกรรมการ ตอบคําถามวา คอนเทนตท้ัง 2 รูปแบบตองสมดุลกัน ในระยะสั้นถึงระยะกลาง 
บริษัทไมสามารถผลิตละครไดรวดเร็วเหมือนชองอ่ืนท่ีมีดาราอยูแลว จึงสรางความรวมมือกับบริษัทคายหนังตางๆ เพ่ือ

เปนจุดแข็ง แตท้ังนี้บริษัทมีแผนท่ีจะผลิตละครปละ 8-10 เร่ือง โดยใชงบลงทุนประมาณ 100-200 ลานบาท ซึ่งการ

สรางคอนเทนตเองคุมคากวาเพราะสามารถนําไปใชประโยชนไดหลายรูปแบบ เชน การนํากลับมาฉายใหม (Rerun) การ

นําไปฉายในตางประเทศ หรือตามชองทางอ่ืนๆ อาทิ ยูทูป เอ็มไทย ดังนั้นการสรางคอนเทนตเองจะมีความคุมคากวาใน

ระยะยาว 
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คุณสุวรรณี เชียรสิริไกรวุฒิ ผูถือหุนรายยอย สอบถามวา ลิขสิทธ์ิภาพยนตรและบทภาพยนตรท่ีซื้อจากคุณวิสูตร พูลวร

ลักษณ เปนเร่ืองเดียวกันหรือไม 
 

คุณซัง โด ลี ประธานเจาหนาท่ีบริหาร ตอบคําถามวา เปนเร่ืองเดียวกัน 

 

 

คุณทิพยวรรณ ตระการวิจิตร สอบถามวา จากเหตุการณของบริษัท จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล (JAS) มีผลกระทบกับ

บริษัทหรือไม 
 
คุณพิชญ โพธารามิก ประธานกรรมการ ตอบคําถามวา ไมมีผลกระทบกับใบอนุญาตของบริษัท 

 

ปดประชุมเวลา 16.09 น. 
 
 
 

ลงชื่อ ประธานท่ีประชุม

 ( นายพิชญ โพธารามิก)  
 

 

 

 

 

ลงชื่อ ผูจดบันทึกการประชุม

 (นางสาวปติฤดี  ศิริสัมพันธ)

 

 


