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บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด(มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2559
วัน เวลา และสถานที่
การประชุมจัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 27 เมษายน 2559 เวลา 14.00 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. นางสาวเบญจวรรณ
4. นายธีรศักดิ์
5. นางสาวปวีณา
6. นางสาวปติฤดี

สิรชัยรัตน
ศิลมานนท
รักวงษ
ธาราวร
พูนพัฒนสุข
ศิริสัมพันธ

ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ
ผูอํานวยการอาวุโส
ผูอํานวยการฝายบริหารสํานักงาน
ผูชวยผูอํานวยการฝายทรัพยากรบุคคล
ผูชวยผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน
ผูอํานวยการฝายกํากับดูแลกิจการ และเลขานุการบริษัท

ผูเขารวมประชุม
1. นายศุภชัย
2. นางนิตยา
3. นายภักดี
4. นางสาวสาวิตา
5. นายไพรัช

ปญญาวัฒโน
เกียรติเสรีกุล
ภักดิ์นรา
ปตะวรรณ
มณฑาพันธุ

ผูตรวจสอบบัญชี บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด
ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท เสรี มานพ แอนด ดอลย จํากัด
ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท วีระวงค ชินวัฒน และเพียงพนอ จํากัด
ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท วีระวงค ชินวัฒน และเพียงพนอ จํากัด
ผูประเมินราคาอิสระ บริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จํากัด
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เริ่มการประชุม
นางสาวปติฤดี ศิริสัมพันธ เลขานุการบริษัท กลาวแนะนําคณะกรรมการ คณะผูบริหาร ผูตรวจสอบบัญชี ที่ปรึกษา
กฎหมาย และผูประเมินราคาอิสระ เขารวมประชุม พรอมทั้งแจงวิธีการประชุมและการออกเสียงลงคะแนนในการ
พิจารณาวาระการประชุมตางๆ โดยสรุปใหที่ประชุมทราบ กลาวคือ เมื่อจะมีการออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาวาระ
การประชุมตางๆ ประธานที่ประชุมจะสอบถามที่ป ระชุมวา มีผูถือหุน ทานใดไมเห็น ดว ย หรืองดออกเสียงในวาระ
พิจารณานั้นหรือไม
 ถาไมมีผูถือหุน ทานใดไมเ ห็น ดว ย หรืองดออกเสียง ใหถือวาท านผู ถื 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 สามารถใชไมโครโฟนที่ตั้งอยู หรือ
ยกมือขึ้น จะมีเจาหนาที่บริษัทฯ นําไมโครโฟนไปใหยังที่นั่ง โดยใหผูถือหุนแจงชื่อ-นามสกุล สถานะเปน
ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะ และจํานวนหุนที่ถือ
และเมื่อประธานได แจ งปด 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
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นอกจากนี้ เพื่อไมใหเปนการเสียเวลา เมื่อประธานแจงปดการรับบัตรลงคะแนนแลว ประธานสามารถดําเนินการประชุม
ในเรื่องถัดไปไดทันทีในระหวางรอการนับคะแนน และเมื่อนับคะแนนเสร็จ ก็จะแจงผลการนับคะแนนใหที่ประชุมทราบ
โดยนางสาวรุงทิวา จารุรัตนาภรณ จะเปนผูรายงานแจงผลสรุปการออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระ
การออกเสียงลงคะแนนใหถือหนึ่งหุนเปนหนึ่งเสียง การออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ ใหใชหลักเกณฑและวิธีการตาม
ขอบังคับของบริษัท ขอ 16 ซึ่งระบุวา ใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้
(1)

ผูถือหุนคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเทากับ 1 หุนตอ 1 เสียง

(2)

ผู ถื อ หุ น แต ล ะคนจะใช ค ะแนนเสี ย งที่ มี อ ยู ทั้ ง หมดตาม ข อ (1)เลื อ กตั้ ง บุ ค คลเดี ย วหรื อ หลายคนเป น
กรรมการก็ได ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเปนกรรมการ จะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอย
เพียงใดไมได
บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เปนผูไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการที่
จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากัน
เกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ใหประธานที่ประชุมเปนผูออกเสียงชี้ขาด

(3)

สําหรับการพิจารณาเรื่องอื่นๆ ในระเบียบวาระที่ 14 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด มาตรา 105 วรรคสอง
กําหนดไววา “เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแลว ผูถือหุนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 3 ของ
จํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด จะขอใหที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กําหนดไวในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได”
ดังนั้นถาผูถือหุนทานใดประสงคจะใหที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไวในหนังสือเชิญประชุม จะตองมี
หุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1,050,311,846 หุน จึงจะสามารถเสนอใหที่ประชุมพิจารณาได ทั้งนี้ เนื่องจากปจจุบัน
บริษัทฯ มีหุนที่จําหนายแลวทั้งหมดเทากับ 3,150,935,537 หุน
โดยกอนการประชุมนี้ บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถสงคําถามลวงหนา มายังบริษัทฯ กอนวันประชุม ไดทาง
เว็บไซด www.mono.co.th หมวดนักลงทุนสัมพันธ ตั้งแตวันที่ 12 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ปรากฎ
วาไมมีผูถือหุนสงคําถามลวงหนามายังบริษัทฯ กอนวันประชุม ซึ่งเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559 บริษัทฯ ไดแจงผลให
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและผูถือหุนรับทราบแลว
จากนั้นนายพิชญ โพธารามิก ประธานกรรมการ ซึ่งเปนประธานในที่ประชุม แถลงวามีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเอง
และผูรับมอบฉันทะมาเขารวมประชุมรวมจํานวน 180 ราย นับจํานวนหุนได 2,577,312,036 หุน จากจํานวนหุนที่
จําหนายแลวและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 3,150,935,537 หุน คิดเปนรอยละ 81.7951 ของจํานวนหุนที่จําหนายแลว
และมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ดังนั้น จํานวนหุนที่เขาประชุมวันนี้ จึงครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของ
บริษัทฯ ขอ 33 ประธานฯ จึงกลาวเปดประชุม จากนั้น ประธานฯ ไดขอให ผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะที่เขารวมประชุม
และมีสิทธิออกเสียงในการประชุมจํานวน 2 ทาน ทําหนาที่เปนพยานในการนับคะแนนในการประชุมครั้งนี้ ซึ่งตัวแทน
ผูถือหุนที่อาสารับหนาที่ดังกลาวไดแก คุณสิริกร บันลือพงศเจริญ และคุณวรพงศ กระจางพัตร ผูรับมอบฉันทะจากผูถือ
หุนรายยอย ตอจากนั้นประธานฯ จึงดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่กําหนดไวในหนังสือนัดประชุม
ดังตอไปนี้
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วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2558 ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 23 เมษายน
2558
ประธานฯ แจงตอที่ประชุมวา บริษัทฯ ไดจัดสงสําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2558 ซึ่งประชุมเมื่อ
วันที่ 23 เมษายน 2558 ใหกับผูถอื หุนพรอมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แลว
ไมมีผูถือหุนซักถามขอสงสัยใดๆ ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมลงมติ

มติของที่ประชุม
ที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแลวมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2558
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่
23 เมษายน 2558 ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทของผูถือหุน ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มติที่ประชุมเปน
ดังนี้
มติ
1. เห็นดวย
2. ไมเห็นดวย
3. งดออกเสียง
4. บัตรเสีย
รวม 199 ราย

จํานวนเสียง
(1 หุน = 1 เสียง)
2,580,255,486
0
0
0
2,580,255,486

รอยละของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุน
ที่เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
100.0000
0.0000
-

วาระที่ 2

รับทราบรายงานประจําปของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป
2558
ประธานฯ แจงวา รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2558 ปรากฎอยูในรายงานประจําป 2558 ตามสิ่งที่
สงมาดวย 2 ที่ไดจัดสงใหกับผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมเรียบรอยแลว โดยที่คณะกรรมการไดพิจารณาผลการ
ดําเนินงานดังกลาวแลว เห็นวาถูกตองและเพียงพอ จึงขอนําเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนเพื่อรับทราบ ประธานฯ ได
มอบหมายให นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน ประธานเจาหนาที่การเงินและบัญชี รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ
ในรอบป 2558 ใหผูถือหุนรับทราบดังนี้

ในป 2558 มีสินทรัพยรวมทั้งสิ้น 5,278 ลานบาท โดยแบงเปนสินทรัพยหมุนเวียน 837 ลานบาท ที่ดิน อาคาร และ
อุปกรณและสินทรัพยไมมีตัวตน 2,440 ลานบาท และสินทรัพยไมหมุนเวียน 2,001 ลานบาท เมื่อเทียบกับป 2557 ซึ่ง
มีสินทรพยรวม 5,400 ลานบาท สินทรัพยรวมลดลง122 ลานบาทคิดเปน 2% โดยลดลงจากเงินสดและเงินฝากธนาคาร
804 ลานบาท ในขณะที่ ที่ดิน อาคารและอุปกรณและสินทรัพยไมมีตัวตนเพิ่มขึ้น 714 ลานบาท
มีหนี้สินรวม ป 2558 ทั้งสิ้น 2,854 ลานบาท และป 2557 มีหนี้สินรวม 2,488 ลานบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 366 ลานบาท
คิดเปน 15% ซึ่งเปนเงินกูยืมจากสถาบันการเงินที่เพิ่มขึ้น
สวนของผูถือหุนในป 2558 มีทั้งสิ้น 2,424 ลานบาทและป 2557 มี 2,912 ลานบาท ลดลงจากปที่แลว 488 ลานบาท
เนื่องจากผลขาดทุนประจําป 478 ลานบาท จายเงินปนผล 62 ลานบาท ในขณะที่มีการเพิ่มทุน 52 ลานบาท
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ในสวนของรายไดในป 2558 มีรายไดรวม 1,925 ลานบาท และป 2557 มีรายไดรวม 1,603 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปที่
แลว 322 ลานบาท โดยแบงเปน Media and Content 87% Entertainment 11% และอื่นๆ 2% ซึ่งสัดสวนรายไดเมื่อ
เทียบกับป 2557 ไมเปลี่ยนแปลงมากนัก
ในป 2558 มีผลขาดทุนสุทธิ 486 ลานบาท และป 2557 มีผลขาดทุนสุทธิ 12 ลานบาท โดยขาดทุนเพิ่มขึ้นจากปที่แลว
474 ลานบาท ซึ่งในทั้งสองปนี้มีรายการพิเศษคือการตัดจําหนายทรัพยสินที่ไมกอใหเกิดรายไดและอื่นๆ 91 ลานบาท
และการปรับปรุงตนทุนใบอนุญาติ TV digital ตามสภาวิชาชีพบัญชีที่กําหนดเรื่องราคาทุนขึ้นมาใหม 69 ลานบาท
ในป 2558 และ 51 ลานบาทในป 2557
ทําใหป 2558 มีผลขาดทุนสุทธิหลังหักรายการพิเศษดังกลาว 326 ลานบาท และป 57 มีกําไรสุทธิ 39 ลานบาท ทําให
มีผลขาดทุนสุทธิเพิ่มขึ้น 365 ลานบาท
เมื่อมาดูเปนรายไตรมาสในป 2558 จะเห็นวาบริษัทมีผลขาดทุนที่ลดลงอยางตอเนื่อง โดยไตรมาสสี่ ขาดทุนสุทธิ 59
ลานบาท ลดลง 37 ลานบาท จากไตรมาสที่สาม หลังจากปรับปรุงรายการพิเศษดังกลาวมาแลว
เหตุการณสําคัญในป 58 มีดังนี้ครับ
เดือนมกราคม บริษัทโมโน เทคโนโลยี จํากัด มหาชน ไดยายหลักทรัพย Mono และ Mono W1 จากตลาด MAI มาซื้อ
ขายในตลาด SET เดือนกรกฏาคม บริษัท โมโน ฟลม จํากัด ไดซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตตางประเทศจาก บริษัท สหมงคล
ฟลม อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด เพื่อออกอากาศทางชอง 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 รายงานตอที่ประชุมวา ในโอกาสการประชุมผูถือหุน ในวันนี้ จึงขออธิบายและชี้แจงถึงผล
ประกอบการและแนวโนมของธุรกิจทีวีดิจิตอล ชอง MONO29 มีทิศทางในการเจริญเติบโตในอนาคตเปนอยางไร
โดยธุรกิจทีวีนั้น ตัวขับเคลื่อนหลักๆ ของรายไดก็คือเรตติ้ง ซึ่งที่ผานมาชอง MONO29 มีเรตติ้งที่เพิ่มขึ้นในทุกๆ ไตร
มาส ปจจุบันเรตติ้งของชอง MONO29 อยูที่ .56 ซึ่งเปนอันดับที่ 4 ของเรตติ้งทั่วประเทศ โดยขยับขึ้นมา 1 อันดับ จาก
ปที่แลวที่อยูอันดับที่ 5 ซึ่งเรตติ้งชอง MONO29 มีแนวโนมที่จะเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง หากเทียบกับชองอื่นในอันดับ
ตนๆ ที่สวนใหญเรตติ้งจะทรงตัวและลดลง สาเหตุที่เรตติ้งของชอง MONO29 เพิ่มขึ้นนั้น เกิดจากที่บริษัทไดวาง
ตําแหนงของชองไวตั้งแตตนวาเปน ฟรีทีวีที่มี หนังดี ซีรีสดัง มากที่สุด ซึ่งบริษัทยังคงเนนกลยุทธนี้อยู โดยไดรวมมือกับ
สตูดิโอใหญๆ เชน Paramount Universal Warner Bros. Picture ในการทําสัญญาแบบ Output Deal ที่บริษัทจะได
ลิขสิทธิ์ภาพยนตรใหมๆ มาฉายเปนเจาแรกและเจาเดียว ซึ่งจะทําใหบริษัทมีคอนเทนตที่มีคุณภาพมากมายในอนาคต
และในขณะเดียวกันบริษัทไดปรับผังรายการ ซึ่งเปนชวง Primetime ของชอง MONO29 คือวันธรรมดาตั้งแตเวลา
18.20 – 22.30 น. และวันเสาร-อาทิตย ตั้งแตเวลา 09.00 - 22.30 น. ซึ่งบริษัทจะเนนการขายโฆษณาในชวงเวลานี้
ในสวนของสัดสวนของรายการของชอง MONO29 จะเนนตามกลยุทธที่มี หนัง และซีรีส เปนคอนเทนตหลัก
โดยแบงเปน ภาพยนตร 44 % ซีรีส 23 % ขาว 25 % และอื่นๆ 8 %
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อยางไรก็ตาม เมื่อเรตติ้งเพิ่มขึ้น รายไดจากการขายโฆษณาควรจะเพิ่มขึ้นดวย เปนหลักการคิดโดยทั่วไปของอุตสาหกรรม
ทีวี ซึ่งรายไดจากคาโฆษณาตอนาทีของชองเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ซึ่งราคาเฉลี่ยที่ขายอยูในปจจุบันอยูที่ 20,000 บาท ตอ
นาที และการขายโฆษณานั้นจะเทากับวันละ 180 นาที คือ 18 ชั่วโมง (ชั่วโมงละ 10 นาที) ตั้งแตเวลา 06.00-24.00น.
ซึ่งไมไดนับทั้ง 24 ชั่วโมง เนื่องจากการขายโฆษณากับทางเอเจนซี่จะพิจารณา 18 ชั่วโมงตอวันเทานั้น ทั้งนี้ อัตราการใช
เวลาโฆษณา (Utilization Rate) ของการขายโฆษณาของชองMONO29 ตอนนี้คือ 100 % และคาดการณวาจะยืนอยูที่
100 % เต็มอยางตอเนื่องตลอดทั้งปนี้
การเติบโตตอไปในอนาคตในการขายโฆษณาของชอง MONO29 ที่บริษัทไดตั้งเปาไวในป 2016 คือ Q1 เทากับ 202
ลานบาท Q2 กาวกระโดดไปที่เทากับ 340 ลานบาท และขยับเพิ่มไปที่ Q3 เทากับ 470 ลานบาท และ Q4 เทากับ 488
ลานบาท ซึ่งตัวเลขดังกลาวจะเปนผลตอเนื่องจากเรตติ้งที่บริษัทคาดวายังคงเติบโตอยางตอเนื่อง ดังนั้นภาพรวมของ
ธุรกิจทีวีในปนี้และปตอๆไป จะเปนธุรกิจหลักที่จะทําใหรายไดในภาพรวมของโมโนกรุปใหเพิ่มสูงขึ้นอยางแนนอน
นายพิชญ โพธารามิก กลาวเสริมในเรื่องรายไดของกลุมบริษัทที่กําลังจะเกิดขึ้นและมีแนวโนมที่ดีในป 2559 นี้ จะมาจาก
ธุรกิจทีวีเปนหลัก ซึ่งบริษัทคาดการณไววารายไดของธุรกิจทีวีจะเพิ่มขึ้นจากปที่แลวจาก 624 ลานบาท ในป 2558
เพิ่มขึ้นเปน 1,500 ลานบาท ในป2559 นี้ ซึ่งนับวาเปนแนวโนมที่ดี ทั้งนี้ จากที่ทางประธานเจาหนาที่การเงินและบัญชี
รายงานวาบริษัทมีผลขาดทุนลดลงทุกไตรมาส ดังนั้น เราก็จะมีตัวเลขขาดทุนลดลงอยางตอเนื่องในไตรมาสตอไปของปนี้
และประธานฯ ไดเปดโอกาสใหที่ประชุมไดซักถามในรายละเอียดของวาระนี้
ไมมีผูถือหุนถามขอสงสัยใดๆ ประธานฯ แจงใหที่ประชุมทราบวา การรายงานผลการดําเนินงานเปนการรายงานเพื่อทราบ
ไมมีการลงมติ
ที่ประชุมรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2558 ตามที่รายงาน
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน และรายงานผูสอบบัญชีประจําป สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ประธานฯ เสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ของบริษัทฯ และรายงานผูสอบบัญชี ประจําปสิ้นสุด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558 ไดผานการตรวจสอบและรับรองจากผูสอบบัญชีของบริษัทฯ เรียบรอยแลว ซึ่งงบการเงินดังกลาวได
ผานการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทแลว มีรายละเอียดปรากฎในงบการเงิน
และรายงานผูสอบบัญชี ประจําปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามสิ่งที่สงมาดวย 2 และสิ่งที่สงมาดวย 3 ของ
หนังสือเชิญประชุม
และประธานฯ ไดเปดโอกาสใหที่ประชุมไดซักถามในรายละเอียดของวาระนี้
คุณปติพัฒน พัฒธนฐานโชค ผูถือหุนรายยอยจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย สอบถามวา เหตุใดรายไดของงบการเงิน
เฉพาะกิจการมีกําไร แตงบการเงินรวมกลับขาดทุน ซึ่งเขาใจวาบริษัทแมไมไดมีธุรกิจหลัก แตเปนการลงทุนในบริษัทยอย
ที่จะทําใหงบการเงินรวมโตขึ้น โดยเฉพาะงบแสดงฐานะทางการเงินเห็นไดวาสินทรัพยของงบการเงินรวม มีจํานวน
5,277.74 ลานบาท ในขณะที่สินทรัพยของงบการเงินเฉพาะกิจการ มีจํานวน 3,849.86 ลานบาท
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คุณคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน ประธานเจาหนาที่การเงินและบัญชี ตอบคําถามวา บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
ซึ่งเปนบริษัทแม มีการดําเนินธุรกิจโมบาย ซึ่งเปนธุรกิจที่แข็งแกรงและมีกําไร ในขณะที่บริษัทยอย ที่ดําเนินธุรกิจทีวี
ดิจิตอล และธุรกิจอื่นๆ ยังมีผลการดําเนินงานที่ขาดทุน จึงสงผลใหงบการเงินรวมขาดทุน สวนงบแสดงฐานะทางการเงิน
หรือสินทรัพยนั้น บริษัทแมไดมีการนําเงินไปลงทุน หรือใหบริษัทยอยกูยืมจึงสงผลใหสินทรัพยรวมของงบการเงินเฉพาะ
กิจการอยูที่ 3,849.86 ลานบาท
ไมมีผูถือหุนซักถามขอสงสัยใดๆ เพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอเสนอใหที่ประชุมลงมติ
มติของที่ประชุม
ที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแลวลงมติอนุมัติงบการเงินและรายงานผูสอบบัญชีประจําป สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน
มติที่ประชุมเปนดังนี้

มติ
1. เห็นดวย
2. ไมเห็นดวย
3. งดออกเสียง
4. บัตรเสีย
รวม 205 ราย

จํานวนเสียง
(1 หุน = 1 เสียง)
2,580,439,166
0
0
0
2,580,439,166

รอยละของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุน
ที่เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
100.0000
0.0000
-

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรเปนทุนสํารองตามกฎหมาย และเรื่องเงินปนผลประจําป 2558
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 เห็นวาสมควรที่จะเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรสุทธิเปนทุน
สํารองตามกฏหมาย และงดจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2558 เพื่อสํารองเงินสดสําหรับการลงทุน
ตอเนื่องตามแผนธุรกิจของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังนี้
1. ในป 2558 บริษัทฯ มีกํา ไรสุท ธิสํา หรับ ปจํา นวน 139,643,862.78 บาท ใหบริษัท ฯ จัด สรรเงิน กํา ไรดัง กลา ว
เปน ทุน สํ า รองตามกฎหมายจํ า นวนรอ ยละ 5 ของกํ า ไรสุท ธิสํ า หรับ ป ซึ ่ง คํ า นวณไดเ ปน เงิน จํ า นวน
6,982,193.14 บาท
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สิ่งที่สงมาดวย 1.

อยา งไรก็ต าม เพื่อ ใหทุน สํา รองตามกฎหมายของบริษัท ฯ มีจํา นวนไมน อ ยกวา รอ ยละสิบ (10) ของทุน จด
ทะเบียน บริษัทฯ จึง จัดสรรเงิน กําไรสุทธิเ ปน ทุน สํารองตามกฎหมายเปนจํานวนเงินสํารองตามกฎหมายทั้ง สิ้น
7,688,182.48 บาท ทําใหปจจุบันบริษัทฯ มีทุนสํารองตามกฎหมายรวมทั้งสิ้นจํานวน 49,279,999.75 บาท คิด
เปนรอยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน
2. งดจายเงินปนผลประจําป 2558 ในขณะที่บริษัทฯ มีนโยบายการจายเงินปนผลที่กําหนดไวในอัตราไมนอยกวารอยละ
50 เนื่องจากบริษัทฯ ตองสํารองเงินสดสําหรับการลงทุนตอเนื่องตามแผนธุรกิจของบริษัทฯ และเพื่อสํารองไวเปน
เงินทุนหมุนเวียนตอไป
รายละเอียดเปรียบเทียบการจายเงินปนผลของป 2557 และป 2558 ซึ่งเสนองดจาย ทางบริษัทฯ ไดแจงใหผูถือหุน
ทราบแลวในหนังสือเชิญประชุม หนา 3
และประธานฯ ไดเปดโอกาสใหที่ประชุมไดซักถามในรายละเอียดของวาระนี้
คุณแกวขวัญ เลิศรัชตากร ผูถือหุนรายยอย สอบถามวา การจัดสรรเงินกําไรเปนทุนสํารองตามกฎหมายหากครั้งนี้สํารองไว
รอยละ 5 ครั้งถัดไปอีกรอยละ 10 จะทําใหบริษัทมีเงินสํารองตามกฎหมายรอยละ 15 ใชหรือไม และบริษัทมีกําไร 139
ลานบาท เหตุใดจึงงดจายเงินปนผล
คุณพิชญ โพธารามิก ประธานกรรมการ ตอบคําถามวา ปจจุบันธุรกิจรวมของบริษัทยังขาดทุน โดยเฉพาะธุรกิจทีวี จึงตอง
สํารองเงินไวสําหรับการชําระคาใบอนุญาต และคาใชจายตางๆ จึงงดจายเงินปนผลในปที่ผานมา ทั้งนี้ผลประกอบการ
โดยรวมในปนี้ดีขึ้นคอนขางมาก เมื่อใดที่ทั้งกลุมบริษัท โมโน มีกําไร ทางบริษัทตองพิจารณาเรื่องการจายปนผลแนนอน
คุณพรรณี วรวุฒิจงสถิต ประธานกรรมการตรวจสอบ กลาวเสริมวา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด ถาบริษัทมี
กําไรจะตองสํารองตามกฎหมายรอยละ 5 ของกําไรประจําป ซึ่งทางบริษัทสํารองมาทุกป และปนี้บริษัทไดสํารองจนครบ
รอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแลว หากทางบริษัทไมไดมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกก็ไมตองสํารองเพิ่มเติม
ไมมีผูถือหุนซักถามขอสงสัยใดๆ เพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอเสนอใหที่ประชุมลงมติ
มติของที่ประชุม
ที่ประชุมผูถือหุนไดพิจารณาแลวมีมติอนุมัติจัดสรรเงินกําไรสุทธิเปนทุนสํารองตามกฎหมาย และงดจายเงินปนผล
ประจําป 2558 ตามรายละเอียดขางตนที่เลขานุการบริษัทฯ แจงไวทุกประการ ดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่ง
มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน มติที่ประชุมเปนดังนี้

มติ
1. เห็นดวย
2. ไมเห็นดวย
3. งดออกเสียง
4. บัตรเสีย
รวม 206 ราย

จํานวนเสียง
(1 หุน = 1 เสียง)
2,580,460,866
500
0
0
2,580,461,366

รอยละของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุน
ที่เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
100.0000
0.0000
-

-19-

สิ่งที่สงมาดวย 1.

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัท และกําหนดคาตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจําป
2559
เลขานุการบริษัทฯ แจงวาเพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด มาตรา 120 ซึ่งกําหนดวา ใหที่ประชุม
ผูถือหุนสามัญประจําป แตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกป ในการแตงตั้งผูสอบ
บัญชี จะแตงตั้งผูสอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได และโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทฯ
ไดพิจารณาแลว เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุน พิจารณาอนุมัติใหแตงตั้งผูสอบบัญชีจากบริษัทสํานักงาน
อีวาย จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2559 ตามรายชื่อตอไปนี้
1. นายศุภชัย ปญญาวัฒโน
2. นางสาวศิราภรณ เอื้ออนันตกุล
3. นางสาวกรองแกว ลิมปกิตติกุล

ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 3930 หรือ
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 3844 หรือ
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 5874

อนึ่ง นายศุภชัย ปญญาวัฒโน เคยเปนผูลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอย ในป 2556 ถึง ป 2558
รวม 3 ป โดยปฏิบัติหนาที่ไดเปนอยางดีตลอดมา สวนนางสาวศิราภรณ เอื้ออนันตกุล และนางสาวกรองแกว ลิมปกิตติกุล
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 2559 เปนจํานวนเงินไมเกิน 1,200,000บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากป 2558 จํานวน 40,000 บาท
หรือคิดเปนการเพิ่มขึ้นรอยละ 3.45 เนื่องจากปริมาณงานสอบทาน และงานตรวจสอบของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น สําหรับ
คาบริการอื่นๆ ในรอบปที่ผานมา บริษัทฯ ไมมีการรับบริการอื่นจากสํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือ
กิจการที่เกี่ยวของกับผูสอบบัญชีและสํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด และเพื่อประโยชนสําหรับผูถือหุน บริษัทฯ
ไดจัดสงประวัติโดยยอของผูสอบบัญชีทั้ง 3 ทาน รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่สงมาดวย 4. หนาที่ 32 ของหนังสือเชิญ
ประชุม
และประธานฯ ไดเปดโอกาสใหที่ประชุมไดซกั ถามในรายละเอียดของวาระนี้
ไมมีผูถือหุนซักถามขอสงสัยใดๆ ประธานฯ จึงขอเสนอใหที่ประชุมลงมติ
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มติของที่ประชุม
ที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ตามรายชื่อขางตน เปนผูสอบบัญชีของ
บริษัทฯ ประจําป 2559 และอนุ มัติกํา หนดคาตอบแทนการตรวจสอบบัญชี ป ระจํา ป 2559 เปน จํ า นวนเงิน ไมเ กิ น
1,200,000 บาท ดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดการออกเสียง
ลงคะแนน มติที่ประชุมเปนดังนี้

มติ
1. เห็นดวย
2. ไมเห็นดวย
3. งดออกเสียง
4. บัตรเสีย
ราย 206 ราย

จํานวนเสียง
(1 หุน = 1 เสียง)
2,580,461,366
0
0
0
2,580,461,366

รอยละของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุน
ที่เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
100.0000
0.0000
-

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ สําหรับป 2559
เลขานุก ารบริ ษัท ได แจ ง ตามขอ บัง คับ บริษั ท ขอ 17 กํา หนดให “ในการประชุ ม ผูถื อหุ น สามั ญประจํ า ป ทุ กครั้ง ให
กรรมการออกจากตําแหนงหนึ่งในสาม (1/3) ของจํานวนกรรมการในขณะนั้น ถาจํานวนกรรมการจะแบงใหตรงเปนสาม
สวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนที่ใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซี่งพนจากตําแหนงอาจไดรับเลือกใหกลับ
เขาดํารงตําแหนงอีกก็ได กรรมการที่ตองออกจากตําแหนงในปแรกและปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ใหจับสลาก
กัน ส ว นปหลัง ๆ ตอไป ให กรรมการคนที่อยูใ นตําแหนงนานที่สุด นั้น เปน ผูออกจากตําแหนง ” ป จจุบันบริ ษัทฯ มี
กรรมการทั้งหมด 9 ทาน ดังนั้น จึงมีกรรมการ 3 ทานที่ดํารงตําแหนงนานที่สุดเปนผูออกจากตําแหนง โดยกรรมการที่
ตองออกจากตําแหนงตามวาระในครั้งนี้ มีดังนี้
1. นายพิชญ โพธารามิก
2. นายปรีชา ลีละศิธร
3. นายเกรียงศักดิ์ เธียรนุกุล
คณะกรรมการไดพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนแลว เห็นสมควรเสนอใหที่
ประชุมผูถือหุน พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ กลับเขาดํารงตําแหนงตามเดิมตอไปอีกวาระหนึ่งเนื่องจาก
กรรมการทั้ง 3 ทาน เปนผูมีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู ความสามารถ และประสบการณอันเปนประโยชนตอการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ
สําหรับขอมูลและประวัติของกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ และไดรับการเสนอชื่อกลับเขาดํารงตําแหนงใหม
บริษัทฯ ไดจัดสงใหแกทานผูถือหุนแลว โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวย 5. หนาที่ 35 ถึง หนาที่ 37 ของหนังสือ
เชิญประชุม
และ สําหรับการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ ทานผูถือหุนสามารถออกเสียง
เลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคลได โดยใชหลักเกณฑ และวิธีการตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 16
และประธานฯ ไดเปดโอกาสใหที่ประชุมไดซักถามในรายละเอียดของวาระนี้
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คุณแกวขวัญ เลิศรัชตากร ผูถือหุนรายยอย เสนอใหกรรมการทั้งสามทานออกจากหองประชุมกอนลงมติ
คุณนิตยา เกียรติเสรีกุล ที่ปรึกษากฎหมาย ชี้แจงวา ในวาระนี้ไมมีขอกฎหมายกําหนดวาตองใหกรรมการที่ออกจาก
ตําแหนงตามวาระออกจากหองประชุม รวมถึงไมไดมีขอกําหนดหามผูถือหุนที่เปนกรรมการลงมติในการเลือกกรรมการ
หรือตนเองกลับเขามาดํารงตําแหนง ซึ่งเปนไปตามมาตรา 70 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด ทั้งนี้ คุณพิชญยัง
ทําหนาที่ในฐานะเปนประธานที่ประชุมเพื่อใหการประชุมเปนไปดวยความเรียบรอย
คุณพรรณี วรวุฒิจงสถิต ประธานกรรมการตรวจสอบ กลาวเสริมวา ทางบริษัทมีกฎกติกาภายใน ในการลงมติของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน และการลงมติของคณะกรรมการบริษัท หากเปนกรรมการที่ออกตามวาระ
กรรมการทานนั้นจะงดออกเสียงในวาระของตนเอง และในกรณีนี้บริษัทไดปฏิบัติตามกฎหมายอยางถูกตอง
ไมมีผูถือหุนซักถามขอสงสัยใดๆ เพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอเสนอใหที่ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล
มติของที่ประชุม
ที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติ เลือกตั้งกรรมการตามวาระทั้ง 3 ทาน กลับเขาดํารงตําแหนงตามเดิมตอไปอีกวาระหนึ่ง ดวย
คะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง
กรรมการแตละรายโดยมีมติที่ประชุมเปนดังนี้
1. นายพิชญ โพธารามิก ตําแหนง กรรมการ
รวม ( 208 ราย) จํานวนเสียงรวมเทากับ 2,580,533,866 เสียง
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
เห็นดวย
จํานวนหุน
%
จํานวนหุน
%
จํานวนหุน
%
2,580,533,366 100.0000
500
0.0000
0
-

บัตรเสีย
จํานวนหุน
%
0
-

2. นายปรีชา ลีละศิธร ตําแหนง กรรมการอิสระ
รวม ( 208 ราย) จํานวนเสียงรวมเทากับ 2,580,533,866 เสียง
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
เห็นดวย
จํานวนหุน
%
จํานวนหุน
%
จํานวนหุน
%
2,580,533,366 100.0000
500
0.0000
0
-

บัตรเสีย
จํานวนหุน
%
0
-

3. นายเกรียงศักดิ์ เธียรนุกุล ตําแหนง กรรมการอิสระ
รวม ( 208 ราย) จํานวนเสียงรวมเทากับ 2,580,533,866 เสียง
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
เห็นดวย
จํานวนหุน
%
จํานวนหุน
%
จํานวนหุน
%
2,580,533,366 100.0000
500
0.0000
0
-

บัตรเสีย
จํานวนหุน
%
0
-
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วาระที่ 7
พิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการ สําหรับป 2559
เลขานุการบริษัทฯ แจงตอที่ประชุมวา ในป 2558 ที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติกําหนดคาตอบแทนตามตําแหนง และคา
บําเหน็จของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดตางๆ ของบริษัทฯ เปนจํานวนเงินไมเกิน 7,000,000 บาท และ
สําหรับป 2559 นี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนของบริษัทฯ ไดพิจารณาคาตอบแทนกรรมการและ
คณะอนุกรรมการชุดตางๆ ของบริษัทอยางรอบคอบ โดยเปรียบเทียบอางอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึง
พิจารณาจากการขยายตั ว ทางธุรกิจ และการเติบโตของผลการดําเนิน งานของบริษัทฯ รวมทั้ง ภาระหนาที่ แ ละความ
รับผิดชอบ เห็นสมควรกําหนดคาตอบแทนตามตําแหนงและคาบําเหน็จของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ
ชุ ด ต า งๆ สํ า หรั บ ป 2559 เป น จํ า นวนเงิ น ไม เ กิ น 7,000,000 บาท ซึ่ ง เท า กั บ ป 2558 คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ
เห็น สมควรเสนอที่ ป ระชุ มผู ถือหุ น เพื่ อพิ จ ารณาอนุมั ติกํ าหนดค า ตอบแทนและคา บํา เหน็ จของคณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการชุดตางๆ ประจําป 2559 เปนจํานวนเงินไมเกิน 7,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
ตําแหนง
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
ผูชวยประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
คาบําเหน็จของกรรมการ
สิทธิประโยชนอื่นๆ

คาตอบแทนกรรมการตอเดือน(บาท) สําหรับป 2559
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 2559 เปนจํานวนเงินไมเกิน 7,000,000 บาท ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของผูถือหุนซึ่งมา
ประชุม มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน มติที่ประชุมเปนดังนี้
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มติ
1. เห็นดวย
2. ไมเห็นดวย
3. งดออกเสียง
4. บัตรเสีย
รวม 209 ราย

จํานวนเสียง
(1 หุน = 1 เสียง)
2,580,533,966
0
0
0
2,580,533,966

รอยละของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุน
ที่เขารวมประชุม
100.0000
0.0000
0.0000
0.0000
100.0000

วาระที่ 8

พิ จ ารณาอนุ มั ติ ใ ห ล ดทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษั ท จาก 492,799,997.50
บาท เป น
466,999,997.50 บาท
เลขานุการบริษัทฯ แจงวาที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน
25,800,000
บาท จากทุ น จดทะเบี ย นเดิ ม จํ า นวน 492,799,997.50 บาท เป น ทุ น จดทะเบี ย นใหม จํ า นวน
466,999,997.50 บาท โดยการตัดหุนจดทะเบียนที่ยังไมไดนําออกจําหนายจํานวน 258,000,000 หุน ซึ่งมีมูลคาที่
ตราไวหุนละ 0.10 บาท เนื่องจากเปนหุนคงเหลือจากการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General
Mandate) ที่อนุมัติใหออกและเสนอขายในการประชุมสามัญประจําป 2558 และจะสิ้นสุดอายุการจัดสรรในการประชุม
สามัญประจําป 2559
ไมมีผูถือหุนซักถามขอสงสัยใดๆ ประธานฯ จึงขอเสนอใหที่ประชุมลงมติ
มติของที่ประชุม
ที่ประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 25,800,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน
492,799,997.50 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหมจํานวน 466,999,997.50 บาท โดยการตัดหุนจดทะเบียนที่ยังไมได
นําออกจําหนายจํานวน 258,000,000 หุน ซึ่งมีมูลคาที่ตราไวหุนละ 0.10 บาท ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4
ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนมติที่
ประชุมเปนดังนี้
มติ
1. เห็นดวย
2. ไมเห็นดวย
3. งดออกเสียง
4. บัตรเสีย
รวม 211 ราย

จํานวนเสียง
(1 หุน = 1 เสียง)
2,580,534,666
0
0
0
2,580,534,666

รอยละของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุน
ที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
100.0000
0.0000
0.0000
0.0000
100.0000

วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 4 เพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนจด
ทะเบียน
เลขานุการบริษัทฯ แจงตอที่ประชุมวาที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของ
บริษัทฯ ขอ 4 เพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียน เปนดังนี้
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“ ขอ 4. ทุนจดทะเบียน จํานวน
แบงออกเปน
มูลคาหุนละ
โดยแยกออกเปน
หุนสามัญ
หุนบุริมสิทธิ

466,999,997.50 บาท (สี่รอยหกสิบหกลานเกาแสนเกาหมื่นเกาพันเกา

รอยเกาสิบเจ็ดบาทหาสิบสตางค)
4,669,999,975หุน (สี่พันหกรอยหกสิบเกาลานเกาแสนเกาหมื่นเกา
พันเการอยเจ็ดสิบหาหุน)
0.10 บาท (สิบสตางค)
4,669,999,975 หุน (สี่พันหกรอยหกสิบเกาลานเกาแสนเกาหมื่นเกา
พันเการอยเจ็ดสิบหาหุน)
- หุน ”

ทั้งนี้ มอบอํานาจใหกรรมการผูมีอํานาจลงนามของบริษัท และ/หรือ บุคคลที่กรรมการผูมีอํานาจของบริษัทมอบหมาย
เปนผูมีอํานาจในการจดทะเบียนแกไขหนังสือบริคณหสนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชยมีอํานาจแกไขและ
เพิ่มเติมถอยคํา หรือดําเนินการใดๆ เพื่อใหเปนไปตามคําสั่งของนายทะเบียน
สําหรับมติ ที่ประชุมของวาระอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ 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 211 ราย

จํานวนเสียง
(1 หุน = 1 เสียง)
2,580,534,666
0
0
0
2,580,534,666

รอยละของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุน
ที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
100.0000
0.0000
0.0000
0.0000
100.0000
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วาระที่ 10

พิ จ ารณาอนุ มั ติ ใ ห เ พิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษั ท ฯ จาก 466,999,997.50 บาท เป น
498,499,997.50 บาท

เลขานุ ก ารบริ ษั ท ฯ แจ ง ว า ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ได มี ม ติ อ นุ มั ติ ก ารเพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นอี ก จํ า นวน
31,500,000 บาท แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 315,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.10 บาท จากทุน
จดทะเบียนเดิม 466,999,997.50 บาท เปนทุนจดทะเบียนจํานวน 498,499,997.50 บาท แบงออกเปนหุนสามัญ
จํานวน 4,984,999,975 หุน มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 0.10 บาท เพื่อเพิ่มทุนการจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบกําหนด
วัตถุประสงคในการใชเงินทุน และแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate)
รายละเอียดของการเพิ่มทุนแบงออกเปน
1. การเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป(General Mandate) จํานวน 26,500,000 บาท (ยี่สิบหกลานหาแสนบาท)
มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.10 บาท (สิบสตางค) เพื่อเสนอขายแกบุคคลในวงจํากัด โดยการออกและเสนอขายหุน
สามัญของบริษัทจํานวน 265,000,000 หุน (สองรอยหกสิบหาลานหุน) มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.10 บาท (สิบ
สตางค) เสนอขายแกบุคคลในวงจํากัดกําหนดราคาเสนอขายไมต่ํากวารอยละ 90 (เกาสิบ) ของราคาตลาดถัวเฉลี่ย
ของหุน
ทั้งนี้ มอบหมายใหคณะกรรมการบริษัท มีอํานาจพิจารณาเสนอขายหุนเพิ่มทุนในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได และ
การจัดสรรหุนเพิ่มทุนใหแกบุคคลในวงจํากัด จะไมเกินกวารอยละ 10 ของทุนชําระแลว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มี
มติใหเพิ่มทุน รวมถึงการกําหนดราคาเสนอขาย วัน เวลาเสนอขาย และรายละเอียดเงื่อนไขตางๆ ที่เกี่ยวของกับการ
จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน
สําหรับขอมูลปรากฏอยูในแบบรายงานการเพิ่มทุน หรือ F53-4 ซึ่งบริษัทฯ ไดจัดสงใหแกทานผูถือหุนแลว โดยมี
รายละเอียดดังปรากฎตาม สิ่งที่สงมาดวย 6. หนา 38 ถึง หนา 49 ของหนังสือเชิญประชุม
ในการกําหนดราคาเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) ใหกับบุคคลในวงจํากัด
คณะกรรมการบริษัท จะพิจารณากําหนดราคาเสนอขายโดยเปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท และผูถือหุนโดย
บริษัท จะปฏิบัติตามหลักเกณฑดังนี้
(1)

การจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกบุคคลในวงจํากัดนี้จะไมเปนการจัดสรรใหแกบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน
(รวมถึ ง ที่ มี ก ารแก ไ ขเพิ่ ม เติ ม ) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห ง ประเทศไทย เรื่ อ ง
การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546

(2)

การจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกบุคคลในวงจํากัดนี้จะไมเปนการเสนอขายหุนในราคาต่ําตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยการขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม (รวมถึงที่มี
การแกไขเพิ่มเติม)
ราคาเสนอขาย จะใชราคาตลาดซึ่งเปนไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ.72/2558 เรื่อง
การอนุญาตใหบริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุนที่ออกใหมตอบุคคลในวงจํากัด กําหนดราคาเสนอขายไมต่ํา
กวารอยละ 90 ของราคาตลาด โดย “ราคาตลาด” หมายถึง ราคาปดถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุน MONO
ในตลาดหลักทรัพยฯ ยอนหลังไมนอยกวาเจ็ดวันทําการติดตอกัน แตไมเกินสิบหาวันทําการติดตอกันกอน
วันกําหนดราคาเสนอขาย
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2. การเพิ่มทุนแบบกําหนดวัตถุประสงคในการใชเงินทุน จํานวน 5,000,000 บาท (หาลานบาท) มูลคาที่ตราไวหุนละ
0.10 บาท (สิบสตางค) เพื่อเสนอขายแกนายวิสูตร พูลวรลักษณ ซึ่งเปนบุคคลในวงจํากัด โดยการออกและเสนอ
ขายหุนสามัญของบริษัทจํานวน 50,000,000 หุน (หาสิบลานหุน) มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.10 บาท (สิบสตางค)
เพื่อใชชําระคาตอบแทนในการเขาทํารายการไดมาซึ่งสินทรัพย
โดยการเขาซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตร จํานวน 30
เรื่อง และบทภาพยนตร จํานวน 29 เรื่อง จากนายวิสูตร พูลวรลักษณ เนื่องจากการเพิ่มทุนครั้งนี้ มีวัตถุประสงค
เพื่อนําหุนสามัญเพิ่มทุนไปชําระคาลิขสิทธิ์ภาพยนตร และบทภาพยนตร ใหแกนายวิสูตร พูลวรลักษณ
คณะกรรมการรั บรองวา ในการพิ จ ารณาและตรวจสอบขอ มูล ของนายวิ สูต ร พู ล วรลั กษณ คณะกรรมการได
ดําเนินการดวยความระมัดระวัง และเห็นวานายวิสูตร พูลวรลักษณ เปนผูที่มีศักยภาพ มีความรู ความสามารถ
มีประสบการณและความเชี่ยวชาญในวงการภาพยนตร ซึ่งจะเปนประโยชนกับธุรกิจภาพยนตรของกลุมบริษัทเปน
อยางยิ่ง
สําหรับขอมูลมีรายละเอียดปรากฎตาม สิ่งที่สงมาดวย 6. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) หนา38 ถึงหนา 49
สิ่งที่สงมาดวย 7. สารสนเทศการจัดสรรหุนเพิ่มทุนใหบุคคลในวงจํากัด หนา 50 ถึงหนา 59 สิ่งที่สงมาดวย 8.
สารสนเทศเกี่ยวกับการไดมาซึ่งสินทรัพย หนา 60 ถึงหนา 64 ของหนังสือเชิญประชุม
บริษัทกําหนดราคาเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนโดยอางอิงราคาตลาดที่ไมต่ํากวารอยละ 90 ของราคาตลาดถัวเฉลี่ย
ของหุน (ซึ่งใชราคาถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนตั้งแตวันที่ 19 กุมภาพันธ 2559 ถึงวันที่ 3 มีนาคม 2559) ซึ่ง
เทากับราคาหุนละ 2.03 บาท และไดมีการตกลงกัน ระหวางบริษัท ซึ่ง เปนผูซื้อ และนายวิสูต ร พูลวรลักษณ
เจาของลิขสิทธิ์ภาพยนตร จํานวน 30 เรื่อง และบทภาพยนตรจํานวน 29 เรื่อง ซึ่งเปนผูขาย ทั้งนี้ราคาเสนอขาย
ดังกลาว เปนไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ.72/2558 เรื่อง การอนุญาตใหบริษัทจดทะเบียน
เสนอขายหุนที่ออกใหมตอบุคคลในวงจํากัด หมวด 2 การเสนอขายหุนที่ผูถือหุนมีมติกําหนดราคาเสนอขายชัดเจน
ซึ่ง “ราคาตลาด” หมายถึง ราคาปดถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุน MONO ในตลาดหลักทรัพยฯ ยอนหลัง 9 วันทํา
การติดตอกัน กอนวันที่คณะกรรมการบริษัท มีมติใหเสนอวาระตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 เพื่อขอ
อนุมัติใหบริษัท เสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงแกบุคคลในวงจํากัด โดยเปนราคาที่คํานวณระหวาง
วันที่ 19 กุมภาพันธ 2559 ถึง วันที่ 3 มีนาคม 2559 ซึ่งเทากับ 2.03 บาทตอหุน
มีผลกระทบแยกเปนกรณีดังนี้
1. มีผลกระทบตอการลดลงของสัดสวนการถือหุน (Control Dilution) และการลดลงของราคา (Price Dilution)
เพียงรอยละ 1.56 และรอยละ 0 ตามลําดับ สําหรับกรณีที่ไมมีการแปลงสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ และไมมี
การเพิ่มทุนแบบ General Mandate
2. มีผลกระทบตอการลดลงของสัดสวนการถือหุน (Control Dilution) และการลดลงของราคา (Price Dilution)
เพียงรอยละ 1.44 และรอยละ 0.75 ตามลําดับ สําหรับกรณีที่ไมมีการแปลงสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ และมี
การเพิ่มทุนแบบ General Mandate ทั้งจํานวน
3. มีผลกระทบตอการลดลงของสัดสวนการถือหุน (Control Dilution) และการลดลงของราคา (Price Dilution)
เพียงรอยละ 1.06 และรอยละ 0.07 ตามลําดับ สําหรับกรณีที่มีการแปลงสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ครบทั้ง
จํานวน และไมมีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate
4. มีผลกระทบตอการลดลงของสัดสวนการถือหุน (Control Dilution) และการลดลงของราคา (Price Dilution)
เพียงรอยละ 1.00 และรอยละ 0.93 ตามลําดับ สําหรับกรณีที่มีการแปลงสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ครบทั้ง
จํานวน และมีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate ทั้งจํานวน
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ซึ่งคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแลวมีความเห็นวามีความคุมคาและยังเปนการรักษาและเพิ่มสภาพคลองทางการเงิน
ใหกับบริษัท
โดยมีวัตถุประสงคของการเพิ่มทุนในครั้งนี้ ดังนี้
1 กรณีการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนแบบกําหนดวัตถุประสงคในการใชเงินทุน
1.1 เพื่อใชชําระคาตอบแทนในการเขาทํารายการไดมาซึ่งสินทรัพย โดยการเขาซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตร จํานวน 30 เรื่อง
และบทภาพยนตร จํานวน 29 เรื่อง จากนายวิสูตร พูลวรลักษณ
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ไดมีการพิจารณาแลว และมีความเห็นวาการเขาซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตร จํานวน 30
เรื่อง และบทภาพยนตรจํานวน 29 เรื่อง(รายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวย 8.) ที่มีมูลคา 103,000,000 บาท เปน
ราคาที่สมเหตุสมผลเนื่องจากบริษัท อางอิงมูลคาสิ่งตอบแทนจากการประเมินมูลคาลิขสิทธิ์ภาพยนตร จํานวน 30
เรื่อง ดวยวิธีพิจารณาจากรายได (Income Approach) แบบ Direct Capitalization Method หรือ Income
Capitalization Method มีอัตราทุน (Capitalization Rate)1 ที่ 5.50% คิดมูลคารวมได 98,200,000 บาท และ
บทภาพยนตร จํานวน 29 เรื่อง ดวยวิธีพิจารณาจากราคาตลาด (Market Approach) ไดมูลคารวม 4,800,000
บาท รวมมูลคาทั้งสิ้น 103,000,000 บาท ซึ่งไดมีการประเมินมูลคาโดยบริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จํากัด ซึ่งเปน
บริษัทที่มีรายชื่อเปนบริษัทประเมินมูลคาทรัพยสินและผูประเมินหลักที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.
1.2 เพื่อรักษาและเพิ่มสภาพคลองทางการเงินของบริษัท ทั้งนี้ในป 2559 บริษัท ตั้งงบประมาณในการจัดซื้อ Content
ประเภทตางๆ อยูที่ประมาณ 600,000,000 บาท ถึง 800,000,000 บาท เพื่อรองรับการเติบโตของชองทีวี
ดิจิตอล MONO29 ทีวีดาวเทียม MonoPlus และบริการดูหนังออนไลนแบบบอกรับสมาชิก Monomaxxx.com
และสงเสริมใหบริษัท สามารถนําเสนอบริการเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาไดครบวงจรยิ่งขึ้น ซึ่งจะเปน
ประโยชนกับบริษัท ในระยะยาว ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นวาการลงทุนซื้อ Content อยางตอเนื่องจะ
สงผลทําใหชองทีวีดิจิตอล MONO29 มี Rating ที่เพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง ปจจุบันชองทีวีดิตอล MONO29
ขอมูล ณ เดือนกุมภาพันธ 2559 มี TV Rating ติดอันดับ 1 ใน 4 ทั้งในสวนของกรุงเทพและทั่วประเทศ มี TV
Rating เทากับ 0.756 และ 0.660 ตามลําดับ ซึ่งเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับขอมูลเดือนกุมภาพันธ 2558 ใน
สวนของกรุงเทพและทั่วประเทศ ที่มี TV Rating เทากับ 0.422 และ 0.303 ตามลําดับ หรือคิดเปนอัตราการ
เพิ่มขึ้นรอยละ 79 และ 118 ตามลําดับ จากรายงานของ AGB Nielsen สงผลทําใหบริษัท มีรายไดคาโฆษณาที่
เติบโตขึ้นจาก 609 ลานบาทในป 2558 และคาดการณวาจะเพิ่มเปน 1,500 ลานบาทในป 2559 หรือคิดเปน
การเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ146 โดยไมมีผลกระทบในดานลบตอการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะ
การเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท อันเนื่องจากการเพิ่มทุนและการดําเนินการตามแผนการใชเงินดังกลาวนี้

อัตราทุน (Capitalization Rate)1 คืออัตราสวนที่ใชในการแปลงรายไดเปนมูลคาทุน / อัตราผลตอบแทนที่ใชในการหามูลคาทุน ณ
วันที่กําหนด จากรายไดสุทธิตอปอันเกิดจากการลงทุนนั้น
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คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นชอบตอการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุนเพิ่มทุนแกบุคคลในวงจํากัดครั้งนี้ โดยมี
ความเห็นวาราคาเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุน และนายวิสูตร พูลวรลักษณ ซึ่งเปนบุคคลที่ไดรับการจัดสรรหุน
สามัญเพิ่มทุนนั้น มีความเหมาะสมและเปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของผูถือหุน จึงมีมติใหเสนอตอที่ประชุมผูถือ
หุนพิจารณาอนุมัติตอไป
ทั้ ง นี้ มอบอํ า นาจให ก รรมการผู มี อํ า นาจลงนามของบริ ษั ท และหรื อ บุ ค คลที่ ก รรมการผู มี อํ า นาจของบริ ษั ท
มอบหมายเปนผูมีอํานาจในการพิจารณากําหนดรายละเอียด เงื่อนไข และดําเนินการใดๆ ที่เกี่ยวกับการออกและ
เสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุน เชน ราคา ระยะเวลาการจองซื้อ การชําระเงินคาหุน รายละเอียดการเสนอขาย วิธีการ
จัดสรร พรอมทั้งใหอํานาจในการพิจารณา หรือกําหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดสรร ลงนามใน
เอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้งดําเนินการตางๆ อันจําเปนและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการอออกและเสนอขายหุน
สามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยรวมถึงการขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพยตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพยฯ การนําหุนสามัญเพิ่มทุนเขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย และใหขอมูลเอกสารหลักฐานตอกระทรวงพาณิชย และหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
2 กรณีการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate)
เพื่อใหบริษัท มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอในการดําเนินธุรกิจปกติและขยายธุรกิจ สงเสริมสภาพคลอง และโครงสราง
เงินลงทุนที่เหมาะสมของบริษัท
ทั้งนี้ ในป 2559 บริษัท ตั้งงบประมาณในการจัดซื้อ Content ประเภทตางๆ อยูที่ประมาณ 600,000,000 บาท
ถึง 800,000,000 บาท เพื่อรองรับการเติบโตของชองทีวีดิจิตอล MONO29 ทีวีดาวเทียมMonoPlus และบริการดู
หนังออนไลนแบบบอกรับสมาชิก Monomaxxx.com โดยไมมีผลกระทบตอการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจน
ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท อันเนื่องจากการเพิ่มทุนและการดําเนินการตามแผนการใชเงินดังกลาว
ดังนั้น บริษัท จึงขออนุมัติเพิ่มทุนในครั้งนี้ และในการกําหนดราคาเสนอขาย จะใชราคาตลาดซึ่งเปนไปตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ.72/2558 เรื่อง การอนุญาตใหบริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุนที่ออกใหมตอ
บุคคลในวงจํากัด กําหนดราคาเสนอขายไมต่ํากวารอยละ 90 ของราคาตลาด โดย “ราคาตลาด” หมายถึง ราคาปดถัว
เฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุน MONO ในตลาดหลักทรัพยฯ ยอนหลังไมนอยกวาเจ็ดวันทําการติดตอกัน แตไมเกินสิบหา
วันทําการติดตอกันกอนวันกําหนดราคาเสนอขาย
คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นวาการออกหุนเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) ทําใหบริษัท
รักษาและเพิ่มสภาพคลองทางการเงินของบริษัท โดยสามารถระดมทุนไดภายในระยะเวลาอันสั้น เพื่อใหมีเงินทุน
หมุนเวียนเพียงพอในการดําเนินธุรกิจปกติ และรองรับการขยายธุรกิจ
ทั้งนี้ การเสนอขายสําหรับการเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) บริษัท จะดําเนินการจัดสรรหุนสามัญ
เพิ่มทุนใหแกบุคคลในวงจํากัดใหแลวเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปของบริษัทใน
ครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกําหนดใหตองจัดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปในครั้งถัดไป แลวแตวันใด
จะถึงกําหนดกอน และการเสนอขายสําหรับการเพิ่มทุนแบบกําหนดวัตถุประสงคในการใชเงินทุน บริษัทจะดําเนินการ
ใหแลวเสร็จภายใน 3 เดือน นับจากวันที่ไดรับมติจากผูถือหุน
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โดยบริษัท ไดดําเนินการตามขั้นตอนโดยผานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม
2559 และไดแจงสารสนเทศรายละเอียดของหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 ผานระบบ SET Portal
เปนที่เรียบรอยแลว ตั้งแตวันที่ 25 มีนาคม 2559 ที่ผานมา พรอมทั้งไดสงเอกสาร Pre Process ใหสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยพิจารณาเปนที่เรียบรอยกอนนําสงเอกสารประกอบการประชุมใหกับ
ผูถือหุนเพื่อพิจารณา โดยหากบริษัท ไดรับมติอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน ก็จะดําเนินการยื่นคําขออนุญาตตอสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย สําหรับกรณีการเพิ่มทุนแบบกําหนดวัตถุประสงคในการใชเงินทุน
ซึ่งใชเวลาพิจารณาประมาณ 5 วัน นับจากวันที่ยื่นคําขอฯ
จึงเสนอตอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
และประธานฯ ไดเปดโอกาสใหที่ประชุมไดซักถามในรายละเอียดของวาระนี้
นายสุวิทย ไชยอํานาจ ผูถือหุนรายยอย สอบถามวา บทภาพยนตรที่ซื้อมา มีคุณวิสูตร พูลวรลักษณ เปนผูกํากับทั้งหมด
หรือไมและบริษัทไดมีการทําสัญญาใหวิสูตร เปนผูกํากับดวยหรือไม และเปาหมายยอดรายไดที่บริษัทเคยตั้งไว 3,000
ลานบาทคาดวาจะทําไดตามเปาหมายหรือไมหลังจากที่ผานไตรมาสแรกแลว รวมถึงปนี้ธุรกิจทีวีดิจิตอลคอนขางแขงขันกัน
รุนแรงบริษัทมีกลยุทธอยางไรที่จะขึ้นสูอันดับที่ 3
คุณซัง โด ลี ประธานเจาหนาที่บริหาร ตอบคําถามวา บทภาพยนตรที่ไดมานั้นมีคุณวิสูตรเปน Executive Producer ซึ่งทาง
บริษัทมีความยินดีที่ไดคุณวิสูตรมารวมงาน โดยคุณวิสูตรมีประสบการณในวงการภาพยนตรมาหลายสิบป และเปน
ผูเชี่ยวชาญที่จะมาเสริมธุรกิจภาพยนตรใหกับกลุมบริษัท โมโน สวนเรื่องของรายได 3,000 ลานบาท ทางบริษัทคิดวา
เปนไปได โดยบริษัทมีธุรกิจหลักอยู 2 ธุรกิจ คือ ธุรกิจโมบาย ที่มีการเติบโตเล็กนอย และธุรกิจทีวีที่ตั้งเปาหมายในปนี้ไว
1,500 ลาน ซึ่งเทาที่พิจารณาจากไตรมาส 1/2559 โดยเฉพาะเดือนมีนาคม มีความเปนไปไดสูง
คุณพิชญ โพธารามิก ประธานกรรมการ กลาวเสริมวา ทางบริษัทไดใหคุณวิสูตรดูแลรับผิดชอบในการผลิตภาพยนตร
ใหกับกลุมบริษัท ในนามบริษัท ทีโมเมนต จํากัด ซึ่ง จะเห็นไดวาคุณวิสู ตรเปนหนึ่งในผูบริหารที่มีศักยภาพในธุรกิจ
ภาพยนตรในประเทศไทย
คุณนวมินทร ประสพเนตร ผูชวยประธานกรรมการ ในฐานะกรรมการผูจัดการ บริษัท โมโน บรอดคาซท จํากัด ตอบ
คําถามเพิ่มเติมวา ทางบริษัททํางานอยางหนักเพื่อที่จะใหไดเรตติ้งที่สูงขึ้นเพื่อขึ้นสูอันดับ 3 โดยปนี้และปตอๆไป ทาง
บริษัทไดทําขอตกลง (Output Deal) กับคายภาพยนตรชั้นนํา Major Studio จะทําใหบริษัทมีคอนเทนตใหมๆ ซึ่งเปน
ภาพยนตรชื่อดังมาลงชองอีกมาก เปนอีกหนึ่งทางที่จะทําใหเรตติ้งสูงขึ้น
คุณทิพยวรรณ ตระการวิจิตร ผูถือหุนรายยอย สอบถามบทบาทของคุณวิสูตรในบริษัท รวมทั้งการใชประโยชนจากลิขสิทธิ์
ภาพยนตรและบทภาพยนตรที่ซื้อมา
คุณพิชญ โพธารามิก ประธานกรรมการ ตอบคําถามวา คุณวิสูตรบริหารงานในสวนของบริษัท ทีโมเมนต สวนภาพยนตร
ที่ซื้อมา จะฉายทางชองโมโน 29 ซึ่งทําเรตติ้งไดดี สําหรับภาพยนตรใหมๆ ที่บริษัทจะผลิตในอนาคต 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.) อัตราคาโฆษณาอยูที่ 26,000-27,000 บาท สําหรับ Utilization Rate
อยูที่รอยละ 100 ซึ่งคํานวณจากระยะเวลา 18 ชั่วโมง (เวลา 06.00-24.00 น.) ทั้งในเดือนมีนาคมและเมษายน ซึ่งมี
แนวโนมจะรักษาระดับนี้ไวไดในอีก 2 เดือนขางหนา บริษัทยังมีแผนจะผลักดันราคาขายใหเพิ่มขึ้นดวย นอกจากนี้ บริษัท
มั่นใจวามีศักยภาพเพียงพอในการแขงขันกับฟรีทีวีชองอื่นๆ เนื่องจากบริษัทมีภาพยนตรใหมๆ และภาพยนตรที่มี
ชื่อเสียงซึ่งทํา เรตติ้งไดดี
คุณสุวรรณี เชียรสิริไกรวุฒิ ผูถือหุนรายยอย สอบถามวาเรตติ้งเทาไรบริษัทจึงจะถึงจุดคุมทุน (Break Even) และทาง
บริษัทมีการดูแลเรื่องตนทุนอยางไรเมื่อเทียบกับรายได
คุณพิชญ โพธารามิก ประธานกรรมการ ตอบคําถามวา บริษัทใกลจะถึงจุดคุมทุนแลว โดยตนทุนคอนเทนตทั้งหมดอยูที่
ประมาณ 500 – 1,000 ลานบาทตอป การที่บริษัทมีเรตติ้งมากกวา 0.50 แลว บริษัทไดวางเปาหมายสวนแบงการตลาด
ร อยละ 5 จากตลาดโฆษณาโดยรวม ที่มี ขนาด 5 – 6 หมื่ น ลา นบาท ซึ่ง เทา กับมู ล ค าสว นแบง การตลาดที่ ป ระมาณ
2,500-3,000 ล านบาท ซึ่ง เปน เปาหมายที่คิด วาจะทําได ทั้ง นี้ ตอ งประสานงานกับตัวแทนขายโฆษณา (Agency)
รวมถึงการวางกลยุทธในการจัดผังรายการตลอดเวลา ซึ่งสงผลใหตัวเลขรายไดคอนขางดี
ไมมีผูถือหุนซักถามขอสงสัยใดๆ เพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอเสนอใหที่ประชุมลงมติ
โดยในวาระนี้ตองไดรับคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน โดยไมนับสวนของผูถือหุนที่มีสวนไดเสีย เพื่อพิจารณาเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการ
ออกหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกบุคคลในวงจํากัด ดังนี้

ประเภททุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนภายหลังการลดทุน (วาระที่ 8)
การเพิ่ ม ทุ น แบบกํ า หนดวั ต ถุ ป ระสงค ใ นการใช
เงินทุน (Private Placement)
การเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป
General
Mandate (Private Placement)
รวมเปนทุนจดทะเบียนใหม

ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียน
มูลคาหุนละ
(หุน)
(บาท)
(บาท)
4,669,999,975 หุน 466,999,997.50 บาท 0.10 บาท
50,000,000 หุน
5,000,000 บาท 0.10 บาท
265,000,000 หุน

26,500,000 บาท

0.10 บาท

4,984,999,975 หุน 498,499,997.50 บาท

0.10 บาท
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มติของที่ประชุม
ที่ป ระชุม ผู ถื อหุ น มี ม ติอ นุ มั ติก ารเพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นอีก จํ า นวน 31,500,000 บาท แบง ออกเป น หุ น สามั ญจํ า นวน
315,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.10 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 466,999,997.50 บาท เปนทุนจด
ทะเบียนจํานวน 498,499,997.50 บาท แบงออกเปนหุนสามัญ จํานวน 4,984,999,975 หุน มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ
0.10 บาท เพื่อเพิ่มทุนการจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบกําหนดวัตถุประสงคในการใชเงินทุน จํานวน 5,000,000 บาท
แบ งออกเปน หุนสามัญ จํานวน 50,000,000 หุน มูล คา หุน ที่ตราไวหุน ละ 0.10 บาท และแบบมอบอํานาจทั่ว ไป
(General Mandate) เพื่อรองรับการเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) จํานวน
26,500,000 บาท แบงออกเปนหุนสามัญ จํานวน 265,000,000 หุน มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 0.10 บาท ดวยคะแนน
เสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียด
การออกเสียงลงคะแนน มติที่ประชุมเปนดังนี้
มติ
1. เห็นดวย
2. ไมเห็นดวย
3. งดออกเสียง
4. บัตรเสีย
รวม 212 ราย

จํานวนเสียง
(1 หุน = 1 เสียง)
2,580,554,446
0
220
0
2,580,554,666

รอยละของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุน
ที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
100.0000
0.0000
0.0000
0.0000
100.0000

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 4
จดทะเบียน

เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุน

เลขานุการบริษัทฯ แจงตอที่ประชุมวาที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของ
บริษัทฯ ขอ 4 เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้
“ขอ 4.

ทุนจดทะเบียน จํานวน 498,499,997.50 บาท (สี่รอยเกาสิบแปดลานสี่แสนเกาหมื่นเกาพัน
เการอยเกาสิบเจ็ดบาทหาสิบสตางค)
แบงออกเปน
4,984,999,975 หุน (สี่พันเการอยแปดสิบสี่ลานเกาแสน
เกาหมื่นเกาพันเการอยเจ็ดสิบหาหุน)
มูลคาหุนละ
0.10 บาท (สิบสตางค)
โดยแยกออกเปน
หุนสามัญ
4,984,999,975 หุน (สี่พันเการอยแปดสิบสี่ลานเกาแสนเกา
หมื่นเกาพันเการอยเจ็ดสิบหาหุน)
หุนบุริมสิทธิ
- หุน”

ทั้งนี้ มอบอํานาจใหกรรมการผูมีอํานาจลงนามของบริษัทฯ และ หรือ บุคคลที่กรรมการผูมีอํานาจของบริษัทมอบหมาย
เปนผูมีอํานาจในการจดทะเบียน แกไขหนังสือบริคณหสนธิ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย มีอํานาจแกไข
และเพิ่มเติมถอยคํา หรือดําเนินการใดๆ เพื่อใหเปนไปตามคําสั่งของนายทะเบียน
ไมมีผูถือหุนซักถามขอสงสัยใดๆ ประธานฯ จึงขอเสนอใหที่ประชุมลงมติ
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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 212 ราย

จํานวนเสียง
(1 หุน = 1 เสียง)
2,580,554,666
0
0
0
2,580,554,666

รอยละของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุน
ที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
100.0000
0.0000
0.0000
0.0000
100.0000

วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จํานวน 50,000,000 หุน มูลคาหุนที่ตราไว
หุนละ 0.10 บาท ใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ในราคาไมต่ํากวารอยละ 90 ของ
ราคาตลาดถัวเฉลี่ยของหุน (ซึ่งจะใชราคาถัวเฉลี่ยถวงน้ํา หนักของหุนตั้ง แตวันที่ 19 กุมภาพันธ
2559 – 3 มีนาคม 2559) เพื่อใชชําระเปนคาตอบแทนในการเขาซื้อสินทรัพย (ลิขสิทธิ์ภาพยนตร
จํานวน 30 เรื่อง และบทภาพยนตร จํานวน 29 เรื่อง) ซึ่งมีมูลคา 103,000,000 บาท จากนาย
วิสูตร พูลวรลักษณ
เลขานุการบริษัทฯ แจงตอที่ประชุมวาที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติอนุมัติ เขาทํารายการซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตร
จํานวน 30 เรื่อง และบทภาพยนตร จํานวน 29 เรื่องจากนายวิสูตร พูลวรลักษณ ซึ่งมีมูลคา 103,000,000 บาท (หนึ่ง
รอยสามลานบาท) โดยชําระคาลิขสิทธิ์ภาพยนตร จํานวน 30 เรื่อง และบทภาพยนตร จํานวน 29 เรื่องดังกลาวดวยการ
ออกหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ใหเปนสิ่งตอบแทนการไดมาซึ่งลิขสิทธิ์ภาพยนตรจํานวน 30 เรื่อง และบทภาพยนตร
จํานวน 29 เรื่องดังกลาวแกนายวิสูตร พูลวรลักษณ เปนจํานวน 50,000,000 หุน (หาสิบลานหุน) กําหนดราคาเสนอ
ขายหุนละ 2.03 บาท รวมมูลคาสิ่งตอบแทนทั้งสิ้นไมเกิน 101,500,000 บาท (หนึ่งรอยหนึ่งลานหาแสนบาท) หรืออีก
นัยหนึ่งคือ นายวิสูตร พูลวรลักษณ ไดชําระคาหุนเพิ่มทุนจํานวน 50,000,000 หุน (หาสิบลานหุน) ดวยทรัพยสินคือ
ลิขสิทธิ์ภาพยนตรจํานวน 30 เรื่อง และบทภาพยนตร จํานวน 29 เรื่อง ทั้งนี้ การออกหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกนายวิสูตร
พูลวรลักษณ ซึ่งเปนเจาของลิขสิทธิ์ภาพยนตรจํานวน 30 เรื่อง และบทภาพยนตร จํานวน 29 เรื่องดังกลาว ถือเปนการ
ออกและเสนอขายหุนแบบเฉพาะเจาะจงแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) โดยบริษัทฯ จะเขาทํารายการซื้อ
ลิขสิทธิ์ภาพยนตร และบทภาพยนตรดังกลาวตอเมื่อที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนเพื่อนําหุน
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ มาชําระเปนสิ่งตอบแทนการไดมาซึ่งลิขสิทธิ์ภาพยนตร และบทภาพยนตร
การเขาทํารายการดังกลาวถือเปนรายการไดมาซึ่งสินทรัพยประเภทที่ 3 ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ.
20/2551 เรื่องหลักเกณฑในการทํารายการที่มีนัยสําคัญที่เขาขายเปนการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่องการเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการ
ไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย พ.ศ.2547 รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม โดยมีขนาดรายการสูงสุด เทากับรอยละ 1.92
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ตามเกณฑ มู ล ค า รวมของสิ่ ง ตอบแทน ดั ง นั้ น บริ ษั ท ฯ จึ ง มี ห น า ที่ ต อ งจั ด ทํ า รายงานและเป ด เผยรายการต อ ตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ”) ทันที โดยตองมีสารสนเทศอยางนอยตามที่ประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดกําหนดไว
อนึ่ง การเขาทํารายการไดมาซึ่งสินทรัพยลิขสิทธิ์ภาพยนตรจํานวน 30 เรื่อง และบทภาพยนตร จํานวน 29 เรื่องจาก
นายวิสูตร พูลวรลักษณ ดังกลาว ไมถือเปนการเขาทํารายการระหวางบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท ตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑในการเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน ลงวันที่ 31
สิงหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง
การเปดเผยขอมูลและการ
ปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ.2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546
และใหบริษัทฯ เขาทําสัญญาซื้อขายลิขสิทธิ์ภาพยนตรจํานวน 30 เรื่อง และบทภาพยนตร จํานวน 29 เรื่องจากนายวิสูตร
พูลวรลักษณ เพื่อใหไดมาซึ่งลิขสิทธิ์ภาพยนตรจํานวน 30 เรื่อง และบทภาพยนตร จํานวน 29 เรื่องจากนายวิสูตร
พูลวรลักษณ และเขาทําสัญญาอื่นๆ และเอกสารที่เกี่ยวของ

โดยมีรายละเอียดปรากฎตาม สิ่งที่สงมาดวย 6. แบบรายงานการเพิ่มทุน(F53-4) หนา 38 ถึงหนา 49 สิ่งที่สงมาดวย
7. สารสนเทศการจัดสรรหุนเพิ่มทุนใหบุคคลในวงจํากัด หนา 50 ถึงหนา 59 และ สิ่งที่สงมาดวย 8. สารสนเทศเกี่ยวกับ
การไดมาซึ่งสินทรัพย หนา 60 ถึง หนา 64 ของหนังสือเชิญประชุม
บริษัทกําหนดราคาเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนโดยอางอิงราคาตลาดที่ไมต่ํากวารอยละ 90 ของราคาตลาดถัวเฉลี่ยของหุน
(ซึ่งใชราคาถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนตั้งแตวันที่ 19 กุมภาพันธ 2559 ถึงวันที่ 3 มีนาคม 2559) ซึ่งเทากับราคาหุน
ละ 2.03 บาท และไดมีการตกลงกันระหวางบริษัท ซึ่งเปนผูซื้อ และนายวิสูตร พูลวรลักษณ เจาของลิขสิทธิ์ภาพยนตร
จํานวน 30 เรื่อง และบทภาพยนตรจํานวน 29 เรื่อง ซึ่งเปนผูขาย ทั้งนี้ราคาเสนอขายดังกลาว เปนไปตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ.72/2558 เรื่อง การอนุญาตใหบริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุนที่ออกใหมตอบุคคล
ในวงจํากัด หมวด 2 การเสนอขายหุนที่ผูถือหุนมีมติกําหนดราคาเสนอขายชัดเจน ซึ่ง “ราคาตลาด” หมายถึง ราคาปด
ถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุน MONO ในตลาดหลักทรัพยฯ ยอนหลัง 9 วันทําการติดตอกัน กอนวันที่คณะกรรมการบริษัท
มีมติใหเสนอวาระตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 เพื่อขออนุมัติใหบริษัท เสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนแบบ
เฉพาะเจาะจงแกบุคคลในวงจํากัด โดยเปนราคาที่คํานวณระหวางวันที่ 19 กุมภาพันธ 2559 ถึง วันที่ 3 มีนาคม 2559
ซึ่งเทากับ 2.03 บาทตอหุน
คณะกรรมการรับรองวา ในการพิจารณาและตรวจสอบขอมูลของนายวิสูตร พูลวรลักษณ คณะกรรมการไดดําเนินการ
ดวยความระมัดระวัง และเห็นวานายวิสูตร พูลวรลักษณ เปนผูที่มีศักยภาพ มีความรู ความสามารถ มีประสบการณ
และความเชี่ยวชาญในวงการภาพยนตร ซึ่งจะเปนประโยชนกับธุรกิจภาพยนตรของกลุมบริษัทอยางยิ่ง
คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นวาการเขาซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตร จํานวน 30 เรื่องและบทภาพยนตรจํานวน 29 ที่มีมูลคา
103,000,000 บาท เปนราคาที่สมเหตุสมผลเนื่องจากบริษัทอางอิงมูลคาสิ่งตอบแทนจากการประเมินมูลคาลิขสิทธิ์
ภาพยนตร จํานวน 30 เรื่อง ดวยวิธีพิจารณาจากรายได (Income Approach) แบบ Direct Capitalization Method หรือ
Income Capitalization Method มีอัตราทุน (Capitalization Rate) ที่ 5.50% คิดมูลคารวมได 98,200,000 บาท
และบทภาพยนตร จํานวน 29 เรื่อง ดวยวิธีพิจารณาจากราคาตลาด (Market Approach) ไดมูลคารวม 4,800,000 บาท

-34-

สิ่งที่สงมาดวย 1.

รวมมูลคาทั้งสิ้น 103,000,000 บาท ซึ่งไดมีการประเมินมูลคาโดยบริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จํากัด ซึ่งเปนบริษัทที่มี
รายชื่อเปนบริษัทประเมินมูลคาทรัพยสินและผูประเมินหลักที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ การออก
หุนเพิ่มทุนเพื่อเปนการตอบแทนนั้น ทําใหบริษัทรักษาและเพิ่มสภาพคลองทางการเงินของบริษัท ตามที่บริษัทไดตั้ง
งบประมาณในการจัดซื้อ Content ประเภทตางๆ อยูที่ประมาณ 600,000,000 บาท ถึง 800,000,000 บาท เพื่อ
รองรับการเติบโตของชองทีวีดิจิตอล MONO29 ทีวีดาวเทียม MonoPlus และบริการดูหนังออนไลนแบบบอกรับสมาชิก
Monomaxxx.com ซึ่งจะทําใหบริษัท ไดเปนเจาของ Content ซึ่งเปนภาพยนตรที่มีชื่อเสียงในอดีตและมีคุณคา ที่เคย
สรางความประทับใจใหเปนที่จดจํา ทําใหบริษัท มี Content เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาไดทุกกลุมเปาหมาย
และครบวงจรยิ่งขึ้น อันจะเปนประโยชนกับบริษัท ในระยะยาว ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นวาการลงทุนซื้อ
Content อยางตอเนื่องจะสงผลทําใหชองทีวีดิจิตอล MONO29 มี Rating ที่เพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง ปจจุบันชองทีวีดิ
ตอล MONO29 ขอมูล ณ เดือนกุมภาพันธ 2559 มี TV Rating ติดอันดับ 1 ใน 4 ทั้งในสวนของกรุงเทพและ
ทั่วประเทศ มี TV Rating เทากับ 0.756 และ 0.660 ตามลําดับ ซึ่งเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับขอมูลเดือนกุมภาพันธ
2558 ในสวนของกรุงเทพและทั่วประเทศ ที่มี TV Rating เทากับ 0.422 และ 0.303 ตามลําดับ หรือคิดเปนอัตราการ
เพิ่มขึ้นรอยละ 79 และ 118 ตามลําดับ จากรายงานของ AGB Nielsen สงผลทําใหบริษัท มีรายไดคาโฆษณาที่เติบโต
ขึ้นจาก 609 ลานบาทในป 2558 และคาดการณวาจะเพิ่มเปน 1,500 ลานบาท ในป 2559 หรือคิดเปนการเพิ่มขึ้นใน
อัตรารอยละ 146 ซึ่งคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแลวมีความเห็นวามีความคุมคาและยังเปนการรักษาและเพิ่มสภาพ
คลองทางการเงินใหกับบริษัท
ทั้ ง นี้ มอบอํ า นาจให ก รรมการผู มี อํ า นาจลงนามของบริ ษั ท ฯ และ/หรื อ บุ ค คลที่ ก รรมการผู มี อํ า นาจของบริ ษั ท ฯ
มอบหมาย มีอํานาจในการเจรจา พิจารณากําหนดรายละเอียด เงื่อนไข และดําเนินการใดๆ ที่จําเปนเพื่อประโยชนในการ
ซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตรจํานวน 30 เรื่อง และบทภาพยนตร จํานวน 29 เรื่อง จากนายวิสูตร พูลวรลักษณ การลงนามใน
สัญญา และ/หรือบันทึกความเขาใจ และเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของกับการเขาซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตรจํานวน 30 เรื่อง และ
บทภาพยนตร จํานวน 29 เรื่อง จากนายวิสูตร พูลวรลักษณ ซึ่งรวมถึงการติดตอกับหนวยงานราชการ หรือองคกร
กํากับดูแลที่เกี่ยวของ เชน สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยฯ ตลอดจนดําเนินการตางๆ
ตามจําเปนและสมควรอันเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวขางตน เพื่อใหการเขาทํารายการไดมาซึ่งสินทรัพยลิขสิทธิ์ภาพยนตร
จํานวน 30 เรื่อง และบทภาพยนตร จํานวน 29 เรื่อง จากนายวิสูตร พูลวรลักษณ สําเร็จลุลวง
และประธานฯ ไดเปดโอกาสใหที่ประชุมไดซักถามในรายละเอียดของวาระนี้
คุณทิพยวรรณ ตระการวิจิตร ผูถือหุนรายยอย สอบถามถึงกําหนดระยะเวลาของลิขสิทธิ์ภาพยนตรที่ซื้อจากคุณวิสูตร
พูลวรลักษณ
คุณพิชญ โพธารามิก ประธานกรรมการ ตอบคําถามวา บริษัทซื้อลิขสิทธิ์แบบเปนสิทธิ์ขาด
คุณปติพัฒน พัฒธนฐานโชค ผูถือหุนรายยอยจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย สอบถามวาจากการที่บริษัทออกหุนสามัญ
เพิ่มทุนใหแกคุณวิสูตร พูลวรลักษณ มูลคา 101.50 ลานบาท เพื่อซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตรที่มีมูลคา 103 ลานบาท ถือเปน
กําไรของบริษัทหรือไม
คุณซัง โด ลี ประธานเจาหนาที่บริหาร ตอบคําถามวา สวนตาง 1,500,000 บาท ไมถือเปนกําไรของบริษัท เปนเพียงการ
ซื้อในราคาต่ํากวาที่ประเมินไว
ไมมีผูถือหุนซักถามขอสงสัยใดๆ เพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอเสนอใหที่ประชุมลงมติ
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มติของที่ประชุม
ที่ประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติ เขาทํารายการซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตรจํานวน 30 เรื่อง และบทภาพยนตร จํานวน 29 เรื่องจาก
นายวิสูตร พูลวรลักษณ ที่มีมูลคา 103,000,000 บาท (หนึ่งรอยสามลานบาท) โดยชําระคาลิขสิทธิ์ภาพยนตร จํานวน
30 เรื่อง และบทภาพยนตร จํานวน 29 เรื่องดังกลาวดวยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ใหเปนสิ่งตอบแทนการ
ไดมาซึ่งลิขสิทธิ์ภาพยนตรจํานวน 30 เรื่อง และบทภาพยนตร จํานวน 29 เรื่องดังกลาว แกนายวิสูตร พูลวรลักษณ
เปนจํานวน 50,000,000 หุน (หาสิบลานหุน) กําหนดราคาเสนอขายหุนละ 2.03 บาท รวมมูลคาสิ่งตอบแทนทั้งสิ้น
ไมเกิน 101,500,000 บาท (หนึ่งรอยหนึ่งลานหาแสนบาท) หรืออีกนัยหนึ่งคือ นายวิสูตร พูลวรลักษณ ไดชําระคาหุน
เพิ่ ม ทุ น จํ า นวน 50,000,000 หุ น (ห า สิ บ ล า นหุ น ) ด ว ยทรั พ ย สิ น คื อ ลิ ข สิ ท ธิ์ ภ าพยนตร จํ า นวน 30 เรื่ อ ง และบท
ภาพยนตร จํานวน 29 เรื่อง และการมอบอํานาจใหกรรมการผูมีอํานาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่กรรมการ
ผูมีอํานาจของบริษัทฯ มอบหมาย มีอํานาจในการเจรจา พิจารณากําหนดรายละเอียด เงื่อนไข และดําเนินการใดๆ
ที่จําเปนเพื่อประโยชนในการซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตรจํานวน 30 เรื่อง และบทภาพยนตร จํานวน 29 เรื่อง จากนายวิสูตร
พูลวรลักษณ การลงนามในสัญญา และ/หรือบันทึกความเขาใจ และเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของกับการเขาซื้อลิขสิทธิ์
ภาพยนตรจํานวน 30 เรื่อง และบทภาพยนตร จํานวน 29 เรื่อง จากนายวิสูตร พูลวรลักษณ ซึ่งรวมถึงการติดตอกับ
หนวยงานราชการ หรือองคกรกํากับดูแลที่เกี่ยวของ เชน สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยฯ
ตลอดจนดําเนินการตางๆ ตามจําเปนและสมควรอันเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวขางตน เพื่อใหการเขาทํารายการไดมาซึ่ง
สินทรัพยลิขสิทธิ์ภาพยนตรจํานวน 30 เรื่อง และบทภาพยนตร จํานวน 29 เรื่อง จากนายวิสูตร พูลวรลักษณ สําเร็จลุลวง
ดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนมติ
ที่ประชุมเปนดังนี้

มติ
1. เห็นดวย
2. ไมเห็นดวย
3. งดออกเสียง
4. บัตรเสีย
รวม 213 ราย
วาระที่ 13

จํานวนเสียง
(1 หุน = 1 เสียง)
2,580,556,206
0
0
0
2,580,556,206

รอยละของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุน
ที่เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
100.0000
0.0000
-

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) จํานวนไม
เกิน 265,000,000 หุน ซึ่งมีมูลคาที่ตราไวหุนละ 0.10 บาท คิดเปนรอยละ 8.41 ของทุนชําระ
แลว เพื่อเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด

เลขานุการบริษัทฯ แจงตอที่ประชุมวาที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนแบบ
มอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) จํานวน 265,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.10 บาท เพื่อเสนอขายใหแก
บุคคลในวงจํากัด
คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นวาเหตุผลและความจําเปนการเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) ใหแก
บุคคลในวงจํากัดเนื่องจากบริษัท พิจารณาแลววาจะทําใหบริษัท จะสามารถระดมทุนไดภายในระยะเวลาอันสั้น และมี
เงินทุนหมุนเวียนเพียงพอในการดําเนินธุรกิจปกติ รองรับการขยายธุรกิจ และสงเสริมสภาพคลองของบริษัทโดยบริษัท มี
หลักเกณฑในการคัดเลือกบุคคลในวงจํากัดดังนี้
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1. บุคคลในวงจํากัดแบบเฉพาะเจาะจงดังกลาว ไมเปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และเปนผูมีศักยภาพดานลงทุน
2. มีความพรอมดานการเงินและความประสงคของบุคคลในวงจํากัดอยางชัดเจน โดยจะไมมีสวนรวมในการบริหาร
หรืออํานาจเปลี่ยนแปลงใดๆ ของบริษัท
3. มีคุณสมบัติที่จะสามารถชวยเหลือและสนับสนุนการดําเนินงานของบริษัท ใหดีขึ้น และสามารถใหคําแนะนําใน
การหาโอกาสลงทุน
ในการกําหนดราคาเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) ใหกับบุคคลในวงจํากัด
คณะกรรมการบริษัท จะพิจารณากําหนดราคาเสนอขายโดยเปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท และผูถือหุนโดยบริษัท
จะปฏิบัติตามหลักเกณฑดังนี้
1. การจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกบุคคลในวงจํากัดนี้จะไมเปนการจัดสรรใหแกบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน (รวมถึงที่มีการ
แกไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การเปดเผยขอมูลและการ
ปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546
2. การจั ด สรรหุ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น ให แ ก บุ ค คลในวงจํ า กั ด นี้ จ ะไม เ ป น การเสนอขายหุ น ในราคาต่ํ า ตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยการขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม (รวมถึงที่มีการ
แกไขเพิ่มเติม)
3. ราคาเสนอขาย จะใชราคาตลาดซึ่งเปนไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ.72/2558 เรื่อง
การอนุญาตใหบริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุนที่ออกใหมตอบุคคลในวงจํากัด กําหนดราคาเสนอขายไมต่ํากวา
รอยละ 90 ของราคาตลาด โดย “ราคาตลาด” หมายถึง ราคาปดถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุน MONO ในตลาด
หลักทรัพยฯ ยอนหลังไมนอยกวาเจ็ดวันทําการติดตอกัน แตไมเกินสิบหาวันทําการติดตอกันกอนวันกําหนดราคา
เสนอขาย
ทั้งนี้ มอบหมายใหคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเปนผูมีอํานาจในการพิจารณา
และกําหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดสรรและการเสนอขายหุนดังกลาว รวมทั้งมีอํานาจในการลง
นามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวของและมีอํานาจดําเนินการตางๆ อันจําเปนและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุนสามัญ
เพิ่มทุนนี้ โดยมีรายละเอียดปรากฎในแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ตามสิ่งที่สงมาดวย 6. หนาที่ 38 ถึงหนา 49
ของหนังสือเชิญประชุม
ไมมีผูถือหุนซักถามขอสงสัยใดๆ ประธานฯ จึงขอเสนอใหที่ประชุมลงมติมอบหมายใหคณะกรรมการบริษัทฯ และหรือ
บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เปนผูมีอํานาจในการพิจารณา และกําหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่
เกี่ยวของกับการจัดสรร และการเสนอขายหุนดังกลาว รวมทั้งมีอํานาจในการลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวของและมี
อํานาจดําเนินการตางๆ อันจําเปนและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนนี้
มติของที่ประชุม
ที่ประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) จํานวน
265,000,000 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
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มติ
1. เห็นดวย
2. ไมเห็นดวย
3. งดออกเสียง
4. บัตรเสีย
รวม 213 ราย

จํานวนเสียง
(1 หุน = 1 เสียง)
2,580,555,986
0
220
0
2,580,556,206

รอยละของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุน
ที่เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
100.0000
0.0000
-

วาระที่ 14 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี)
ประธานฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนที่เขารวมประชุมไดเสนอวาระอื่นๆ ปรากฎวาไมมีผูถือหุนเสนอเรื่องใดใหที่ประชุม
พิจารณา แตมีผูถือหุนแสดงความเห็น และสอบถามเรื่องตางๆ ดังนี้
คุณปติพัฒน พัฒธนฐานโชค ผูถือหุนรายยอยจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย แจงวาเนื่องจากไมสามารถบอกวาการเพิ่ม
ทุนแบบ General Mandate ปที่ผานมาเหมาะสมหรือไม จึงลงมติงดออกเสียง นอกจากนี้ไดสอบถามเกี่ยวกับแผนของ
บริษัทเพื่อขอรับรองจากโครงการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต (CAC) วามีความคืบหนา
อยางไร
ดร. โสรัชย อัศวะประภา รองประธานกรรมการ ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ชี้แจงวา รายละเอียด
เกี่ยวกับความคืบหนาของโครงการ CAC อยูในรายงานประจําป หนา 109 - 110 โดยบริษัทอยูในชวงประเมินตนเอง
(Establish) ซึ่งเปนชวงตรวจสอบขั้นตอนการบริหารจัดการภายในองคกรรวมทั้งการเปลี่ยนแปลง โดยยังไมไดกําหนด
ระยะเวลาแลวเสร็จที่ชัดเจน แตทางบริษัทตั้งใจจะดําเนินการใหเปนไปตามเกณฑที่ CAC กําหนด
คุณกิตติเชษฐ ชื่นชุม ผูถือหุนรายยอยสอบถามเกี่ยวกับการปรับอัตราคาโฆษณา วามีโอกาสปรับขึ้นคาโฆษณาสูงขึ้น
หรือไม เนื่องจากทราบขอมูลจากขาววาชองคูแขงมีอัตราคาโฆษณาที่สูงกวา
คุณนวมินทร ประสพเนตร ในฐานะกรรมการผูจัดการ บริษัท โมโน บรอดคาซท จํากัด ตอบคําถามวา การปรับอัตราคา
โฆษณานอกจากเรตติ้งมีปจจัยอื่นๆ ซึ่งจะมีการพิจารณาลูกคาในแตละราย รวมถึงการสงเสริมการขาย
คุณทิพยวรรณ ตระการวิจิตร ผูถือหุนรายยอย สอบถามถึงความคุมคาของผลตอบแทนระหวางการลงทุนสรางคอนเทนต
เองเทียบกับการซื้อลิขสิทธิ์มาฉาย
คุณพิชญ โพธารามิก ประธานกรรมการ ตอบคําถามวา คอนเทนตทั้ง 2 รูปแบบตองสมดุลกัน ในระยะสั้นถึงระยะกลาง
บริษัทไมสามารถผลิตละครไดรวดเร็วเหมือนชองอื่นที่มีดาราอยูแลว จึงสรางความรวมมือกับบริษัทคายหนังตางๆ เพื่อ
เปนจุดแข็ง แตท้ังนี้บริษัทมีแผนที่จะผลิตละครปละ 8-10 เรื่อง โดยใชงบลงทุนประมาณ 100-200 ลานบาท ซึ่งการ
สรางคอนเทนตเองคุมคากวาเพราะสามารถนําไปใชประโยชนไดหลายรูปแบบ เชน การนํากลับมาฉายใหม (Rerun) การ
นําไปฉายในตางประเทศ หรือตามชองทางอื่นๆ อาทิ ยูทูป เอ็มไทย ดังนั้นการสรางคอนเทนตเองจะมีความคุมคากวาใน
ระยะยาว
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คุณสุวรรณี เชียรสิริไกรวุฒิ ผูถือหุนรายยอย สอบถามวา ลิขสิทธิ์ภาพยนตรและบทภาพยนตรที่ซื้อจากคุณวิสูตร พูลวร
ลักษณ เปนเรื่องเดียวกันหรือไม
คุณซัง โด ลี ประธานเจาหนาที่บริหาร ตอบคําถามวา เปนเรื่องเดียวกัน
คุณทิพยวรรณ ตระการวิจิตร สอบถามวา จากเหตุการณของบริษัท จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล (JAS) มีผลกระทบกับ
บริษัทหรือไม
คุณพิชญ โพธารามิก ประธานกรรมการ ตอบคําถามวา ไมมีผลกระทบกับใบอนุญาตของบริษัท
ปดประชุมเวลา 16.09 น.

ลงชื่อ

ประธานที่ประชุม
( นายพิชญ โพธารามิก)

ลงชื่อ

ผูจดบันทึกการประชุม
(นางสาวปติฤดี ศิริสัมพันธ)
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