
 

 

 

 

 

 
หนังสอืเชิญประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2557 

บริษทั โมโน เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) 

 

วันศุกร์ที่ 11 เมษายน 2557 เวลา 09.00 นาฬิกา 

 

 

 

 

 

 

ลงทะเบยีนตั้งแต่เวลา 07.00 นาฬิกา 

ณ ออดิทอเรียม  ช้ัน 3  อาคารจัสมิน อนิเตอร์เนช่ันแนล 

เลขที่ 200 หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตาํบลปากเกรด็ 

  อาํเภอปากเกรด็  จังหวัดนนทบุรี 11120 

 

โปรดนําแบบฟอรม์ลงทะเบียนซึง่พิมพบ์ารโ์คด้ 

มาแสดงต่อเจา้หนา้ทีล่งทะเบียนในวนัประชมุดว้ย 
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 วันท่ี 7 มีนาคม 2557 

 
เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2557 
เรียน ทานผูถือหุนของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 
สิ่งท่ีสงมาดวย 1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2556  
   ซ่ึงประชุมเม่ือวันท่ี 13 มีนาคม 2556  
 2. CD-ROM รายงานประจําป 2556 พรอมงบการเงินและรายงานผูสอบบัญชีประจําป สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2556 
 3. ขอกําหนดและขอบังคับบริษัทฯ สวนท่ีเกี่ยวกับการประชุมผูถือหุน 
  4.  ขอมูลเบ้ืองตนและประวัติกรรมการท่ีครบกําหนดตามวาระ และไดรับการเสนอชื่อกลับเขาดํารงตําแหนงใหม  
  5.  ขอมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่เปนตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมผูถือหุน 
  6.  ข้ันตอนการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 
  7. สารสนเทศการไดมาซ่ึงสินทรัพย              
  8. รายงานความเห็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระตอการไดมาซ่ึงสินทรัพย  
  9. แผนท่ีแสดงสถานท่ีจัดประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 

   10. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)         
   
 

 ดวยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งท่ี 2/2557 เม่ือวันท่ี 19 กุมภาพันธ 
2557 ไดมีมติใหเรียกประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2557 ในวันศุกรท่ี 11 เมษายน 2557 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ ออดิทอเรียม ชั้น 3 อาคาร
จัสมิน  อินเตอรเนชั่นแนล เลขท่ี 200 หมูท่ี 4 ถนนแจงวัฒนะ ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โดยมีระเบียบวาระการ
ประชุมดังตอไปนี้ 
  
วาระท่ี 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2556 ซ่ึงประชุมเม่ือวันท่ี 13 มีนาคม 2556 
 ขอเท็จจริงและเหตุผล : การประชุมสา มัญผูถื อหุ นประจํ าป  2556 ได จัด ข้ึนใน วันพุธ ท่ี  13 มีนาคม  2556         
 ซ่ึงบริษัทฯ ไดจัดทํารายงานการประชุมสงใหกระทรวงพาณิชย ภายในเวลาท่ีกฎหมายกําหนด โดยมีสําเนารายงานการประชุม     
 ตามสิ่งท่ีสงมาดวย 1. 

 ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นวารายงานการประชุมดังกลาวไดบันทึกถูกตองตามความเปนจริงครบถวน จึงเห็นสมควร
เสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกลาว 

 การลงมติ  :  วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซ่ึงมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระท่ี 2      รับทราบรายงานประจําปของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2556 
 ขอเท็จจริงและเหตุผล : รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2556 ปรากฏอยูในรายงานประจําป 2556    
 (สิ่งท่ีสงมาดวย 2.) ท่ีไดจัดสงใหกับผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ และคณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแลวเห็นวา
 ถูกตองและเพียงพอ จึงขอนําเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ือรับทราบ 

 ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นวาสมควรท่ีจะเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ือรับทราบรายงานประจําปของคณะกรรมการ
บริษัทเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2556 

 การลงมติ  :  ไมตองลงมติ เนื่องจากเปนการรายงานใหผูถือหุนรับทราบ 
 

วาระท่ี 3  พิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานผูสอบบัญชีประจําป สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 
 ขอเท็จจริงและเหตุผล : งบการเงินและรายงานผูสอบบัญชีประจําป สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 ตามท่ีปรากฏใน

หมวดของรายงานประจําป 2556 ตามสิ่งท่ีสงมาดวย 2. ไดผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชี ผานการพิจารณาสอบทานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ และผานการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทแลว จึงขอนําเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
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ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นวาสมควรท่ีจะเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงาน         
ผูสอบบัญชีประจําป สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 

 การลงมติ  :  วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซ่ึงมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรเปนทุนสํารองตามกฎหมาย และเรื่องเงินปนผลประจําป 2556 
 ขอเท็จจริงและเหตุผล : ตามขอบังคับบริษัทฯ ขอ 45 ซ่ึงกําหนดให “บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปน

ทุนสํารองไมนอยกวารอยละหา (5) ของกําไรสุทธิประจําป หักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมี
จํานวนไมนอยกวารอยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน” และคณะกรรมการมีนโยบายท่ีจะเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาจาย    
เงินปนผลใหแกผูถือหุนท่ัวไปในอัตราไมนอยกวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดตามงบการเงินเฉพาะกิจการในแตละป 

 ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นวาสมควรท่ีจะเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกําไรเปนทุนสํารอง
ตามกฎหมาย และเรื่องเงินปนผลประจําป 2556 ดังนี้ 

 1. ในป 2556 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิสําหรับปจํานวน 557,215,608 บาท ท้ังนี้ บริษัทฯ ไดมีการจัดสรรเงินกําไรเปนทุนสํารองตาม 
 กฎหมายไวแลวเปนจํานวน 14 ลานบาท เทากับรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน (ทุนจดทะเบียน 140 ลานบาท) ฉะนั้น บริษัทฯ
 จึงไมจําเปนตองจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก 

 2. จายเงินปนผลประจําป 2556 ใหแกผูถือหุนของบริษัท จํานวน 1,400,000,000 หุน ในอัตราหุนละ 0.431 บาท รวมเปนเงิน
 ท้ังสิ้น 569,100,000 บาท หรือคิดเปนรอยละ 102.13 ของกําไรสุทธิสําหรับป ซ่ึงเปนไปตามนโยบายการจายเงินปนผลของ
 บริษัทฯ  

  เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทฯ ไดประกาศและจายเงินปนผลระหวางกาลในป 2556 ไปแลว จํานวน 3 ครั้ง รวมเปน
 เงินปนผลในอัตรา 0.327 บาทตอหุน ดังนั้น หากไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน จะเหลือเงินปนผลงวดสุดทาย
 อีกจํานวน 0.104 บาทตอหุน ซ่ึงจะจายใหแกผูถือหุนสามัญของบริษัทฯ การจายเงินปนผลงวดสุดทายท่ีไดเสนอนั้นจะตอง
 ไดรับการอนุมัติจากท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 

 
 บริษัทฯ กําหนดรายชื่อผูถือหุนท่ีมีสิทธิรับเงินปนผล (วัน Record Date) ในวันพฤหัสบดีท่ี 6 มีนาคม 2557 และใหรวบรวมรายชื่อ

ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนเพ่ือสิทธิในการรับเงิน
ปนผลประจําป 2556 ในวันศุกรท่ี 7 มีนาคม 2557 และมีกําหนดจายเงินปนผลในวันพฤหัสบดีท่ี 24 เมษายน 2557 (การใหสิทธิ
รับเงินปนผลยังมีความไมแนนอนเนื่องจากตองรอการอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุน) 

 สําหรับรายละเอียดเปรียบเทียบการจายเงินปนผลของป 2555 และ 2556 มีดังตอไปนี้ 

รายการ 
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุดวันท่ี 

31 ธันวาคม 2556 (ปท่ีเสนอ) 31 ธันวาคม 2555 
1. กําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 557,215,608 บาท 599,735,701 บาท

2. จํานวนหุนและเงินปนผลจายตอหุน จํานวนหุน 
เงินปนผลจาย 
(บาท/หุน) จํานวนหุน 

เงินปนผลจาย 
(บาท/หุน) 

   2.1 การจายเงนิปนผลระหวางกาล ครั้งท่ี 1 1,155,000,000 0.140 1,000,000,000 0.039
   2.2 การจายเงนิปนผลระหวางกาล ครั้งท่ี 2 1,400,000,000 0.115 1,000,000,000 0.127
   2.3 การจายเงนิปนผลระหวางกาล ครั้งท่ี 3 1,400,000,000 0.072 1,000,000,000  0.134
   2.4 การจายเงนิปนผลระหวางกาล ครั้งท่ี 4 - - 1,155,000,000  0.104
   2.5 การจายเงนิปนผลประจาํป 1,400,000,000 0.104 1,155,000,000  0.140
3. รวมเปนเงินปนผลจายตอหุน (บาท) 0.431 บาทตอหุน 0.544 บาทตอหุน
4. รวมเปนเงินปนผลจายท้ังสิ้น (บาท) 569,100,000 บาท 581,820,000 บาท
5. อัตราเงินปนผลจายตอกาํไรสุทธ ิ รอยละ 102.13 รอยละ 97.01
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  ท้ังนี้  เงินปนผลงวดสุดทาย จํานวน  0.104 บาทตอหุนดังกลาวขางตน มีรายละเอียดแยกออกเปน ดังนี้ 
 

  หุนละ จํานวนเงิน
1. จายจากกําไรสะสม และกําไรสุทธิจากผลการดําเนินงาน

ประจําป 2556 ซึ่งเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลในอัตรา
รอยละ 23 และ 20 ตามลําดับ ทั้งนี้ ผูถือหุนซึ่งเปน
บ ุค ค ล ธ ร รมด า ส าม า ร ถ ขอ เ ค รด ิต ภ าษ ีจ า ก ก า ร
จ า ย เง ินปนผลดังกล าวได ตามมาตรา  47 ทวิแห ง
ประมวลรัษฎากร รอยละ 23 0.011 บาท 14.57 ลานบาท

  รอยละ 20 0.034 บาท 47.83 ลานบาท
2. จายจากเงินปนผลรับ จากผลประกอบการท่ีไดรับ BOI 

ของบริษัทยอย  (ไมไดรับเครดิตภาษี) 0.059 บาท 83.20 ลานบาท
 รวม 0.104 บาท 145.60 ลานบาท
   

 การลงมติ  :  วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซ่ึงมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระท่ี 5  พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจําป 2557 
 ขอเท็จจริงและเหตุผล : เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด  ซ่ึงกําหนดใหท่ีประชุมสามัญผูถือหุน

แตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกป และโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ 
และคณะกรรมการบริษัทฯ แลวไดพิจารณาแลวเห็นสมควรใหท่ีประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแตงต้ังผูสอบบัญชีจากบริษัท
สํานักงาน อีวาย จํากัด (เดิมชื่อ บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด) ตามรายชื่อตอไปนี้เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 
2557 

 

1. นายศุภชัย ปญญาวัฒโน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียนท่ี 3930 
    (เปนผูลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ /บริษัทยอย ในป 2556 รวม 1 ป โดยปฏิบัติหนาท่ีไดเปนอยางดี) หรือ  
2. นางสาวศิราภรณ เอื้ออนันตกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียนท่ี 3844 (ยังไมเคยลงนาม) หรือ 
3. นางสาววราพร ประภาศิริกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียนท่ี 4579 (ยังไมเคยลงนาม) 

  

 ผูสอบบัญชีของบริษัทสํานักงาน อีวาย จํากัด ดังกลาวขางตน เปนผูท่ีมีประสบการณในการตรวจสอบบัญชีบริษัทหลายแหง และ
ไดรับการยอมรับจากองคกรตางๆ เปนอยางดี รวมท้ังมีความเปนอิสระในการปฏิบัติงาน 

 ท้ังนี้ ผูสอบบัญชีตามรายชื่อท่ีเสนอมานั้นไมมีความสัมพันธหรือสวนไดเสียกับบริษัทฯ /บริษัทยอย/ผูบริหาร/ผูถือหุนรายใหญ หรือ   
ผูท่ีเกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด นอกจากนี้ผูสอบบัญชีดังกลาวยังสังกัดสํานักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผูสอบบัญชีของ
บริษัทยอยของบริษัทฯ 

 พรอมกันนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอใหท่ีประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนการตรวจสอบบัญชี 
ประจําป 2557 เปนจํานวนเงินไมเกิน 1,060,000บาท โดยเทากับคาตอบแทนท่ีไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมสามัญผูถือหุนในประจําป
2556 ท่ีผานมา  
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นวาสมควรท่ีจะเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนอนุมัติแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทน
การตรวจสอบบัญชีประจําป 2557 

การลงมติ  :  วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซ่ึงมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระท่ี 6  พิจารณาอนุมัติเลือกต้ังกรรมการท่ีออกตามวาระ และกําหนดคาตอบแทนกรรมการสําหรับป 2557   
  6.1 อนุมัติเลือกแตงต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

ขอเท็จจริงและเหตุผล : ตามขอบังคับบริษัทฯ ขอ 17. กําหนดให “ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกครั้ง            
ใหกรรมการออกจากตําแหนงจํานวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจํานวนกรรมการในขณะนั้น ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหตรงเปน
สามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลท่ีสุดกับสวนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซ่ึงพนจากตําแหนง อาจไดรับเลือกใหกลับเขามา
รับตําแหนงอีกได กรรมการท่ีจะตองออกจากตําแหนงในปแรกและปท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ใหจับสลากกัน สวนป
หลังๆ ตอไปใหกรรมการคนท่ีอยูในตําแหนงนานท่ีสุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง”  
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อนึ่ง ในป 2557 นี้ เปนปท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัท ดังนั้น จึงตองใชหลักการจับสลากกัน ซ่ึงปจจุบันบริษัทฯ  มีกรรมการ
ท้ังสิ้น 9 อัตรา ในปนี้มีกรรมการท่ีตองออกตามวาระจํานวน 3 ทาน โดยผลการจับสลากกรรมการที่ตองออกตามวาระ           
จํานวน 3 ทาน ไดแก 

 1. ดร. โสรชัย อัศวะประภา 
 2. นางพรรณ ี วรวุฒิจงสถิต 
 3. นายศริ ิ เหลืองสวัสด์ิ 
 

 ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทนแลว เห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนอนุมัติเลือกต้ังกรรมการท่ีออกตามวาระกลับเขาดํารงตําแหนงตอไปอีกวาระ
หนึ่ง เนื่องจากกรรมการท้ัง 3 ทาน เปนผูมีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู ความสามารถ และประสบการณอันเปนประโยชนตอการ
ดําเนินงานของบริษัท 

 (ขอมูลเบ้ืองตนของกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระ และไดรับการเสนอชื่อกลับเขาดํารงตําแหนงใหม ตามสิ่งท่ีสงมาดวย 4.) 

 การลงมติ  :  วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซ่ึงมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน 
 

  6.2 อนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 
 ขอเท็จจริงและเหตุผล : ในป 2556 ท่ีประชุมผูถือหุนอนุมัติกําหนดคาตอบแทนตามตําแหนงและคาบําเหน็จของ

คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดตางๆ ประจําป 2556 เปนจํานวนเงินไมเกิน 7 ลานบาท 
 ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนของบริษัทฯ ไดพิจารณาคาตอบแทนกรรมการ

และคณะอนุกรรมการชุดตางๆ ของบริษัทฯ อยางรอบคอบ โดยเปรียบเทียบอางอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึง
พิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลการดําเนินงานของบริษัทฯ รวมท้ังภาระหนาท่ีและความรับผิดชอบแลว 
เห็นสมควรกําหนดคาตอบแทนตามตําแหนง และคาบําเหน็จของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะอนุกรรมการชุดตางๆ ประจําป 
2557 เปนจํานวนเงินไมเกิน 7 ลานบาท ซ่ึงเทากับป 2556 โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 

ตําแหนง 
คาตอบแทนตอเดือน(บาท) 

ป 2557 (ปท่ีเสนอ) ป 2556
ประธานกรรมการ 70,000 70,000
รองประธานกรรมการ 50,000 50,000
ผูชวยประธานกรรมการ 30,000 30,000
กรรมการ 20,000 20,000
กรรมการอสิระ 20,000 20,000
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 20,000 20,000
กรรมการตรวจสอบ 10,000 10,000
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 10,000 บาท / ครั้งท่ีประชุม 10,000 บาท / ครั้งท่ีประชุม
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 10,000 บาท / ครั้งท่ีประชุม 10,000 บาท / ครั้งท่ีประชุม
คาบําเหนจ็ของกรรมการ ไมเกิน  2 ลานบาท ไมเกิน 2 ลานบาท

   
 คณะกรรมการเห็นควรใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนตามตําแหนงและคาบําเหน็จของคณะกรรมการและ

คณะอนุกรรมการชุดตางๆ ตามรายละเอียดขางตน (สําหรับขอบเขตหนาท่ีของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดตางๆ 
สามารถดูรายละเอียดไดจากรายงานประจําป) 

 การลงมติ  :  วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซ่ึงมาประชุม 
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วาระท่ี 7  พิจารณาใหสัตยาบันการประมูลและการไดมาซ่ึงใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ฯ และการใหสัตยาบันใดๆ ท่ีจําเปนและเกี่ยวของ   
 ขอเท็จจริงและเหตุผล : ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งท่ี 2/2557 เม่ือวันท่ี 19 กุมภาพันธ 2557 ไดมีมติอนุมัติ

ใหนําเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ เพ่ือใหสัตยาบันการประมูลและการไดมาซ่ึงใบอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีเพ่ือใหบริการ
โทรทัศนในระบบดิจิตอลประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ ในหมวดหมูท่ัวไปแบบความคมชัดปกติ (“ใบอนุญาตใหใชคลื่น
ความถี่”) จากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (“กสทช.”) รวมถึงการปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขกอนรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ (“เงื่อนไขกอนรับใบอนุญาต”) และการดําเนินการใดๆ ท่ีจําเปนและเกี่ยวของ ของ 
บริษัท โมโน บรอดคาซท จํากัด (“MB”) ซ่ึงเปนบริษัทยอย ท่ีบริษัทฯ ถือหุนผานบริษัท โมโน โปรดักชั่น จํากัด (บริษัทฯ ถือหุน
รอยละ 99.99) ท่ีไดเขารวมประมูลและเปนผูชนะการประมูลใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ โดยเสนอราคาสูงสุดเปนลําดับท่ี 6 ใน
ราคา 2,250 ลานบาท  

 ในการนี้ เพ่ือเปนการปฏิบัติตามเงื่อนไขกอนรับใบอนุญาต เม่ือวันท่ี 17 มกราคม 2557 MB จึงไดเขาทําสัญญาเชาใชบริการ
โครงขายโทรทัศน ประเภทท่ีใชคลื่นความถ่ีภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ประเภทมาตรฐานความคมชัดปกติ (“สัญญาเชาใชบริการ
โครงขายโทรทัศน”) กับ สถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก (“ททบ.”) เพ่ือแพรภาพออกอากาศไปยังพ้ืนท่ีตางๆ ของประเทศไทย โดย
มีคาธรรมเนียมการใชบริการโครงขายสําหรับชองรายการดังกลาวในระยะเวลาประมาณ 14 ป 5 เดือน (ต้ังแตวันท่ี 17 มกราคม 
2557 ถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2571) เปนมูลคารวม 816.56 ลานบาท นอกจากนี้ MB ไดคาดการณเบ้ืองตนวาจะตองมีการลงทุน
เพ่ิมเติมในทรัพยสินท่ีเกี่ยวของกับการผลิตรายการและการใหบริการโทรทัศน ไดแก การลงทุนในสถานท่ี สตูดิโอ และจัดซ้ือ
อุปกรณท่ีเกี่ยวของ เปนตน เพ่ือใหสามารถประกอบกิจการและใหบริการโทรทัศนในระบบดิจิตอลไดอยางมีประสิทธิภาพ  เปน
มูลคารวม 120 ลานบาท  

 การเขาทํารายการดังกลาวขางตนคิดเปนมูลคารวมท้ังสิ้น 3,186.56 ลานบาท    

ท้ังนี้ เม่ือพิจารณาขนาดของรายการขางตน ถือเปนรายการไดมาซ่ึงสินทรัพยท่ีมีนัยสําคัญตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ท่ี ทจ.20/2551 เรื่อง หลักเกณฑในการทํารายการท่ีมีนัยสําคัญท่ีเขาขายเปนการไดมาหรือจําหนายไปซ่ึงทรัพยสิน  และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ”) เรื่อง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติของบริษัทจด
ทะเบียนในการไดมาหรือจําหนายไปซ่ึงสินทรัพย พ.ศ. 2547 และที่ไดแกไขเพ่ิมเติม (รวมเรียกวา “ประกาศการไดมาหรือจําหนาย
ไป”) การเขาทํารายการดังกลาวมีมูลคารวมท้ังสิ้นประมาณ 3,186.56 ลานบาท มีขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑมูลคารวมของสิ่ง
ตอบแทนเทากับรอยละ 94.95 ของมูลคาสินทรัพยรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอย โดยคํานวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และเม่ือนับรวมขนาดรายการไดมาซ่ึงสินทรัพยระหวาง 6 เดือนยอนหลัง จะมีขนาดรายการรวมเทากับ
รอยละ104.38 ถือเปนรายการไดมาซ่ึงสินทรัพยประเภทท่ี 4 เม่ือขนาดรายการมีมูลคาเทากับหรือสูงกวารอยละ 100 แตเนื่องจาก
รายการไดมาซ่ึงสินทรัพยดังกลาวเขาหลักเกณฑยกเวนตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยฯ เรื่อง การเปดเผยขอมูลและ
การปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในการไดมาหรือจําหนายไปซ่ึงสินทรัพย พ.ศ.2547  ขอ 24 ท่ีกําหนดวาในกรณีท่ีรายการประเภท
ท่ี 4 เขาหลักเกณฑดังตอไปทุกขอ ตลาดหลักทรัพยฯ อาจไมถือวาเปนกรณีท่ีจะตองยื่นคําขอใหพิจารณารับหลักทรัพยใหม ไดแก 

1.  ธุรกิจท่ีไดมามีลักษณะของธุรกิจท่ีคลายคลึงหรือเสริมกันและกันกับธุรกิจของบริษัทจดทะเบียน 
2.  บริษัทจดทะเบียนไมมีนโยบายจะเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญในธุรกิจหลักของบริษัท 
3.  กลุมบริษัทจดทะเบียนอันเปนผลจากการไดมาซ่ึงสินทรัพยมีคุณสมบัติเหมาะสมท่ีจะจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยฯ 
4.  ไมมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญในการคณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนและในอํานาจการควบคุมบริษัทหรือ          
  ผูถือหุนท่ีมีอํานาจของบริษัทจดทะเบียน 

 อนึ่ง การเขารวมประมูลใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ และการดําเนินการใดๆ ท่ีจําเปนและเก่ียวของดังกลาว ไดรับการอนุมัติจากท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งท่ี 5/2556 เม่ือวันท่ี 9 ตุลาคม 2556 แลว แตเนื่องจากเปนลักษณะการประมูลแขงขันกับบุคคล
หลายรายเพ่ือใหไดมาซ่ึงใบอนุญาตดังกลาว หากมีการเปดเผยวงเงินประมูลหรือรายละเอียดอื่นท่ีเกี่ยวของใหแกบุคคลภายนอก
ทราบลวงหนา อาจกอใหเกิดผลกระทบตอการประมูลได ซ่ึงการเขารวมประมูลเพ่ือใหไดมาซ่ึงใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่          
จาก กสทช. สิ้นสุดลงเม่ือวันท่ี 26 ธันวาคม 2556 การเขาทําสัญญาเชาใชบริการโครงขายโทรทัศน กับ ททบ. เม่ือวันท่ี             
17 มกราคม 2557 และการชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ งวดท่ี 1 ใหแก กสทช. เปนจํานวนเงิน 339 ลานบาท 
เม่ือวันท่ี 10 กุมภาพันธ 2557 (ผูชนะการประมูลตองชําระคาธรรมเนียม งวดท่ี 1 ภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจงการ
เปนผูชนะการประมูลจาก กสทช.) ซ่ึงกําหนดการดังกลาวไดเกิดข้ึนกอนท่ีท่ีประชุมผูถือหุนของบริษัทอนุมัติการเขาทํารายการ 
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 ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหนาท่ีจัดทํารายงานและเปดเผยสารสนเทศการเขาทํารายการตอตลาดหลักทรัพย และจัดใหมีการประชุม        
ผูถือหุนเพ่ือขอสัตยาบันในการเขาทํารายการดังกลาว ซ่ึงบริษัทจะนําเสนอการเขาทํารายการดังกลาวขางตนตอท่ีประชุมสามัญ       
ผูถือหุนประจําป 2557 ในวันท่ี 11 เมษายน 2557 โดยท่ีประชุมผูถือหุนตองใหสัตยาบันดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของ
จํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไมนับสวนของผูถือหุนท่ีมีสวนไดเสีย และไมตองยื่น
คําขอพิจารณาใหรับหลักทรัพยใหมตอตลาดหลักทรัพย อยางไรก็ตาม รายการดังกลาวไมเขาขายเปนรายการท่ีเกี่ยวโยงกันตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ี ทจ. 21/2551 และประกาศตลาดหลักทรัพย เรื่อง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติของ
บริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ท้ังนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในสารสนเทศการไดมาซ่ึงสินทรัพย 
(ตามท่ีปรากฏในสิ่งท่ีสงมาดวย 7) ท่ีไดจัดสงใหผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมนี้ 

 ท้ังนี้ เพ่ือใหเปนไปตามประกาศการไดมาหรือจําหนายไป หรือประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ีเกี่ยวของ บริษัทฯไดแตงต้ัง
บริษัท แอดไวเซอรี่ พลัส จํากัด เพ่ือทําหนาท่ีเปนท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระในการจัดทํารายงานความเห็นตอการเขาทํารายการ
ดังกลาวขางตนตอคณะกรรมการบริษัทฯ และผูถือหุนของบริษัทฯ ซ่ึงคณะกรรมการบริษัทฯไดพิจารณาแลวเห็นควรนําเสนอตอท่ี
ประชุมผูถือหุนเพ่ือใหสัตยาบันตอไป ท้ังนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในรายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระตอ
การไดมาซ่ึงสินทรัพย (ตามท่ีปรากฏในสิ่งท่ีสงมาดวย 8) ท่ีไดจัดสงใหผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมนี้ 

 นอกจากนี้ เพ่ือใหการดําเนินการในรายละเอียดท่ีเกี่ยวของกับการเขาทํารายการในครั้งนี้สามารถดําเนินการไดโดยสะดวกและ
บรรลุผลสําเร็จ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 พิจารณาอนุมัติการ
มอบหมายให “นายพิชญ โพธารามิก  ประธานกรรมการ และ/หรือบุคคลท่ีนายพิชญ โพธารามิก มอบหมาย” เปนผูกําหนด
รายละเอียดและเงื่อนไขตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการทํารายการในครั้งนี้ ตลอดจนการเจรจาตกลง และ/หรือติดตอกับหนวยงาน หรือ
บุคคลใดๆ รวมทั้งลงนามในสัญญาและเอกสารตางๆ ท่ีเกี่ยวของ และดําเนินการขออนุญาตตอหนวยงานท่ีเกี่ยวของตอไปดวย  

 ความเห็นคณะกรรมการ     : เห็นวาการเขาทํารายการขางตนจะเปนประโยชนตอบริษัทฯ และผูถือหุน โดยจะทําใหบริษัทฯมี
ความม่ันคงและตอเนื่อง เปนจุดเริ่มตนของการแขงขันอยางเสรีและเทาเทียมกัน อันจะเปนการสรางความเชื่อม่ันใหแกนักลงทุน อีก
ท้ังนํามาซ่ึงการสรางมูลคาเพ่ิมและผลตอบแทนใหแกผูถือหุนของบริษัทฯ ในระยะยาว ดังนั้นจึงเห็นสมควรท่ีจะเสนอตอท่ีประชุม   
ผูถือหุนเพ่ือใหสัตยาบันการประมูลและการไดมาซ่ึงใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ฯ และการใหสัตยาบันใดๆ ท่ีจําเปนและเกี่ยวของ  

 นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ยังเห็นสมควรใหเสนอท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 พิจารณาอนุมัติการมอบหมายให 
“นายพิชญ โพธารามิก  ประธานกรรมการ และ/หรือบุคคลท่ีนายพิชญ โพธารามิก มอบหมาย” เปนผูกําหนดรายละเอียดและ
เงื่อนไขตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการทํารายการในครั้งนี้ รวมตลอดถึงการดําเนินการตางๆ ตามท่ีกลาวมาขางตนดวย  

 การลงมติ  :  วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและ   
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไมนับสวนของผูถือหุนท่ีมีสวนไดเสีย อยางไรก็ตาม ไมมีผูถือหุนของบริษัทฯ รายใดท่ีเปนผูถือหุนท่ีมี
สวนไดเสียซ่ึงไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้  

 
วาระท่ี 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี) 
 ขอเท็จจริงและเหตุผล : ตามมาตรา 105 วรรค 2 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (แกไขเพ่ิมเติม 

พ.ศ. 2544) กําหนดไววาผูถือหุนซ่ึงมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมด จะขอใหท่ีประชุม
พิจารณาเรื่องอื่นนอกจากท่ีกําหนดไวในหนังสือนัดประชุมอีกได 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรบรรจุวาระนี้เพ่ือเปดโอกาสใหแกผูถือหุนท่ีประสงคจะเสนอให   
ท่ีประชุมพิจารณาเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากท่ีคณะกรรมการบริษัทกําหนดไวในการประชุมครั้งนี้ 
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อนึ่ง บริษัทฯ กําหนดรายชื่อผูถือหุนท่ีมีสิทธิเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 (วัน Record Date) ในวันพฤหัสบดีท่ี      
6 มีนาคม 2557 และใหรวบรวมรายชื่อตามมาตราท่ี 225 พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน
ในวันศุกรท่ี 7 มีนาคม 2557 
  

จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุนไดโปรดเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกลาวโดยพรอมเพรียงกัน พรอมแนบแบบฟอรม
ลงทะเบียนเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557  โดยในกรณีท่ีทานผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเอง กรุณาถือบัตรประจําตัวประชาชนมา
แสดง สวนผูถือหุนทานใดประสงคท่ีจะแตงต้ังบุคคลอื่นมาเขารวมประชุมและออกเสียงแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกขอความและลงลายมือ
ชื่อในหนังสือมอบฉันทะท่ีแนบมา ตามสิ่งท่ีสงมาดวย 10 (ติดอากรแสตมป 20 บาท) พรอมแนบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเปนผูถือหุน
หรือผูแทนของผูถือหุนท่ีมีสิทธิเขารวมประชุม และนํามามอบใหท่ีประชุมกอนเริ่มการประชุม ในกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงต้ัง
ใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุนจะใชหนังสือมอบฉันทะไดท้ังแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. แบบหนึ่ง
แบบใดก็ได สําหรับผูถือหุนนอกจากนั้นจะใชหนังสือมอบฉันทะไดเฉพาะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเทานั้น และเพ่ือความสะดวก 
บริษัทฯ ขอแนะนําใหใชหนังสือมอบฉันทะตามแบบ ข. ซ่ึงเปนแบบท่ีกําหนดรายการตางๆ ท่ีจะมอบฉันทะท่ีละเอียด ชัดเจน ตายตัว สวนผูถือหุน
ทานใดประสงคจะใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ค. ทานสามารถติดตอขอรับไดท่ีฝายกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ หรือ ดาวนโหลด
แบบฟอรมจากเว็บไซตของบริษัทฯ ไดท่ี www.mono.co.th  หมวดนักลงทุนสัมพันธ หมวดยอยขอมูลผูถือหุน  

  
ในสวนของการใหสิทธิผูถือหุนโดยทานอาจมอบฉันทะใหบุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามรายชื่อตอไปนี้ เปนผูรับมอบ

ฉันทะใหเขารวมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนทานได 

1.  นางพรรณี  วรวุฒิจงสถิต กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
2.  นายปรีชา  ลีละศิธร  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
3.  นายเกรียงศักด์ิ เธียรนุกุล  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
(โปรดดูรายละเอยีดของผูรับมอบฉันทะท่ีบริษัทฯ เสนอตามสิง่ท่ีสงมาดวย 5.) 
 

 
 

 ขอแสดงความนับถือ
 บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

  
 
 
 

 

(นายนวมินทร ประสพเนตร) (นายซัง โด ลี) 
กรรมการ กรรมการ 
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บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด(มหาชน) 

รายงานการประชุมสามัญผูถอืหุน ประจําป 2556 
 
วัน เวลา และสถานท่ี 
  
 การประชุมจัดข้ึนเม่ือวันพุธท่ี  13 มีนาคม 2556 เวลา 20.00 นาฬิกา ณ หองประชุมนารากร ชั้น 14 อาคารจัสมิน 
อินเตอรเนชั่นแนล ทาวเวอร เลขท่ี 200 หมู 4 ถนนแจงวัฒนะ ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 
 
เร่ิมประชุม 
 
 นายพิชญ โพธารามิก ประธานกรรมการ เปนประธานในท่ีประชุม ประธานฯ ไดแถลงตอท่ีประชุมวามีผูถือหุนมาประชุม
ดวยตนเองและมอบฉันทะรวม 55 ราย นับจํานวนหุนได 1,155,000,000 หุน คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายได
ท้ังหมด ถือวาครบเปนองคประชุมตามท่ีกําหนดไวในขอบังคับของบริษัท ประธานฯ ไดกลาวแนะนํากรรมการ 9 ทาน ผูบริหาร      
2 ทาน และที่ปรึกษากฎหมาย 1 ทาน ท่ีเขารวมประชุม ดังนี้ 
 
กรรมการท่ีเขารวมประชุม 
 
1. นายพิชญ  โพธารามิก  ประธานกรรมการ 
2. นายโสรัชย  อัศวะประภา กรรมการ/ รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง                

    และกรรมการสรรหา และพิจารณาคาตอบแทน 
3. นายนวมินทร ประสพเนตร กรรมการ/ ผูชวยประธานกรรมการ 
4. นายซัง โด ลี   กรรมการ/ ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
5. นายคมศักด์ิ  วัฒนาศรีโรจน กรรมการ/ ประธานเจาหนาท่ีการเงินและบัญชี 
6. นายศิริ  เหลืองสวัสด์ิ กรรมการ 
7. นางพรรณี  วรวุฒิจงสถิต กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
8. นายปรีชา  ลีละศิธร  กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

    คาตอบแทน 
9. นายเกรียงศักด์ิ  เธียรนุกุล  กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
 
ผูบริหาร 
 
1. นางสาวปติฤดี  ศิริสัมพันธ เลขานุการบริษัท/ ผูอํานวยการฝายกํากับดูแลกิจการ 
2. นางสาวปวีณา  พูนพัฒนสุข ผูชวยผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน 
 
 
เร่ิมการประชุม 
 ประธานฯ ไดเรียนแนะนําชื่อผูทําหนาท่ีเปนคนกลางซ่ึงเปนท่ีปรึกษากฎหมาย 1 ทาน คือ  นางสาวจงรัก โรจนวิภาต      
ท่ีปรึกษากฎหมายจากบริษัท นิติโกศล ทรูธ จํากัด เปนผูทําหนาท่ีในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียง 
 ประธานฯ ไดแจงตอท่ีประชุมเกี่ยวกับเอกสารท่ีใชในการประชุมวันนี้วา บริษัทฯ ไดจัดสงใหแกผูถือหุน พรอมกับหนังสือ
เชิญประชุม และเพ่ือใหการประชุมเปนไปดวยความเรียบรอย จึงขอให นางสาวปติฤดี ศิริสัมพันธ เลขานุการบริษัท เรียนชี้แจงวิธี
ปฏิบัติในการประชุมวันนี้ 
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 นางสาวปติฤดี ศิริสัมพันธ เลขานุการบริษัท ไดเรียนชี้แจงถึงวิธีนับคะแนนเสียงของผูถือหุน ซ่ึงจะตองลงมติใน          
แตละวาระ ดังนี้  
 ผูถือหุนรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนท่ีตนถือหรือรับมอบฉันทะมา และสามารถลงคะแนนเสียง เห็นดวย 
หรือไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ในแตละวาระ เทากับจํานวนหุนท่ีตนถือหรือรับมอบฉันทะมา โดยใชใบลงคะแนนท่ีผูถือหุน
ไดรับ ณ ตอนลงทะเบียน 
 การนับคะแนนเสียง จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผูถือหุนท่ีลงคะแนนเสียงไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียง ในแตละวาระ
เทานั้น โดยการยกมือใหเจาหนาท่ีไปเก็บใบลงคะแนน และนําคะแนนเสียง ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ดังกลาวมาหักออกจาก
จํานวนเสียงท้ังหมดท่ีเขารวมประชุม สวนท่ีเหลือจะถือวาเปนคะแนนเสียงท่ีลงคะแนนเห็นดวย ท้ังนี้ หากคะแนนเสียงสวนใหญ 
เห็นดวย และเปนไปตามขอบังคับบริษัท ในเรื่องคะแนนเสียง ใหถือวาท่ีประชุมใหความเห็นชอบ หรืออนุมัติในวาระนั้นๆ ยกเวน
วาระท่ี 6 เรื่องพิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากตําแหนง ซ่ึงจะขอใหลงคะแนนเลือกกรรมการเปนรายบุคคล 
สําหรับผูถือหุนท่ีตองการกลับกอนหรือไมอยูในหองประชุมในวาระใด ทานผูถือหุนสามารถใชสิทธิของทานไดโดยสงบัตร
ลงคะแนนลวงหนาใหกับเจาหนาท่ี 
 ท้ังนี้ กอนลงมติในแตละวาระ ประธานฯ จะเปดโอกาสใหผูถือหุนไดสอบถามในประเด็นท่ีเกี่ยวของกับวาระนั้นๆ ตาม
ความเหมาะสม โดยขอใหผูถือหุนท่ีตองการสอบถาม ไปยืนท่ีไมโครโฟน แจงชื่อ-นามสกุล กอนสอบถามหรือแสดงความเห็นดวย
ทุกครั้ง และกรุณาสอบถามหรือใหความเห็นใหตรงตามวาระและอยางกระชับเพ่ือเปดโอกาสใหผูถือหุนรายอื่นไดใชสิทธิดวย และ
เพ่ือเปนการบริหารการประชุมใหอยูในเวลาท่ีกําหนด ท้ังนี้ หากผูถือหุนมีคําถามท่ีไมตรงกับวาระท่ีกําลังพิจารณาอยู ขอให
สอบถามในวาระอื่นๆ ในชวงทายของการประชุม และขอเรียนเชิญทานประธาน ดําเนินการประชุมตอไป 
 จากนั้น ประธานฯ จึงขอใหท่ีประชุม พิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม ซ่ึงประกอบดวยวาระรวม 7 วาระ ตามลําดับ
ดังนี้ 
 
วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 2/2555 

ประธานฯ แจงตอท่ีประชุมวา บริษัทฯ ไดจัดสงสําเนารายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 2/2555 ซ่ึงประชุม
เม่ือวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2555 ใหกับผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แลว ตามสิ่งท่ีสงมาดวย (1)  

 
มติของท่ีประชุม 
ท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาแลวมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ ครั้งท่ี 2/2555 ซ่ึง
ประชุมเม่ือวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2555 ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทของผูถือหุน ซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนดังนี้ 
 
จํานวนหุนของผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เทากับ 1,155,000,000 หุน  ไมมี
ผูท่ีไมมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ มติท่ีประชุมเปนดังนี้ 

 

มติท่ีลง จํานวนเสยีงท่ีลงมติ 
(1 หุน = 1 เสียง) 

รอยละของจํานวนหุน 
ท่ีมารวมประชุมและใชสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน 
1. เห็นดวย 1,155,000,000 100 
2. ไมเห็นดวย 0 0 
3. งดออกเสียง 0 0 

 
วาระท่ี 2 รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2555 

ประธานฯ มอบหมายให นายซัง โด ลี ประธานเจาหนาท่ีบริหาร เปนผูแถลงรายละเอียดตอท่ีประชุม  
 
นายซัง โด ลี ประธานเจาหนาท่ีบริหาร  แถลงตอท่ีประชุมวารายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2555 
ซ่ึงคณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวาถูกตองและเพียงพอ จึงขอเสนอตอท่ีประชุมสามัญผูถือหุนเพ่ือรับทราบ โดย
บริษัทฯ มีความคืบหนาในการดําเนินงานดานตาง ๆ ใหท่ีประชุมรับทราบ ซ่ึงสรุปไดดังนี้ 
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                        หนวย: ลานบาท 
รายการ 2555 2554 เพิ่ม/ลด (%) 
สินทรัพย 731.13 556.90 31.29
หนี้สิน 422.27 433.74 -2.64
สวนของผูถือหุน 308.87 123.15 150.80
รายได 1,951.00 1,529.86 27.53
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป 599.74 401.30 49.45

 
ไมมีผูถือหุนถามขอสงสัยใดๆ อีก ประธานฯ แจงใหท่ีประชุมทราบวา การรายงานผลการดําเนินงานเปนการ
รายงานเพ่ือทราบ ไมมีการลงมติ 
 
ท่ีประชุมรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2555 ตามท่ีรายงาน (วาระนี้ไมมีการลงมติ เนื่องจาก
เปนวาระเพ่ือทราบ) 

 
วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน และรายงานผูสอบบัญชีประจําป สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 

ประธานฯ เสนอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ของบริษัทฯ และรายงานผูสอบบัญชี  ประจําปสิ้นสุด         
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 ไดผานการตรวจสอบและรับรองจากผูสอบบัญชีของบริษัทฯ เรียบรอยแลว ซ่ึง        
งบการเงินดังกลาวไดผานการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทแลว        
มีรายละเอียดปรากฎในงบการเงิน และรายงานผูสอบบัญชี ประจําปสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 ตามสิ่งท่ี   
สงมาดวย (2) ของหนังสือเชิญประชุม จึงขอเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาเพ่ืออนุมัติ  
มติของท่ีประชุม 
ท่ีประชุมพิจารณาแลวลงมติอนุมัติงบการเงินและรายงานผูสอบบัญชีประจําป  สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 
ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  มีรายละเอียดการออกเสียง
ลงคะแนนดังนี้ 
 
จํานวนหุนของผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เทากับ 1,155,000,000 หุน  ไมมี
ผูท่ีไมมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ มติท่ีประชุมเปนดังนี้ 
 

มติท่ีลง จํานวนเสยีงท่ีลงมติ 
(1 หุน = 1 เสียง) 

รอยละของจํานวนหุน 
ท่ีมารวมประชุมและใชสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน 
1. เห็นดวย 1,155,000,000 100 
2. ไมเห็นดวย 0 0 
3. งดออกเสียง 0 0 

 
วาระท่ี 4 พิจารณาการจัดสรรเงินกําไรเปนทุนสํารองตามกฎหมาย และการอนุมัติการจายเงินปนผลประจําป 2555 
 

ประธานฯ แจงวาตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 
45 ซ่ึงกาํหนดให “บริษัทตองจัดสรรกาํไรสุทธิประจาํปสวนหน่ึงไวเปนทุนสาํรองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิ
ประจําป หกัดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนีจ้ะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุน
จดทะเบียน”  และคณะกรรมการมีนโยบายท่ีจะเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาจายเงนิปนผลใหแกผูถือหุน
ท่ัวไปในอัตราไมตํ่ากวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิหลงัหักภาษีเงินไดตามงบการเงินเฉพาะกิจการในแตละป  
 
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นวาสมควรท่ีจะเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกําไร
สุทธิเปนทุนสํารองตามกฎหมาย และการจายเงินปนผลประจําป 2555 ดังนี้ 
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ในป 2555  บริษัทฯ มีกาํไรเบ็ดเสร็จรวมสาํหรบัปจํานวน 599,735,701.- บาท และมีกําไรสะสมท่ียังไมได
จัดสรร 600,387,938.-  ใหบรษัิทฯ จัดสรรเงนิกําไรดังกลาวเปนทุนสํารองตามกฎหมายจํานวนรอยละ 5 ของ
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป เนื่องจากบรษัิทฯ ไดมีการจดัสรรเงินสํารองตามกฎหมายไวแลวเปนจํานวน 
12,500,000.- บาทดังนัน้ คงเหลือตองจดัสรรเพ่ิมเติมอีกเปนเงิน 1,500,000 บาท เพ่ือใหเงนิสาํรองตาม
กฎหมายเทากับ 14 ลานบาท(สิบสี่ลาน) หรือเทากับรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน (ทุนจดทะเบียน 140 ลาน
บาท) โดยในระหวางป 2555 คณะกรรมการบริษัท ไดพิจารณาใหมีการจายเงนิปนผลระหวางกาลสําหรับผลการ
ดําเนินงานต้ังแตเดือนมกราคมถึงเดือนกนัยายนของป 2555 ไปแลว โดยมีรายละเอียดดังนี ้
 

รายละเอียด 
การจายปนผล 

คณะกรรมการ 
อนุมัติเม่ือ

วนัท่ี 

จายในอัตรา
หุนละ
(บาท) 

จํานวนหุน
สามัญ 

(ลานหุน) 

รวมจํานวนเงิน 
 ท่ีจายปนผล 

จายจากผลการดําเนินงาน 
ระหวางวันท่ี 

ครั้งท่ี 1 14 มี.ค. 55 0.039 1,000.- 39.- ลานบาท 1 ม.ค. 55   ถึง   29 ก.พ. 55
ครั้งท่ี 2 9 พ.ค. 55 0.127 1,000.- 127.- ลานบาท 1 มี.ค. 55   ถึง   30 เม.ย. 55
ครั้งท่ี 3 8 ส.ค. 55 0.134 1,000.- 134.- ลานบาท 1 พ.ค. 55   ถงึ   31 ก.ค. 55
ครั้งท่ี 4 7 พ.ย. 55 0.104 1,155.- 120.12 ลานบาท 1 ส.ค. 55   ถงึ   30 ก.ย. 55

รวมจายแลวท้ังสิน้ 0.404  420.12 ลานบาท  
 
ดังนั้นคงเหลือกาํไรสะสมท่ียังไมไดจัดสรรสิ้นป 2555 เทากับ 176,267,937.- บาท (ซ่ึงเปนยอดสุทธจิากการ
จายเงนิปนผลระหวางกาลไปแลว 420,120,000.- บาท และสาํรองตามกฎหมายระหวางป 2555 เปนเงิน 
2,500,000.- บาท) 

จึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาอนมัุติจายเงนิปนผลประจําป 2555 ในอัตราหุนละ 0.544 บาท สาํหรบัหุนสามัญ
จํานวน 1,155,000,000.- หุน คิดเปนเงินรวม 581,820,000.- บาท (หารอยแปดสิบเอ็ดลานแปดแสนสอง
หม่ืนบาทถวน) อยางไรก็ตาม บรษัิทฯ ไดจายเงนิปนผลระหวางกาลในป 2555 ไปแลวในอัตราหุนละ 0.404 บาท 
คิดเปนเงินรวม 420,120,000.- บาท (สี่รอยยีส่บิลานหนึ่งแสนสองหม่ืนบาทถวน) ดังนัน้ คงเหลอืเงินปนผลท่ี
จายเพ่ิมสาํหรับประจําป 2555 เปนเงินจาํนวนหุนละ 0.140 บาท  คิดเปนเงินท่ีจายเพ่ิมรวม 161,700,000.- 
บาท (หนึ่งรอยหกสิบเอ็ดลานเจ็ดแสนบาทถวน) ท้ังนี้ บริษัทฯ ไดมีการจัดสรรเงนิสาํรองตามกฎหมายไวแลวเปน
จํานวน 12,500,000.- บาท  ดังนั้น จึงจาํเปนตองจัดสรรเพ่ิมเติมอีกเปนเงิน 1,500,000 บาท เพ่ือใหเงิน
สํารองตามกฎหมายเทากับ 14 ลานบาท หรือเทากบัรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน (ทุนจดทะเบียน 140 ลาน
บาท)  

ไมมีผูถือหุนซักถามขอสงสัยใดๆ อีก ประธานฯ จึงขอใหท่ีประชุมพิจารณาเพ่ือลงมติอนมัุติการจัดสรรกําไรเปนทุน
สํารองตามกฎหมายและการจายเงินปนผลประจําป 2555 ดังกลาว โดยจะถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซ่ึง
มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเปนมติของท่ีประชุม ไมมีผูถือหุนท่ีไมมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ 

 
มติของท่ีประชุม 
ท่ีประชุมไดพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติใหบริษัทฯ จายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 0.544  
บาท รวมเปนเงิน 581,820,000.- บาท โดยหักเงินปนผลระหวางกาลท่ีจายใหแกผูถือหุนแลวในอัตราหุนละ 
0.404  บาท คงเหลือเงินปนผลท่ีตองจายเพ่ิมเติมในอัตราหุนละ 0.140 บาท รวมเปนเงิน 161,700,000.- บาท 
และอนุมัติจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมายอีกเปนเงิน 1,500,000.- บาท  ซ่ึงบริษัทฯ ไดมีการจัดสรรเงินสํารอง
ตามกฎหมายไวแลวเปนจํานวน 12,500,000.- บาท  เพ่ือใหเงินสํารองตามกฎหมายเทากับ 14 ลานบาทหรือ
เทากับรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน (ทุนจดทะเบียน 140 ลานบาท) ตามท่ีเสนอทุกประการ ดวยคะแนนเสียง
เปนเอกฉันทของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้ 
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จํานวนหุนของผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เทากับ 1,155,000,000 หุน  ไมมี
ผูท่ีไมมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ มติท่ีประชุมเปนดังนี้ 
 

มติท่ีลง 
จํานวนเสยีงท่ีลงมติ 
(1 หุน = 1 เสียง) 

รอยละของจํานวนหุน 
ท่ีมารวมประชุมและใชสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน 
1. เห็นดวย 1,155,000,000 100 
2. ไมเห็นดวย 0 0 
3. งดออกเสียง 0 0 

 
วาระท่ี 5 พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญช ี และกําหนดคาตอบแทนการสอบบัญชีประจําป 2556 

ประธานฯ แถลงรายละเอียดตอท่ีประชุมวา เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 
มาตรา 120 ซ่ึงกําหนดให “ท่ีประชุมสามัญผูถอืหุน แตงต้ังผูสอบบัญชีและกาํหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีของ
บริษัทฯ ทุกป”   และโดยการเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรษัิทฯ เพ่ือใหบรษัิทฯ มีความ
พรอมในการกาวเขาสูการคาเสรีประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน (AEC หรือ Asean Economics Community)    
คณะกรรมการบรษัิทจึงเหน็สมควรใหนําเสนอตอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาอนุมัติการแตงต้ังผูสอบบัญชจีากบริษัท 
สํานักงาน เอินสท แอนด ยงั จํากัด ซ่ึงเปนผูสอบบัญชีท่ีบริษัทตางชาติใหการยอมรบัและยังเปนท่ีรูจกัระดับสากล  
ตามรายชื่อตอไปนี้เปนผูสอบบัญชขีองบริษัทฯ ประจําป 2556 
 

  1. นายศุภชัย ปญญาวัฒโน  ผูสอบบัญชีรับอนญุาต เลขทะเบียนท่ี 3930 หรอื 
  2. นางสาวศิราภรณ เอื้ออนนัตกลุ ผูสอบบัญชีรับอนญุาต เลขทะเบียนท่ี 3844 หรอื 
  3. นางสาววราพร ประภาศิริกลุ ผูสอบบัญชีรับอนญุาต เลขทะเบียนท่ี 4579 

 
ผูสอบบัญชีตามรายชื่อท่ีเสนอมานั้น ไมมีความสัมพันธหรือสวนไดเสียกับบริษัท/บริษัทยอย/ผูบริหาร/ผูถือหุนราย
ใหญ หรือผูท่ีเกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด ท้ังนี้ยังเปนผูสอบบัญชีท่ีไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) โดยเสนอกําหนดคาตอบแทนในการตรวจสอบบัญชี
ของบริษัทฯ เปนจํานวนเงิน 1,060,000.-บาท 
  
ไมมีผูถือหุนซักถามขอสงสัยใดๆ อีก ประธานฯ จึงขอใหท่ีประชมุพิจารณาเพ่ือลงมติอนุมัติแตงต้ังผูสอบบัญชีและ
กําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญช ีประจําป 2556 ดังกลาว โดยจะถือคะแนนเสยีงขางมากของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนนเปนมติของท่ีประชุม ไมมีผูถือหุนท่ีไมมีสิทธอิอกเสียงในวาระนี ้

 
มติของท่ีประชุม 
ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติแตงต้ังนายศุภชัย ปญญาวัฒโน ผูสอบบัญชีรับอนญุาต เลขทะเบียนท่ี 3930 
หรือนางสาวศิราภรณ เอือ้อนนัตกุล ผูสอบบัญชีรบัอนุญาตเลขทะเบียนท่ี 3844 หรือนางสาววราพร ประภาศิรกิุล 
ผูสอบบัญชีรับอนญุาตเลขทะเบียนท่ี 4579 แหงบริษัท สํานกังาน เอินสท แอนด ยงั จาํกัด เปนผูสอบบัญชีของ
บริษัทฯ สําหรับปบัญชี 2556 และกําหนดคาตอบแทน สําหรับป 2556 เปนเงินจาํนวนรวมท้ังสิ้นไมเกิน 
1,060,000.-บาท  ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียด
การออกเสียงลงคะแนนดังนี ้
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จํานวนหุนของผูถอืหุนท่ีเขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เทากับ 1,155,000,000 หุน  ไมมี
ผูท่ีไมมีสิทธิออกเสียงในวาระนี ้มติท่ีประชุมเปนดังนี ้
 

มติท่ีลง 
จํานวนเสยีงท่ีลงมติ 
(1 หุน = 1 เสียง) 

รอยละของจํานวนหุน 
ท่ีมารวมประชุมและใชสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน 
1. เห็นดวย 1,155,000,000 100 
2. ไมเห็นดวย 0 0 
3. งดออกเสียง 0 0 

 
วาระท่ี 6 พิจารณาแตงต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีตองออกตามวาระ และกําหนดคาตอบแทนกรรมการตามตําแหนง

สําหรับป 2556 
 6.1 พิจารณาแตงต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีตองออกตามวาระ 

ประธานฯ ไดแจงตอท่ีประชุมวา ตามขอบังคับบริษัทขอท่ี 17. กําหนดให  “ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป
ทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงจํานวนหน่ึงในสาม (1/3) ของจํานวนกรรมการในขณะนั้น ถาจํานวน
กรรมการจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลท่ีสุดกับสวนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการ
ซ่ึงพนจากตําแหนง อาจไดรับเลือกใหกลับเขามารับตําแหนงอีกได กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรก
และปท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ใหจับสลากกัน สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการคนท่ีอยูในตําแหนงนาน
ท่ีสุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง” 

ปจจุบันบริษัทมีกรรมการจํานวนท้ังสิ้น 9 ทาน ในปนี้กรรมการท่ีจะตองออกจากตามวาระจํานวน 3 ทาน และ
เนื่องจากบริษัทฯ จดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด เม่ือป 2555 ท่ีผานมา ดังนั้น จึงตองใชวิธี        
จับสลากกรรมการท่ีจะตองออกจากตําแหนง โดยในปนี้กรรมการท่ีตองออกตามวาระดวยการจับสลาก จํานวน       
3 ทาน ไดแก 

 
 1. นายพิชญ โพธารามิก 
 2. นายปรชีา  ลีละศธิร 
 3. นายเกรียงศักด์ิ  เธียรนกุุล 
 

คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาตามความเหน็ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนแลว เห็นสมควร
เสนอท่ีประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาเพ่ือเลือกต้ังกรรมการท่ีตองออกตามวาระท้ัง 3 ทาน กลับเขามา              
เปนกรรมการของบริ ษัทฯ  โดยแตง ต้ังให  นายพิชญ   โพธารามิก  ดํารงตําแหนงประธานกรรมการ                     
นายปรีชา ลีละศิธร และนายเกรียงศักด์ิ เธียรนุกุล ดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ ตามเดิมตอไปอีกวาระหนึ่ง ดวย
เห็นวากรรมการท้ัง 3 ทาน เปนผูท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม และมีความรู ความสามารถอันเปนประโยชนตอการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ สมควรท่ีจะไดรับเลือกต้ังใหเปนกรรมการของบริษัทฯ ตอไป  

 
จากนั้นประธานฯ ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาลงมติเลือกต้ังกรรมการ โดยจะถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุน
ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเปนมติของท่ีประชุม ไมมีผูถือหุนท่ีไมมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้  ท้ังนี้ไมมีผูถือ
หุนซักถามขอสงสัยใดๆ 
 
มติของท่ีประชุม 
ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติเลือกต้ัง นายพิชญ  โพธารามิก นายปรีชา ลีละศิธร และนายเกรียงศักด์ิ เธียรนุกุล   
กรรมการท่ีตองออกจากตําแหนงตามวาระกลับเขาเปนกรรมการของบริษัทฯ  โดยแตงต้ังใหนายพิชญ  โพธารามิก 
ดํารงตําแหนงประธานกรรมการ นายปรีชา ลีละศิธร และนายเกรียงศักด์ิ เธียรนุกุล ดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ 
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ตามเดิมตอไปอีกวาระหนึ่ง ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มี
รายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้ 
 
จํานวนหุนของผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เทากับ 1,155,000,000 หุน  ไมมี
ผูท่ีไมมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ มติท่ีประชุมเปนดังนี้ 
 

1. นายพิชญ  โพธารามิก 

มติท่ีลง 
จํานวนเสยีงท่ีลงมติ 
(1 หุน = 1 เสียง) 

รอยละของจํานวนหุน 
ท่ีมารวมประชุมและใชสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน 
1. เห็นดวย 1,155,000,000 100 
2. ไมเห็นดวย 0 0 
3. งดออกเสียง 0 0 

 
     2. นายปรชีา ลลีะศิธร 

มติท่ีลง 
จํานวนเสยีงท่ีลงมติ 
(1 หุน = 1 เสียง) 

รอยละของจํานวนหุน 
ท่ีมารวมประชุมและใชสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน 
1. เห็นดวย 1,155,000,000 100 
2. ไมเห็นดวย 0 0 
3. งดออกเสียง 0 0 

   
 3. นายเกรียงศักด์ิ เธียรนุกลุ 

มติท่ีลง 
จํานวนเสยีงท่ีลงมติ 
(1 หุน = 1 เสียง) 

รอยละของจํานวนหุน 
ท่ีมารวมประชุมและใชสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน 
1. เห็นดวย 1,155,000,000 100 
2. ไมเห็นดวย 0 0 
3. งดออกเสียง 0 0 

 
6.2 พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ 
ประธานฯ ไดแถลงตอท่ีประชุมตอไปวา สําหรับป 2556 นี้ คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาตามความเห็นของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนแลว เห็นสมควรเสนอตอท่ีประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาเพ่ืออนุมัติ 
กําหนดคาตอบแทนตามตําแหนงและบําเหน็จของคณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการชุดตาง สําหรับ      
ป 2556 เปนเงินจํานวนไมเกิน 7,000,000 บาท โดยแบงออกเปน คาตอบแทนตามตําแหนงและเบี้ยประชุม เปน
วงเงินไมเกิน 5,000,000 บาท และบําเหน็จกรรมการ เปนวงเงินไมเกิน 2,000,000 บาทโดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
 (1) คาตอบแทนคณะกรรมการ  

-  ประธานกรรมการ   จํานวน 70,000 บาท ตอเดือน  
-  รองประธานกรรมการ   จํานวน 50,000 บาท ตอเดือน  
-  ผูชวยประธานกรรมการ   จํานวน 30,000 บาท ตอเดือน 
-  กรรมการ    จํานวน 20,000 บาท ตอคน/เดือน 
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(2) คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  จํานวน 20,000 บาท ตอเดือน 
-  กรรมการตรวจสอบ   จํานวน 10,000 บาท ตอคน/เดือน 
 

(3) คาเบ้ียประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
- ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน  จํานวน 10,000 บาท ตอครัง้ 
-  กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน   จํานวน 10,000 บาท ตอคน/ครัง้ 
 

(4) บําเหน็จกรรมการ เปนวงเงินไมเกิน 2,000,000 บาท โดยมอบหมายใหคณะกรรมการบริษัทเปนผูพิจารณา
จัดสรร 

 
  ไมมีผูถือหุนซักถามขอสงสัยใดๆ ประธานฯ จึงขอใหท่ีประชุมลงมติ 
 

มติของท่ีประชุม 
ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนมัุติกําหนดคาตอบแทนกรรมการสาํหรับป 2556 เปนเงินจํานวนไมเกนิ 
5,000,000.- บาท และบาํเหนจ็กรรมการ เปนวงเงินไมเกนิ 2,000,000 บาท ดวยคะแนนเสยีงเปนเอกฉันทของ     
ผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้ 
 
จํานวนหุนของผูถอืหุนท่ีเขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เทากับ 1,155,000,000 หุน  ไมมี
ผูท่ีไมมีสิทธิออกเสียงในวาระนี ้มติท่ีประชุมเปนดังนี ้
 

มติท่ีลง จํานวนเสยีงท่ีลงมติ 
(1 หุน = 1 เสียง) 

รอยละของจํานวนหุน 
ท่ีมารวมประชุมและใชสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน 
1. เห็นดวย 1,155,000,000 100 
2. ไมเห็นดวย 0 0 
3. งดออกเสียง 0 0 

 
วาระท่ี 7 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถามี) 
 ไมมีผูใดเสนอเรือ่งใหพิจารณา จึงปดประชุม 
 

ปดประชุมเวลา 21.15 น. 
 

 
 

ลงชื่อ ประธานท่ีประชุม
 ( นายพิชญ โพธารามิก)  
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ขอกําหนด และขอบังคับบริษัทฯ ท่ีเกี่ยวกับการประชุมผูถือหุน 

 

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเรื่องขอพึงปฏิบัติสําหรับการจัดประชุมผูถือหุนของบริษัทจดทะเบียน

ลงวันท่ี 19 กุมภาพันธ 2542 โดยมีวัตถุประสงคเพือ่ใหบริษัทจดทะเบียนถือเปนแนวทางปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะเปนการสรางความ

เชื่อม่ันใหเกิดแกผูถือหุน ผูลงทุน และผูที่เกี่ยวของทุกฝาย และเพื่อใหการประชุมผูถือหุนของบริษัทจดทะเบียนเปนไปดวยความ

โปรงใส ชอบธรรม และเปนประโยชนตอผูถือหุน บริษัทฯ จึงเห็นควรกําหนดใหมีการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความ

เปนผูถือหุนหรือผูแทนของผูถือหุนท่ีมีสิทธิเขารวมประชุม เพื่อใหผูถือหุนยึดถือปฏิบัติตอไป ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะผอน

ผันการยื่นแสดงเอกสารหลักฐานแสดงความเปนผูถือหุนหรือผูแทนของผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมแตละรายตามที่บริษัทฯ จะ

พิจารณาเห็นเหมาะสม 

1) เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเปนผูถือหุนหรือผูแทนของผูถือหุนท่ีมีสิทธิเขารวมประชุม 

 1. บุคคลธรรมดา 

     1.1 ผูถือหุนท่ีมีสัญชาติไทย 

(ก)  บัตรประจําตัวของผูถือหุน (บัตรประจาํตัวประชาชน หรือบัตรขาราชการ หรือบัตรพนกังานรัฐวิสาหกจิ) 

(ข) ในกรณีมอบฉันทะ สําเนาบัตรประจําตัวของผูมอบฉันทะ และบัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปน

ชาวตางชาติ) ของผูรบัมอบฉนัทะ 

     1.2 ผูถือหุนชาวตางชาติ 

(ก)  หนังสือเดินทางของผูถือหุน 

(ข)  ในกรณีมอบฉันทะ หนังสือเดินทางของผูมอบฉันทะ และบัตรประจําตัว หรือหนังสือเดินทาง(กรณีเปนชาว                                                  

ตางชาติ) ของผูรบัมอบฉนัทะ 

 2. นิติบุคคล 

     2.1 นติบิคุคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย 

(ก)  สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ออกใหไมเกิน 30 วัน โดย กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย 

(ข)  สําเนาบัตรประจําตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางชาติ) ของกรรมการผูมีอํานาจทีไ่ดลงนามใน

หนังสือมอบฉนัทะพรอมบัตรประจาํตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางชาติ) ผูรบัมอบฉนัทะ 

     2.2 นติบิคุคลท่ีจดทะเบียนในตางประเทศ 

(ก)  สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล 

(ข)  สําเนาบัตรประจําตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางชาติ) ของกรรมการผูมีอํานาจทีไ่ดลงนามใน

 หนังสือมอบฉันทะพรอมบัตรประจําตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางชาติ) ผูรบัมอบฉนัทะ 

 

ในกรณีของสําเนาเอกสารจะตองมีการรับรองสําเนาถูกตอง และหากเปนเอกสารท่ีจัดทําขึ้นในตางประเทศ ควรมีการรับรองลายมือ

ชื่อโดยโนตารีพับบลิค 

 

1.  แบบหนงัสอืมอบฉนัทะมี 3 แบบ ไดแก 

2) วิธีการมอบฉันทะ 

     -  แบบ ก. เปนแบบหนงัสอืมอบฉนัทะท่ัวไป ซ่ึงเปนแบบงายไมซบัซอน 

    -  แบบ ข. เปนแบบหนังสือมอบฉันทะท่ีกําหนดรายการตางๆ ท่ีจะมอบฉันทะท่ีละเอียดชัดเจนตายตัว 

    -  แบบ ค. เปนแบบที่ใชเฉพาะกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย

    เปนผูรับฝากและดูแลหุน 

 

2.  ในกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงต้ังใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุนจะใช

 หนังสือมอบฉันทะไดทั้งแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. แบบใดแบบหนึง่ก็ได สําหรับผูถือหุนนอกจากนัน้จะใชหนังสือ

 มอบฉนัทะไดเฉพาะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเทานั้น 
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3. บริษัทฯ ไดจัดสงเฉพาะหนังสือมอบอํานาจแบบ ข. มาพรอมหนังสือนัดประชุมนี ้หากผูถือหุนทานใดประสงคใชหนังสือ      

 มอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ค. สามารถติดตอขอรับไดที่ ฝายกับดูแลกิจการ โทรศัพท 02-502-0787 หรือ Download 

 จากเว็บไซตของบริษัทฯ ท่ี www.mono.co.th 

 

4. ถาผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมไดดวยตนเอง ผูถือหุนอาจเลือกมอบฉันทะใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงคของ

 ผูถือหุ นเปนผูรับมอบฉันทะ หรือเลือกมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัทฯ เปนผูออกเสียงลงคะแนนแทนได โดย

 สามารถระบุชื่อผูรับมอบฉันทะได 3 ราย ท้ังนี้เพ่ือความสะดวก กรณีผูรับมอบฉันทะรายใดติดภารกิจไมสามารถเขาประชุมได 

 ผูรับมอบฉันทะรายอื่นก็สามารถเขาประชุมแทนได แตผูรับมอบฉันทะมีสิทธิเขาประชุมไดเพียงรายเดียว 

 

 

 1. นางพรรณี วรวุฒจิงสถติ อายุ 62 ป ตําแหนงกรรมการอสิระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

รายชื่อกรรมการอิสระของบริษัทฯ ท่ีผูถือหุนอาจเลือกมอบฉันทะ 

  ท่ีอยู 135 หมูบานชวนชื่น ซอยจันทน16 แยก12 แขวงทุงวัดดอน เขตสาธร 

  กรุงเทพมหานคร 10120 

 2. นายปรีชา ลีละศิธร อายุ 51 ป ตําแหนงกรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหา

  และพิจารณาคาตอบแทน 

  ท่ีอยู 114 ซอยเฉลิมเขตร 1 แขวงวัดเทพศรินิทร  เขตปอมปราบศตัรูพาย   

  กรุงเทพมหานคร 10100 

 3. นายเกรียงศักด์ิ เธียรนุกุล อายุ 49 ป ตําแหนงกรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา 

  และพิจารณาคาตอบแทน 

  383/3 ถนนสี่พระยา แขวงสี่พระยา เขตบางรัก  

  กรุงเทพมหานคร 10500 

 

 กรรมการอสิระขางตนไมมีสวนไดเสียในวาระพิจารณาตางๆ 

  

 ผูถือหุนท่ีประสงคใหกรรมการอิสระของบริษัทฯ เปนผูรับมอบฉันทะ โปรดสงหนังสือมอบฉันทะท่ีไดจัดทําขึ้นโดยเลือกแบบใด

 ใดแบบหนึ่ง และลงนามครบถวนตามหลักเกณฑท่ีกลาวขางตน ไปยังฝายกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ พรอมเอกสารตางๆ ท่ี

 เกี่ยวของ โดยสงถึงบริษัทฯ ลวงหนากอนการประชุมอยางนอย 1 วัน 

 

5. กรุณากรอกขอมูลตางๆ ในแบบฟอรมหนังสือมอบฉันทะใหครบถวน พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัวของผูมอบฉันทะ เพื่อ

 ประโยชนและสิทธิของทานในการเขารวมประชมุ 

 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไมรับแบบหนังสือมอบฉันทะทีร่ะบุจํานวนหุนทีถ่ือมากกวาจํานวนหุนทีแ่สดงในสมุดทะเบียน       

 ผูถือหุน 

 

U3) การลงทะเบยีนเขารวมประชมุ 

ผูถือหุน หรือผูรับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และยืน่เอกสาร หรือหลักฐานเพื่อตรวจสอบ ณ สถานทีป่ระชุมไดตัง้แตเวลา

07.00 นาฬิกา ของศุกรวันท่ี 11 เมษายน 2557 เปนตนไป 

 

เมื่อผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะลงนามเขาประชุมเรียบรอยแลว เจาหนาที่จะแจกบัตรลงคะแนนสําหรับแตละวาระ คนละ 1 ชุด 

เพื่อการลงคะแนนเสียง ดังนี้ 

 

1. ผูถือหุนท่ีมาประชุมดวยตนเอง จะไดรับบัตรลงคะแนน 1 ชุด 
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2. ผูรับมอบฉนัทะ 

    2.1 กรณีที่ผูถือหุนไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงไว ผูรับมอบฉันทะจะไดรับแจกบัตรลงคะแนน 1 ชุด สําหรับการ

     พิจารณาลงคะแนนเสียง 

    2.2 กรณีท่ีผูถือหุนไดระบุความประสงคในการออกเสียงไวในหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข. หรือแบบ ค.) เรียบรอยแลว        

     ผูรับมอบฉันทะรายนั้นจะไมไดรับแจกบัตรลงคะแนนเสียง ท้ังนี ้ เนื่องจากเจาหนาท่ีบริษัทฯ ไดนําคะแนนเสียงท่ีผูถือหุน

     ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะทุกวาระ ไปบันทึกขอมูลรอไวเรียบรอยแลว ในขณะรับลงทะเบียนผูเขาประชุม และจะนําการ        

     ออกเสียงลงคะแนนดังกลาวในหนังสือมอบฉันทะมาประมวลผลรวมกับคะแนนเสียงของผูถือหุนรายอื่น (สําหรับผูรับมอบ

     ฉันทะท่ีตองการบัตรลงคะแนนเพ่ือคัดลอกการออกเสียงลงคะแนนของผูมอบฉันทะไวตรวจสอบ สามารถขอรับบัตร   

     ลงคะแนนไดท่ีเจาหนาท่ีของบริษัทฯ โดยทานไมสามารถออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมไดอีก 

 

1. ในการพิจารณาวาระตางๆ ประธานที่ประชุมหรือผูดําเนินการประชุมจะสอบถามในที่ประชุม วามีผูถือหุนทานใดไมเห็นดวย 

 หรืองดออกเสียงในวาระนั้นๆ หรือไม ถามี ขอใหผูถือหุนทานนั้นยกมือขึ้น จะมีเจาหนาท่ีของบริษัทฯ ไปรับบัตรลงคะแนนมา

 ประมวลผล โดยการหักคะแนนเสียงทีไ่มเห็นดวย หรืองดออกเสียงของผูถือหุนตามจํานวนหุนทีถ่ืออยูออกจากคะแนนเสียง

 ของผูถือหุนท้ังหมดท่ีมารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ถาไมมีผูถือหุนท่ีไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงใหถือวาท่ีประชุม          

 ผูถือหุนเห็นชอบ หรือเห็นดวยตามมติท่ีนําเสนอ 

4) การออกเสียงลงคะแนน 

 

2. ผูถือหุนที่มีสวนไดเสียเปนพิเศษในเรื่องใด หามมิใหออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และประธานในที่ประชุมอาจจะเชิญให     

 ผูถือหุนนั้นออกจากหองประชุมชั่วคราวก็ได 

 

3. การออกเสียงเลือกต้ังกรรมการ ใชหลักเกณฑและวิธีการตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 16 

 

ขอ   16.  ใหท่ีประชุมผูถือหุนเลือกต้ังกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ และวิธีการดังตอไปนี้ 

5) ขอบังคับบริษัทในสวนท่ีเกี่ยวของกับการประชุมผูถือหุน 

(1) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่ง (1) หุนตอหนึ่ง (1) เสียง  

(2) ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงท่ีมีอยูท้ังหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็

ได ในกรณีท่ีเลือกต้ังบุคคลหลายคนเปนกรรมการ จะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 

(3) บุคคลท่ีไดรบัคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับเลือกต้ังเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการที่จะพึง

มีหรือจะพึงเลือกต้ังในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรับการเลือกต้ังในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกิน

จํานวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในคร้ังนั้น ใหประธานท่ีประชุมเปนผูออกเสียงชี้ขาด 

ขอ 17. ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงจํานวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจํานวน

กรรมการในขณะนั้น ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่ง

ในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพนจากตําแหนง อาจไดรับเลือกใหกลับเขามารับตําแหนงอีกได กรรมการที่จะตองออกจาก

ตําแหนงในปแรกและปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ใหจับสลากกัน สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการคนที่อยูใน

ตําแหนงนานท่ีสุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง 

ขอ   18. นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระแลว กรรมการจะพนจากตําแหนงเม่ือ 

(1) ตาย 

(2) ลาออก 

(3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด และกฎหมายวาดวยหลักทรัพย

และตลาดหลักทรัพย 

(4) ท่ีประชุมผูถือหุนลงมติใหออกตามขอ 20 

(5) ศาลมีคําสั่งใหออก 
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ขอ 20. ท่ีประชุมผูถือหุนอาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระไดดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา

สามในสี่ (3/4) ของจํานวนผูถือหุนซึง่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวากึง่หนึง่ของ

จํานวนหุนท่ีถือโดยผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

ขอ 22. กรรมการบริษัทมีสิทธิไดรับคาตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบีย้ประชุม บําเหน็จ โบนัส หรือ

ผลประโยชนตอบแทนในลักษณะอืน่ ตามที่ที่ประชุมผูถือหุนจะพิจารณาและลงมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองใน

สาม (2/3) ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซ่ึงมาประชมุ โดยอาจกําหนดคาตอบแทนกรรมการเปนจํานวนแนนอน

หรือวางเปนหลักเกณฑเฉพาะ และจะกําหนดไวเปนคราวๆ หรือใหมีผลตลอดไปจนกวาที่ประชุมผูถือหุ นจะมีมติ

เปลีย่นแปลงเปนอยางอืน่ก็ได นอกจากนี ้กรรมการบริษัทมีสิทธิไดรับเบี้ยเลีย้งและสวัสดิการตางๆ ตามระเบียบของ

บริษัท 

ขอความในวรรคหนึ่งจะไมกระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการท่ีไดรับการแตงต้ังมาจากพนักงานหรือลูกจางของบริษัทใน

อันท่ีจะไดรับคาตอบแทนและผลประโยชนในฐานะท่ีเปนพนักงานหรือลูกจางของบริษัท 

ขอ 31. คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําปภายในสี่ (4) เดือน นับแตวันสิน้สุดของ

รอบปบัญชีของบริษัท 

การประชุมผูถือหุ นคราวอืน่นอกจากวรรคหนึ ่ง ใหเรียกวาการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุม 

ผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ไดสุดแตจะเห็นสมควร 

ผูถือหุนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในหา (1/5) ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด หรือผูถือหุนจํานวนไม

นอยกวายี่สิบหา (25) คน ซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสิบ (1/10) ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมดจะ

เขาชื่อกันทําหนังสือขอใหคณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได แตตองระบุเหตุผลใน

การท่ีขอใหเรียกประชุมไวใหชัดเจนในหนังสือดังกลาวดวย ในกรณีเชนนี้ คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุน

ภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแตวันท่ีไดรับหนังสือนั้นจากผูถือหุนดังกลาว 

ขอ 32. ในการเรียกประชุมผูถือหุน ใหคณะกรรมการจัดทําเปนหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการ

ประชุม และเรื่องที่จะเสนอตอที่ประชุมพรอมดวยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหชัดเจนวาเปนเรื่องที่จะเสนอเพื่อ

ทราบ เพือ่อนุมัติ หรือเพือ่พิจารณา แลวแตกรณี รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเรือ่งดังกลาว และจัดสงให        

ผูถือหุนและนายทะเบียนทราบไมนอยกวาเจ็ด (7) วันกอนวันประชุม ทัง้นี ้ใหลงโฆษณาคําบอกกลาวนัดประชุมใน

หนังสือพิมพกอนวันประชุมไมนอยกวาสาม(3) วัน เปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาสาม (3) วัน 

ท้ังนี้ สถานท่ีท่ีจะใชเปนท่ีประชุมจะอยูในจังหวัดอันเปนท่ีต้ังสํานักงานใหญของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการ

จะกําหนดก็ได 

ขอ 33. ในการประชุมผูถือหุน ตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) มาประชุมไมนอยกวายีส่ิบหา (25) คน 

หรือไมนอยกวากึ ่งหนึ่งของจํานวนผูถือหุ นทั้งหมด และตองมีหุ นนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสาม (1/3) ของ

จํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดจึงจะครบเปนองคประชุม  

ในกรณีที่ปรากฏวาการประชุมผูถือหุนครั้งใด เมื่อลวงเวลานัดไปแลวถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จํานวนผูถือหุนซ่ึงมาเขารวม

ประชุมไมครบเปนองคประชุมตามที่กําหนดไวในวรรคหนึ่ง หากวาการประชุมผูถือหุนไดเรียกนัดเพราะผูถือหุนรองขอ 

ใหการประชุมเปนอันระงับไป ถาการประชุมผูถือหุนนั้นมิใชเปนการเรียกประชุมเพราะผูถือหุนรองขอ ใหนัดประชุมใหม 

และในกรณีนี้ใหสงหนังสือนัดประชุมไปยังผูถือหุนไมนอยกวาเจ็ด (7) วัน กอนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม

บังคับวาจะตองครบองคประชมุ 

ขอ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถือหุน ใหถือวาหุนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผูถือหุนคนใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษใน

เรือ่งใด ผูถือหุนคนนัน้ไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรือ่งนัน้ นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่

ประชุมผูถือหุนจะตองประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้ 

(1) ในกรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถามีคะแนนเสียง

เทากัน ใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 
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(2) ในกรณีดังตอไปนี ้ ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกว าสามในสี ่ (3/4) ของจํานวนเสียงทั ้งหมดของ 

ผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางสวนท่ีสําคัญใหแกบุคคลอื่น 

(ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเปนของบริษัท 

(ค) การทํา แกไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการใหเชากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญ 

การมอบหมายใหบุคคลอื่นใดเขาจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมี

วัตถุประสงคเพ่ือการแบงผลกําไรขาดทุนกัน 

(ง) การแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิ หรือขอบังคับของบริษัท 

(จ) การเพ่ิมหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 
(ฉ) การเลกิบริษทั  

(ช) การออกหุนกูของบริษัท 

(ซ) การควบรวมกจิการบริษทักบับริษทัอืน่ 

ขอ 36. กิจการท่ีท่ีประชุมผูถือหุนสามัญประจําปพึงเรียกประชุมมีดังนี้ 

(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการท่ีแสดงถงึกจิการของบริษทัในรอบปท่ีผานมา 

(2) พิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกําไรขาดทุน 

(3) พิจารณาอนมัุติจดัสรรเงนิกาํไร และการจายเงนิปนผล 

(4) พิจารณาเลอืกต้ังกรรมการใหมแทนกรรมการท่ีพนจากตําแหนงตามวาระ  

(5) พิจารณากาํหนดคาตอบแทนกรรมการ 

(6) พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชี 

(7) กิจการอื่นๆ 
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ขอมูลเบื้องตนของกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระและไดรับการเสนอชื่อกลับเขาดํารงตําแหนงใหม 

 

การคัดเลอืกผูดาํรงตําแหนงกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระของบริษทัในป 2557 ไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการ

สรรหาและพิจารณาคาตอบแทน  รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทแลว โดยกรรมการที่ตองออกตามวาระนั้น ในป 2557 ซ่ึงเปนปท่ี

สองหลังการจดทะเบียนบริษัท จึงตองใชการจับสลากเลือกกรรมการทีต่องออกตามวาระ ตามขอบังคับบริษัท ขอ 17. กําหนดให 

“ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงจํานวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจํานวนกรรมการใน

ขณะนัน้ ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหนึง่ในสาม (1/3) 

กรรมการซ่ึงพนจากตําแหนง อาจไดรับเลือกใหกลับเขามารับตําแหนงอีกได กรรมการท่ีจะตองออกจากตําแหนงในปแรกและป

ท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทน้ัน ใหจับสลากกัน สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออก

จากตําแหนง”  

1. หลักเกณฑและวิธีการสรรหากรรมการบริษัท 

 

บริษัทฯ ไดกําหนดนิยาม “กรรมการอิสระ” ของบริษัทฯ เทากับประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย     

ท่ี ทจ. 28/2551 เรือ่ง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551 

(รวมท้ังท่ีไดมีการแกไขเพ่ิมเติม) ดังนี้ 

2. นิยามกรรมการอิสระ 

 (1) ถือหุนไมเกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุนทีมี่สิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม     

ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ท้ังนี้ ใหนับรวมการถือหุนของผูท่ีเกี่ยวของของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ดวย 

 

 (2) ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงานที่ปรึกษาทีไ่ดเงินเดือนประจํา หรือ           

ผู มีอํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผู ถือหุ นรายใหญ หรือของ              

ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันทีย่ืน่คําขออนุญาตตอ

สํานักงาน  ท้ังนี้ ลักษณะตองหามดังกลาวไมรวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเปนขาราชการ หรือท่ีปรึกษาของสวนราชการซึ่งเปน

ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท 

 

  (3) ไมเปนบุคคลท่ีมคีวามสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะท่ีเปน บิดามารดา 

คูสมรส พีน่อง และบุตร  รวมทัง้คูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการ

เสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทยอย 

 

  (4) ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมี

อํานาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปนหรือเคยเปนผูถือ

หุนท่ีมีนัย หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ 

หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท  เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ไดรับการแตงต้ัง                   

ความสัมพันธทางธุรกิจดังกลาว รวมถึงการทํารายการทางการคาที่กระทําเปนปกติเพื่อประกอบกิจการ การเชาหรือใหเชา

อสังหาริมทรัพย รายการเกี่ยวกับสินทรัพยหรือบริการ หรือการใหหรือรับความชวยเหลือทางการเงิน ดวยการรับหรือใหกูยืม คํ้า

ประกัน การใหสินทรัพยเปนหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณอื่นทํานองเดียวกัน ซึ่งเปนผลใหบริษัทหรือคูสัญญามีภาระหนี้

ที่ตองชําระตออีกฝายหนึ่ง ตั้งแตรอยละสามของสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแตยี่สิบลานบาทขึ้นไป แลวแตจํานวน

ใดจะต่ํากวา ทั้งนี ้ การคํานวณภาระหนี้ดังกลาวใหเปนไปตามวิธีการคํานวณมูลคาของรายการที่เกี ่ยวโยงกันตามประกาศ

คณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แตในการพิจารณาภาระหนี้ดังกลาว 

ใหนับรวมภาระหนี้ท่ีเกิดขึ้นในระหวางหนึ่งปกอนวันท่ีมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 

 

  (5) ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจ

ควบคุมของบริษทั และไมเปนผูถอืหุนท่ีมนีัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี ซ่ึงมีผูสอบบัญชีของบริษัท 
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บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะ

ดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันท่ีไดรับการแตงต้ัง 

 

  (6) ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือทีป่รึกษา

ทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวาสองลานบาทตอปจากบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมี

อํานาจควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือหุนท่ีมีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะ

ไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันท่ีไดรับการแตงต้ัง 

 

  (7) ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่ง

เปนผูท่ีเกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ 

 

  (8) ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทยอย หรือไม

เปนหุนสวนท่ีมีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจํา หรือ

ถือหุนเกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปน

การแขงขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทยอย 

  

  (9) ไมมีลักษณะอื่นใดท่ีทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท 

 

  (10) ไมเปนกรรมการทีไ่ดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ ใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทยอย

บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูบริษัท 

 

  (11) ไมเปนกรรมการของ บริษัทยอย หรือบริษัทยอยลําดับเดียวกันเฉพาะท่ีเปนบริษัทจดทะเบียน 
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3.ประวัติกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระ และไดรับเสนอชื่อกลับเขาดํารงตําแหนงใหม 

ชื่อ-สกุล    :   ดร. โสรชัย อัศวะประภา 

ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแตงต้ัง :   กรรมการ 

อายุ    :   49 ป 

การศึกษา    :   ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ สาขาธุรกจิระหวางประเทศ   

                Alliant International University, San Diego, USA  

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ             :   ประกาศนียบัตรสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD) 

        หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุน 21/2552 

        หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุน 104/2551 

        หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุน 72/2551 

 
ประวัติการทํางาน               :   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

การถือหุนในบริษัท  (ณ มีนาคม 2557) :   32,500,000 หุน คิดเปน 2.32% ของทุนชําระแลวท้ังหมด 

 

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหาร :   บริษัท จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 

ในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหาร :    บริษัทยอยของบริษทั โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 

ในกิจการอื่น (ท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน) บริษัท อาซาวา จํากัด 

   บริษัท ธนาฟาไทย จํากัด 

 บริษัท เอ.วี.พี. ออโตลสี จาํกัด 

 บริษัท พีเอสดับเบิลยู คาร เรนททัล จํากัด 

 บริษัท โตโยตา พีเอส เอนเตอรไพรซ จํากัด 

 บริษทั วี. คอนกลอมเมอเรท จํากัด 

 

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอื่น :   -ไมมี- 

ท่ีอาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท 

จาํนวนปท่ีดํารงตําแหนงกรรมการ  :   2 ป (วันที่จดทะเบียนเปนกรรมการ 9 มีนาคม 2555) 

จาํนวนคร้ังในการเขารวมการประชมุคณะกรรมการบริษัทในรอบป 2556 ท่ีผานมา :  7 คร้ัง จากการประชุมท้ังสิ้น 7 คร้ัง 

2555-ปจจุบัน รองประธานกรรมการ  ประธานกรรมการบริหาร                  

กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน   

และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 บริษัท โมโน  เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 

2545 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัทยอยของบริษทัโมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 

2554  – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท จสัมิน อนิเตอรเนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) 

2550 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท อาซาวา จํากัด 

2547 - ปจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร  

บริษัท โตโยตา พีเอส เอนเตอรไพรซ จํากัด 

2541 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท วี. คอนกลอมเมอเรท จํากัด 
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ชื่อ-สกุล    :   นางพรรณี วรวุฒจิงสถติ 

ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแตงต้ัง :   กรรมการอสิระ 

อายุ    :   62 ป 

การศึกษา    :   ปริญญาโท บัญชี  จฬุาลงกรณมหาวิทยาลยั 
        ผูสอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ทะบียนเลขที่ 2960 ประเทศไทย 
         วุฒิบัตรผูตรวจสอบภายในรับอนญุาตสากล (CIA)  
         สมาคมผูตรวจสอบภายในสหรัฐอเมริกา 
         วุฒิบัตรผูตรวจสอบภายในรับอนุญาต (CPIA,QIA)  
         สมาคมผูตรวจสอบภายในแหงประเทศไทย 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ : ประกาศนียบัตรสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD) 

  กรรมการอาชพี Chartered Director (RCDC 3/2551)  
 หลักสูตร Role of the Nomination and Governance Committee รุน 1/2554 

 หลักสูตร Role of the Chairman Program รุน 25/2554 
 หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management รุน 1/2552 

 หลักสูตร Refresher Course DCP รุน 2/2552 

 หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management รุน 

2/2551 

 หลักสูตร Role of the Compensation Committee รุน 7/2551 

 หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function รุน1/2550 

 หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting รุน 5/2550 

 หลักสูตร Improving the Quality of Financial Reporting รุน 1/2549 

 หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุน 2/2547 

 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุน 38/2546 
 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุน 2/2546 
 
ประวัติการทํางาน             :   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2555-ปจจุบัน     กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ                 

 บริษัท โมโน  เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 

2553- ปจจุบัน      กรรมการอสิระ และ กรรมการตรวจสอบ  

 บริษัท ไทยวาโก จํากัด (มหาชน) 

2547- ปจจุบัน      กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการ   

สรรหา และประธานคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน 

 บริษัท บรุคเคอร กรุป  จํากัด (มหาชน) 

2543-ปจจุบัน      กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ         

และกรรมการบรรษทัภิบาล 

 บริษัท เหมราชพัฒนาท่ีดิน จํากัด (มหาชน) 
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การถือหุนในบริษัท  (ณ มีนาคม 2557) :   -ไมมี- 

 

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหาร :   บริษัท ไทยวาโก จํากัด (มหาชน) 

ในบริษัทจดทะเบียนอื่น     บริษัท บรุคเคอร กรุป  จํากัด (มหาชน) 

     บริษัท เหมราชพัฒนาท่ีดิน จํากัด (มหาชน) 

 

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหาร :  -ไมมี- 

ในกิจการอื่น (ท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน)         

 

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอื่น :   -ไมมี- 

ท่ีอาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท 

 

จาํนวนปท่ีดํารงตําแหนงกรรมการ     :   2 ป (วันท่ีจดทะเบียนเปนกรรมการ 9 มีนาคม 2555) 

 

จาํนวนคร้ังในการเขารวมการประชมุคณะกรรมการบริษัทในรอบป 2556 ท่ีผานมา :  7 คร้ัง จากการประชุมท้ังสิ้น 7 คร้ัง 

 

ความสัมพันธกับบริษัท/บริษัทใหญ/บริษัทยอย/บริษัทรวมหรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงในปจจุบันหรือในชวง 2 ปที่ผานมา 

- ไมเปนญาติสนิทกับผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญของบริษัท/บริษัทยอย/บริษัทรวม หรือ นิติบุคคล 

ท่ีอาจมีความขัดแยง  

- ไมเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรับเงินเดือนประจํา  

- ไมเปนผูใหบริการทางวิชาชพี (เชน ผูสอบบัญชี หรือท่ีปรึกษากฎหมาย)  

- ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจท่ีมีนัยสําคัญอันอาจมีผลทําใหไมสามารถทําหนาท่ีไดอยางเปนอิสระ 
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ชื่อ-สกุล :   นายศิริ เหลืองสวัสด์ิ 

ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแตงต้ัง :   กรรมการ 

อายุ :   59 ป 

การศึกษา :   มัธยมศึกษาตอนปลาย 

     โรงเรียนมัธยมดานสาํโรง จงัหวัดสมุทรปราการ 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ :   ประกาศนียบัตรสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

         หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุน 105/2551   

ประวัติการทํางาน  :  2555 – ปจจุบัน กรรมการ 

   บริษทั โมโน  เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 
   2549 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัทยอยของบริษทัโมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 

   2546  – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท แองเจิล เทรดดิ้ง อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 
   2546 - 2551 บรรณาธิการบริหาร บริษัท กอซซิปสตาร จํากัด 
 

การถือหุนในบริษัท  (ณ มีนาคม 2557) :   4,000,000 หุน คิดเปน 0.29% ของทุนชําระแลวท้ังหมด 

 

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหาร :   -ไมมี- 

ในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

 

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหาร  :   บริษัท แองเจิล เทรดดิ้ง อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด  

ในกิจการอื่น (ท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน)           

               

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอื่น :   -ไมมี- 

ท่ีอาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท 

 

จาํนวนปท่ีดํารงตําแหนงกรรมการ  :   2 ป (วันท่ีจดทะเบียนเปนกรรมการ 9 มีนาคม 2555) 

 

จาํนวนคร้ังในการเขารวมการประชมุคณะกรรมการบริษัทในรอบป 2556 ท่ีผานมา :  7 คร้ัง จากการประชุมท้ังสิ้น 7 คร้ัง 
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ขอมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระท่ีเปนตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมผูถือหุน 

ผูถือหุนท่ีไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเองได สามารถท่ีจะมอบฉันทะใหกรรมการอิสระดังตอไปนี้ เขารวมประชุมแทน 

 

1. นางพรรณี วรวฒุจิงสถติ 
ตําแหนง :  กรรมการอสิระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

อายุ     : 62 ป 

ท่ีอยู     : 135 หมูบานชวนชื่น ซอยจันทน16 แยก12 แขวงทุงวัดดอน  

  เขตสาธร กรุงเทพมหานคร 10120 

สวนไดเสียในการพิจารณาวาระการประชุม : -ไมมี- 

 

 

 

 

2. นายปรีชา ลีละศิธร 

ตําแหนง :  กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ  

   และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

อายุ     : 51 ป 

ท่ีอยู     : เลขที ่114 ซอยเฉลิมเขตร 1 แขวงวัดเทพศิรินทร   

  เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร 10100 

สวนไดเสียในการพิจารณาวาระการประชุม : -ไมมี- 

 

 

 

3. นายเกรียงศักดิ์ เธียรนุกุล 

ตําแหนง :  กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ  

   และกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

อายุ     : 49 ป 

ท่ีอยู     : 383/3 ถนนสี่พระยา แขวงสี่พระยา เขตบางรัก  

  กรุงเทพมหานคร 10500 

สวนไดเสียในการพิจารณาวาระการประชุม : -ไมมี- 
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ข้ันตอนการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 
บริษทั โมโน เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) 

วันท่ี 11 เมษายน 2557 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

**กรุณาสงบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนใหแกเจาหนาท่ีบริษัทเม่ือเสร็จสิ้นการประชุม** 

ผูถือหุน 
บมจ. โมโน เทคโนโลยี 

ลงทะเบียนเริ่มเวลา 
07.00-09.00 น. 

 มาดวยตนเอง 

โตะลงทะเบียน 

แสดงบัตรประจาํตัวและแบบฟอรม

ลงทะเบียนซ่ึงพิมพบารโคด 

โตะลงทะเบียน 

ตรวจหนังสือมอบฉันทะ 

และเอกสารประกอบ 

กรณีมอบฉนัทะตามแบบ ข. หรือ 

แบบ ค. ท่ีผูถือหุนระบุความประสงค

ในการออกเสียงลงคะแนนแตละวาระ

อยางชัดเจนแลวจะไมไดรับบัตร 

ลงนามในใบลงทะเบียน 

รับบัตรลงคะแนน 

เขาหองประชุม 

ประธานเปดประชุม 

เวลา 09.00 น. 

ประธานเสนอวาระการประชุม

ตามลาํดับ 

กรณีท่ีมีผูถือหุนไมเห็นดวยหรืองดออกเสียง 

ในวาระใดๆ ใหยกมือและสงบัตรลงคะแนน 

 

ประธานหรือผูไดรับมอบหมาย 

กลาวสรุปผลการลงคะแนนเสียง 

เจาหนาท่ีเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผูท่ีไมเห็นดวยหรือ

งดออกเสียง และสรุปผลการลงคะแนน 

ผูรบัมอบฉนัทะ 

แสดงสําเนาบัตรประจําตัวของผูมอบฉันทะ 

และบัตรประจาํตัวของผูรับมอบฉนัทะ 

- แสดงแบบฟอรมลงทะเบียนซ่ึงพิมพบารโคด 

- หนังสือมอบฉันทะ และเอกสารมอบฉันทะ 
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สารสนเทศการไดมาซึ่งสินทรัพย 
“รายการนําเสนอใหผูถือหุนพิจารณาใหสัตยาบันการประมูลและการไดมา 

ซึ่งใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถี่ฯ และการใหสัตยาบันใดๆ ท่ีจําเปนและเกี่ยวของ”  
 

เพื่อประกอบการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2557 
 บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 

วันศุกรท่ี 11 เมษายน 2557 เวลา 09.00 นาฬิกา 
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สารสนเทศเกี่ยวกับการไดมาซึ่งสินทรัพย  
ของ 

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 
 

ตามท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งท่ี 2/2557 เม่ือวันท่ี 19 กุมภาพันธ 2557 ไดมีมติอนุมัติใหนําเสนอตอท่ี
ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ เพ่ือใหสัตยาบันการประมูลและการไดมาซ่ึงใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่  เพ่ือใหบริการโทรทัศนในระบบ
ดิจิตอล  ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ หมวดหมูท่ัวไปแบบความคมชัดปกติ (SD) (“ใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่”)          
จากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (“กสทช.”) รวมถึงการปฏิบัติตามเงื่อนไข
กอนรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ี และการดําเนินการใดๆ ท่ีจําเปนและเกี่ยวของ ของบริษัท โมโน บรอดคาซท จํากัด (“MB”)     
ซ่ึงเปนบริษัทยอยท่ีถือหุนรอยละ 99.99 ผาน บริษัท โมโน โปรดักชั่น จํากัด ซ่ึงถือหุนโดยบริษัทฯ รอยละ 99.99 ท่ีไดเขารวมและ
เปนผูชนะการประมูลใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ จัดโดย กสทช. เม่ือวันท่ี 26 ธันวาคม 2556 ซ่ึงปรากฏตามหนังสือของ กสทช. 
เลขท่ี สทช 4006/945 ลงวันท่ี 10 มกราคม 2557 รับรองวา MB เปนผูชนะการประมูลใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ จํานวน 1 ชอง 
โดยเสนอราคาสูงสุดเปนลําดับท่ี 6 ในราคาประมูล 2,250 ลานบาท โดยมีรายละเอียดสารสนเทศการเขาทํารายการดังนี้  

1) วัน เดือน ปท่ีเกดิรายการ 

เม่ือวันท่ี 13 มกราคม 2557 MB ไดรับแจงจาก กสทช. วาเปนผูการชนะการประมูลใบอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีอยาง       
เปนทางการ และตองดําเนินการยื่นขอรับใบอนุญาต พรอมกับชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาตงวดแรก ภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีไดรับ
หนังสือแจงการเปนผูชนะการประมูลดังกลาว ซ่ึง MB ไดดําเนินการชําระเงินดังกลาวแลว เม่ือวันท่ี 10 กุมภาพันธ 2557 ประกอบ
กับเพ่ือเปนการปฏิบัติตามเงื่อนไขกอนรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ เม่ือวันท่ี 17 มกราคม 2557 MB ไดเขาทําสัญญาเชาใชบริการ
โครงขายโทรทัศนกับสถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก (“ททบ.”) 

2) คูสัญญาท่ีเกี่ยวของและความสัมพันธกับบริษัทจดทะเบียน  

ก. การประมูลและไดมาซ่ึงใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ 

ผูขอใบอนุญาต : บริษัท โมโน บรอดคาซท จํากัด (“MB”) ซ่ึงเปนบริษัทยอย 
(ทางออม) ถือหุนโดยบริษัทรอยละ 99.99 ผานบริษัท โมโน 
โปรดักชั่น จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอย (ทางตรง) ถือหุนโดยบริษัทฯ 
รอยละ 99.99 

ผูออกใบอนุญาต : สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และ
กิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (“กสทช.”) 

ความสัมพันธกับบริษัทฯและบริษัทยอย : ไมมี
ข. การเขาทําสัญญาเชาใชบริการโครงขายโทรทัศน 

ผูเชา : บริษัท โมโน บรอดคาซท จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอย (ทางออม) 
ถือหุนโดยบริษัทรอยละ 99.99 ผานบริษัท  โมโน โปรดักชั่น จํากัด 
ซ่ึงเปนบริษัทยอย (ทางตรง) ถือหุนโดยบริษัทฯ รอยละ 99.99 

ผูใหเชา : สถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก  
ความสัมพันธกับบริษัทฯ และบริษัทยอย : ไมมี

ค. การลงทุนเพ่ิมเติมในทรัพยสินท่ีเกี่ยวกับการผลิตรายการและการใหบริการโทรทัศน 

ผูลงทุน/ซ้ือทรัพยสิน : บริษัท โมโน บรอดคาซท จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอย (ทางออม) 
ถือหุนโดยบริษัทรอยละ 99.99 ผานบริษัท โมโน โปรดักชั่น จํากัด 
ซ่ึงเปนบริษัทยอย (ทางตรง) ถือหุนโดยบริษัทฯ รอยละ 99.99 
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ผูจําหนายทรัพยสิน : คูสัญญาอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของกับการจําหนายทรัพยสินท่ีเกี่ยวของกับการ
ผลิตรายการและการใหบริการโทรทัศน 

ความสัมพันธกับบริษัทฯ และบริษัทยอย : ไมมี

3) ลักษณะโดยท่ัวไปของรายการ 

MB ซ่ึงเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ ไดเขารวมประมูลใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ เพ่ือใหบริการโทรทัศนในระบบดิจิตอล 
ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ ในหมวดหมูท่ัวไปแบบความคมชัดปกติ (SD) ซ่ึงการประกอบธุรกิจโทรทัศนในระบบดิจิตอล
เปนไปตามนโยบายของ กสทช. ท่ีตองการเปลี่ยนแปลงระบบการรับสงสัญญาณวิทยุโทรทัศนจากเดิมซ่ึงรับสงสัญญาณแบบอนาล็อก
ไปสูระบบดิจิตอล ท่ีมีจุดเดนกวาระบบอนาล็อกท้ังในดานความคมชัดของภาพและเสียง และความสามารถในการสงขอมูลท่ีมากข้ึน 
การเสนอราคาประมูลดังกลาวไดเสร็จสิ้น เม่ือวันท่ี 26 ธันวาคม 2556 และ MB ไดรับการรับรองผลการประมูลจาก กสทช. ตาม
หนังสือลงวันท่ี 10 มกราคม 2557 ใหเปนเปนผูชนะการประมูลใบอนุญาตดังกลาว จํานวน 1 ชอง จากการเปดประมูลในหมวดหมู
เดียวกันท้ังหมด 7 ชอง (มีผูชนะการประมูลท้ังหมด 7 ราย) โดยเสนอราคาสูงสุดเปนลําดับท่ี 6 ในราคาประมูล 2,250 ลานบาท  

ในการนี้ เพ่ือเปนการปฏิบัติตามเงื่อนไขกอนรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ ตามประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ วิธีการ 
และเงื่อนไขการประมูลคลื่นความถี่เพ่ือใหบริการโทรทัศนในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ พ.ศ. 2556             
ท่ีกําหนดใหผูชนะการประมูลตองดําเนินการขอใชบริการโครงขายโทรทัศนกับผูรับใบอนุญาตใหบริการโครงขายโทรทัศนในระบบ
ดิจิตอลใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจงการเปนผูชนะการประมูล ดังนั้น เม่ือวันท่ี 17 มกราคม 2557       
MB จึงไดเขาทําสัญญาเชาใชบริการโครงขายโทรทัศน กับ สถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก เพ่ือใชบริการสงสัญญาณโทรทัศนผาน
บริการโครงขายของ ททบ. เพ่ือแพรภาพออกอากาศไปยังพ้ืนท่ีตางๆ ท่ัวประเทศไทย โดยมีคาธรรมเนียมในการใชบริการโครงขาย
เปนระยะเวลาประมาณ 14 ป 5 เดือน (ต้ังแตวันท่ี 17 มกราคม 2557 ถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2571) เปนจํานวนเงินรวม 816.56 
ลานบาท  

นอกจากนี้ เพ่ือใหสามารถประกอบกิจการและใหบริการโทรทัศนในระบบดิจิตอลไดอยางมีประสิทธิภาพ MB จะตองลงทุน
เพ่ิมเติมในทรัพยสินท่ีเกี่ยวของกับการผลิตรายการและการใหบริการโทรทัศน ซ่ึงไดคาดการณไวเบ้ืองตนวาจะมีการลงทุนเพ่ิมเติมใน
ทรัพยสินท่ีเกี่ยวของกับการผลิตรายการและการใหบริการโทรทัศน ซ่ึงไดแก การลงทุนในสถานท่ี สตูดิโอ และอุปกรณท่ีเกี่ยวของ     
เปนตน เปนจํานวนเงินรวมประมาณ 120 ลานบาท 

4) รายละเอียดและมูลคาของสินทรัพยท่ีไดมา : 

1)  ใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่เพ่ือใหบริการโทรทัศนในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจ   ระดับชาติ หมวดหมู
ท่ัวไปแบบความคมชัดปกติ (SD) จํานวน 1 ชองรายการ ประมูลไดจาก กสทช. มีระยะเวลา 15 ป นับจากวันท่ีไดรับ
ใบอนุญาต มูลคาตามราคาประมูลเทากับ 2,250 ลานบาท  

2)  สิทธิการใชบริการโครงขายโทรทัศน ประเภทท่ีใชคลื่นความถี่ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ประเภทมาตรฐานความคมชัด
ปกติ เพ่ือใชบริการสงสัญญาณโทรทัศนผานบริการโครงขายของ ททบ. เพ่ือแพรภาพออกอากาศไปยังพ้ืนท่ีตางๆ        
ท่ัวประเทศไทย ตามสัญญาเชาโครงขายโทรทัศน จากสถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก มีระยะเวลาประมาณ 14 ป 5 เดือน 
นับต้ังแตวันท่ี 17 มกราคม 2557 ถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2571 คาธรรมเนียมในการใชบริการโครงขายตลอระยะเวลา
ของอายุสัญญาดังกลาว รวมเปนจํานวนเงิน 816.56 ลานบาท 

3)  ทรัพยสินท่ีเกี่ยวของกับการผลิตรายการและการใหบริการโทรทัศน ซ่ึงไดแก การลงทุนเพ่ิมเติมในสถานท่ี สตูดิโอ และ
อุปกรณท่ีเกี่ยวของ เปนตน รวมเปนจํานวนเงินประมาณ 120 ลานบาท 
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5) การคํานวณขนาดรายการ : 
 

มูลคารวมของส่ิงตอบแทนท่ีตองชาํระ = 3,186.56 ลานบาท = 94.95% 
มูลคาสนิทรัพยรวม* 3,356.11 ลานบาท  

 
หมายเหตุ:  *  สินทรัพยรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 ท่ีผานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีของบริษัทฯ  
 
เม่ือคํานวณตามเกณฑไดมาซ่ึงสินทรัพย จะมีขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑมูลคารวมของสิ่งตอบแทนเทากับรอยละ 94.95 

และเม่ือนับรวมขนาดรายการไดมาซ่ึงสินทรัพยระหวาง 6 เดือนยอนหลัง จะมีขนาดรายการรวมเทากับรอยละ 104.38 ถือเปน
รายการไดมาซ่ึงสินทรัพยประเภทท่ี 4 เม่ือขนาดรายการมีมูลคาเทากับหรือสูงกวารอยละ 100 แตเนื่องจากรายการไดมาซ่ึงสินทรัพย
ดังกลาวเขาหลักเกณฑยกเวนตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่องการเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติของ
บริษัทจดทะเบียนในการไดมาหรือจําหนายไปซ่ึงสินทรัพย พ.ศ.2547  ขอ 24 ท่ีกําหนดวาในกรณีท่ีรายการประเภทที่ 4              
เขาหลักเกณฑดังตอไปทุกขอ ตลาดหลักทรัพยฯ อาจไมถือวาเปนกรณีท่ีจะตองยื่นคําขอใหพิจารณารับหลักทรัพยใหม ไดแก 

1. ธุรกิจท่ีไดมามีลักษณะของธุรกิจท่ีคลายคลึงหรือเสริมกันและกันกับธุรกิจของบริษัทจดทะเบียน 
2. บริษัทจดทะเบียนไมมีนโยบายจะเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญในธุรกิจหลักของบริษัท 
3. กลุมบริษัทจดทะเบียนอันเปนผลจากการไดมาซ่ึงสินทรัพยมีคุณสมบัติเหมาะสมท่ีจะจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย 
4. ไมมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญในคณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนและในอํานาจการควบคุมบริษัทหรือ         

ผูถือหุนท่ีมีอํานาจควบคุมของบริษัทจดทะเบียน 

อนึ่ง การเขารวมประมูลใบอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ี และการดําเนินการใดๆ ท่ีจําเปนและเกี่ยวของดังกลาว ไดรับการอนุมัติ
จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งท่ี 5/2556 เม่ือวันท่ี 9 ตุลาคม 2556 แลว แตเนื่องจากเปนลักษณะการประมูลแขงขันกับ
บุคคลหลายรายเพื่อใหไดมาซ่ึงใบอนุญาตดังกลาว หากมีการเปดเผยวงเงินประมูลหรือรายละเอียดอื่นท่ีเกี่ยวของใหแก
บุคคลภายนอกทราบลวงหนา อาจกอใหเกิดผลกระทบตอการประมูลได ซ่ึงการเขารวมประมูลเพ่ือใหไดมาซ่ึงใบอนุญาตใหใชคลื่น
ความถี่ จาก กสทช. สิ้นสุดลงเม่ือวันท่ี 26 ธันวาคม 2556 การเขาทําสัญญาเชาใชบริการโครงขายโทรทัศน กับ ททบ. เม่ือวันท่ี      
17 มกราคม 2557 และการชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ งวดที่ 1 ใหแก กสทช. เปนจํานวนเงิน 339 ลานบาท 
เม่ือวันท่ี 10 กุมภาพันธ 2557 (ผูชนะการประมูลตองชําระคาธรรมเนียม งวดที่ 1 ภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจงการ
เปนผูชนะการประมูลจาก กสทช.) ซ่ึงกําหนดการดังกลาวไดเกิดข้ึนกอนท่ีท่ีประชุมผูถือหุนของบริษัทอนุมัติการเขาทํารายการ 

ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหนาท่ีจัดทํารายงานเปดเผยสารสนเทศการเขาทํารายการตอตลาดหลักทรัพยฯ และจัดใหมีการประชุม     
ผูถือหุนเพ่ือขอสัตยาบันในรายการดังกลาว โดยท่ีประชุมผูถือหุนตองมีมติใหสัตยาบันดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของ
จํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไมนับสวนของผูถือหุนท่ีมีสวนไดเสีย และไมตองยื่น   
คําขอพิจารณาใหรับหลักทรัพยใหมตอตลาดหลักทรัพย อยางไรก็ตาม รายการดังกลาวไมเขาขายเปนรายการท่ีเกี่ยวโยงกันตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ี ทจ. 21/2551 และประกาศตลาดหลักทรัพย เรื่อง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติของ
บริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 

นอกจากนี้ บริษัทตองแตงต้ังท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ เพ่ือใหจัดทําความเห็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระตอการทํารายการ
ไดมาซ่ึงสินทรัพย โดยบริษัทจะจัดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 ในวันท่ี 11 เมษายน 2557 เพ่ือพิจารณาใหสัตยาบัน
การทํารายการไดมาซ่ึงสินทรัพยดังกลาว 

6) มูลคารวมของสิง่ตอบแทนและเงื่อนไขการชําระเงิน : 

MB จะตองจายชําระคาตอบแทนการไดมาซ่ึงสินทรัพยตางๆ ดังตอไปนี้   

 6.1)  คาธรรมเนียมใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ หมวดหมูท่ัวไปแบบความคมชัดปกติ (SD) ราคา 2,250 ลานบาท 
(ไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม) ชําระใหแก กสทช. โดยมีเงื่อนไขการชําระเงินคาธรรมเนียมในสวนของราคาข้ันตํ่า แบงชําระ 4  งวด ดังนี้ 
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 (1) งวดที่หนึ่ง   ภายใน 30 วันนับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจงการเปนผูชนะการประมูล ใหชําระรอยละ 50 ของราคาข้ันตํ่า 
เปนจํานวนเงิน 190 ลานบาท  โดยหักเงินหลักประกัน 38 ลานบาท คงเหลือเงินท่ีตองชําระ 152 ลานบาท พรอมวางหนังสือ         
คํ้าประกันจากสถาบันการเงินประเภทธุรกิจธนาคารพาณิชยตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551  เพ่ือคํ้าประกันการ
ชําระเงินคาธรรมเนียมใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ในสวนของราคาข้ันตํ่าในงวดท่ีเหลือ เปนเงิน  190 ลานบาท  
 
  (2) งวดท่ีสอง   ภายใน 30 วันนับแตครบกําหนดระยะเวลา 1 ปท่ีไดรับใบอนุญาต ใหชําระจํานวนรอยละ 30 ของราคา   
ข้ันตํ่า เปนจํานวนเงิน  114 ลานบาท  พรอมวางหนังสือคํ้าประกันจากสถาบันการเงินประเภทธุรกิจธนาคารพาณิชยตาม
พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 เพ่ือคํ้าประกันการชําระเงินคาธรรมเนียมใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ในสวนของ
ราคาข้ันตํ่าในงวดท่ีเหลือ เปนเงิน 76 ลานบาท 
 
  (3) งวดท่ีสาม   ภายใน 30  วันนับแตครบกําหนดระยะเวลา 2 ปท่ีไดรับใบอนุญาต ใหชําระจํานวนรอยละ 10  ของราคา
ข้ันตํ่า เปนจํานวนเงิน  38 ลานบาท พรอมวางหนังสือคํ้าประกันจากสถาบันการเงินประเภทธุรกิจธนาคารพาณิชยตามพระราชบัญญัติ
ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 เพ่ือคํ้าประกันการชําระเงินคาธรรมเนียมใบอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีในสวนของราคาข้ันตํ่าใน     
งวดท่ีเหลือเปนเงิน 38 ลานบาท 
 
  (4) งวดท่ีสี่   ภายใน 30  วันนับแตครบกําหนดระยะเวลา 3  ปท่ีไดรับใบอนุญาต ใหชําระจํานวนรอยละ 10 ของราคา    
ข้ันตํ่าเปนเงิน  38 ลานบาท 
 
  การชําระเงินคาธรรมเนียมใบอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีในสวนของราคาข้ันตํ่าในงวดท่ีหนึ่ง ใหนําหลักประกันการประมูล    
มาชําระเปนเงินคาธรรมเนียมใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ในสวนของราคาขั้นตํ่ากอน และใหชําระเงินคาธรรมเนียมใบอนุญาตใหใช
คลื่นความถี่ในสวนของราคาข้ันตํ่าสวนท่ีเหลือจนครบถวนภายในระยะเวลาท่ีกําหนด     
 
  ท้ังนี้  กสทช.  อาจคืนหนังสือคํ้าประกันขางตน ตามจํานวนเงินท่ีไดนําสงของแตละงวดท่ีไดชําระแลวภายใน 30  วัน นับแต
วันท่ีไดรับหนังสือรองขอ โดยมีเงื่อนไขการชําระเงินคาธรรมเนียมใบอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีในสวนท่ีเกินกวาราคาข้ันตํ่า           
ใหแบงชําระ 6 งวด ดังนี้ 
 
  (1) งวดท่ีหนึ่ง   ภายใน 30  วัน นับจากวันท่ีไดรับหนังสือแจงการเปนผูชนะการประมูล ใหชําระจํานวนรอยละ 10       
ของเงินในสวนท่ีเกินกวาราคาข้ันตํ่า เปนเงินจํานวน  187 ลานบาท  พรอมวางหนังสือคํ้าประกันจากสถาบันการเงินประเภทธุรกิจ
ธนาคารพาณิชยตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 เพ่ือคํ้าประกันการชําระเงินคาธรรมเนียมใบอนุญาตใหใช     
คลื่นความถี่ในสวนท่ีเกินกวาราคาข้ันตํ่า ในงวดท่ีเหลือเปนเงิน 1,683 ลานบาท 
 
  (2) งวดท่ีสอง   ภายใน 30  วัน นับแตครบกําหนดระยะเวลา 1 ป ท่ีไดรับใบอนุญาต ใหชําระจํานวนรอยละ 10          
ของเงินในสวนท่ีเกินกวาราคาขั้นตํ่า เปนเงินจํานวน  187 ลานบาท พรอมวางหนังสือคํ้าประกันจากสถาบันการเงินประเภทธุรกิจ
ธนาคารพาณิชยตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 เพ่ือคํ้าประกันการชําระเงินคาธรรมเนียมใบอนุญาตใหใช     
คลื่นความถี่ในสวนท่ีเกินกวาราคาข้ันตํ่า ในงวดท่ีเหลือเปนเงิน 1,496 ลานบาท 
 
  (3) งวดท่ีสาม   ภายใน 30 วัน เม่ือครบกําหนดระยะเวลา 2  ป นับแตวันท่ีไดรับใบอนุญาต ใหชําระจํานวนรอยละ 20 
ของเงินในสวนท่ีเกินกวาราคาขั้นตํ่า เปนเงินจํานวน  374 ลานบาท พรอมวางหนังสือคํ้าประกันจากสถาบันการเงินประเภทธุรกิจ
ธนาคารพาณิชยตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551    เพ่ือคํ้าประกันการชําระเงินคาธรรมเนียมใบอนุญาตใหใช
คลื่นความถี่ในสวนท่ีเกินกวาราคาข้ันตํ่า ในงวดท่ีเหลือ เปนเงิน 1,122 ลานบาท 
 
  (4) งวดท่ีสี่   ภายใน 30  วัน  เม่ือครบกําหนดระยะเวลา 3  ป นับแตวันท่ีไดรับใบอนุญาต ใหชําระจํานวนรอยละ 20  
ของเงินในสวนท่ีเกินกวาราคาข้ันตํ่า  เปนเงินจํานวน  374 ลานบาท พรอมวางหนังสือคํ้าประกันจากสถาบันการเงินประเภทธุรกิจ
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ธนาคารพาณิชยตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงินพ.ศ. 2551   เพ่ือคํ้าประกันการชําระเงินคาธรรมเนียมใบอนุญาตใหใช     
คลื่นความถี่ในสวนท่ีเกินกวาราคาข้ันตํ่าในงวดท่ีเหลือ เปนเงิน 748 ลานบาท 
  
  (5) งวดท่ีหา   ภายใน 30 วัน  เม่ือครบกําหนดระยะเวลา 4 ป นับแตวันท่ีไดรับใบอนุญาต ใหชําระจํานวนรอยละ 20  
ของเงินในสวนท่ีเกินกวาราคาข้ันตํ่า เปนเงินจํานวน  374 ลานบาท   พรอมวางหนังสือคํ้าประกันจากสถาบันการเงินประเภทธุรกิจ
ธนาคารพาณิชยตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551  เพ่ือคํ้าประกันการชําระเงินคาธรรมเนียมใบอนุญาตใหใช    
คลื่นความถี่ในสวนท่ีเกินกวาราคาข้ันตํ่า ในงวดท่ีเหลือ เปนเงิน  374 ลานบาท 
 
  (6) งวดท่ีหก   ภายใน 30  วัน เม่ือครบกําหนดระยะเวลาหาปนับแตวันท่ีไดรับใบอนุญาต ใหชําระจํานวนรอยละ 20     
ของเงินในสวนท่ีเกินกวาราคาข้ันตํ่า เปนเงิน 374 ลานบาท 

  เงินคาธรรมเนียมใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ยังไมรวมภาษี คาธรรมเนียมตาง ๆ และดอกเบ้ียตามท่ีกฎหมายกําหนด 

  6.2) คาธรรมเนียมในการใชบริการโครงขายโทรทัศนในระบบดิจิตอล ตามสัญญาเชาใชบริการโครงขายโทรทัศน         
เปนระยะเวลาประมาณ 14 ป 5 เดือน ชําระใหแก สถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก คิดเปนมูลคารวม 816.56 ลานบาท โดยแบงชําระ
เปนรายเดือนๆ ละ 4.72 ลานบาท (ไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม) 

  6.3) เงินลงทุนเพ่ิมเติมในทรัพยสินท่ีเกี่ยวของกับการผลิตรายการและการใหบริการโทรทัศน จํานวนประมาณ           
120 ลานบาท ซ่ึงอยูระหวางการเจรจาและการดําเนินการเพ่ือใหไดมาซ่ึงราคาและเงื่อนไขท่ีเปนประโยชนสูงสุด 

7) ผลประโยชนท่ีคาดวาจะเกิดกับบริษัท : 

การไดมาซ่ึงใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่เพ่ือใหบริการโทรทัศนในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ หมวดหมู
ท่ัวไปแบบความคมชัดปกติ (SD) ถือเปนกลยุทธท่ีสําคัญในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทําใหการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีความ
ม่ันคงและตอเนื่อง เปนจุดเริ่มตนของการแขงขันอยางเสรีและเทาเทียมกันอยางแทจริง อันจะเปนการสรางความเชื่อม่ันใหแก        
นักลงทุน อีกท้ังนํามาซ่ึงการสรางมูลคาเพ่ิมและผลตอบแทนแกผูถือหุนของบริษัทฯ ในระยะยาว   

8) แหลงเงินทุน : 

ในการเขาทํารายการ จะใชแหลงเงินทุนจากเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน และเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ และ   
บริษัทยอย ท้ังนี้ สัญญาเงินกูยืมจากสถาบันการเงินจะไมมีเงื่อนไขใดๆ ท่ีมีผลกระทบตอสิทธิของผูถือหุน 

9) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกบัการตกลงเขาทํารายการ : 

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณา และมีความเห็นวา การไดมาซ่ึงใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่เพ่ือใหบริการโทรทัศน        
ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ หมวดหมูท่ัวไปแบบความคมชัดปกติ (SD) นั้น ถือเปนกลยุทธท่ีสําคัญในการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทําใหการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีความม่ันคงและตอเนื่อง   เปนจุดเริ่มตนของการแขงขันอยางเสรีและ
เทาเทียมกันอยางแทจริง อันจะเปนการสรางความเชื่อม่ันใหแกนักลงทุน อีกท้ังนํามาซ่ึงการสรางมูลคาเพ่ิมและผลตอบแทนแก       
ผูถือหุนของบริษัทฯ ในระยะยาว 

ท้ังนี้ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งท่ี 2/2557 เม่ือวันท่ี 19 กุมภาพันธ 2557 มีมติอนุมัติใหนําเสนอตอท่ีประชุม      
ผูถือหุนเพ่ือพิจารณาใหสัตยาบันการทํารายการและการดําเนินการใดๆท่ีจําเปนและเกี่ยวของกับการเขาทํารายการ ในการประชุม
สามัญผูถือหุนประจําป 2557 ในวันท่ี 11 เมษายน 2557 

10) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการของบริษัทท่ีแตกตางจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 
: ไมมีคณะกรรมการตรวจสอบหรอืกรรมการทานใดมีความเห็นท่ีแตกตางจากความเห็นขางตน 
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11) ขอมูลเกี่ยวกับลกัษณะการประกอบธุรกิจโดยสรุปและแนวโนมธรุกิจของบริษัทฯ 

11.1) ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) กอต้ังข้ึนเม่ือวันท่ี 15 มีนาคม 2545 ดวยทุนจดทะเบียนเริ่มตน 50 ลานบาท     
โดยนายพิชญ โพธารามิก เพ่ือดําเนินธุรกิจสื่อและการใหบริการขอมูล (Media and Content Business) ในชวงแรก บริษัทฯ
เริ่มใหบริการผานสื่ออินเทอรเน็ต ภายใตเว็บไซต www.monozone.com  ซ่ึงเปนแหลงรวมเกมและชุมชนออนไลน  และ
สรางสรรคเว็บไซตวาไรต้ี  www.yenta4.com  ซ่ึงเปนชุมชนสําหรับวัยรุน  รวมถึง www.mthai.com  ซ่ึงขณะนั้นเปนเว็บทา
ขนาดใหญ (Portal Website) จนไดมีการพัฒนาอยางตอเนื่องและกลายเปนเว็บคอมมูนิต้ีชั้นนํา ท่ีมีเนื้อหาสาระมากมาย    
และเปนแหลงรวมวีดีโอขนาดใหญซ่ึงมีจํานวนผูเขาเยี่ยมชมมากเปนอันดับตนๆของประเทศ 

นอกจากนี้ บริษัทฯเริ่มดําเนินธุรกิจบริการเสริมบนโทรศัพทเคลื่อนท่ี โดยเปนพันธมิตรรวมพัฒนาธุรกิจกับผูใหบริการ
โทรศัพทเคลื่อนท่ี (Mobile Operator) รายใหญของประเทศ อีกท้ังเริ่มใหบริการ Interactive SMS on TV ซ่ึงผูชมทางบาน
สามารถรวมแสดงความคิดเห็นผาน SMS โดยมีการประมวลผลเพ่ือแสดงผลบนหนาจอโทรทัศนแบบ Real Time โดยเริ่ม
ใหบริการกับสถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบกชอง 5 เปนรายแรก และเปนตนแบบท่ีรายการโทรทัศนตางๆ นําไปใชอยาง
แพรหลายในปจจุบัน 

ตอมาบริษัทฯไดมีการจัดต้ังบริษัทในเครือ และขยายการใหบริการไปในส่ืออื่นๆเพ่ิมเติม รวมทั้งดําเนินธุรกิจการใหบริการ
ดานบันเทิง (Entertainment Business) ซ่ึงทําใหธุรกิจมีความเกี่ยวเนื่องและสงเสริมกันแบบครบวงจร อันประกอบดวย ธุรกิจ
สื่อสิ่งพิมพ ธุรกิจสื่อทีวี ธุรกิจเพลง และธุรกิจภาพยนตร 

เม่ือวันท่ี 9 มีนาคม 2555 บริษัทฯไดจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด และหุนของบริษัทฯ ไดเขาจดทะเบียน   
ในตลาดหลักทรัพย mai เม่ือวันท่ี 6 มิถุนายน 2556   ดวยทุนจดทะเบียน 140 ลานบาท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556  

บริษัทฯ มีบริษัทยอยท้ังสิ้น 12 บริษัท แบงการประกอบธุรกิจออกเปน 2 สายธุรกิจหลัก ประกอบดวย 

1) ธุรกจิสือ่และการใหบริการขอมูล (Media and Content Business) 
  กลุมธุรกิจบริการเสริมบนโทรศัพทเคลื่อนท่ี ประกอบธุรกิจการใหบริการขอมูลขาวสาร และสาระบันเทิง            

บนโทรศัพทเคลื่อนท่ี ดวยรูปแบบท่ีหลากหลาย อาทิ รูปแบบนอนวอยซ (Non-Voice) เชน Short Message 
Service (SMS), บริการ Interactive Voice Response (IVR) ผานหมายเลข 1900-108-XXX และ *336    
รูปแบบเว็บไซตบนโทรศัพทเคลื่อนท่ี (Mobile Internet) และรูปแบบแอพพลิเคชั่น (Mobile Application) สําหรับ
ระบบปฏิบัติการสมารทโฟน ซ่ึงปจจุบันใหบริการท้ังในและตางประเทศ  

  กลุมธุรกิจสื่ออินเทอรเน็ต ประกอบธุรกิจการใหบริการขอมูล สาระความบันเทิงทางอินเทอรเน็ตผานเว็บไซตท่ีเปน
ท่ีรูจักดีในกลุมวัยรุนวัยทํางาน เชน www.mthai.com, www.yenta4.com  และประกอบธุรกิจใหบริการจองท่ีพัก
ออนไลนผานเว็บไซต ไดแก www.hotelthailand.com, www.hotelsthailand.com, www.passionasia.com และ 
www.monoplanet.com  

  กลุมธรุกิจสื่อสิ่งพิมพ เปนผูผลิตและจาํหนายนิตยสารบันเทิง ไดแก กอซซิปสตาร (Gossip Star), แคนด้ี 
(Candy), อะลัวร (A’Lure) และ รัช (Rush) และนิตยสารกีฬาฟุตบอลท่ีไดรับลิขสิทธิจ์ากตางประเทศ อันไดแก 
อินไซด ยูไนเต็ด ฉบับภาษาไทย (Inside United Thai Edition) และ ลิเวอรพูล เอฟซี ฉบับภาษาไทย 
(LIVERPOOL FC Thai Edition) รวมท้ังเรื่องสั้นละครทีวี พ็อคเก็ตบุคพยากรณดวงชะตา และพ็อคเก็ตบุคเฉพาะ
กิจตางๆ และพัฒนาตอในรูปแบบ E-Book โดยใหบริการผานเว็บไซต Mbookstore.com ท่ีเปน Online Digital 
Book Store 

  กลุมธุรกิจสื่อทีวี เปนผูผลิตและสรางสรรครายการโทรทัศนประเภทบันเทิง แพรภาพออกอากาศผาน ระบบทีวี
ดิจิตอล ทีวีดาวเทียม เคเบิลทีวี สมารทโฟน และอินเทอรเน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ในนาม Zaa Network ออกอากาศ
ผานชองทีวีดาวเทียมในระบบ C-Band ไดแก จานดํา Hisattel, Ideasat, Infosat, Leotech, PSI และ Thaisat และ
ระบบ KU-Band ไดแก จานเหลือง DTV และ PSI OK รวมถึงจานรับสัญญาณของ CTH เคเบิลทีวีท่ัวประเทศ 
กลอง IPTV ของ 3BB TOT และ Vooz 
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2) ธุรกจิการใหบริการดานบันเทิง (Entertainment Business) 
  กลุมธุรกิจเพลง เปนผูผลิตและสรางสรรคสาระบันเทิงท่ีเกี่ยวกับศิลปนและเพลงในนามคายโมโนมิวสิค เนนการ

ใหบริการในรูปแบบดิจิตอล เชน ดาวนโหลดเพลง รูปภาพ คลิป รวมท้ังจําหนายซีดี วีซีดี ดีวีดี และอัลบ้ัมภาพของ
ศิลปน 

  กลุมธุรกิจภาพยนตร  ประกอบธุรกิจภาพยนตรครบวงจร  ซ่ึงผลิตภาพยนตรคุณภาพโดยคายโมโน พิคเจอร         
นําออกฉายในโรงภาพยนตร ผลิตและจัดจําหนายในรูปแบบวีซีดี ดีวีดี โดยบริษัทฯ ยังขายลิขสิทธิ์ใหสายหนัง
ตางจังหวัด เคเบิลทีวี สถานีโทรทัศนฟรีทีวี และขายสิทธิ์ใหกับตางประเทศ นอกจากนี้ โมโน พิคเจอร ยังจัดซ้ือ
ลิขสิทธิ์ภาพยนตรท้ังไทยและตางประเทศมาใหบริการในรูปแบบดิจิตอลแกลูกคาผานเว็บไซต www.doonung.com 
อีกดวย 

 
11.2) ตารางสรุปงบการเงินในป 2554 - 2556 และการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

 ตารางสรุปงบการเงิน 

(1) งบแสดงฐานะการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอย ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2554 - 2556   

งบแสดงฐานะการเงิน 

งบการเงินรวม 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

ป 25541/ ป 25551/ ป 2556
ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท %

สินทรัพย   
สินทรัพยหมุนเวยีน   
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 45.96 8.19 82.91 11.61  875.48 26.09 
เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากกับสถาบันการเงนิ - - - - 1,401.50 41.76
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อืน่ 296.57 52.87 372.57 52.18  403.38 12.02 
สินคาคงเหลือ 3.65 0.65 5.79 0.81  6.68 0.20 
คาใชจายลวงหนา 5.06 0.90 10.28 1.44  24.02 0.72

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 351.24 62.61 471.55 66.04  2,711.06 80.78 

สินทรัพยไมหมุนเวียน   
เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํ้าประกนั 0.28 0.05 0.29 0.04  0.29 0.01 
สวนปรับปรงุอาคารและอุปกรณ 95.77 17.07 124.20 17.39  152.33 4.54 
สินทรัพยไมมีตัวตน 94.11 16.78  95.16 13.33  322.60 9.61 
เงินมัดจาํและเงินประกัน 10.59 1.89 14.14 1.98  130.51 3.89 
สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญช ี - - - - 21.77 0.65
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 8.99 1.60 8.73 1.22  17.55 0.52 

รวมสินทรัพยไมหมุนเวยีน 209.74 37.39 242.52 33.96  645.05 19.22 

รวมสินทรัพย  560.98 100.00 714.07 100.00  3,356.11 100.00 
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งบแสดงฐานะการเงิน 

งบการเงินรวม 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

ป 25541/ ป 25551/ ป 2556
ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท %

หน้ีสินและสวนของผูถือหุน
หน้ีสินหมุนเวยีน 
เงินเบิกเกินบัญชแีละเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบัน
การเงนิ 22.72 4.05 - -  - -
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น 185.51 33.07 195.48 27.37  199.65 5.95 
หนีส้ินตามสัญญาเชาการเงินสวนท่ีถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ่งป 14.54 2.59 17.22 2.41  16.83 0.50 
ภาษีเงินไดคางจาย 40.10 7.15 4.83 0.68  0.32 0.01 
หนีส้ินหมุนเวียนอื่น  5.78 1.03 4.84 0.68  2.00 0.06 

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 268.65 47.89 222.37 31.14  218.80 6.52 
หน้ีสินไมหมุนเวยีน 
หนีส้ินตามสัญญาเชาการเงิน 16.06 2.86 16.55 2.32  14.65 0.44 
ภาระผูกพันผลประโยขนพนกังาน 12.97 2.32 18.91 2.65  23.99 0.71 
หนีส้ินภาษีเงินไดรอการตัดบัญช ี - - - - 5.74 0.17
รวมหน้ีสินไมหมุนเวียน 29.03 5.18 35.46 4.97  44.38 1.32 
รวมหน้ีสิน 297.68 53.07 257.83 36.11  263.18 7.84 
สวนของผูถือหุน   
ทุนจดทะเบียน 100.00  140.00 140.00
ทุนท่ีออกและชาํระแลว   100.00 17.83 115.50 16.17  140.00 4.17 
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ - - 3.10 0.43  2,698.95 80.42 
กําไรสะสม   
    จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย 10.00 1.78 14.00 1.96  14.00 0.42 
    ยังไมไดจดัสรร 305.36 54.43 476.33 66.71  392.25 11.69 
องคประกอบอืน่ของสวนของผูถอืหุน (151.86) (27.07) (152.69) (21.38) (152.27) (4.54)
รวมสวนของบริษัทใหญ 263.50 46.97 456.24 63.89  3,092.93 92.16 
สวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม (0.20) (0.04) - -  - - 
รวมสวนของผูถอืหุน 263.30 46.93 456.24 63.89  3,092.93 92.16 

รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน 560.98 100.00 714.07 100.00  3,356.11 100.00 

หมายเหตุ : 1/ งบการเงินป 2554 - 2555 มีการจัดประเภทใหมตามงบการเงินป 2556 เพ่ือการเปรียบเทียบและวิเคราะหฐานะ
ทางการเงิน 
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(2) งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบรษัิทฯ และบริษัทยอย สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 – 2556 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

งบการเงินรวม 
สําหรับปสิ้นสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 

ป 25541/ ป 25551/ ป 2556 
ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % 

รายได         
รายไดจากการขายและใหบริการ 1,290.49 97.75 1,538.21 98.48  1,407.38 93.95 
รายไดอื่น 29.65 2.25 23.66 1.52  90.58 6.05 
รวมรายได 1,320.14 100.00 1,561.87 100.00  1,497.96 100.00 

คาใชจาย    
ตนทุนขายและใหบริการ 468.10 35.46 558.46 35.76  566.18 37.80 
คาใชจายในการขายและบริการ 80.44 6.09 87.63 5.61  101.04 6.75 
คาใชจายในการบริหาร 176.19 13.35 242.35 15.51  287.98 19.22 
รวมคาใชจาย 724.73 54.90 888.44 56.88  955.20 63.77 
กําไรกอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินได 595.41 45.10 673.43 43.12  542.76 36.23 
ตนทุนทางการเงนิ (3.75) (0.28) (3.71) (0.24) (2.57) (0.17)
กําไรกอนภาษีเงินได 591.66 44.82 669.72 42.88  540.19 36.06 
ภาษีเงินได (92.36) (7.00) (62.42) (4.00) (39.07) (2.61)
กําไรสําหรับป 499.30 37.82 607.30 38.88  501.12 33.45 
ผลตางจากอัตราแลกเปลีย่นจากการแปลงคา
หนวยงานตางประเทศ 0.17  (0.33) 0.42
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป 0.17  (0.33) 0.42
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 499.47  606.97 501.54 
การแบงปนกําไร   
สวนท่ีเปนของบรษัิทใหญ 405.17  607.60 501.12 
สวนท่ีเปนของสวนไดเสยีท่ีไมมีอาํนาจควบคุม 94.13  (0.30) -
  499.30  607.30 501.12 
กําไรตอหุนข้ันพืน้ฐาน        
กําไร (ขาดทุน) ตอหุนข้ันพ้ืนฐาน 0.41  0.58   0.39  
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้าํหนัก (ลานหุน) 1,000.002/  1,049.13   1,297.30  

หมายเหตุ : 1/ งบการเงินป 2554 - 2555 มีการจัดประเภทใหมตามงบการเงินป 2556 เ พ่ือการเปรียบเทียบและ
 วิเคราะหผลการดําเนินงาน 

 2/ ปรับมูลคาท่ีตราไวเทากับหุนละ 0.10 บาท เพ่ือการเปรียบเทียบ เนื่องจากเม่ือวันท่ี 9 มีนาคม 2555  บริษัทฯ
ไดเปลี่ยนแปลงมูลคาท่ีตราไวจากหุนละ 10 บาท เปนหุนละ 0.10 บาท 
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(3) งบกระแสเงินสดของบริษัทฯ และบริษัทยอย สําหรบัปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 - 2556   

งบกระแสเงินสด 

งบการเงินรวม 
สําหรับปสิ้นสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 

ป 2554 ป 25551/ ป 2556 
ลานบาท ลานบาท ลานบาท 

เงินสดสุทธไิดมาจากกจิกรรมดําเนินงาน 570.07 557.85 350.34
เงินสดสุทธจิาก(ใชไปใน)กจิกรรมลงทุน (50.68) (62.95) (1,670.42)
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (515.67) (457.62) 2,112.23
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง - (0.33) 0.42
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มข้ึน(ลดลง)สุทธิ 3.72 36.95 792.57

หมายเหตุ : 1/งบกระแสเงินสดป 2555 มีการจัดประเภทใหมตามงบกระแสเงินสดป 2556 เพ่ือการเปรียบเทียบ 

(4) ตารางแสดงอัตราสวนทางการเงินท่ีสําคัญ  

อัตราสวนทางการเงิน 
งบการเงินรวม 

2554 2555 2556 

อัตราสวนสภาพคลอง      
อัตราสวนสภาพคลอง (เทา) 1.31 2.12  12.39  
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา) 1.22 2.03  12.00  
อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด (เทา) 1.99 2.27  1.59 
อัตราสวนหมุนเวียนลกูหนี้การคา (เทา) 4.52 4.63  3.85 
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย (วัน) 79.67 77.67  93.51  
อัตราสวนหมุนเวียนสนิคาคงเหลอื (เทา) 42.64 73.34  51.01 
ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย (วัน) 8.44 4.91  7.06  
อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี ้(เทา) 4.48 5.39  5.42  
ระยะเวลาชาํระหนี้เฉลี่ย (วัน) 80.42 66.80  66.42  
วงจรเงนิสด (วัน) 7.69 15.78 34.15 

อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร    
อัตรากาํไรข้ันตน (%) 63.73 63.69  59.77 
อัตรากาํไรจากการดําเนนิงาน (%) 43.84 42.24  32.13 
อัตราสวนกาํไรอ่ืน  (%) 2.25 1.52  6.05 
อัตราสวนเงนิสดตอการทํากําไร (%) 100.76 85.85  77.48 
อัตรากาํไรสุทธิ (%) 37.82  38.88 33.45 
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%) 223.38 168.80  28.24 

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน    
อัตราผลตอบแทนจากสนิทรัพย (%) 93.99 95.26 24.62 
อัตราผลตอบแทนจากสนิทรัพยถาวร (%) 689.67 578.71  388.98 
อัตราการหมุนของสินทรัพย (เทา) 2.49 2.45  0.74 
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อัตราสวนทางการเงิน 
งบการเงินรวม 

2554 2555 2556 

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน  
อัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน (เทา) 1.13 0.57  0.09 
อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบ้ีย (เทา) 50.46 178.48  165.54 
อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน (เทา) 1.01 1.04  0.15 
อัตราการจายเงนิปนผล (%) 80.61 95.80 113.57 

 
การวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

1) การวิเคราะหผลการดําเนินงาน 
 
รายได 
รายไดรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอยในป 2556 มีจํานวน 1,497.96 ลานบาท เม่ือเทียบกับป 2555 มีจํานวน 1,561.87 

ลานบาท ลดลง 63.91 ลานบาท คิดเปนรอยละ 4.09 โดยรายละเอียดของรายไดรวมเปนดังนี้ 

รายได 
งบการเงินรวม 

2556 2555 เพิ่มข้ึน
(ลดลง) 

% 

รายไดจากการขายและใหบริการ 1,407.38 1,538.21 (130.83) (8.51)
รายไดอื่น 90.58 23.66 66.92 282.84
     รวมท้ังสิ้น 1,497.96 1,561.87 (63.91) (4.09)

 

รายไดจากการขายและใหบริการของบริษัทฯ และบริษัทยอยในป 2556 มีจํานวน 1,407.38 ลานบาท เม่ือเทียบกับป 2555     
มีจํานวน 1,538.21 ลานบาท ลดลง 130.83 ลานบาท คิดเปนรอยละ 8.51 รายไดจากการขายและบริการแยกตามกลุมธุรกิจ      
เปนดังนี้ 

กลุมธุรกิจ 
งบการเงินรวม 

2556 2555 
เพิ่มข้ึน
(ลดลง) % 

ธุรกจิสือ่และการใหบริการขอมูล  1,308.23 1,460.36 (152.13) (10.42)
ธุรกจิการใหบริการดานบันเทิง  99.15 77.85 21.30 27.36

     รวมท้ังสิ้น 1,407.38 1,538.21 (130.83) (8.51)

 

รายไดจากกลุมธุรกิจสื่อและการใหบริการขอมูล ซ่ึงประกอบดวย ธุรกิจบริการเสริมบนโทรศัพทเคลื่อนท่ี, ธุรกิจ              
สื่ออินเทอรเน็ต, ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ และธุรกิจสื่อทีวี ของบริษัทฯ และบริษัทยอยในป 2556  มีจํานวน 1,308.23 ลานบาท เม่ือเทียบ
กับป 2555  มีจํานวน 1,460.36 ลานบาท ลดลง 152.13 ลานบาท คิดเปนรอยละ 10.42 ซ่ึงเปนผลมาจากปญหาทางดานเทคนิค
จากผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ี ทําใหรายไดจากการใหบริการเสริมบนโทรศัพทเคลื่อนท่ีลดลง 222.98 ลานบาท เม่ือเทียบกับป 
2555 แตบริษัทฯ และบริษัทยอยมีรายไดคาโฆษณาเพิ่มข้ึน 69.04 ลานบาท โดยเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่องในป 2556 จากการท่ีบริษัทฯ 
และบริษัทยอยเปนท่ีรูจัก มี Content เปนท่ีนิยมมากข้ึนจากการมี Content ท่ีหลากหลายของบริษัทฯ และบริษัทยอย  
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รายไดจากกลุมธุรกิจการใหบริการดานบันเทิง ซ่ึงประกอบดวย ธุรกิจเพลง และธุรกิจภาพยนตร ของบริษัทฯ และบริษัทยอย
ในป 2556 มีจํานวน 99.15 ลานบาท เม่ือเทียบกับป 2555 มีจํานวน 77.85 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 21.30 ลานบาท คิดเปนรอยละ 
27.36 ซ่ึงเปนผลมาจากธุรกิจภาพยนตรในสวน Online (Doonung.com) ท่ีบริษัทฯ และบริษัทยอยไดลงทุนในลิขสิทธิ์ภาพยนตรเพ่ิม
มากข้ึน 

รายไดอื่นของบริษัทฯ และบริษัทยอยในป 2556 มีจํานวน 90.58 ลานบาท  เม่ือเทียบกับป 2555 มีจํานวน 23.66 ลาน
บาท เพ่ิมข้ึน 66.92 ลานบาท คิดเปนรอยละ 282.84 โดยรายไดท่ีเพ่ิมข้ึนคือ รายไดจากดอกเบ้ีย 36.49 ลานบาท และรายไดอื่น 
30.43 ลานบาท   

 
ตนทุน คาใชจาย ตนทุนทางการเงิน และภาษีเงินได 

ตนทุน คาใชจาย ตนทุนทางการเงิน และภาษีเงินไดของบริษัทฯ และบริษัทยอยในป 2556 มีจํานวน 996.85 ลานบาท เม่ือ
เทียบกับป 2555 มีจํานวน 954.57 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 42.28 ลานบาท คิดเปนรอยละ 4.43 

รายการ 
งบการเงินรวม 

2556 2555 
เพิ่มข้ึน
(ลดลง) % 

ตนทุนจากการขายและใหบริการ 566.18 558.46  7.72 1.38
คาใชจายในการขายและบริการ 101.04 87.63  13.41 15.30
คาใชจายในการบริหาร 287.98 242.35  45.63 18.83
รวม คาใชจายในการดําเนินงาน 955.20 888.44 66.76 7.51
ตนทุนทางการเงนิ 2.57 3.71 (1.14) (30.73)
ภาษีเงินได 39.08 62.42 (23.34) (37.39)
     รวมท้ังสิ้น 996.85 954.57 42.28 4.43

 
การเพ่ิมข้ึนของตนทุนและคาใชจายดําเนินงานเนื่องจากบริษัทฯ และบริษัทยอยมีคาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน และคาใชจาย

สาธารณูปโภคเพ่ิมข้ึนเพ่ือรองรับการขยายตัวของธุรกิจทีวีดิจิตอลท่ีบริษัทยอยประมูลได รวมท้ังในระหวางปบริษัทฯ และบริษัทยอย
ไดขยายธุรกิจไปยังตางประเทศ ประกอบกับมีการทําโฆษณาและสงเสริมการขายเพ่ิมข้ึน เพ่ือโปรโมทและโฆษณาในกลุมธุรกิจใหเปน
ท่ีรูจักแกสาธารณชนภายนอก  

 
กําไรสุทธ ิ
บริษัทฯ และบริษัทยอยมีกําไรสุทธิรวมในป 2556 จํานวน 501.12 ลานบาท  เม่ือเทียบกับป 2555  มีจํานวน 607.30 ลาน

บาท ลดลง 106.18 ลานบาท คิดเปนรอยละ 17.48  เนื่องจากรายไดบริการเสริมบนโทรศัพทเคลื่อนท่ีลดลง ซ่ึงมีสาเหตุหลักมาจาก
ปญหาทางดานเทคนิคจากผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ี และมีคาใชจายเก่ียวกับพนักงาน และคาใชจายสาธารณูปโภคเพ่ิมข้ึนจากการ
รองรับการขยายตัวของธุรกิจทีวีดิจิตอล 

 
2) การวิเคราะหฐานะการเงิน 

สินทรัพย 
สินทรัพยรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอย ณ สิ้นป 2556 มีจํานวน 3,356.11 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากป 2555 จํานวน 

2,642.04 ลานบาท เปนการเพ่ิมข้ึนของสินทรัพยหมุนเวียน 2,239.51 ลานบาทและสินทรัพยไมหมุนเวียน 402.53 ลานบาท 
สินทรัพยหมุนเวียนท่ีเพ่ิมข้ึน 2,239.51 ลานบาท สวนใหญมีสาเหตุมาจาก 
- เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 875.48 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 792.57 ลานบาท และเงินลงทุนชั่วคราว จํานวน 1,401.50 

ลานบาท เพ่ิมข้ึน 1,401.50 ลานบาท จากการนําเงินไปลงทุนในเงินฝากระยะส้ันความเสี่ยงตํ่า โดยท้ังเงินสดและรายการเทียบเทา
เงินสด และเงินลงทุนชั่วคราว บริษัทไดมาจากการเสนอขายหุนใหกับประชาชน 
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สินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีเพ่ิมข้ึน 402.53 ลานบาท สวนใหญมีสาเหตุมาจาก 
- สวนปรับปรุงสินทรัพยเชาและอุปกรณ และสินทรัพยไมมีตัวตน จํานวน 474.93 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 255.57 ลานบาท 

เนื่องจากการลงทุนเพ่ือรองรับการขยายตัวของกลุมธุรกิจ 
 
หน้ีสิน 
หนี้สินรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอย ณ สิ้นป 2556 มีจํานวน 263.18 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากป 2555 จํานวน            

5.35 ลานบาท จากการเพ่ิมข้ึนของหนี้สินไมหมุนเวียนจํานวน 8.92 ลานบาท และมีการลดลงของหนี้สินหมุนเวียน 3.57 ลานบาท 
หนีส้ินไมหมุนเวียนเพ่ิมข้ึนสวนใหญมีสาเหตุมาจาก 
- ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน จํานวน 23.99 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 5.08 ลานบาท และหนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี 

จํานวน 5.74 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 5.74 ลานบาท และหนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงิน จํานวน 14.65 ลานบาท ลดลง 1.90 ลานบาท 
 
หนี้สินหมุนเวียนท่ีลดลงสวนใหญมีสาเหตุมาจาก 

- หนี้สินหมุนเวียนจํานวน 2.00 ลานบาท ลดลง 2.84 ลานบาท และหนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงินท่ีครบกําหนดชําระ
ภายในหนึ่งป จํานวน 16.83 ลานบาท ลดลง 0.39 ลานบาท 

 
สวนของผูถือหุน 
สวนของผูถือหุนบริษัทฯ และบริษัทยอย ณ สิ้นป 2556 มีจํานวน 3,092.93 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากป 2555 จํานวน 

2,636.69 ลานบาท การเพ่ิมข้ึนมีสาเหตุหลักมาจากบริษัทมีสวนเกินมูลคาหุนเพ่ิมข้ึนจํานวน 2,695.85 ลานบาท โดยบริษัทไดเสนอ
ขายหุนสามัญเพ่ิมทุนใหแกประชาชนจํานวน 245 ลานหุน ในราคาหุนละ 11.40 บาท มีกําไรสะสมเพ่ิมข้ึนจากผลการดําเนินงาน      
ในป 2556 จํานวน 501.12 ลานบาท  ในขณะที่มีเงินปนผลจายจํานวน 585.20 ลานบาท 

 
โครงสรางเงินทุน 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีหนี้สินรวม จํานวน 263.18 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 7.84 ของ

หนี้สินและสวนของผูถือหุน สวนของผูถือหุนมีจํานวน 3,092.93 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 92.16 ของหนี้สินและสวนของ     
ผูถือหุน และมีอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนอยูท่ี 0.09 เทา ลดลงจากปกอนท่ีเทากับ 0.48 เทา 

 
ความสามารถในการทํากําไร 
สําหรับป 2556  บริษัทฯ และบริษัทยอยมีอัตรากําไรข้ันตนรอยละ 59.77 ลดลงจากป 2555 รอยละ 3.92  มีอัตรากําไรจาก

การดําเนินงานรอยละ 32.13 ลดลงจากป 2555 รอยละ 10.11 และมีอัตรากําไรสุทธิรอยละ 33.45 ลดลงจากป 2555 รอยละ 
5.43 สาเหตุหลักท่ีทําใหอัตราสวนในการทํากําไรลดลงจากปกอนเนื่องจากในป 2556 มีปญหาทางดานเทคนิคจากผูใหบริการ
โทรศัพทเคลื่อนท่ี สวนทางดานตนทุนและคาใชจายเพ่ิมข้ึนจากปกอน เนื่องจากบริษัทฯ และบริษัทยอยมีคาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน 
และคาใชจายสาธารณูปโภคเพ่ิมข้ึน เพ่ือรองรับการขยายตัวของทีวีดิจิตอล จึงสงผลใหอัตราสวนในการทํากําไรในดานตางๆ ลดลง
จากปกอน รวมถึงอัตราสวนผลตอบแทนผูถือหุนสําหรับป 2556 อยูท่ีรอยละ 28.24 ลดลงจากป 2555 รอยละ 140.56 จากกําไรท่ี
ลดลงจากเหตุผลขางตน และสวนของผูถือหุนท่ีเพ่ิมข้ึนจากสวนเกินมูลคาหุนท่ีเพ่ิมข้ึนจากการนําหุนของบริษัทฯเสนอขายตอ
ประชาชนเปนครั้งแรก (IPO) 

 
ความสามารถในการบริหารทรัพยสิน 
สําหรับป 2556 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวรรอยละ 388.98 ลดลงจากปกอนรอยละ 

189.73 และอัตราหมุนของสินทรัพย 0.74 เทา ลดลงจากปกอน 1.71 เทา เนื่องจากในป 2556 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีการจัดซ้ือ
ทรัพยสิน สําหรับรองรับธุรกิจทีวีในระบบดิจิตอล  
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สภาพคลองและความเพียงพอของเงินทุน 
สําหรับป 2556 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีอัตราสวนสภาพคลอง 12.39 เทา เพ่ิมข้ึนจากปกอน 10.27 เทา อัตราสวน     

สภาพคลองหมุนเร็วอยูท่ี 12.00 เทา เพ่ิมข้ึนจากปกอน 9.97 เทา อัตราสวนสภาพคลองเพ่ิมข้ึนจากปกอนเนื่องจากเงินท่ีไดรับจาก
การเสนอขายหุนของบริษัทฯตอประชาชนเปนครั้งแรก 

ทางดานอัตราสวนหนี้สินตอทุน สําหรับป 2556  อยูท่ี 0.09 เทา ลดลงจากปกอน 0.48 เทา ระดับเงินลงทุนของบริษัทอยูใน
ระดับเพียงพอ  

12) ประมาณการทางการเงินในปปจจุบัน (ถามี) โดยระบุถึงขอสมมติฐานทางการคา เศรษฐกิจ อุสาหกรรม และสอบทาน
ตัวเลขโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตและความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระวาประมาณการผลการดําเนินงานไดจัดทํา
ข้ึนโดยความระมัดระวัง 

 –ไมมี- 

13) รายช่ือกรรมการบริษัทฯ และผูบริหาร 
โครงสรางกรรมการของบริษัทฯ  ประกอบดวยคณะกรรมการจํานวน 5 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

รายช่ือ ตําแหนง
1. นายพิชญ โพธารามิก ประธานกรรมการ
2. นายโสรัชย อัศวะประภา รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร ประธานคณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
3. นายนวมินทร  ประสพเนตร ผูชวยประธานกรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจาหนาท่ีการตลาด
4. นายซัง โด ลี  กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
5. นายศิริ   เหลืองสวัสด์ิ กรรมการ
6. นายคมศักด์ิ       วัฒนาศรีโรจน กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจาหนาท่ีการเงินและบัญชี 
7. นางพรรณี            วรวุฒิวงสถิต กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
8. นายปรีชา              ลีละศิธร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาคาตอบแทน 
9. นายเกรียงศักด์ิ      เธียรนุกุล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณา

คาตอบแทน 
10.นายธวัตวงศ ศิลมานนท กรรมการบริหารความเสี่ยง และผูอํานวยการอาวุโสกลุมธุรกิจระหวางประเทศ
11.นายจิรประวัติ  บุณยะเสน กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และผูอํานวยการกลุมธุรกิจโมบาย
12.นายปฐมพงศ  สิรชัยรัตน กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และผูอํานวยการกลุมธุรกิจ

อินเทอรเน็ต 
13.นางสาวปติฤดี  ศิริสัมพันธ เลขานุการบริษัท และผูอํานวยการฝายกํากับดูแลกิจการ 
14.นางสาวเบญจวรรณ รักวงษ ผูอํานวยการฝายบริหารสํานักงาน
15.นายธีรศักด์ิ  ธาราวร ผูชวยผูอํานวยการฝายทรัพยากรบุคคล
16.นางสาวปวีณา  พูนพัฒนสุข กรรมการบริหารความเสี่ยง และผูชวยผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน 

กรรมการผูมีอํานาจลงนาม 

 กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท คือ นายพิชญ โพธารามิก  นายโสรัชย อัศวะประภา  นายนวมินทร ประสพเนตร  
นายซัง โด ลี กรรมการสองในสี่คนลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท 
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14) รายช่ือผูถือหุน 10 อันดับแรก ท่ีปรากฎในสมุดจดทะเบียนผูถอืหุน ณ วันท่ี 25 พฤศจิกายน 2556 ซึ่งเปนวันปดสมุด
ทะเบียนผูถอืหุนลาสุด สรุปไดดังนี้ 

ลําดับ รายช่ือผูถือหุน จํานวนหุน (หุน) สัดสวน % 
1. นายพิชญ โพธารามิก 1,006,124,900 71.87%
2. นายโสรชัย อัศวะประภา 32,500,000 2.32%
3. นายทวีฉัตร  จุฬางกูร 14,492,800 1.04%
4. นายนวมินทร  ประสพเนตร 10,000,000 0.71%
5. MR. SANG DO LEE 8,500,000 0.61%
6. นายปราโมทย  พสวงศ 7,747,300 0.55%
7. นายคมศักด์ิ วัฒนาศรโีรจน 5,425,000 0.39%
8. QUAM SECURITIES COMPANY LIMITED A/C CLIENT 5,000,000 0.36%
9. นายธีรพงศ  จันศิร ิ 4,500,000 0.32%
10. นายอนุชิต ฤกษสมบูรณดี 4,300,000 0.31%

               รวมผูถือหุนใหญ 10 อันดับแรกของบริษัทฯ 1,098,590,000 78.47%
                ผูถอืหุนรายยอยอืน่ๆ 301,410,000 21.53%

รวม 1,400,000,000 100.00%

ท่ีมา : บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 
 

15) ภาระหน้ีสิน  
15.1 ยอดรวมตราสารหน้ีท่ีออกจําหนายแลวและยังท่ีมิไดออกจําหนาย 

 -ไมมี- 
 

15.2 ยอดรวมของเงินกูท่ีมีกําหนดระยะเวลา โดยระบุภาระการนําสินทรัพยวางเปนหลักประกัน 

 -ไมมี- 
 

15.3 ยอดรวมหน้ีสินประเภทอื่น รวมท้ังเงินเบิกเกินบัญชี โดยระบุถึงภาระการนําสินทรัพยเปนหลักประกัน 
หนวย : ลานบาท 

ประเภทหน้ีสิน จํานวนเงิน ณ วนัท่ี       
31 ธันวาคม 2556 

หลักประกัน 

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น 199.65 -ไมมี- 
หนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงิน 31.47 -ไมมี- 
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 2.32 -ไมมี- 
สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 23.99 -ไมมี- 
หนี้สินไมหมุนเวียน 5.74 -ไมมี- 
รวม 263.17  
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15.4 หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนในภายหนา  
ในป 2556 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีจํานวนเงินข้ันตํ่าท่ีตองจายในอนาคตท้ังสิ้นภายใตสัญญาเชาดําเนินงานและ
สัญญาบริการ ดังนี้ 

หนวย : บาท 
ระยะเวลาการชําระ จํานวนเงิน 

ภายใน 1 ป 69,192,223
มากกวา 1 ป 57,423,044

 
16) คดีหรือขอเรียกรองท่ีมีสาระสําคัญซึ่งอยูระหวางดําเนินการ 

  ณ วันท่ี 19 กุมภาพันธ 2557 บริษัทฯ และบริษัทยอย ไมมีขอพิพาททางกฎหมายท่ีคดีอาจมีผลกระทบดานลบตอสินทรัพย
ของบริษัทฯ และบริษัทยอย ท่ีมีจํานวนสูงกวารอยละ 5.0 ของสวนของผูถือหุน 
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17) ผลประโยชนหรือรายการที่เกีย่วของกันระหวางบริษัทกับกรรมการ ผูบริหารและผูถือหุนทั้งทางตรงและทางออมตั้งแตรอยละ 10 ขึ้นไป 

สรุปรายละเอียดรายการระหวางกันของบริษัทฯ และบริษัทยอยกบับุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนที่เกิดขึ้นในป  2556 

บริษัทฯ และบริษัทยอยมีการทํารายการระหวางกันกับบุคคลและนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ซึ่งสามารถสรุปความสัมพันธ ไดดังนี ้ 

บริษัทที่เกี่ยวของ ความสัมพันธ 
1. บริษัทในกลุมบรษิัท จัสมิน อนิเตอรเนชัน่แนล 

จํากัด (มหาชน) (“JAS”) 
- JAS กับบริษัทมีผูถือหุนใหญรวมกัน คือ นายพิชญ โพธารามิก ซึ่งถอืหุนในบริษัท รอยละ 71.87 และถือหุนใน JAS รอยละ 25.84  

- บริษัท ทริปเปลที บรอดแบนด จํากัด (มหาชน) 
(“TTTBB”) 

- TTTBB ประกอบธุรกิจใหบริการวงจรเชื่อมตอความเร็วสูง สําหรับใหบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง 
- TTTBB และบริษัทฯ มีกรรมการรวมกัน คือ นายพิชญ โพธารามิก โดยเปนกรรมการผูมีอํานาจลงนามใน TTTBB และบริษัทฯ 
- TTTBB ถือหุนโดยบริษัท อคิวเมนท จํากัด รอยละ 99.20 โดย  ACU เปนบริษัทยอยที่ถือหุนโดย JAS รอยละ 100.00 

- บริษัท ทริปเปลที อินเทอรเน็ต จํากัด 
(“TTTI”) 

- TTTI  ประกอบธุรกิจใหบริการอินเทอรเน็ตครบวงจร 
- TTTI และบริษัทฯ มีกรรมการรวมกัน คือ นายพิชญ โพธารามิก โดยเปนกรรมการผูมีอํานาจลงนามใน TTTI และบริษัทฯ 
- TTTI ถือหุนโดย TTTBB รอยละ 99.93 โดย TTTBB ถือหุนโดย ACU รอยละ 99.20 โดย ACU เปนบริษัทยอยที่ถือหุนโดย JAS  
รอยละ 100.00  

- บริษัท จสัเทล เนท็เวิรค จํากัด (“JASTEL”) - JASTEL ประกอบธุรกิจใหบริการวงจรเชา และบริการรับ-สงขอมูลภายในประเทศและระหวางประเทศ  
- JASTEL กับบริษัทฯ มีกรรมการรวมกัน คือ นายพิชญ โพธารามิกโดยเปนกรรมการผูมีอํานาจลงนามใน JASTEL และบริษัทฯ  
- JASTEL ถือหุนโดย บริษัท จัสมิน ซับมารีน เทเลคอมมิวนิเคชั่นส จํากัด (“JSTC”) รอยละ 100.00 โดยที่ JSTC ถือหุนโดย JAS  
รอยละ 100.00  

- บริษัท อคิวเมนท จํากัด (“ACU”) - ACU  ประกอบธุรกิจใหบริการการสื่อสารไรสาย (Wireless Communication Services)  
- ACU และบริษัทฯ มีกรรมการรวมกัน คือ นายพิชญ โพธารามิก โดยเปนกรรมการผูมีอํานาจลงนามใน ACU และบริษัทฯ  
- ACU ถือหุนโดย JAS รอยละ 100.00  

- บริษัท พรีเมียม แอสเซท จํากัด (“PA”) - PA ประกอบธุรกิจใหเชาพื้นที่ในอาคารสํานักงาน จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล ทาวเวอร และใหบริการที่เกี่ยวเนื่อง 
- PA และบริษัทมีกรรมการรวมกัน คือ นายพิชญ โพธารามิก โดยเปนกรรมการผูมีอํานาจลงนามใน PA และบริษัทฯ  
- PA ถือหุนโดย ACU และ JSTC รอยละ 53.85  และรอยละ 46.15  ตามลําดับ โดย ACU และ JSTC ถือหุนโดย JAS รอยละ 100.00  
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บริษัทที่เกี่ยวของ ความสัมพันธ 
- บริษัท จสัมิน อินเตอรเน็ต จํากัด (“JINET”) - JINET ประกอบธุรกิจใหบริการดานอินเทอรเน็ตในรูปแบบตางๆ เชน การใหบริการอินเทอรเน็ตรายบุคคล (Individual) บริการอินเทอรเน็ต

สําหรับลูกคาองคกร (Corporate) บริการ Broadband Internet (ADSL) ฯลฯ 
- JINET กับบริษัทฯ มีกรรมการรวมกัน คือ นายพิชญ โพธารามิก โดย เปนกรรมการผูมีอํานาจลงนามใน JINET และบริษัทฯ  
- JINET ถือหุนโดย JAS รอยละ 98.30  

2. บริษัท โตโยตา พีเอส เอ็นเตอรไพรซ จาํกัด 
       (“TOYOTA PS”) 

- TOYOTA PS  ประกอบธุรกิจศูนยบริการรถยนตโตโยตา 
- TOYOTA PS และบริษัทฯ มีกรรมการรวมกัน คือ นายโสรัชย อัศวะประภา โดยเปนกรรมการผูมีอํานาจลงนามใน TOYOTA PS  และ  
บริษัทฯ รวมทั้งนายโสรัชย อัศวะประภา เปนผูถือหุนใหญใน TOYOTA PS  โดยถือหุนรอยละ 49.99  

3. บริษัท กรนีสตาร เอ็นไวรอนเมนท จํากัด (“GS”) - GS ประกอบธุรกิจรับซื้อวัสดุที่ใชแลว และแปรสภาพวัสดุที่ใชแลวโดยผานกรรมวิธีเพื่อนํากลับมาใชใหม 
- GS และบริษัทฯ มีผูถือหุนและกรรมการรวมกัน คือ นายนวมินทร ประสพเนตร เปนกรรมการผูมีอํานาจลงนามใน GS และบริษัทฯ รวมทั้ง
นายนวมินทร ประสพเนตร เปนผูถือหุนใหญใน GS โดยถือหุนรอยละ 59.96  

4. บริษัท มีเดีย เชคเกอร จํากัด (“MS”) - MS ประกอบธุรกิจจําหนายสื่อโฆษณากลางแจง ผานจอ Shaker Screen ยานสยามสแควร 
- MS และบริษัทฯ มีกรรมการรวมกัน คือ นายเกรียงศักดิ์ เธียรนุกุล ซึ่งเปนกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ และยังเปน
กรรมการและกรรมการผูจัดการ และกรรมการผูมีอํานาจลงนามใน MS รวมทั้งถือหุนใน MS รอยละ 10.00  
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บริษัทฯ และบริษัทยอยมีรายการระหวางกนั โดยเปนไปตามลักษณะการประกอบธุรกจิปกติ และมีเงื่อนไขทางการคาที่เปนธรรม  ดังนี ้

1. รายการธุรกิจปกติและมีเงื่อนไขการคาโดยทั่วไป 

บริษัทที่เกี่ยวของ ลักษณะรายการระหวางกัน 
จํานวนเงิน (ลานบาท)

ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2556

ความจําเปนและความเหมาะสมของรายการระหวางกัน /
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1.บริษัท ทริปเปลที บรอดแบนด จํากัด 
(มหาชน) 

รายไดจากการขายและใหบริการ 
บริษัทฯ ใหบริการสงขอความสั้นใหแกลูกคาของ TTTBB 
(Corporate SMS) ตามจํานวนและหมายเลขที่ใหบริการ 

 
4.60 

 
 

การใหบริการสงขอความสั้นดังกลาวเปนรายการธุรกิจปกติ 
เชนเดียวกับการใหบริการแกลูกคาองคกรรายอื่น โดยที่บริษัทฯ  
มีความพรอมดานบุคลากร อุปกรณ และความชํานาญในการ
ใหบริการ ตลอดจนมี  การคิดราคาเทียบเคียงไดกับที่เรียกเก็บจาก
ลูกคารายอื่น ดังนั้นจึงเห็นวาการทํารายการมีความสมเหตุสมผล
และมีราคายุติธรรม 

 ตนทุนและคาใชจาย 
Mono Travel จายคาบริการโทรศัพทพื้นฐานใหแก 
TTTBB เพื่อดําเนินธุรกิจใหบริการสํารองที่พัก ซึ่ง TTTBB 
มีเลขหมายโทรศัพท พื้นฐานใหบริการ กําหนดอัตรา
คาบริการเปนรายเดือนตามที่ตกลงกัน

 
0.17 การที่ Mono Travel ใชบริการระบบโทรศัพทพื้นฐานดังกลาว เปน

รายการธุรกิจปกติ และอัตราการคาบริการเปนอัตราตลาด จึงเห็นวา
การทํารายการมีความสมเหตุสมผลและมีราคายุติธรรม 

2.บริษัท ทริปเปลที อนิเทอรเน็ต จํากัด 
 
 
 
 
 
 
 

รายไดจากการขายและใหบริการ 
- บริษัทฯ  Mono Gen และ Mono Production ใหบริการ
สื่อโฆษณาบนเว็บไซต นิตยสาร และเคเบิลทีวีแก TTTI 

- Mono Film ใหบริการลิขสิทธิ์ภาพยนตรแก TTTI  

 
24.01 

 
0.31 

 

การใหบริการสื่อโฆษณา และใหบริการใชลิขสิทธิ์ภาพยนตรดังกลาว
เปนรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ Mono Gen  Mono Production 
และ Mono Film เพื่อเปนชองทางในการโปรโมทบริการของ TTTI  
โดยมีการคิดราคาเชนเดียวกับการใหบริการแกลูกคารายอื่นทั่วไป 
ดังนั้นจึงเห็นวาการทํารายการมีความสมเหตุสมผลและมีราคา
ยุติธรรม 
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บริษัทที่เกี่ยวของ ลักษณะรายการระหวางกัน 
จํานวนเงิน (ลานบาท)

ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2556

ความจําเปนและความเหมาะสมของรายการระหวางกัน /
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 - บริษัทฯ ใหบริการสงขอความสั้นใหแกลูกคาของ TTTI 
(Corporate SMS) ตามจํานวนและหมายเลขที่ใหบริการ 

 

0.00
 

การใหบริการสงขอความสั้นดังกลาวเปนรายการธุรกิจปกติ 
เชนเดียวกับการใหบริการแกลูกคาองคกรรายอื่น โดยที่บริษัทฯ  
มีความพรอมดานบุคลากร อุปกรณ และความชํานาญในการ
ใหบริการ ตลอดจนมีการคิดราคาเทียบเคียงไดกับที่เรียกเก็บจาก
ลูกคารายอื่น ดังนั้นจึงเห็นวาการทํารายการมีความสมเหตุสมผล
และมีราคายุติธรรม 
 

 - Mono Travel จัดทํารายการสงเสริมการขายรวมกับ 
TTTI  โดยใหสวนลดคาที่พักกับลูกคา 3BB โดย TTTI 
จะเปนผูรับผิดชอบสวนลดคาที่พักตามจริง 

0.05 การใหบริการจองหองพักเปนรายการธุรกิจปกติเชนเดียวกับการ
ใหบริการแกลูกคาองคกรรายอื่น  และอัตราคาบริการเปนอัตรา
ตลาด จึงเห็นวา  การทํารายการมีความสมเหตุสมผลและมีราคา
ยุติธรรม 

 ตนทุนและคาใชจาย 
- บริษัทฯ Mono Info และMono Production จายคาเชา
พื้นที่วางเครื่องเซิรฟเวอร (Co-Location)  
 

 
8.89 

 
การเชาพื้นที่วางเครื่องเซิรฟเวอรดังกลาว เปนรายการธุรกิจปกติ โดย 
TTTI เปนผูใหบริการอินเตอรเน็ตครบวงจร ที่มีความพรอมดาน
ระบบ และอุปกรณตางๆ (Infrastructure) โดยราคาคาบริการเปน
ราคาตลาด ดังนั้นจึงเห็นวาการทํารายการมีความสมเหตุสมผลและมี
ราคายุติธรรม 
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บริษัทที่เกี่ยวของ ลักษณะรายการระหวางกัน 
จํานวนเงิน (ลานบาท)

ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2556

ความจําเปนและความเหมาะสมของรายการระหวางกัน /
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 - บริษัทฯ Mono Gen, Mono Production และ Mono Info 
โดยมีคาใชจายที่เกี่ยวโยงกันใหแก TTTI  ดังนี้ 
1) คาใชสัญญาณอินเตอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อใชใน

ธุรกิจสื่อทีวี, ธุรกิจสื่ออินเตอรเน็ต และธุรกิจบริการ
เสริมบนโทรศัพทเคลื่อนที่  

2) คาใชสัญญาณอินเตอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อใชใน
สํานักงาน  

 

13.68 การใชบริการสัญญาณอินเตอรเน็ตความเร็วสูงดังกลาว เปนรายการ
ธุรกิจปกติ โดย TTTI เปนผูใหบริการอินเตอรเน็ตครบวงจร ที่มี
ความพรอมดานระบบ และอุปกรณตางๆ (Infrastructure) รวมทั้ง
มีสํานักงานตั้งอยูภายในอาคารเดียวกัน ทําใหมีความสะดวกในการ
ดูแล และการประหยัดคาใชจายในการเดินทาง ประกอบกับอัตรา
คาบริการเทียบเคียงไดกับราคาบริการของผูประกอบการรายอื่น 
ดังนั้นจึงเห็นวาการทํารายการมีความสมเหตุสมผลและมีราคา
ยุติธรรม 

 - บริษัทฯ และ Mono Gen จายคาบริการโทรศัพทพื้นฐาน
ใหแก TTTI เพื่อดําเนินธุรกิจโดยบริษัทใชเลขหมายเพื่อ
งาน Call center และ Mono Gen ใชบริการเลขหมาย
เพื่องานสื่อสารที่เกี่ยวของกับงานสํานักงาน  

1.09
 

การใชบริการโทรศัพทพื้นฐานดังกลาว เปนรายการธุรกิจปกติ และ
อัตราการคาบริการเปนอัตราตลาดและเทียบเคียงไดกับการใช
บริการของผูประกอบการภายนอกอื่นๆ จึงเห็นวาการทํารายการมี
ความสมเหตุสมผลและมีราคายุติธรรม 

3.บริษัท จสัเทล เน็ทเวิรค จํากดั ตนทุนและคาใชจาย 
- บริษัทฯ จายคาใชบริการโครงขายโทรคมนาคมใหแก 

JASTEL เพื่อเชื่อมโครงขายจากอาคารจัสมิน ถึง 
DTAC (รังสิต)  

 
0.81 

 
การใชบริการโครงขายโทรคมนาคมดังกลาวเปนรายการธุรกิจปกติ 
โดย JASTEL เปนผูใหบริการรับสงขอมูลผานเคเบิลใยแกว (Fiber 
Optic) ที่มีความพรอมดานระบบ และอุปกรณเชื่อมโครงขายตางๆ 
โดยราคาคาบริการใกลเคียงกับอัตราคาบริการที่กลุมบริษัท  
จายใหแกผูใหบริการรายอื่นที่ใหบริการในลักษณะเดียวกัน ดังนั้น
จึงเห็นวาการทํารายการมีความสมเหตุสมผลและมีราคายุติธรรม 
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บริษัทที่เกี่ยวของ ลักษณะรายการระหวางกัน 
จํานวนเงิน (ลานบาท)

ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2556

ความจําเปนและความเหมาะสมของรายการระหวางกัน /
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 - บริษัทฯ และ Mono Info จายคาเชาพื้นที่วางเครื่อง
เซิรฟเวอร (Co-Location) ใหแก JASTEL  

 

0.75 คาเชาพื้นที่วางเครื่องเซิรฟเวอรดังกลาวเปนรายการธุรกิจปกติ โดย 
JASTEL เปนผูใหบริการอินเตอรเน็ตครบวงจร มีระบบ และ
อุปกรณตางๆ (Infrastructure) และมีบริการใหเชาพื้นที่วางเครื่อง
เซิรฟเวอรซึ่งเปนหองที่มีลักษณะเฉพาะใหแกบริษัทฯ โดยราคา
คาบริการเปนราคาตลาด ดังนั้นจึงเห็นวาการทํารายการมีความ
สมเหตุสมผลและมีราคายุติธรรม 

4.บริษัท อคิวเมนท จาํกัด รายไดจากการขายและใหบริการ 
- บริษัทฯ ใหบริการสงขอความสั้นใหแกลูกคาของ ACU 

(Corporate SMS) ตามจํานวนและหมายเลขที่
ใหบริการ  

 
0.01 การใหบริการสงขอความสั้นดังกลาวเปนรายการธุรกิจปกติ 

เชนเดียวกับการใหบริการแกลูกคาองคกรรายอื่น โดยที่บริษัทฯ  
มีความพรอม ดานบุคลากร อุปกรณ และความชํานาญในการ
ใหบริการ ตลอดจนมีการคิดราคาเทียบเคียงไดกับลูกคารายอื่น 
ดังนั้นจึงเห็นวาการทํารายการมีความสมเหตุสมผลและมีราคา
ยุติธรรม 

 

- บริ ษัทฯ  ได รับสวนแบ งค าบริการ ซื้อขายชั่ ว โมง
อินเตอรเน็ตไรสายความเร็วสูง “Spider Hotspot” ผาน
โทรศัพทมือถือใหแกลูกคา ACU โดยเปนการแบง
รายไดค าบริการดวยอัตราสวนแบงตามสัญญาที่  
ตกลงกัน 

1.05
 รายการดังกลาวเปนรายการธุรกิจปกติ โดยเปนสวนแบงรายได  

ที่บริษัทฯ ควรไดรับตามอัตราที่กําหนดในสัญญาที่ตกลงกัน ดังนั้น
จึงเห็นวาการทํารายการมีความเหมาะสม 

 

5.บริษัท พรีเมียม แอสเซท จํากัด ตนทุนและคาใชจาย 
- บริษัทฯ  Mono Gen, Mono travel, Mono Info, 

Mono Ent, Mono Film และMono Production จาย
คาใชจายอาคาร เชน คาไฟฟา, คารักษาความปลอดภัย
, คาบริการที่จอดรถ ซึ่งเปนการจายตามสัญญา  
 

 
12.57 การใหบริการของกลุมบริษัทดังกลาวเปนรายการปกติของกลุม

บริษัทฯ โดย PA เปนเจาของอาคารจัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล  
ทาวเวอร และเรียกเก็บคาบริการดังกลาวเปนไปตามมาตรฐาน
เดียวกับผู เชารายอื่น ดังนั้นจึงเห็นวาการทํารายการมีความ
สมเหตุสมผลและมีราคายุติธรรม 
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บริษัทที่เกี่ยวของ ลักษณะรายการระหวางกัน 
จํานวนเงิน (ลานบาท)

ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2556

ความจําเปนและความเหมาะสมของรายการระหวางกัน /
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

6.บริษัท จสัมิน อินเตอรเนต็ จาํกดั รายไดจากการขายและใหบริการ 
- บริษัทฯ ใหบริการสงขอความสั้นใหแกลูกคาของ 

JINET (Corporate SMS) ตามจํานวนและหมายเลขที่
ใหบริการ 

 

 
0.56 

 
การใหบริการสงขอความสั้นดังกลาวเปนรายการธุรกิจปกติ 
เชนเดียวกับการใหบริการแกลูกคาองคกรรายอื่น และบริษัทฯ  
มีความพรอมดานบุคลากร อุปกรณ และความชํานาญในการ
ใหบริการ ตลอดจนมีการคิดราคาเทียบเคียงไดกับที่เรียกเก็บจาก
ลูกคารายอื่น ดังนั้นจึงเห็นวาการทํารายการมีความสมเหตุสมผล
และมีราคายุติธรรม 
 

 ตนทุนและคาใชจาย 
- บริษัทฯ จายคาบริการ Internet Corporate leased line 

ใหแก JINET  
 

 
0.18 คาบริการ Internet Corporate leased line ดังกลาวเปนรายการ

ธุรกิจปกติ โดย JINET เปนผูใหบริการอินเตอรเน็ตครบวงจร ที่มี
ความพรอมดานระบบ และอุปกรณตางๆ (Infrastructure) โดย
ราคาคาบริการเปนราคาตลาด ดังนั้นจึงเห็นวาการทํารายการมี
ความสมเหตุสมผลและมีราคายุติธรรม 

7. บริษัท โตโยตา พีเอส เอน็เตอรไพรซ จาํกัด 
 

ตนทุนและคาใชจาย 
- บริษัทฯ Mono Gen และ Mono Ent จายคาซอมแซม

บํารุงรักษา ตรวจ เช็คสภาพเครื่องยนตของยานพาหนะ
ที่ใชในการดําเนินงานของบริษัทฯ Mono Gen และ 
Mono Ent  

 
 

0.28 
 
 

รายการดังกลาวเปนรายการคาใชจายปกติ และมีอัตราคาบริการ
เทากับราคาตลาด ดังนั้นจึงเห็นวาการทํารายการมีความ
สมเหตุสมผลและมีราคายุติธรรม 

 
 - บริษัทฯ ซื้อรถยนตโตโยตาวีโก จํานวน 3 คัน เพื่อเปน

รางวัลในการจัดกิจกรรมของกลุมธุรกิจบริการเสริม  
บนโทรศัพทเคลื่อนที่ 

1.93
 

รายการดังกลาวเปนกิจกรรมทางการตลาดเพื่อสงเสริมการขายของ
บริษัทฯ และราคาซื้อรถยนตเปนราคาตลาด ดังนั้นจึงเห็นวาการ  
ทํารายการมีความสมเหตุสมผลและมีราคายุติธรรม 
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บริษัทที่เกี่ยวของ ลักษณะรายการระหวางกัน 
จํานวนเงิน (ลานบาท)

ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2556

ความจําเปนและความเหมาะสมของรายการระหวางกัน /
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

8.กลุมบริษัท JAS ไดแก TTTBB,  TTTI, 
JINET, JASTEL, ACU, PA 

 

รายไดจากการขายและใหบริการ 
กลุมบริษัทฯ JAS ใหเงินสนับสนุน (Sponsor) ในการจัด
งานกิจกรรมทางการตลาด ใหแก Mono Gen และ Mono 
Ent ตามที่ตกลงในสัญญา 

 
1.76 รายการดังกลาวเปนรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ เพื่อ

เปนชองทางในการประชาสัมพันธ และโปรโมทกิจกรรมของงาน 
โดยมีการคิดราคาเชนเดียวกับการใหบริการแกลูกคารายอื่น ดังนั้น
จึงเห็นวาการทํารายการมีความสมเหตุสมผลและมีราคายุติธรรม 

9.บริษัท กรนีสตาร เอน็ไวรอนเมนท จาํกัด รายไดจากการขายและใหบริการ 
- Mono Gen มีรายไดจากการจําหนายหนังสือเกาใน

ลักษณะการขายเปนเศษกระดาษเพื่อนําไปทําลาย โดย
ราคาขายสูงกวาราคาที่ Mono Gen จําหนายใหแกคูคา
รายอื่นและไมต่ํากวาราคาตลาด

 
1.28 

 
รายการ ดังกล าว เปนรายการธุ รกิ จปกติ  รายการ มีความ
สมเหตุสมผลและมีราคายุติธรรม 
 

10.บริษัท มีเดีย เชคเกอร จํากัด รายไดจากการขายและใหบริการ 
-     บริษัทฯ ใหบริการสื่อโฆษณาเว็บ Mthai และเว็บ
เย็นตาโฟดอทคอม      

 
0.33 

 
 

การใหบริการสื่อโฆษณาดังกลาวเปนรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ 
เพื่อเปนชองทางในการโปรโมทบริการของ MSHAKER โดยมีการ
คิดราคาเชนเดียวกับการใหบริการแกลูกคารายอื่นทั่วไป ดังนั้นจึง
เห็นวาการทํารายการมีความสมเหตุสมผลและมีราคายุติธรรม 

 -     บริษัทฯ ใหบริการดูแลระบบเว็บไซด
 

0.32
 

การใหบริการดูแลระบบเว็บไซดดังกลาวเปนรายการธุรกิจปกติของ
บริษัทฯ โดยมีการคิดราคาเชนเดียวกับการใหบริการแกลูกคา  
รายอื่นทั่วไป ดังนั้นจึงเห็นวาการทํารายการมีความสมเหตุสมผล
และมีราคายุติธรรม 

 ตนทุนและคาใชจาย 
- บริษัทฯ และ Mono Ent จายคาใชสื่อโฆษณากลางแจง 

(สื่อทีวีบริเวณเซนเตอรพอยทสยามแสควร) เพื่อ
ประชาสัมพันธเว็บไซตและมิวสิควีดีโอ 

 

 
0.85 

 
รายการ ดังกล า ว เปนรายการค า ใช จ ายปกติ  เ พื่อ โฆษณา
ประชาสัมพันธเว็บไซดเอ็มไทย และศิลปนนักรอง ซึ่งอัตรา
คาบริการเปนตามมาตรฐานเดียวกับผูใชบริการรายอื่น ดังนั้นจึง
เห็นวาการทํารายการมีความสมเหตุสมผลและมีราคายุติธรรม 
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2. รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ 

บริษัทที่เกี่ยวของ ลักษณะรายการระหวางกัน 

จํานวนเงิน      (ลาน
บาท) 

ณ 31 ธันวาคม 
2556 

ความจําเปนและความเหมาะสมของรายการระหวางกัน /
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. บริษัท โตโยตา พีเอส เอน็เตอรไพรซ จาํกัด 
 

สินทรัพย 
ซื้อยานพาหนะ ประเภท รถกระบะ 

 
0.49 

 
รายการดังกลาวเปนรายการคาใชจายปกติ และมีอัตราคาบริการ
เทากับราคาตลาด ดังนั้นจึงเห็นวาการทํารายการมีความ
สมเหตุสมผลและมีราคายุติธรรม 

2.บริษัท พรีเมียม แอสเซท จํากัด เชาพื้นที่ 
- บริษัทฯ Mono Gen, Mono Production และ Mono 

Info จายคาเชาพื้นที่เพื่อเปนที่ตั้งสํานักงานของกลุม
บริษัท  

 

 
30.44 

 
รายการดังกลาวสนับสนุนธุรกิจปกติของกลุมบริษัทฯ โดย PA เปน
เจาของอาคารจัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล ทาวเวอรบริการใหเชา
พื้นที่ อัตราคาเชาและคาบริการเปนตามมาตรฐานเดียวกับผูเชา  
รายอื่น ดังนั้นจึงเห็นวาการทํารายการมีความสมเหตุสมผลและ  
มีราคายุติธรรม 
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18) สรุปสาระของสญัญาท่ีสําคัญๆ ของบริษัทฯ ในชวง 2 ปท่ีผานมา  

18.1 สัญญาเชา 
บริษัทฯ และบริษัทยอยทําสัญญาเชาพ้ืนท่ีอาคารเพ่ือใชเปนท่ีต้ังสํานักงานใหญ โดยทําสัญญาเชาบริษัท พรีเมียม แอสเซท 

จํากัด ซ่ึงเปนนิติบุคคลท่ีเกี่ยวของกับบริษัท โดยมีรายละเอียดของสัญญาเชา ดังนี้ 

 คูสัญญา สถานที่เชา 
ระยะเวลาการเชา พ้ืนที่ 

จํานวนปที่เชา วันเร่ิม
สัญญา 

วันสิ้นสุดสัญญา (ตร.ม.)

1. บริษัท พรีเมียม แอสเซท จํากัด  ช้ัน 5 หอง 502 3 ป 1 ก.ย. 56 31 ส.ค. 59 91
2. บริษัท พรีเมียม แอสเซท จํากัด  ช้ัน 5 หอง 511 3 ป 1 ก.ย. 56 31 ส.ค. 59 119
3. บริษัท พรีเมียม แอสเซท จํากัด  ช้ัน 5 หอง 512 3 ป 1 ก.ย. 56 31 ส.ค. 59 119
4. บริษัท พรีเมียม แอสเซท จํากัด  ช้ัน 5 หอง 510 3 ป 15 มิ.ย. 54 14 มิ.ย. 57 94
5. บริษัท พรีเมียม แอสเซท จํากัด  ช้ัน 5 หอง 501 3 ป 1 ต.ค. 54 30 ก.ย. 57 98
6. บริษัท พรีเมียม แอสเซท จํากัด  ช้ัน 5 หอง 509 3 ป 1 ต.ค. 54 30 ก.ย. 57 119
7. บริษัท พรีเมียม แอสเซท จํากัด  ช้ัน 5 หอง 508 3 ป 1 ต.ค. 54 30 ก.ย. 57 138
8. บริษัท พรีเมียม แอสเซท จํากัด  ช้ัน 5 หอง 517 3 ป 1 ก.ย. 56 31 ส.ค. 59 35
9. บริษัท พรีเมียม แอสเซท จํากัด  ช้ัน 5 หอง 505 3 ป 1 ม.ค. 57 31 ธ.ค. 59 100
10. บริษัท พรีเมียม แอสเซท จํากัด  ช้ัน 5 หอง 513 3 ป 1 ม.ค. 57 31 ธ.ค. 59 106
11. บริษัท พรีเมียม แอสเซท จํากัด  ช้ัน 5 หอง 507 3 ป 1 ก.พ. 57 31 ม.ค. 60 40
12. บริษัท พรีเมียม แอสเซท จํากัด  ช้ัน 11 3 ป 1 ก.ย. 56 31 ส.ค. 59 1,417
13. บริษัท พรีเมียม แอสเซท จํากัด  ช้ัน 14 หอง 1401A 3 ป 1 ต.ค. 56 30 ก.ย. 59 118
14. บริษัท พรีเมียม แอสเซท จํากัด  ช้ัน 14 หอง 1401B 2 ป 1 พ.ย. 55 31 ต.ค. 57 169
15. บริษัท พรีเมียม แอสเซท จํากัด  ช้ัน 14 หอง 1404B 3 ป 1 ก.ค. 54 30 มิ.ย. 57 110
16. บริษัท พรีเมียม แอสเซท จํากัด  ช้ัน 14 หอง 1401C 1 ป 9 เดือน 1 พ.ย. 55 31 ก.ค. 57 98
17. บริษัท พรีเมียม แอสเซท จํากัด  ช้ัน 16 9 เดือน 1 ก.ย. 56 31 พ.ค. 57 1,417
18. บริษัท พรีเมียม แอสเซท จํากัด  ช้ัน 17 3 ป 1 มี.ค. 54 28 ก.พ. 57 1,417
19. บริษัท พรีเมียม แอสเซท จํากัด  ช้ัน 31 3 ป 1 ม.ค. 57 31 ธ.ค. 59 1,788
20. บริษัท พรีเมียม แอสเซท จํากัด  ช้ัน R2 หอง R201 3 ป 1 ธ.ค. 56 30 พ.ย. 59 342
21. บริษัท พรีเมียม แอสเซท จํากัด  ช้ัน R2 หอง R202 3 ป 1 ต.ค. 56 30 ก.ย. 59 60
22. บริษัท พรีเมียม แอสเซท จํากัด  ช้ัน PG หอง 1 2 ป 1 ม.ค. 56 31 ธ.ค. 57 80
23. บริษัท พรีเมียม แอสเซท จํากัด  ช้ัน P1 หอง 1 2 ป 1 ก.พ. 55 31 ม.ค. 57 21
24. บริษัท พรีเมียม แอสเซท จํากัด  ช้ัน P3 หอง 2 2 ป 1 ส.ค. 55 31 ก.ค. 57 21
25. บริษัท พรีเมียม แอสเซท จํากัด  ช้ัน P5 หอง 9 2 ป 1 เม.ย. 55 31 มี.ค. 57 12
26. บริษัท พรีเมียม แอสเซท จํากัด  ช้ัน P5 หอง 7 2 ป 1 มิ.ย. 55 31 พ.ค. 57 15
27. บริษัท พรีเมียม แอสเซท จํากัด  ช้ัน P8 หอง 15 2 ป 1 ส.ค. 55 31 ก.ค. 57 11
28. บริษัท พรีเมียม แอสเซท จํากัด  ช้ัน P9 หอง 18 2 ป 6 มี.ค. 55 5 มี.ค. 57 21
29. บริษัท พรีเมียม แอสเซท จํากัด  ช้ัน P9 หอง 20 2 ป 6 มี.ค. 55 5 มี.ค. 57 11
30. บริษัท พรีเมียม แอสเซท จํากัด  ช้ัน P9 หอง 19 2 ป 6 มี.ค. 55 5 มี.ค. 57 11
31. บริษัท พรีเมียม แอสเซท จํากัด  ช้ันดาดฟาติดตั้งจานดาวเทียม 3 ป 15 มี.ค. 56 14 มี.ค. 59 -
32. บริษัท พรีเมียม แอสเซท จํากัด  พื้นที่ปดปายหนาอาคาร 3 ป 1 มี.ค. 56 28 ก.พ. 59 -
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18.2 สัญญาใหบริการกับผูใหบริการโทรศัพทเคล่ือนที ่

(1) สัญญากับ บริษัท แอดวานซอินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) (ตอมาบริษัท แอดวานซอินโฟร เซอรวสิ จํากัด 
(มหาชน) โอนสิทธิรับเงินใหแก บริษัท ไมโมเทค จํากัด) 

สัญญา รายละเอียดบริการ ระยะเวลาสัญญา 
สัญญาใหบริการเสริม
ประเภท SMS WAP 
MMS และ VOICE 

ใหบริการขอมูลสารสนเทศแกลูกคา
โทรศัพทเคลื่อนท่ีของ AIS  

เริ่ม 1 มิถุนายน 2553 โดยสัญญามีระยะเวลา 1 ป ท้ังนี้ 
หากท้ัง 2 ฝายไมมีเจตนาจะยกเลิกสัญญา ใหสัญญามีผล
ใชไดอัตโนมัติตอไปอีกทุกๆ 1 ป 

สัญญาใหบรกิารเสริม
ประเภท  
Calling Melody 

ใหบริการดาวนโหลดเพลงเพ่ือมาเปน
เสียงสัญญาณรอสาย 

เริ่ม 1 กรกฎาคม 2553 โดยสัญญามีระยะเวลา 1 ป 
ท้ั งนี้  หากท้ัง  2  ฝ ายไม มี เจตนาจะยกเลิกสัญญา 
ใหสัญญามีผลใชไดอัตโนมัติตอไปอีกทุกๆ 1 ป 

สัญญาใหบริการ SMS  บริการรับสงขอความ (SMS: Short 
Message Service) ผานเครือขาย
โทรศัพทเคลื่อนท่ีของ AIS 

เริ่ม 1 เมษายน 2554 โดยสัญญามีระยะเวลา 1 ป ท้ังนี้ 
หากท้ัง 2 ฝายไมมีเจตนาจะยกเลิกสัญญา ใหสัญญามีผล
ใชไดอัตโนมัติตอไปอีกทุกๆ 6 เดือน 

(2) สัญญากับ บริษัท โทเท่ิล แอคเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) 
สัญญา รายละเอียดบริการ ระยะเวลาสัญญา 

สัญญาใหบรกิารขอมูล  
(Content Provider 
Access Agreement) 

ใหบริการขอมูลสารสนเทศแกลูกคา
โทรศัพทเคลื่อนท่ีของ DTAC 

เริ่ม 1 มิถุนายน 2550 โดยสัญญามีระยะเวลา 2 ป ท้ังนี้ 
หากท้ัง 2 ฝายไมมีเจตนาจะยกเลิกสัญญา ใหสัญญามีผล
ใชไดอัตโนมัติตอไปอีกทุกๆ 1 ป 

สัญญาใหบรกิารขอมูล
ทางเสียงดวยโทรศัพท 
(AUDIOTEX) 

ใหบริการขอมูลดวยเสียงทางโทรศพัท
ผานโครงขายโทรศัพทเคลื่อนท่ีของ
ดีแทคโดยใชเลขหมาย 1900-xxx-xxx 

เริ่ม 1 มิถุนายน 2548 โดยสัญญามีระยะเวลา 1 ป ท้ังนี้ 
หากท้ัง 2 ฝายไมมีเจตนาจะยกเลิกสัญญา ใหสัญญามีผล
ใชไดอัตโนมัติตอไปอีกทุกๆ 1 ป 

สัญญาใหบรกิาร SMS  บริการรับสงขอความ (SMS: Short 
Message Service) ผานเครือขาย
โทรศัพทเคลื่อนท่ีของ DTAC 

เริ่ม 1 กรกฎาคม 2555 โดยสัญญามีระยะเวลา 1 ป 
ท้ั งนี้  หากท้ัง  2  ฝ ายไม มี เจตนาจะยกเลิกสัญญา 
ใหสัญญามีผลใชไดอัตโนมัติตอไปอีกทุกๆ 1 ป 

(3) สัญญากับ บริษัท ทีเอ ออเร็นจ จํากัด (ปจจุบันคือ บริษัท ทรู มูฟ จํากัด) 
สัญญา รายละเอียดบริการ ระยะเวลาสัญญา 

สัญญาใหบรกิารขอมูล
ทางเสียงดวยโทรศัพท 
(AUDIOTEX) 

ใหบริการขอมูลดวยเสียงทางโทรศัพท
ผานโครงขายโทรศัพทเคลื่อนท่ีของ ทรู
โดยใชเลขหมาย 1900-xxx-xxx 

เริ่ม 23 มกราคม 2547 โดยสัญญามีระยะเวลา 1 ป 
ท้ั งนี้  หาก ท้ัง  2  ฝ ายไม มี เจตนาจะยกเลิกสัญญา 
ใหสัญญามีผลใชไดอัตโนมัติตอไปอีกทุกๆ 1 ป 

สัญญาใหบรกิารขอมูล
ทางโทรศัพทเคลือ่นท่ี 

ใหบริการขอมูลสารสนเทศแกลูกคา
โทรศัพทเคลื่อนท่ีของ True Move 

เริ่ม 20 มิถุนายน 2546 โดยสัญญามีระยะเวลา 1 ป ท้ังนี้ 
หากท้ัง 2 ฝายไมมีเจตนาจะยกเลิกสัญญา ใหสัญญามีผล
ใชไดอัตโนมัติตอไปอีกทุกๆ 1 ป 
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(4) สัญญากับ บริษัท เรียลมูฟ จํากดั 
สัญญา รายละเอียดบริการ ระยะเวลาสัญญา 
สัญญาใหบรกิารขอมูล
ทางโทรศัพท 

ใหบริการขอมูลสารสนเทศแกลูกคาท่ีใช
บริการโทรศัพทเคลื่อนท่ีของเรียลมูฟ 

เริ่ม 1 มกราคม 2555 โดยสัญญามีระยะเวลา 1 ป ท้ังนี้ 
หากท้ัง 2 ฝายไมมีเจตนาจะยกเลิกสัญญา ใหสัญญามีผล
ใชไดอัตโนมัติตอไปอีกทุกๆ 1 ป 

(5) สัญญากับ บริษัท ทศท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 
สัญญา รายละเอียดบริการ ระยะเวลาสัญญา 

สัญญาใหบรกิารขอมูล
ทางเสียงดวยโทรศัพท 
(AUDIOTEX) 

ใหบริการขอมูลดวยเสียงทางโทรศัพท
ผานเลขหมาย 1900-xxx-xxx 

เริ่ม 11 กันยายน 2546 ถึง 11 กันยายน 2561 มี  
อายุสัญญา 15 ป 

(6) สัญญากับผูใหบริการในประเทศอินโดนีเซีย  

สัญญา รายละเอียดบริการ ระยะเวลาสัญญา 
สัญญาใหความรวมมือ
ทางธรุกิจกับ PT 
Indosat Tbk. 

ใหบริการเสริมบนโทรศัพทเคลื่อนท่ี เริ่มวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2554 โดยสัญญามีระยะเวลา 1 ป 
และสามารถตออายุไดตามความตกลงรวมกัน 

สัญญาใหความรวมมือ
ทางธรุกิจกับ PT 
Telekomunikasi 
Selular 

ใหบริการเสริมบนโทรศัพทเคลื่อนท่ี เริ่มวันท่ี 1 พฤษภาคม 2554 โดยสัญญามีระยะเวลา 1 ป 
และสามารถตออายุไดตามความตกลงรวมกัน 

สัญญาใหความรวมมือ
ทางธรุกิจกับ PT 
Triyakom 

ใหบริการข อ มูลแก คู สัญญา เ พ่ือให
คูสัญญานําไปใชใหบริการผูบริโภค 

เริ่มวันท่ี 8 มีนาคม 2553 โดยสัญญามีระยะเวลา 1 ป 
ท้ั งนี้  หากท้ัง  2  ฝ ายไม มี เจตนาจะยกเลิกสัญญา 
ใหสัญญามีผลใชไดอัตโนมัติตอไปอีกทุกๆ 1 ป 

(7) สัญญากับผูใหบริการในประเทศเกาหล ี 

สัญญา รายละเอียดบริการ ระยะเวลาสัญญา 
Pictorials / Video 
contents supply 
contract กับ Earlysoft 
Co., Ltd. 

ใหบริการข อ มูลแก คู สัญญา เ พ่ือให
คูสัญญานําไปใชใหบริการผูบริโภค 

เริ่มวันท่ี 9 กันยายน 2554 และสิ้นสุดวันท่ี 9 กันยายน 
2555 ท้ังนี้ หากท้ัง 2 ฝายไมมีเจตนาจะยกเลิกสัญญา 
ใหสัญญามีผลใชไดอัตโนมัติตอไปอีกคราวละ 1 เดือน 
จนกวาจะมีการบอกเลิกสัญญา 

สัญญาใหความรวมมือ
ทางธรุกิจกับ SK 
Telecom Co., Ltd. 

ใหบริการข อ มูลแก คู สัญญา เ พ่ือให
คูสัญญานําไปใชใหบริการผูบริโภค 

เริ่มวันท่ี 14 ตุลาคม 2554 โดยสัญญามีระยะเวลา 1 ป 
ท้ังนี้ หากท้ัง 2 ฝายไมมีเจตนาจะยกเลิกสัญญา ให
สัญญามีผลใชไดอัตโนมัติตอไปอีกทุกๆ 1 ป 

Content Supply 
Agreement กับ KT 
Hitel Co., Ltd. 

ใหบริการข อ มูลแก คู สัญญา เ พ่ือให
คูสัญญานําไปใชใหบริการผูบริโภค 

เริ่มวันท่ี 1 มกราคม 2555 และสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
2555 ท้ังนี้ หากท้ัง 2 ฝายไมมีเจตนาจะยกเลิกสัญญา 
ใหสัญญามีผลใชไดอัตโนมัติตอไปอีกคราวละ 3 เดือน 
จนกวาจะมีการบอกเลิกสัญญา 
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(8) สัญญากับผูใหบริการในประเทศเวียดนาม 

สัญญา รายละเอียดบริการ ระยะเวลาสัญญา 
สัญญาใหความรวมมือ
ทางธรุกิจกับ Viettel 
Telecom Co., Ltd 

ใหบริการเสริมบนโทรศัพทเคลื่อนท่ี เริ่มวันท่ี 26 กรกฎาคม 2556 และสิ้นสุดวันท่ี 25 
กรกฎาคม 2557 โดยสัญญามีระยะเวลา 1 ป  ท้ังนี้ หาก
ท้ัง 2 ฝายมีเจตนาตออายุสัญญาจะตองลงนามในสัญญา
ในสัญญาฉบับใหม 

สัญญาใหความรวมมือ
ทางธรุกิจกับ Violet 
Communication 
Corporation 
(“VIOLET CORP”) 

ใหบริการข อ มูลแก คู สัญญา เ พ่ือให
คูสัญญานําไปใชใหบริการผูบริโภค 

เริ่มวันท่ี 23  กันยายน 2556 โดยสัญญามีระยะเวลา 1 
ป ท้ังนี้ หากทั้ง 2 ฝายไมมีเจตนาจะยกเลิกสัญญา 
ใหสัญญามีผลใชไดอัตโนมัติตอไปอีกทุกๆ 1 ป 

 
18.3 สัญญาอ่ืนๆ 

(1) สัญญาออกอากาศทีวีดาวเทียม 

สัญญา รายละเอียดบริการ ระยะเวลาสัญญา 
สัญญาใชบริการชองสัญญาณ
ดาวเทียมกับ บมจ. ไทยคม  

เพ่ือใชออกอากาศรายการทีวีผาน
ดาวเทียมภายใตชองสัญญาณ          
KU-Band, C-Band  

เริ่ ม วัน ท่ี  1 สิ งหาคม  2556 และสิ้นสุด วัน ท่ี  28 
กุมภาพันธ 2558 คูสัญญาสามารถตออายุไดตามความ
ตกลงรวมกัน  

สัญญาคาใหบริการโครงขาย
สําหรับกจิการท่ีไมใชคลื่น
ความถี่ (MUX) กับบจก. ทีซี 
บรอดคาสต้ิง 

เพ่ือใชเปนโครงขายในการกระจาย
สัญญาณ 

เริ่ ม วัน ท่ี  1 สิ งหาคม  2556 และสิ้นสุด วัน ท่ี  28 
กุมภาพันธ 2558 คูสัญญาสามารถตออายุไดตามความ
ตกลงรวมกัน  

 

(2) ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน 
ใบอนุญาต รายละเอียดบริการ ระยะเวลาสัญญา 

ใบอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน ชอ
งอลัวร ชาแนลกบั
คณะกรรมการกจิการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน และ
กิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 

เพ่ือใหบริการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศนชองรายการอลัวร ชาแนล 

เริ่มวันท่ี 25 มีนาคม 2556 และสิ้นสุดวันท่ี 24 มีนาคม 
2557 โดยการย่ืนคําขออนุญาตใหมในกรณีท่ีใบอนุญาต
สิ้นอายุ หากไมปรากฏวาเคยละเมิดเงื่อนไขการอนุญาต
การใหบริการกิจการกระจายเสียงจะไดรับใบอนุญาต
ใหมท่ีมีอายุไมเกิน 14 ป 

ใบอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศนชอง
ซาส เนต็เวิรคกับคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสยีง กจิการ
โทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ 

เพ่ือใหบริการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศนชองรายการซาส เน็ตเวิรค 

เริ่มวันท่ี 25 มีนาคม 2556 และสิน้สุดวันท่ี 24 มีนาคม 
2557 โดยการยืน่คําขออนุญาตใหมในกรณีท่ีใบอนุญาต
สิ้นอายุ หากไมปรากฏวาเคยละเมิดเงื่อนไขการอนญุาต
การใหบริการกจิการกระจายเสียงจะไดรับใบอนุญาต
ใหมท่ีมีอายุไมเกนิ 14 ป 

 



สิ่งท่ีสงมาดวย 7 
 

 
-59- 

(3) สัญญากรมธรรมประกันภัยทรัพยสิน 

ประเภท
กรมธรรม 

บริษัท
ประกัน ทรัพยสินท่ีเอาประกันภัย ทุนประกัน 

(ลานบาท)
ระยะเวลา
ประกันภัย ผูเอาประกันภัย 

กรมธรรม
ประกันความ
เสี่ยงภัย
ทรัพยสิน 

บมจ. 
กรุงเทพ
ประกันภัย 

เฟอรนิเจอร สิ่งตกแตงติดต้ังตรงึตราสวน
ตอเติมตางๆ อุปกรณเครื่องมือเครื่องใช 
สํานักงาน เครือ่งใชไฟฟาตางๆ 
คอมพิวเตอรแมขาย(SERVER) 
คอมพิวเตอรพรอมอุปกรณ รวมถงึ
ทรัพยสินอื่นๆทุกชนิดท่ีเปนของผูเอา
ประกันภัยท่ีใชสาํหรับประกอบกิจการ

124.17 28 ธ.ค. 2556 -
28 ธ.ค. 2557 

บมจ.โมโน 
เทคโนโลยี และ/
หรือบริษัทยอย 

 
19) แบบหนังสอืมอบฉันทะ   

ปรากฏตามสิ่งท่ีสงมาดวย 10 

 
20) กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ท่ีเปนผูรับมอบฉนัทะจากผูถือหุนในการใชสิทธิออกเสยีงแทน 

1. นางพรรณ ีวรวุฒจิงสถิต        ตําแหนง   กรรมการอสิระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
2.  นายปรีชา ลีละศิธร               ตําแหนง  กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ  
                                                      และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
3.  นายเกรียงศักด์ิ เธียรนุกลุ       ตําแหนง  กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ  
     และกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีสงมาดวย 5 

 
21) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทท่ีมีตอสารสนเทศในเอกสารท่ีสงใหผูถือหุน 

 คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบในขอมูลท่ีระบุในสารสนเทศนี้  ในการนี้ กรรมการผูมีอํานาจกระทําการแทนบริษัทฯ 
ไดแก นายนวมินทร ประสพเนตร และนายซัง โด ลี ไดตรวจทานขอมูลในสารสนเทศนี้แลวอยางระมัดระวัง และขอรับรองวาไมมี
ขอความอันเปนเท็จ และไมไดมีการละเวนขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ ซ่ึงจําเปนตองมี หรือตองระบุในสารสนเทศนี้ตลอดจนไมมี
ขอความท่ีกอใหเกิดความเขาใจผิด 

 

 

 

 

...................................................... ...................................................... 
(นายนวมินทร ประสพเนตร)

กรรมการ 
(นายซัง โด ลี) 
กรรมการ 
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กรณีการประมูลและได้มาซึ่งใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่  
เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลของบริษัทย่อย   

(บริษัท โมโน บรอดคาซท์ จ ากัด) 

 

 

 

ของ 
 
 

 
 

บริษัท โมโน เทคโนโลย ีจ ากัด (มหาชน)  
 
 
 
 
 

จัดท าโดย 
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วันที่ 17 มีนาคม 2557 

เรื่อง ความเห็นทีป่รึกษาทางการเงินอิสระต่อการได้มาซึ่งสินทรัพย์   
 ของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) 

เรียน คณะกรรมการและผู้ถือหุ้น 
 บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) 

 
ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โมโน เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 19 

กุมภาพันธ์ 2557 ได้มีมติอนุมัติให้น าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อให้สัตยาบันการประมูลและได้มาซึ่ง

ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ1 หมวดหมู่ทั่วไป

แบบความคมชัดปกติ (SD)2 (“ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่” หรือ “ใบอนุญาตฯ”) จากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) และการให้สัตยาบันการด าเนินการใดๆ ที่จ าเป็นและ
เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติตามเงื่อนไขก่อนรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่  (“เงื่อนไขก่อนรับใบอนุญาต”) ของบริษัท 

โมโน บรอดคาซท์ จ ากัด (“MB”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ถือหุ้นโดยบริษัทร้อยละ 99.993 ที่ได้เข้าร่วมและเป็นผู้ชนะการประมูล
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ จัดโดย กสทช. เมื่อวันที่  26 ธันวาคม 2556 ซึ่งปรากฏตามหนังสือของ กสทช. เลขที่ สทช 
4006/945 ลงวันที่ 10 มกราคม 2557 รับรองว่า MB เป็นผู้ชนะการประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ จ านวน 1 ช่อง โดย
เสนอราคาสูงสุดเป็นล าดับที่ 6 ในราคาประมูล 2,250 ล้านบาท 

ในการนี้ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามเงื่อนไขก่อนรับใบอนุญาต เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2557 MB จึงได้เข้าท าสัญญาเช่า
ใช้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ ประเภทที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล  ประเภทมาตรฐานความคมชัดปกติ 
(“สัญญาเช่าใช้บริการโครงข่ายโทรทัศน์”) กับ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (“ททบ.”) เพื่อใช้บริการส่งสัญญาณโทรทัศน์

                                                           
1 ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ เป็นการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถี่ที่
ผู้ใช้บริการสามารถรับชมได้เป็นการทั่วไปโดยไม่ก าหนดเงื่อนไขในการรับบริการทั้งหมด มีพื้นที่ให้บริการครอบคลุมทุกภาคของ
ประเทศ 

2 มาตรฐานความคมชัดแบบปกติ (Standard Definition - SD) ตามประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคส าหรับการให้บริการ
โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ก าหนดให้มีความละเอียด 720X576 แบบ interlace (576i) ที่มีอัตราเฟรม (frame rate) 25 ภาพ
ต่อวินาที และอัตราส่วนภาพ (aspect ratio) 16:9 และ 4:3 

3 บริษัทถือหุ้น MB ทางอ้อม ผ่านการถือหุ้นของบริษัท โมโน โปรดักชั่น จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ถือหุ้นโดยบริษัทร้อยละ 99.99 
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ผ่านบริการโครงข่ายของ ททบ. เพื่อแพร่ภาพออกอากาศไปยังพื้นที่ต่างๆ ของประเทศไทย โดยมีค่าธรรมเนียมการใช้บริการ 
โครงข่ายส าหรับช่องรายการดังกล่าวในระยะเวลา 14 ปี 5 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2571) 
เป็นมูลค่ารวม 816.56 ล้านบาท นอกจากนี้ MB ได้คาดการณ์เบื้องต้นว่าจะต้องมีการลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง
กับการผลิตรายการและการให้บริการโทรทัศน์ ได้แก่ การลงทุนในสถานที่ สตูดิโอ และจัดซื้ออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
เพื่อให้สามารถประกอบกิจการและให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นมูลค่ารวมประมาณ 120 
ล้านบาท 

ทั้งนี้ การเข้าท ารายการได้มาซึ่งใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ การท าสัญญาเช่าใช้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ซึ่งเป็น
การปฏิบัติตามเง่ือนไขก่อนรับใบอนุญาต รวมทั้งการลงทุนในสถานที่ สตูดิโอ และจัดซื้ออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีมูลค่ารวม
ทั้งสิ้น 3,186.56 ล้านบาท ถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยส าคัญตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ .
20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการท ารายการที่มีนัยส าคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) เรื่อง  การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจด
ทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม (รวมเรียกว่า “ประกาศการได้มาหรือ
จ าหน่ายไป”) โดยมีขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนเท่ากับร้อยละ 94.95 ของมูลค่าสินทรัพย์รวม
ของบริษัทและบริษัทย่อย โดยค านวณจากงบการเงินรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และเมื่อนับรวมขนาด
รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ระหว่าง 6 เดือนย้อนหลัง จะมีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 104.38 ถือเป็นรายการได้มาซึ่ง
สินทรัพย์ประเภทที่ 4  โดยมีขนาดรายการสูงกว่าร้อยละ 100 เข้าข่ายเป็นรายการจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อม 
(Backdoor Listing) ตามประกาศเรือ่งการได้มาหรือจ าหน่ายไป  

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากรายการดังกล่าวมีลักษณะครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับการยกเว้นการยื่นค าขอให้รับ
หลักทรัพย์ใหม่ ได้แก ่

1. ธุรกิจทีวีดิจิตอลที่บริษัทได้มามีลักษณะของธุรกิจที่คล้ายคลึงหรือเสริมกันและกันกับธุรกิจของบริษัทจด
ทะเบียนในปัจจุบัน 

2. บริษัทจดทะเบียนไม่มีนโยบายจะเปลีย่นแปลงที่ส าคญัในธุรกจิหลักของบริษัท 

3. กลุ่มบริษัทจดทะเบียนอันเป็นผลจากการได้มาซึ่งสินทรัพย์มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะจดทะเบียนกับตลาด
หลักทรัพย์ 

4. ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญในคณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนและในอ านาจการควบคุม
บริษัทหรือผู้ถอืหุ้นทีม่ีอ านาจของบริษัทจดทะเบียน 

อนึ่ง การเข้าร่วมประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ และการด าเนินการใดๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องดังกล่าว ได้รับ
การอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2556 แล้ว แต่เนื่องจากเป็นลักษณะการ
ประมูลแข่งขันกับบุคคลหลายรายเพื่อให้ได้มาซึ่งใบอนุญาตดังกล่าว หากมีการเปิดเผยวงเงินประมูลหรือรายละเอียดอื่นที่
เกี่ยวข้องให้แก่บุคคลภายนอกทราบล่วงหน้า อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการประมูลได้ ซึ่งการเข้าร่วมประมูลเพื่อให้ได้มา
ซึ่งใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ จาก กสทช. สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2556 การเข้าท าสัญญาเช่าใช้บริการโครงข่าย
โทรทัศน์ กับ ททบ. เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2557 และการช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ งวดที่  1 ให้แก่ 
กสทช. เป็นจ านวนเงิน 339 ล้านบาท เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 (ผู้ชนะการประมูลต้องช าระค่าธรรมเนียม งวดที่ 1 
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ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการเป็นผู้ชนะการประมูลจาก กสทช.) ซึ่งก าหนดการดังกล่าวได้เกิดขึ้นก่อนที่ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทอนุมัติการเข้าท ารายการ  

ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่จัดท ารายงานและเปิดเผยสารสนเทศการเข้าท ารายการต่อตลาดหลักทรัพย์ และจัดให้มี
การประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือขอสัตยาบันในการเข้าท ารายการดังกล่าว ซึ่งบริษัทจะน าเสนอการเข้าท ารายการดังกล่าวข้างต้นต่อที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2557 ในวันที่ 11 เมษายน 2557 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องให้สัตยาบันด้วยคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือ
หุ้นที่มีส่วนได้เสีย และไม่ต้องยื่นค าขอพิจารณาให้รับหลักทรัพย์ใหม่ต่อตลาดหลักทรัพย์ อย่างไรก็ตาม รายการดังกล่าวไม่
เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 และประกาศตลาดหลักทรัพย์ 
เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 

ทั้งนี้ ในหนังสือนัดประชุมที่ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นก าหนดให้บริษัทต้องน าส่งความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
เกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้ (1) ความสมเหตุสมผลและประโยชน์ของรายการต่อบริษัทจดทะเบียน (2) ความเป็นธรรมของราคา 
และเงื่อนไขของรายการ (3)  ผู้ถือหุ้นควรลงมติเห็นด้วยหรือไม่กับรายการ พร้อมเหตุผลประกอบ ทั้งนี้ บริษัทได้แต่งตั้ง
บริษัท แอดไวเซอรี่ พลัส จ ากัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (“ที่ปรึกษาทางการเงิน”) ในการท าหน้าที่ให้ความเห็นแก่ผู้
ถือหุ้นของบริษัทต่อการเข้าท ารายการดังกล่าว 

ในการพิจารณาเพื่อให้ความเห็นดังกล่าว ที่ปรึกษาทางการเงินได้ศึกษาข้อมูลและเอกสารที่ได้รับจากบริ ษัท
รวมทั้งข้อมูลที่เปิดเผยโดยทั่วไป เช่น มติคณะกรรมการบริษัท และสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการท ารายการ รายงานของ
ผู้สอบบัญชี งบการเงิน ประมาณการทางการเงินและสมมติฐานที่เกี่ยวข้อง ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจทีวีดิจิตอล สัญญาเช่าใช้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ 
และเอกสารอื่นๆ ที่ได้รับจากบริษัท รวมทั้งจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารของบริษัท ตลอดจนการประเมินภาวะอุตสาหกรรม
และปัจจัยทางเศรษฐกิจต่างๆ ที่เก่ียวข้อง เพื่อเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์และให้ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินในครั้งนี ้

ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินตั้งอยู่บนสมมติฐานว่าข้อมูลและเอกสารทั้งหมดที่ได้รับจากบริษัท รวมทั้งจาก
การสัมภาษณ์ผู้บริหารของบริษัทมีความเป็นจริง ถูกต้อง และครบถ้วน และไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขภายหลังจาก
ที่ที่ปรึกษาทางการเงินได้รับแล้ว ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินไม่สามารถรับรองหรือรับประกันความถูกต้องหรือความสมบูรณ์
ของข้อมูลที่ได้รับจากบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินได้พิจารณาจากสภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ
และข้อมูลที่เกิดขึ้นในขณะท าการศึกษาเท่านั้น หากปัจจัยดังกล่าวข้างต้นมีการเปลี่ยนแปลงจากปัจจุบันอย่างมีนัยส าคัญ 
อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อบริษัท และการท ารายการของบริษัทในครั้งนี้ ตลอดจนอาจท าให้ความเห็นของที่
ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งรวมถึงประมาณการทางการเงินและการวิเคราะห์กระแสเงินสดสุทธิของธุรกิจทีวีดิจิตอลของ MB 
เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส าคัญ และกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นได้  ดังนั้นการให้ความเห็นของที่ปรึกษาทางการ
เงินจึงไม่อาจยืนยันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอย่างมีนัยส าคัญต่อบริษัทในภายหน้าได้ ทั้งนี้ ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงิน
สรุปได้ดังนี้ 
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ข้อมูลสรุป (Executive Summary) 

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 ได้มีมติอนุมัติให้น าเสนอต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อให้สัตยาบันการประมูลและได้มาซึ่งใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่จาก  กสทช. และการให้
สัตยาบันการด าเนินการใดๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติตามเงื่อนไขก่อนรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
ของ MB ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ที่ได้เข้าร่วมและเป็นผู้ชนะการประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ เมื่อวันที่  26 ธันวาคม 2556 
ซึ่งปรากฏตามหนังสือของ กสทช. ลงวันที่ 10 มกราคม 2557 รับรองว่า MB เป็นผู้ชนะการประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลื่น
ความถี่ จ านวน 1 ช่อง โดยเสนอราคาสูงสุดเป็นล าดับที่ 6 ในราคาประมูล 2,250 ล้านบาท 

ในการนี้ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามเงื่อนไขก่อนรับใบอนุญาต เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2557 MB จึงได้เข้าท าสัญญาเช่า
ใช้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ กับ ททบ. โดยมีค่าธรรมเนียมการใช้บริการโครงข่ายส าหรับช่องรายการดังกล่าวในระยะเวลา 
14 ปี 5 เดือน เป็นมูลค่ารวม 816.56 ล้านบาท นอกจากนี้ MB ได้คาดการณ์เบื้องต้นว่าจะต้องมีการลงทุนเพิ่มเติมใน
ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการผลิตรายการและการให้บริการโทรทัศน์ ได้แก่ การลงทุนในสถานที่ สตูดิโอ และจัดซื้ออุปกรณ์
ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น เพื่อให้สามารถประกอบกิจการและให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็น
มูลค่ารวมประมาณ 120 ล้านบาท 

ทั้งนี้ การเข้าท ารายการได้มาซึ่งใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ การเข้าท าสัญญาเช่าใช้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ซึ่ง
เป็นการปฏิบัติตามเง่ือนไขก่อนรับใบอนุญาต รวมทั้งการลงทุนในสถานที่ สตูดิโอ และจัดซื้ออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีมูลค่า
รวมทั้งสิ้น 3,186.56 ล้านบาท ถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ โดยมีขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบ
แทนเท่ากับร้อยละ 94.95 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทและบริษัทย่อย โดยค านวณจากงบการเงินรวมของบริษัท ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และเมื่อนับรวมขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ระหว่าง 6 เดือนย้อนหลัง จะมีขนาดรายการรวม
เท่ากับร้อยละ 104.38 ถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 4 โดยมีขนาดรายการสูงกว่าร้อยละ 100 เข้าข่ายเป็น
รายการจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อม (Backdoor Listing) ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจ าหน่ายไป แต่
เนื่องจากรายการดังกล่าวมีลักษณะครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับการยกเว้นการยื่นค าขอให้รับหลักทรัพย์ใหม่ทุกประการ  

อย่างไรก็ตาม การเข้าท ารายการในครั้งนี้ มีลักษณะเป็นการประมูลแข่งขันกับบุคคลหลายรายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ซึ่งหากมีการเปิดเผยวงเงินประมูลหรือรายละเอียดที่ส าคัญอื่นให้ทราบล่วงหน้า อาจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อการประมูลได้ MB จึงได้ด าเนินการก่อนที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจะอนุมัติการเข้าท ารายการ ซึ่งที่ประชุม
คณะกรรมการของบริษัทได้มีมติอนุมัติการเข้าท ารายการดังกล่าวในเบื้องต้น  โดยจะขอสัตยาบันการเข้าท ารายการต่อที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2557 ในวันที่ 11 เมษายน 2557 ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องให้สัตยาบันด้วยคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือ
หุ้นที่มีส่วนได้เสีย และไม่ต้องยื่นค าขอพิจารณาให้รับหลักทรัพย์ใหม่ต่อตลาดหลักทรัพย์  

การเข้าร่วมประมูลและการได้มาซึ่งใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ของ MB เป็นโอกาสที่ดีของบริษัทจากการด าเนิน
ธุรกิจสื่อและให้บริการข้อมูล (Media and Content Business) ที่มีความเชี่ยวชาญในการผลิต สร้างสรรค์ข้อมูลเนื้อหา 
(Content) ความบันเทิงในหลากหลายรูปแบบ และมีความแข็งแกร่งในสื่อดิจิตอลเป็นทุนเดิม สามารถน าธุรกิจที่มีอยู่จาก
การน าคอนเทนต์ต่างๆ เช่น ข่าว ลิขสิทธิ์เพลง ภาพยนตร์ ศิลปินในสังกัด มาพัฒนาต่อยอดการเข้าสู่ธุรกิจฟรีทีวีในระบบ
ดิจิตอลได้เป็นอย่างดี สอดคล้องกับนโยบายของกลุ่มบริษัทที่ต้องการขยายธุรกิจประเภทที่มีความเกี่ ยวเนื่องสามารถ
สนับสนุนซึ่งกันและกันภายในกลุ่มได้อย่างครบวงจร 
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ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทมีประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจมาเป็นระยะเวลานานกว่า 10 ปี มีจุดแข็งเป็นผู้ให้บริการข้อมูล
และคอนเทนต์ โดยมีประสบการณ์ด้านการผลิตและสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ประเภทบันเทิง ช่องซ่าส์ เน็ทเวิร์ค (Zaa 
Network) แพร่ภาพออกอากาศผ่านทีวีดาวเทียมในระบบ C-Band KU-Band เคเบิลทีวี สมาร์ทโฟน และอินเทอร์เน็ต ตลอด 
24 ชั่วโมง โดยบริษัทยังคงแผนงานออกอากาศช่องซ่าส์เน็ตเวิร์คบนช่องทีวีดาวเทียมควบคู่กับช่องทีวีดิจิตอล (ช่อง Mono 
TV) ต่อไป  

นอกจากนี้  กลุ่มบริษัทมีความพร้อมด้านเทคโนโลยี  จากการด า เนินธุรกิจหลักด้านบริการเสริมบน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ บนพื้นฐานของการน าเทคโนโลยีมาใช้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม และการน าเสนอข้อมูล
ในรูปแบบสื่อดิจิตอลต่างๆ เพื่อสร้างความสะดวกสบายและความง่ายต่อการใช้งานให้กับลูกค้า ซึ่งบริษัทมีแนวคิดที่จะ
น าเอาเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบันและการศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อน ามาพัฒนาธุรกิจทีวีดิจิตอลให้มีความทันสมัยและ
สร้างประสบการณ์การรับชมที่แปลกใหม่ให้กับผู้ชม 

บริษัทจะได้ประโยชน์จากการเข้าท ารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในครั้งนี้ ได้แก่ มีฐานลูกค้าเพิ่มขึ้นและกระจายไป
ในธุรกิจสื่อทีวีมากขึ้น เพิ่มศักยภาพในการหารายได้จากธุรกิจสื่อโทรทัศน์ และศักยภาพในการแข่งขันจากความพร้อมและ
ความเชี่ยวชาญในธุรกิจที่มีอยู่เดิม มีการใช้ทรัพยากรและสินทรัพย์ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์เพิ่มขึ้น เพิ่มโอกาสในการขยาย
ฐานลูกค้าหรือรายได้จากทุกแพลตฟอร์ม สร้างมูลค่าเพิ่ม และผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว ตลอดจนมีชื่อเสียง
และภาพลักษณ์ของผู้ให้บริการสื่อโทรทัศน์ในระดับประเทศ  

อย่างไรก็ตาม การเข้าท ารายการในครั้งนี้มีผลกระทบและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัท ได้แก่ มีความเสี่ยงจาก
ผลขาดทุนในช่วงแรกของการลงทุน ซึ่งตามประมาณการทางการเงินในปีแรกของการด าเนินงาน (ปี 2557) MB จะมีผล
ขาดทุนจากการด าเนินงานจ านวน 173 ล้านบาท (รายละเอียดพิจารณาได้จากข้อ 4.1 ความเป็นธรรมของราคา) และมีความ
เสี่ยงจากผลตอบแทนการลงทุนที่อาจจะไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ และอาจกระทบต่อผลการด าเนินงานโดยรวมของ
บริษัทและเงินปันผลที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับในอนาคตได้ รวมทั้งมีสภาพคล่องทางการเงินที่ลดลง มีหนี้สินและค่าใช้จ่าย
ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นจากการกู้ยืมเงินจ านวนมากเพื่อใช้ในการลงทุน   

 นอกจากนี้ บริษัทมีความเสี่ยงจากการไม่ได้รับสัตยาบันจากผู้ถือหุ้นในการเข้าท ารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่ได้
ด าเนินการไปแล้ว ซึ่งจะมีผลให้ MB ไม่สามารถด าเนินกิจการตามใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ที่ได้รับต่อไป และถือว่าผิด
สัญญาต่อ กสทช. โดยไม่สามารถเรียกคืนค่าธรรมเนียมใบอนุญาตที่ได้ช าระไปแล้ว (งวดที่ 1) และมีหน้าที่ต้องช าระ
ค่าธรรมเนียมส่วนที่เหลือให้ครบถ้วนตามภาระผูกพันของหนังสือค้ าประกันที่ได้วางไว้กับ กสทช . ซึ่งจะมีผลให้ต้อง
สูญเสียเงินค่าใบอนุญาตเท่ากับจ านวนที่ประมูลได้ (2,250 ล้านบาท) ตลอดจนอาจถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายอื่นๆ ด้วย และ
ในส่วนของสัญญาเช่าใช้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ อาจต้องถูกริบหลักประกันสัญญา และรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายอื่นๆ
ให้แก ่ททบ. เช่น ค่าเครื่องส่ง เสาอากาศ และอุปกรณ์อื่นๆ ที่ ททบ. ด าเนินการติดตั้งไปแล้ว ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการ
เตรียมการให้บริการโครงข่าย ค่าขาดประโยชน์ที่ ททบ. ควรจะได้จากค่าบริการในแต่ละเดือนจนกว่า ททบ. จะหาผู้ขอใช้
บริการรายใหม่ได้ เป็นต้น แต่ทั้งนี้ ททบ. ต้องพิสูจน์ให้ศาลเห็นถึงความเสียหายที่ตนได้รับ โดย ททบ.จะมีสิทธิได้รับ
ค่าเสียหายไม่เกินกว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง 

ในด้านความเพียงพอของแหล่งเงินที่ใช้ในการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในครั้งนี้  จ านวนรวมทั้งสิ้น 3,186.56 ล้านบาท 
MB จะใช้แหล่งเงินทุนจากเงินสดที่มีในปัจจุบัน และที่จะเพิ่มขึ้นจากการด าเนินธุรกิจในอนาคต รวมทั้งจากการกู้ยืมเงิน
ระยะยาวจากธนาคารพาณิชย์ นอกจากนี้ หากมีความจ าเป็นอื่นใด บริษัทสามารถให้การสนับสนุนทางการเงินแก่ MB ใน
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ฐานะที่เป็นบริษัทย่อย ถือหุ้นโดยบริษัทร้อยละ 99.99 เพื่อการให้การเข้าท ารายการในครั้งนี้ประสบผลส าเร็จ ซึ่งที่ปรึกษา
ทางการเงินมีความเห็นว่า MB มีแหล่งเงินทุนเพียงพอในการเข้าท ารายการในครั้งนี้ 

ในการพิจารณาถึงความเหมาะสมของราคาที่จะเข้าท ารายการในครั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินได้ท าการวิเคราะห์
เปรียบเทียบเงินลงทุนที่ใช้ส าหรับธุรกิจทีวีดิจิตอล กับกระแสเงินสดทั้งหมดที่จะได้รับจากการลงทุนดังกล่าว จากประมาณ
การกระแสเงินสดจากการด าเนินธุรกิจของ MB ในระยะเวลา 15 ปี ซึ่งค านวณได้มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ (Net 
Present Value) เท่ากับ 6,713 ล้านบาท อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (Internal Rate of Return) ร้อยละ 33.18 ต่อปี และ
ระยะเวลาคืนทุน (Payback period)  6.31 ปี โดยผลตอบแทนการลงทุนที่ได้ดังกล่าว สูงกว่าต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยของ
โครงการลงทุน  (WACC) ที่เท่ากับร้อยละ 7.81 ต่อปี (ค านวณโดยสัดส่วนโครงสร้างเงินทุนที่มาจากเงินกู้ยืมและทุนที่
เท่ากับ 3:1 ตามวงเงินที่ได้รับจากธนาคารในปัจจุบัน) และสูงกว่า WACC ที่เท่ากับร้อยละ 8.44 - 15.93 (ค านวณจากสัดส่วน
โครงสร้างเงินทุนที่ผันแปรในแต่ละปีตามประมาณการทางการเงินในปี 2557 - 2572) อีกทั้งยังสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
ของโครงการที่เท่ากับร้อยละ 6.375 ซึ่งเป็นผลตอบแทนอยู่ในระดับที่ดี 

นอกจากนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินมีความเห็นว่า เงื่อนไขในการเข้าท ารายการมีความเป็นธรรม และไม่ท าให้บริษัท
เสียประโยชน์ โดยเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ เป็นเงื่อนไขที่ก าหนดตามประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ส าหรับการให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล และประกาศอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่ผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ทุกรายต้องถือปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน ตลอดจนเงื่อนไขของ
สัญญาเช่าใช้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ ซึ่งรวมถึงการก าหนดอัตราค่าใช้บริการ การลดหรือการเปลี่ยนแปลงค่าใช้บริการใน
อนาคตที่อาจเกิดขึ้นได้ตามค่าเงินเฟ้อหรือตามความเห็นชอบของ กสทช. มีความเป็นธรรม และเท่าเทียมกันทุกราย 

จากที่กล่าวมาข้างต้น ที่ปรึกษาทางการเงินมีความเห็นว่า ผู้ถือหุ้นจะได้รับประโยชน์จากการเข้าท ารายการในครั้ง
นี้ ประกอบกับการท ารายการมีความสมเหตุสมผล ราคาและเงื่อนไขของรายการมีความยุติธรรม ดังนั้น ผู้ถือหุ้นควรลงมติ
ให้สัตยาบันในการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในครั้งนี ้ 

การพิจารณาให้หรือไม่ให้สัตยาบันต่อการเข้าท ารายการในครั้งนี้ ผู้ถือหุ้นของบริษัทสามารถพิจารณาได้จาก
เหตุผลและความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ การตัดสินใจสุดท้ายขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ถือหุ้นเป็น
ส าคัญ 
 

1. ลักษณะและรายละเอียดของรายการ 

1.1 ประเภทและขนาดของรายการ 

ตามที่ MB ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ประสงค์จะเข้าด าเนินกิจการและให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล 
(“ธุรกิจทีวีดิจิตอล”) โดยเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2556  MB ได้เข้าร่วมและเป็นผู้ชนะการประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 
เพื่อให้บริการโทรทัศน์ระบบดิจิตอล ประเภทธุรกิจระดับชาติ ในหมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดปกติ (SD) (“ใบอนุญาต
ให้ใช้คลื่นความถี่”) ซึ่งจัดขึ้นโดย กสทช. และตามหนังสือของ กสทช. เลขที่ สทช 4006/945 ลงวันที่ 10 มกราคม 2557 ได้
รับรองว่า MB เป็นผู้ชนะการประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ จ านวน 1 ช่อง โดยเสนอราคาสูงสุดเป็นล าดับที่ 6 ในราคา
ประมูล 2,250 ล้านบาท และ MB ต้องด าเนินการยื่นขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ พร้อมกับช าระค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่งวดแรกภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการเป็นผู้ชนะการประมูลดังกล่าว ซึ่ง MB 
ได้ช าระเงินดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 และเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 MB ได้ยื่นเอกสารค าขอรับ
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ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ต่อ กสทช. โดย กสทช. มีกรอบระยะเวลาในการพิจารณาออกใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
ภายใน 90 วัน นับจากวันที่ MB ได้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตดังกล่าว ซึ่งหาก MB ได้รับใบอนุญาตฯ ภายในไตรมาสที่ 2 ของปี 
2557 ระยะเวลาตามใบอนุญาตฯ 15 ปี ของ MB จะสิ้นสุดภายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2572  

ในการนี้ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามเงื่อนไขก่อนรับใบอนุญาต เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2557 MB จึงได้เข้าท าสัญญาเช่า
ใช้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ กับ ททบ. เพื่อใช้บริการส่งสัญญาณโทรทัศน์ผ่านบริการโครงข่ายของ ททบ. เพื่อแพร่ภาพ
ออกอากาศไปยังพื้นที่ต่างๆ ของประเทศไทย โดยมีค่าใช้บริการโครงข่ายดังกล่าว ในระยะเวลา 14 ปี 5 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 17 

มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2571)4 อัตราค่าเช่าประมาณ 4.72 ล้านบาทต่อเดือน มูลค่ารวมทั้งสิ้นตลอดอายุสัญญา
ประมาณ 816.56 ล้านบาท นอกจากน้ี MB ได้คาดการณ์เบื้องต้นว่าจะต้องมีการลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการ
ผลิตรายการและการให้บริการโทรทัศน์ ได้แก่ การลงทุนในสถานที่ สตูดิโอ ในปี 2557 ประมาณ 20 ล้านบาท และจัดซื้อ
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในปี 2557 - 2561 ประมาณปีละ 20 ล้านบาท ได้แก่ รถ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ออกอากาศต่างๆ เช่น กล้อง 
อุปกรณ์ถ่ายทอดสด อุปกรณ์ Feed ข่าว เป็นต้น เพื่อให้สามารถประกอบกิจการและให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ เป็นมูลค่ารวมประมาณ 120 ล้านบาท 

ทั้งนี้ การเข้าท ารายการได้มาซึ่งใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ การท าสัญญาเช่าใช้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ซึ่งเป็น
การปฏิบัติตามเง่ือนไขก่อนรับใบอนุญาต รวมทั้งการลงทุนในสถานที่ สตูดิโอ และจัดซื้ออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีมูลค่ารวม
ทั้งสิ้น 3,186.56 ล้านบาท ถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศการได้มาหรือจ าหน่ายไป โดยมีขนาดรายการสูงสุด
ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนเท่ากับร้อยละ 94.95 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทและบริษัทย่อย โดยค านวณ
จากงบการเงินรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และเมื่อนับรวมขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ระหว่าง 6 เดือน
ย้อนหลัง จะมีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 104.38 ถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 4 โดยมีขนาดรายการสูง
กว่าร้อยละ 100 เข้าข่ายเป็นรายการจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อม (Backdoor Listing) ตามประกาศเรื่องการได้มา
หรือจ าหน่ายไป 

อย่างไรก็ดี เนื่องจากรายการดังกล่าวมีลักษณะครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับการยกเว้นการยื่นค าขอให้รับ
หลักทรัพย์ใหม่ ได้แก ่

1. ธุรกิจทีวีดิจิตอลที่บริษัทได้มามีลักษณะของธุรกิจที่คล้ายคลึงหรือเสริมกันและกันกับธุรกิจของบริษัทจด
ทะเบียน 

2. บริษัทจดทะเบียนไม่มีนโยบายจะเปลีย่นแปลงที่ส าคญัในธุรกจิหลักของบริษัท 

3. กลุ่มบริษัทจดทะเบียนอันเป็นผลจากการได้มาซึ่งสินทรัพย์มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะจดทะเบียนกับตลาด
หลักทรัพย์ 

4. ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญในคณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนและในอ านาจการควบคุม
บริษัทหรือผู้ถอืหุ้นทีม่ีอ านาจของบริษัทจดทะเบียน 

                                                           
4  ระยะเวลาตามสัญญาเช่าใช้บริการโครงข่ายที่ MB ท ากับ ททบ. จะสิ้นสุดในวันที่ 31 พฤษภาคม 2571 ซึ่งเป็นระยะเวลาก่อน
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ของ MB จะสิ้นสุดในปี 2572 เนือ่งจาก กสทช. ได้ออกใบอนุญาตให้แก่ ททบ. เพื่อให้บริการโครงข่าย
โทรทัศน์ที่ให้ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ระดับชาติ ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2556 และใบอนุญาตดังกล่าวมีอายุ 15 
ปี สิ้นสุดวันที่ 29 กันยายน 2571  
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อนึ่ง การเข้าร่วมประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ และการด าเนินการใดๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องดังกล่าว ได้รับ
การอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2556 แล้ว แต่เนื่องจากเป็นลักษณะการ
ประมูลแข่งขันกับบุคคลหลายรายเพื่อให้ได้มาซึ่งใบอนุญาตดังกล่าว หากมีการเปิดเผยวงเงินประมูลหรือรายละเอียดอื่นที่
เกี่ยวข้องให้แก่บุคคลภายนอกทราบล่วงหน้า อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการประมูลได้ ซึ่งการเข้าร่วมประมูลเพื่อให้ได้มา
ซึ่งใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ จาก กสทช. สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2556 การเข้าท าสัญญาเช่าใช้บริการโครงข่าย
โทรทัศน์ กับ ททบ. เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2557 และการช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ งวดที่  1 ให้แก่ 
กสทช. เป็นจ านวนเงิน 339 ล้านบาท เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 (ผู้ชนะการประมูลต้องช าระค่าธรรมเนียม งวดที่ 1 
ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการเป็นผู้ชนะการประมูลจาก กสทช.) ซึ่งก าหนดการดังกล่าวได้เกิดขึ้นก่อนที่ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทอนุมัติการเข้าท ารายการ 

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 ได้มีมติอนุมัติให้น าเสนอต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อให้สัตยาบันการเข้าท ารายการดังกล่าว และได้จัดท ารายงานและเปิดเผยสารสนเทศการเข้าท า
รายการต่อตลาดหลักทรัพย์ โดยบริษัทจะน าเสนอการเข้าท ารายการดังกล่าวข้างต้นต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 
2557 ในวันที่ 11 เมษายน 2557 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีมติอนุมัติให้สัตยาบันด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ
จ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย และ
ไม่ต้องยื่นค าขอพิจารณาให้รับหลักทรัพย์ใหม่ต่อตลาดหลักทรัพย์ อย่างไรก็ตาม รายการดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่
เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 และประกาศตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูล
และการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 

รายละเอียดการค านวณขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ เป็นดังน้ี 

เกณฑ์การค านวณ  สูตร ขนาดรายการ  
 เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน  มูลค่าที่จ่าย *100% 

สินทรัพย์รวม* 
3,186.56 * 100% 

3,356.11 
94.95% 

หมายเหตุ: *สินทรัพย์รวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ตามงบการเงินของบริษัทส าหรับปี สิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว 

ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่จัดท ารายงานและเปิดเผยสารสนเทศการเข้าท ารายการต่อตลาดหลักทรัพย์ และจัดให้มี
การประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขอสัตยาบันในการเข้าท ารายการดังกล่าว ซึ่งบริษัทจะน าเสนอการเข้าท ารายการดังกล่าวข้างต้นต่อที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2557 ในวันที่ 11 เมษายน 2557 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องให้สัตยาบันด้วยคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่ต้องยื่นค าขอ
พิจารณาให้รับหลักทรัพย์ใหม่ต่อตลาดหลักทรัพย์  

1.2 มูลค่าสินทรัพย์ที่ได้มา และมูลค่าสิ่งตอบแทน 

การเข้าท ารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในครั้งนี้ MB จะได้มาซึ่งใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ สัญญาเช่าใช้บริการ
โครงข่ายโทรทัศน์จาก ททบ. รวมทั้งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการผลิตรายการและการให้บริการโทรทัศน์ ได้แก่ การลงทุน
ในสถานที่ สตูดิโอ และจัดซื้ออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น ซึ่งมีมูลค่ารวม 3,186.56 ล้านบาท รายละเอียดมีดังนี ้
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(1) ใบอนุญาตใหใ้ช้คลื่นความถี่ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ ใน
หมวดหมูท่ั่วไปแบบความคมชัดปกติ (SD) จ านวน 1 ช่องรายการ เป็นระยะเวลา 15 ปี โดยการเป็นผู้ชนะการ
ประมูลเพื่อขอรับใบอนุญาตดังกล่าว จาก กสทช. มีมูลค่าตามราคาที่ประมูลได้ซึ่งเท่ากับ 2,250 ล้านบาท (ไม่
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

(2) สัญญาเช่าใช้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ ประเภทที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ประเภท
มาตรฐานความคมชัดปกติตามข้อตกลงและเงื่อนไขในสัญญาเช่าใช้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ที่ MB ท ากับ 
ททบ. เพื่อใช้บริการส่งสัญญาณโทรทัศน์ผ่านบริการโครงข่ายของ ททบ.เพื่อแพร่ภาพออกอากาศไปยังพื้นที่
ต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย มีมูลค่าเท่ากับผลรวมของค่าเช่ารายเดือนๆ ละประมาณ 4.72 ล้านบาท ตลอดอายุ
สัญญา (14 ปี 5 เดือน) คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นประมาณ 816.56 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

(3) ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการผลิตรายการและการให้บริการโทรทัศน์ ได้แก่ การลงทุนในสถานที่ สตูดิโอ ในปี 
2557 ประมาณ 20 ล้านบาท และจัดซื้ออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ในปี 2557 - 2561 ประมาณปีละ 20 ล้านบาท 
ได้แก่ รถ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ออกอากาศต่างๆ เช่น กล้อง อุปกรณ์ถ่ายทอดสด อุปกรณ์ Feed ข่าว เป็นต้น 
เพื่อให้ MB มีอุปกรณ์ที่ทันสมัย และสามารถให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง
คาดว่าจะมีมูลค่ารวมทั้งสิ้นประมาณ 120 ล้านบาท 

หน่วย : ล้านบาท 
ล าดับที่ รายการ มูลค่าสิ่งตอบแทน 

1 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใหใ้ช้คลื่นความถี ่ 2,250.00 
2 ค่าใช้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ 816.56 
3 ประมาณการเงินลงทุนในสถานที่และอุปกรณ ์ 120.00 
 รวม  3,186.56 

รายละเอียดและเงื่อนไขการจ่ายช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และค่าใช้บริการตามสัญญาเช่าใช้บริการ
โครงข่ายโทรทัศน ์

1) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ จ านวน 2,250 ล้านบาท (ราคาขั้นต่ าของการประมูลเท่ากับ 380 ล้าน
บาท) มีเงื่อนไขการช าระเงิน ดังน้ี  

งวดที ่ เงื่อนไข ค่าธรรมเนียมในส่วนของ 
ราคาขั้นต่ าของการประมูล 

ค่าธรรมเนียมส่วนทีเ่กิน 
ราคาขั้นต่ าของการประมูล 

รวม ค่าธรรมเนียม
(ล้านบาท) 

 ร้อยละของราคา
ขั้นต่ า 

จ านวนเงิน 
(ล้านบาท) 

ร้อยละของส่วนที่ 
เกินราคาขั้นต่ า 

จ านวนเงิน 
(ล้านบาท) 

 เงินประกันการประมูล 10.00% 38.00 - - 38.00 
1 ภายใน 30 วันนับแต่วันที่

ได้รับหนังสือแจ้งผลการเป็นผู้
ชนะการประมูล (ช าระแล้ว
เมื่อวันที่ 10 ก.พ 2557) 

40.00% 152.00 10.00% 187.00 339.00 
(สุทธิหลังหักเงินประกันการประมูล 

จ านวน 38 ล้านบาท) 
   

2 ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ครบ
ก าหนด 1 ปี จากวันที่ได้รับ

30.00% 114.00 10.00% 187.00 301.00 
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งวดที ่ เงื่อนไข ค่าธรรมเนียมในส่วนของ 
ราคาขั้นต่ าของการประมูล 

ค่าธรรมเนียมส่วนทีเ่กิน 
ราคาขั้นต่ าของการประมูล 

รวม ค่าธรรมเนียม
(ล้านบาท) 

 ร้อยละของราคา
ขั้นต่ า 

จ านวนเงิน 
(ล้านบาท) 

ร้อยละของส่วนที่ 
เกินราคาขั้นต่ า 

จ านวนเงิน 
(ล้านบาท) 

ใบอนุญาต  
3 ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ครบ

ก าหนด 2 ปี จากวันที่ได้รับ
ใบอนุญาต  

10.00% 38.00 20.00% 374.00 412.00 

4 ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ครบ
ก าหนด 3 ปี จากวันที่ได้รับ
ใบอนุญาต  

10.00% 38.00 20.00% 374.00 412.00 

5 ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ครบ
ก าหนด 4 ปี จากวันที่ได้รับ
ใบอนุญาต  

- - 20.00% 374.00 374.00 

6 ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ครบ
ก าหนด 5 ปี จากวันที่ได้รับ
ใบอนุญาต  

- - 20.00% 374.00 374.00 

   380.00  1,870.00 2,250.00 

หมายเหต:ุ  1. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ดังกล่าว ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 
 2. ทุกครั้งที่จ่ายค่าธรรมเนียมในแต่ละงวด จะต้องวางหนังสือค้ าประกันจากธนาคารพาณิชย์ เพื่อค้ าประกันการช าระ

 เงินค่าธรรมเนียมส่วนที่เหลือ ซึ่งยอดจ านวนเงินค้ าประกันจะลดลงตามจ านวนค่าธรรมเนียมสะสมที่ได้ช าระแล้ว 
 โดย ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 ซึ่งเป็นวันที่ MB จ่ายช าระค่าธรรมเนียมงวดแรก ได้มีการวางหนังสือค้ า
 ประกันจากธนาคารเป็นจ านวน 2,004.11 ล้านบาท (เท่ากับค่าธรรมเนียมส่วนที่เหลือ บวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

นอกจากนี้ MB มีภาระผูกพันต้องจ่าย “ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี” ในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ก่อนหัก
ค่าใช้จ่าย และต้องน าส่ง “เงินรายปี” เข้ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ ในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ ก่อนหักรายจ่ายที่ได้จากการโฆษณาทั้งตรงและ
ทางอ้อมและรายได้อื่นที่เกี่ยวเนื่องกับการให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตดังกล่าว  โดยไม่จ ากัดจ านวนเงินขั้นต่ าหรือขั้นสูงที่
ต้องช าระให้แก่ กสทช. 

2) ค่าใช้บริการตามสัญญาเช่าใช้บริการโครงข่ายโทรทัศน ์

MB จะจ่ายช าระค่าใช้บริการตามสัญญาเช่าใช้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ ให้แก่ ททบ. เป็นระยะเวลา 14 ปี 5 เดือน 
นับตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2571 ในอัตราค่าบริการเป็นจ านวนเงินประมาณ 4.72 ล้านบาทต่อ
เดือน เมื่อ ททบ.ได้ติดตั้งสถานีโครงข่ายครบตามที่ก าหนดในสัญญา5  หรือรวมมูลค่าทั้งสิ้นประมาณ 816.56 ล้านบาท ซึ่ง
ค่าใช้บริการนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ในกรณีที่ ททบ. ยังติดตั้งสถานีโครงข่ายไม่ครบตามสัญญา ททบ. จะเรียกเก็บค่าใช้
บริการ ตามอัตราที่ระบุของสถานีที่ติดตั้งแล้วเสร็จ  

                                                           
5 ในกรณีที่ ททบ. ยังติดตั้งสถานีโครงข่ายไม่ครบตามสัญญา ททบ. จะเรียกเก็บค่าใช้บริการตามอัตราที่ระบุของสถานีที่ติดตั้งแล้ว
เสร็จ 
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ททบ. จะส่งใบเรียกเก็บค่าใช้บริการพร้อมภาษีมูลค่าเพิ่มแต่ละเดือนให้แก่ MB ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดย 
MB จะต้องช าระค่าใช้บริการล่วงหน้าก่อนใช้บริการตามที่ก าหนดไว้  ทั้งนี้ ในปีที่ 1 (ปี 2557) ททบ. จะติดตั้งสถานี
โครงข่าย จ านวน 20 สถานี ขอบเขตพื้นที่ให้บริการร้อยละ 70 ของจ านวนครัวเรือนทั่วประเทศ และในปีที่ 2 (ปี 2558) 
จ านวน 39 สถานี (รวมจ านวนสถานที่ที่ได้ด าเนินการติดตั้งในปีที่ 1) ขอบเขตพื้นที่ให้บริการร้อยละ 97 ของจ านวน
ครัวเรือนทั่วประเทศ 

ในการนี้ MB ได้วางหลักประกันสัญญาเป็นหนังสือหลักประกันสัญญาจ านวน 9.44 ล้านบาท ให้แก่ ททบ. เพื่อ
เป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ซึ่งหากคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงที่ระบุในสัญญา คู่สัญญาอีกฝ่ายมีสิทธิบอก
เลิกสัญญาได้ และต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้อีกฝ่ายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 เดือน ก่อนวันที่ประสงค์จะขอยกเลิก
สัญญา กรณีที่ MB เป็นฝ่ายผิดสัญญา MB ยินยอมให้ ททบ. ริบหลักประกันสัญญาดังกล่าวได้ 

3) ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการผลิตรายการและการให้บริการโทรทัศน์  ได้แก่ การลงทุนในสถานที่ สตูดิโอ และ
จัดซื้ออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น มูลค่ารวมประมาณ 120 ล้านบาทซึ่งอยู่ระหว่างการเจรจาและด าเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สินทรัพย์ที่เหมาะสม ในราคา และเงื่อนไขที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท 

1.3 รายละเอียดสินทรัพย์ที่ได้มา 

การเข้าท ารายการในครั้งนี้ MB ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท จะได้มาซึ่งสินทรัพย์ 3 รายการ ดังน้ี 

1. ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ 
หมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดปกติ (SD) (เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 MB ได้ยื่นเอกสารค าขอรับ
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ต่อ กสทช. โดย กสทช. มีกรอบระยะเวลาในการพิจารณาออกใบอนุญาตให้ใช้
คลื่นความถี่ภายใน 90 วัน นับจากวันที่ MB ได้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตดังกล่าว) 

2. สัญญาเช่าใช้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ เพื่อใช้บริการส่งสัญญาณโทรทัศน์ผ่านบริการโครงข่ายของ ททบ. 
เพื่อแพร่ภาพรายการโทรทัศน์ออกอากาศไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย เป็นระยะเวลา 14 ปี 5 เดือน 
ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2557 - 31 พฤษภาคม 2571 (ททบ. ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์เพื่อให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ที่ให้ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ระดับชาติ 15 ปี 
ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2556 - 29 กันยายน 2571) 

3. สถานที่ สตูดิโอ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตรายการโทรทัศน์  

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้

(1) ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 

ผู้ให้
ใบอนุญาต 

: คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช”) 

ผู้รับ
ใบอนุญาต  

:  บริษัท โมโน บรอดคาซท์ จ ากัด (“MB”) 

ระยะเวลา
ของ
ใบอนุญาต  

: 15 ป ี
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ขอบเขตการ
ด าเนินธุรกิจ
ตาม
ใบอนุญาต 

 ตามประกาศ กสทช.  เรื่อง หลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป MB 
ต้องให้บริการโทรทัศน์ตามผังรายการโดยมีเนื้อหาเดียวกันทุกช่องทางทั้งในระบบภาคพื้นดินและ
ระบบผ่านดาวเทียมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะต้องไม่มีลักษณะการปิดกั้นช่องทางการได้รับบริการทั้งหมด
หรือแต่บางส่วน (กฎ Must Carry) 
ตามประกาศ กสทช.  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 
พ.ศ. 2555 หมวด 2 สิทธิหน้าที่ของผู้รับใบอนุญาต ก าหนดดังน้ี 
1. ผังรายการมีรายการข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 

25.00 
2. ผู้รับใบอนุญาตต้องประกอบกิจการด้วยตนเอง แต่อาจแบ่งเวลาให้ผู้อื่นเช่า เวลาด าเนินรายการ

บางช่วงเวลาได้ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
3. ผู้รับใบอนุญาตต้องเริ่มด าเนินการเพื่อให้บริการโทรทัศน์ภายใน  30 วัน นับแต่วันที่ได้รับ

ใบอนุญาต 
4. ผู้รับใบอนุญาตจะออกอากาศรายการที่มิได้ก าหนดไว้ในผังรายการมิได้  เว้นแต่จะได้แจ้งการ

เปลี่ยนแปลงผังรายการให้เจ้าหน้าที่ กสทช.ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน หรือเป็นกรณีมีเหตุ
จ าเป็น 

5. ผู้รับใบอนุญาตสามารถหารายได้จากโฆษณาและการบริการธุรกิจไม่เกินชั่วโมงละสิบสองนาที
ครึ่ง โดยเมื่อรวมเวลาโฆษณาและการบริการธุรกิจตลอดทั้งวันเฉลี่ยแล้วต้องไม่เกินชั่วโมงละสิบ
นาท ี

6. ผู้รับใบอนุญาตต้องช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี ในอัตราร้อยละ 2.00 ของรายได้ก่อนหัก
ค่าใช้จ่าย และต้องน าส่งเงินรายปีเข้ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะในอัตราร้อยละ  2.00 ของรายได้ ก่อนหัก
รายจ่ายที่ได้จากการโฆษณาทั้งทางตรงและทางอ้อมและรายได้อื่นที่เกี่ยวเนื่อง 

7. เมื่อใบอนุญาตสิ้นอาย ุผู้รับใบอนุญาตสามารถยื่นค าขอรับใบอนุญาตใหม่ล่วงหน้าอย่างน้อย 180 
วัน ก่อนวันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ ซึ่งอายุใบอนุญาตที่ได้รับการพิจารณาใหม่ อาจมีระยะเวลา
แตกต่างจากเดิม 

เงื่อนไขก่อน
เป็นผู้รับ
ใบอนุญาต  

 ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ส าหรับการให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล 
พ.ศ. 2556 ก าหนดเงื่อนไขก่อนเป็นผู้รับใบอนุญาต ดังน้ี 

1. ด าเนินการขอใช้บริการโครงข่ายโทรทัศน์กับผู้รับใบอนุญาตให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์
ประเภทที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
คณะกรรมการ มีมติให้ได้รับสิทธิให้เป็นผู้รับใบอนุญาต หรือเป็นผู้ชนะการประมูลที่จะได้รับ
สิทธิให้เป็นผู้รับใบอนุญาต (MB ได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว) 

2. ผู้รับใบอนุญาตต้องเริ่มด าเนินการเพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ตามแผนการ
ให้บริการ หรือแผนการลงทุนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการ 

ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตที่คณะกรรมการพิจารณาว่าจะได้รับสิทธิให้เป็นผู้รับใบอนุญาต หรือ
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ผู้ชนะการประมูลที่จะได้รับสิทธิให้เป็นผู้รับใบอนุญาต ไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
ในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าสละสิทธิการขอรับใบอนุญาต และไม่อาจเรียกคืนค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่
เกิดจากการขอรับใบอนุญาตได้ 

3. ผู้ขอรับใบอนุญาตที่คณะกรรมการพิจารณาว่าจะได้รับสิทธิให้เป็นผู้รับใบอนุญาต หรือผู้ชนะ
การประมูลที่จะได้รับสิทธิให้เป็นผู้รับใบอนุญาต ซึ่งได้ด าเนินการตามเงื่อนไขในข้อ 1, 2 และ
ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการแล้ว ให้คณะกรรมการออกใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
ส าหรับการให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลตามประเภทการให้บริการที่คณะกรรมการ
ก าหนด  

ผู้รับใบอนุญาต มีสิทธิใช้คลื่นความถี่ตามแผนความถี่วิทยุส าหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินใน
ระบบดิจิตอลร่วมกับผู้รับใบอนุญาตรายอื่น โดยการใช้งานคลื่นความถี่ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่
คณะกรรมการก าหนด  

เมื่อได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่จากคณะกรรมการแล้ว ให้ถือว่าได้รับอนุญาตให้ประกอบ
กิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ด้วย  

สิทธิและ
หน้าที่ของ
ผู้รับ
ใบอนุญาต 

: ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ส าหรับการให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล 
พ.ศ. 2556 ก าหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้รับใบอนุญาตที่ส าคัญ ดังน้ี  

1. ผู้รับใบอนุญาตมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ตลอดระยะเวลาที่ได้รับใบอนุญาต กล่าวคือ มีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 8 มาตรา 14 มาตรา 15 และมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติการ
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 และต้องมีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้าม ดังนี้  
(1) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ตามค าสั่งศาล หรือถูกศาลมีค าสั่งให้ฟื้นฟู

กิจการตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย 
(2) กรรมการหรือบุคคลผู้มีอ านาจกระท าการผูกพันผู้ขอรับใบอนุญาตต้องไม่เป็นบุคคลที่มี

รายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อบุคคลที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเห็นว่า ไม่สมควรเป็น
ผู้บริหาร ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

(3) ผู้ขอรับใบอนุญาต กรรมการ ผู้จัดการหรือบุคคลผู้มีอ านาจกระท าการผูกพันผู้ขอรับ
ใบอนุญาต ต้องไม่เคยถูกศาลมีค าพิพากษาถึงที่สุดว่ามีโทษทางอาญาซึ่งเป็นความผิดตาม
กฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ กฎหมายว่าด้วยวิทยุ
คมนาคม กฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคม กฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทาง
การค้า กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายว่าด้วย
ยาเสพติด ความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงิน ความผิดเกี่ยวกับเจ้าพนักงานตาม
ประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ 
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และความผิดตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ภายในระยะเวลาสองปีก่อนการยื่นขอรับใบอนุญาต 

2. ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามขอบเขตและเงื่อนไขการอนุญาตที่ก าหนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์  

3. ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ส าหรับการให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลเป็นสิทธิเฉพาะตัว
ของผู้ได้รับใบอนุญาต จะโอนสิทธิให้แก่กันมิได้  

ผู้รับใบอนุญาตต้องใช้คลื่นความถี่ส าหรับการให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลด้วยตนเอง จะ
มอบการบริหารจัดการทั้งหมดหรือบางส่วนหรือยินยอมให้บุคคลอื่นเป็นผู้มีอ านาจประกอบ
กิจการแทนมิได้ หรือจะโอนสิทธิในใบอนุญาตไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับบุคคลอื่นอันท า
ให้มีผลกระทบต่อการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตไม่ได้ แต่อาจแบ่งเวลาให้ผู้อื่นเช่า
เวลาด าเนินรายการบางช่วงเวลาได้ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

4. กรณีที่ผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะเปลี่ยนแปลงไปใช้โครงข่ายโทรทัศน์อื่นในระบบดิจิตอล 
จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการให้เปลี่ยนแปลงการใช้งานคลื่นความถี่ก่อน
ด าเนินการล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 180 วัน 

5. ผู้รับใบอนุญาตต้องช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่รายปีตามอัตราและวิธีการที่
คณะกรรมการก าหนด กรณีที่ไม่ช าระหรือช าระเกินก าหนดเวลา ผู้รับใบอนุญาตจะต้องช าระ
ค่าธรรมเนียมเพิ่มตามอัตราที่คณะกรรมการก าหนด (ร้อยละ 7.50 ของจ านวนเงินที่ค้างช าระ) 
หากไม่ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 15 วันท าการนับแต่วันครบก าหนดช าระ
ค่าธรรมเนียม ให้ถือว่าใบอนุญาตนั้นสิ้นผลนับถัดจากวันครบก าหนดการช าระค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ โดยจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนดก่อนเลิก
ประกอบกิจการ 

6. ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนดไว้ในใบอนุญาตโดยเคร่งครัด 

7. ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ส าหรับการให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ให้มีอายุตามที่
คณะกรรมการก าหนด แต่ไม่เกิน 15 ปี 

8. ในกรณีที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ หากผู้รับใบอนุญาตดังกลา่วมีความประสงค์จะขอใช้คลื่นความถี่เพื่อ
การให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลใหม่ ให้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตต่อคณะกรรมการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในประกาศฉบับนี้   

(2) สัญญาเช่าใช้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ ประเภทที่ใช้ความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ประเภทมาตรฐานความ
คมชัดปกติ  

คู่สัญญา  : สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (“ททบ.”) 
 :  บริษัท โมโน บรอดคาซท์ จ ากัด (“MB”) 
เงื่อนไขและ : 1. MB ตกลงจะใช้บริการส่งสัญญาณโทรทัศน์ผ่านบริการโครงข่ายโทรทัศน์ประเภทที่ใช้
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ขอบเขตส าคัญ
แห่งสัญญา 

ความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (“บริการโครงข่าย”) ของ ททบ. เพื่อแพร่ภาพออก
สัญญาณโทรทัศน์เต็มเวลา เป็นระยะเวลา 14 ปี 5 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2557 
ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2571 

2. ททบ. ตกลงจัดให้มีบริการส่งสัญญาณโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายในระบบดิจิตอลแก่ MB 
ตามข้อ 1. 

3. MB ต้องไม่ใช้บริการโครงข่ายของ ททบ. เพื่อวัตถุประสงค์อื่น นอกเหนือจากที่ MB 
ได้รับอนุญาตจาก กสทช. เท่านั้น หาก MB   ฝ่าฝืน ททบ.สงวนสิทธิ์ที่จะห้ามหรือระงับ
บริการส่งสัญญาณโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายในระบบดิจิตอล และ MB ไม่สามารถน ามาอ้าง
เป็นเหตุในการฟ้องร้องด าเนินคดี  

4. คู่สัญญายอมรับในคุณภาพของบริการส่งสัญญาณโทรทัศน์ผ่านระบบโครงข่ายในระบบ
ดิจิตอลตามมาตรฐานที่ กสทช.ก าหนด  

5. คู่สัญญาต้องปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อตกลงอื่นๆ อัน
สืบเนื่องมาจากผลของการประสานงานความถี่ ซึ่ง กสทช. หรือหน่วยงานที่มีอ านาจเป็น
ผู้ดูแล และควบคุมกฎระเบียบและข้อบังคับ โดยคู่สัญญาตกลงกันว่าจะไม่ส่งสัญญาณ
โทรทัศน์ที่ขัด หรือฝ่าฝืนกฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อตกลงดังกล่าวข้างต้น  

6. ททบ. ให้บริการโครงข่ายแก่ MB เฉพาะการบีบอัดและผสมสัญญาณ เพื่อให้สัญญาณ
โทรทัศน์แพร่ภาพออกอากาศในพื้นที่ที่ตกลงกัน โดย ททบ. มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบและ
รับรองการให้บริการส่งสัญญาณ เพื่อให้สัญญาณโทรทัศน์ที่แพร่ภาพออกอากาศดังกล่าว 
ตามข้อก าหนดของ กสทช. หากมีความเสียหายเกิดขึ้นเฉพาะในส่วนของการออกอากาศ 
ททบ. จะเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากการให้บริการโครงข่าย 
โดยให้เริ่มนับตั้งแต่เวลาที่ ททบ.ได้รับแจ้งขัดข้องทางโทรศัพท์หรือโทรสารจาก MB  
จะต้องจัดส่งหนังสือยืนยันการขัดข้องดังกล่าวให้แก่ ททบ. ภายใน 7 วันท าการ  

7. MB มีหน้าที่ต้องส่งสัญญาณภาพและเสียงตามสัญญาณมายัง ททบ. โดย MB จะเป็น
ผู้รับผิดชอบและรับรองความถูกต้องของข้อมูล ภาพ เสียง ของสัญญาณโทรทัศน์ของ 
MB ที่แพร่ภาพออกอากาศไปยังพื้นที่ต่างๆ ของประเทศ เพื่อมิให้สัญญาณโทรทัศน์ของ 
MB ที่แพร่ภาพออกอากาศนั้น ไปก่อให้เกิดความกระทบกระเทือน หรือละเมิดสิทธิแก่
บุคคลภายนอก หรือขัดต่อกฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือกฎหมายของประเทศ MB จะต้อง
รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นเองแต่เพียงฝ่ายเดียว  

8. ททบ. จะรับรองคุณภาพการให้บริการโครงข่าย 99.98% ของเวลาออกอากาศต่อปี ทั้งนี้
หากเกิดเหตุขัดข้องรวมเวลาที่ไม่สามารถออกอากาศได้ไม่เกิน 1 ชั่วโมง 45 นาทีต่อปี 
หรือไม่เกิน 0.02% ของการออกอากาศเต็มเวลา ไม่ให้ถือเป็นเหตุหักลดค่าใช้บริการที่ 
MB ต้องช าระให้แก่ ททบ. ตามสัญญา โดยการรับรองคุณภาพดังกล่าวให้คิดเป็นราย
สถานี การขอลดค่าใช้จ่ายบริการโครงข่าย กรณีไม่สามารถออกอากาศได้เกินกว่าการ
รับรองคุณภาพการให้บริการโครงข่าย ให้ขอลดค่าใช้บริการโครงข่ายเป็นรายสถานี โดย
คิดตามสัดส่วนจ านวนของเวลาที่ขัดข้อง เทียบกับค่าบริการโครงข่ายรายเดือนของแต่ละ
สถานี  
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ค่าใช้บริการ : 1. MB จ่ายค่าใช้บริการตลอดระยะเวลาของสัญญาให้กับ ททบ. เป็นจ านวนเงิน 4.72 ล้าน
บาทต่อเดือน เมื่อ ททบ. ได้ติดตั้งสถานีโครงข่ายครบตามพื้นที่ที่ตกลงกัน ค่าใช้บริการ
ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โดย ททบ.จะส่งใบเรียกเก็บค่าบริการพร้อมภาษีมูลค่าเพิ่มแต่ละ
เดือนให้แก่ MB ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดย MB จะต้องช าระค่าใช้บริการล่วงหน้า
ก่อนใช้บริการตามที่ก าหนดไว ้

2. ในกรณีที่ ททบ. ยังติดตั้งสถานีโครงข่ายไม่ครบตามพื้นที่ที่ตกลงกัน ททบ. จะเรียกเก็บ
คา่ใช้บริการตามอัตราที่ระบุของแต่ละสถานีโครงข่ายที่ติดตั้งแล้วเสร็จ   

3. MB ได้น าหลักประกันสัญญาเป็นหนังสือหลักประกันสัญญาจ านวน 9.44 ล้านบาท มา
มอบแก่ ททบ. เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา โดย ททบ. จะคืนให้เมื่อ MB 
พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญานี้แล้ว  

4. ในกรณีที ่MB ผิดนัดไม่ช าระค่าใช้บริการ MB ต้องช าระเงินค่าปรับในอัตราร้อยละ 2 ต่อ
เดือน 

การระงับหรือ
สิ้นสุดสัญญา 

:  หากคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงหรือข้อใดที่ระบุในสัญญา คู่สัญญาอีกฝ่ายมีสิทธิบอกเลิก
สัญญาได้ และต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้อีกฝ่ายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 เดือน 
ก่อนวันที่ประสงค์จะขอยกเลิกสัญญา กรณี MB เป็นฝ่ายผิดสัญญา MB ยินยอมให้ ททบ. ริบ
หลักประกันสัญญาได้  

การโอนสิทธิให้
ผู้อื่น 

:   ในระหว่างอายุสัญญา คู่สัญญาตกลงจะไม่โอนสิทธิหรือหน้าที่ตามสัญญานี้แก่บุคคลอื่น 
โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งก่อน กรณีคู่สัญญา
ฝ่ายใดได้รับความยินยอมให้โอนสิทธิ์ คู่สัญญาที่จะใช้สิทธิ์การโอนจะต้องแจ้งให้ผู้รับโอน
สิทธิ์ทราบและผู้รับโอนจะต้องปฏิบัติตามภาระหน้าที่ทั้งปวงของคู่สัญญาที่โอนสิทธิ์อันพึง
มีต่อคู่สัญญาอีกฝ่ายทุกประการ   

 
2. ข้อมูลโดยสรุปของบริษัท 

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2545 ด้วยทุนจด
ทะเบียน 50 ล้านบาท บริษัทประกอบธุรกิจสื่อและการให้บริการข้อมูล (Media and Content Business) โดยมีธุรกิจหลักด้าน
การให้บริการส่งข้อมูลข่าวสาร สาระความบันเทิงครบวงจร (Content Provider) ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ช่องทางสื่อสารต่างๆ ได้แก่ โทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Phone) และอินเทอร์เน็ต (Internet) ในรูปแบบต่างๆ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภค  

จากแนวคิดในการด าเนินธุรกิจในกลุ่มที่สามารถสนับสนุนและเกื้อกูลระหว่างกัน บริษัทจึงได้จัดตั้งบริษัทใน
เครือเพื่อด าเนินธุรกิจสื่อและการให้บริการข้อมูลในด้านอื่นๆ  เพิ่มเติม รวมทั้งด าเนินธุรกิจการให้บริการด้านบันเทิง 
(Entertainment Business) ที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน ได้แก่ ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ ธุรกิจสื่อทีวี ธุรกิจเพลง และธุรกิจภาพยนตร์ ซึ่ง
ต่อมาในปี 2551 บริษัทได้ทยอยปรับโครงสร้างบริษัทในเครือทั้งหมดให้เป็นบริษัทย่อยของบริษัท  

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2556 บริษัทได้เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน และมีหุ้นสามัญซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม 
เอ ไอ โดยมีหุ้นสามัญทั้งสิ้นจ านวน 140 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท มีทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแล้วรวม 
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140 ล้านบาท บริษัทได้รับเงินสุทธิจากการเสนอขายหุ้นรวม 2,702.75 ล้านบาท โดยเงินส่วนหนึ่งจ านวน 1,000 ล้านบาท มี
วัตถุประสงค์เพื่อน าไปใช้ลงทุนในธุรกิจทีวีดิจิตอล  

เพื่อเป็นการเตรียมตัวเข้าสู่ธุรกิจทีวีดิจิตอล บริษัทได้จัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ ได้แก่ บริษัท โมโน บรอดคาซท์ จ ากัด 
(MB) เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2556 ด้วยทุนจดทะเบียนจ านวน 50 ล้านบาท โดยให้บริษัท โมโน โปรดักชั่น จ ากัด (“Mono 
Production”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย (บริษัทถือโดยบริษัทร้อยละ 99.99) ถือหุ้น MB ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ซึ่งปัจจุบัน MB มี
ทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแล้วจ านวน 500 ล้านบาท 

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2556 MB ได้เข้าร่วมประมูลและเป็นผู้ชนะการประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ เพื่อ
ให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ หมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดปกติ (SD)  เป็น
ระยะเวลา 15 ปี นับต้ังแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต โดยเสนอราคาสูงสุดเป็นล าดับที่ 6 ในราคาประมูล 2,250 ล้านบาท 

2.1 ภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

ปัจจุบันบริษัทมีบริษัทย่อยทั้งสิ้น 12 บริษัท โดยบริษัทและบริษัทย่อยแบ่งการประกอบธุรกิจออกเป็น 2 ประเภท 
ได้แก่ 1) ธุรกิจสื่อและการให้บริการข้อมูล (Media and Content Business) ประกอบด้วย กลุ่มธุรกิจบริการเสริมบน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ กลุ่มธุรกิจสื่ออินเทอร์เน็ต กลุ่มธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ และกลุ่มธุรกิจสื่อทีวี และ 2) ธุรกิจการให้บริการด้าน
บันเทิง (Entertainment Business) ประกอบด้วย กลุ่มธุรกิจเพลง และกลุ่มธุรกิจภาพยนตร์ 
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บมจ.โมโน เทคโนโลยี (“บริษัท”)
ทุนช าระแลว้ 140.0 ล้านบาท

ธุรกิจบริการเสริมบนโทรศัพท์เคลื่อนท่ีและธุรกจิสื่ออินเทอร์เน็ต

บจ. โมโน เจนเนอเรชั่น 
(“Mono Gen”)

ทุนช าระแล้ว 132 ล้านบาท
ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์

บจ. โมโน โปรดักชั่น 
(“Mono Production”)

ทุนช าระแล้ว 320 ล้านบาท
ธุรกิจสื่อทีวี

บจ. โมโน ทราเวล
(“Mono Travel”)

ทุนช าระแล้ว 20 ล้านบาท
ธุรกิจสื่ออินเทอร์เน็ต

PT. Mono Technology Indonesia
(“Mono Indo”)

ทุนช าระแล้ว 1,000 ล้านรูเปียห์
เทียบเท่าเงินบาท   3.2 ล้านบาท

ธุรกิจบริการเสริมบน
โทรศัพท์เคลื่อนที่

Mono Technology Korea Corporation
(“Mono Korea”)

ทุนช าระแล้ว 610 ล้านวอน
เทียบเท่าเงินบาท   18.23 ล้านบาท

ธุรกิจบริการเสริมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่

บจ. โมโน อินโ  ซิสเต็มส์
(“Mono Info”)

ทุนช าระแล้ว 8 ล้านบาท
ธุรกิจสนับสนุนด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ

บจ. โมโน   ล์ม 
(“Mono Film”)

ทุนช าระแล้ว 46 ล้านบาท
ธุรกิจภาพยนตร์

บจ. โมโน เอ็นเตอร์เทนเมนท์ 
(“Mono Ent”)

ทุนช าระแล้ว 38 ล้านบาท
ธุรกิจเพลง
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Mono Technology Vietnam Company 
Limited (“Mono Vietnam”)

ทุนช าระแล้ว 0.1 ล้านเหรียญสหรัฐ
เทียบเท่าเงินบาท   3 ล้านบาท

ธุรกิจบริการเสริมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่

100%

Mono Technology Hong Kong Limited 
(“Mono Hong Kong”)

ทุนช าระแล้ว 25 ล้านเหรียญ ่องกง
เทียบเท่าเงินบาท   100 ล้านบาท

ธุรกิจบริการเสริมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่

100%100%

บจ. โมโน สปอร์ต เอ็นเตอเทนเมนท์ 
(“Mono Sport  Entertainment”)
ทุนช าระแล้ว 12.50 ล้านบาท

ธุรกิจจัดการแข่งขันกี า และอื่นๆ ที่
เกี่ยวกับการแข่งขันกี าทุกประเภท

บจ. โมโน บรอดคาซท์ 
(“Mono Broadcast”)

ทุนช าระแล้ว 500 ล้านบาท
ธุรกิจกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน์

100%100%

 
หมายเหตุ * สัดส่วนการถือหุ้นใน Mono Indo รวมการถือหุ้นโดย Mono Gen ร้อยละ 1 
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1. ธุรกิจสื่อและการให้บริการข้อมูล 

1.1) กลุ่มธุรกิจบริการเสริมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ บริษัทให้บริการข้อมูลข่าวสารบนโทรศัพท์เคลื่อนที่  โดยเป็นผู้
จัดหาข้อมูล ข่าวสาร และสาระบันเทิงต่างๆ (Content Provider) ที่ได้พัฒนาให้มีเนื้อหาและรูปแบบที่สามารถตอบสนองกับ
วิถีชีวิตที่ทันสมัยของคนรุ่นใหม่ที่นิยมบริโภคข่าวสาร ความบันเทิง ที่สะดวกและรวดเร็วผ่านการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ โดย
เป็นการให้บริการทั้งในรูปข้อความสั้น (SMS) เสียงตอบรับอัตโนมัติ (IVR) เสียงเพลงรอสาย (RBT) บริการบนโมบาย
อินเทอร์เน็ต (Mobile Internet) และโปรแกรม (Application) เฉพาะโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยบริษัทจะส่งข้อมูลและสาระบันเทิง
เหล่านั้นผ่านเครือข่ายของบริษัทผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Operator) ทุกเครือข่าย เพื่อส่งต่อไปยังผู้ใช้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ตามรูปแบบหรือช่วงเวลาที่ก าหนดไว้ในแต่ละบริการ โดยอาศัยระบบโครงข่ายและโปรแกรมที่เชื่อมต่อ
ระหว่างบริษัทกับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งถูกออกแบบมาโดยเฉพาะ เพื่อให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่จัดส่ง
ข้อมูลไปยังโทรศัพท์เคลื่อนที่ของลูกค้าต่อไป 

1.2) ธุรกิจสื่ออินเทอร์เน็ต เป็นการให้บริการข้อมูลข่าวสาร และสาระบันเทิงแก่ผู้บริโภคบนโครงข่ายอินเทอร์เน็ต โดย
เป็นเจ้าของเว็บไซต์ www.mthai.com ซึ่งเป็นคอมมูนิตี้เว็บไซต์และแหล่งรวบรวมวีดีโอขนาดใหญ่ น าเสนอข้อมูลและ
สาระบันเทิงหลากหลายประเภท ผ่านทางคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตทีวี แท็บเล็ต และสมาร์ทโฟนที่รองรับการเชื่อมต่อโครงข่าย
อินเทอร์เน็ต (Internet) และ/หรือ โมบายอินเทอร์เน็ต (Mobile Internet) นอกจากนี้ ยังเป็นผู้ให้บริการจองที่พักผ่านทางเว็บไซต์
ต่างๆ ได้แก่ www.hotelthailand.com www.hotelsthailand.com www.passionasia.com และwww.monoplanet.com 

1.3) กลุ่มธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ เป็นผู้ให้บริการ Online Digital Book Store ผ่าน Mbookstore.com และเป็นผู้ผลิตและ
จ าหน่ายนิตยสารบันเทิงรายสัปดาห์ ได้แก่ กอซซิปสตาร์(Gossip Star) และนิตยสารรายเดือน ได้แก่ แคนดี้ (Candy) 
และอะลัวร์ (A’lure) รวมทั้งนิตยสารประเภทเรื่องสั้น ละครทีวี พ็อคเก็ตบุ๊ค ประเภทพยากรณ์ดวงชะตา และพ็อคเก็ตบุ๊ค
เฉพาะกิจต่างๆ  

1.4) กลุ่มธุรกิจสื่อทีวี เป็นผู้ผลิตและสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ประเภทบันเทิง  โดยการน าเสนอรายการที่
หลากหลายและมีคุณภาพ ถ่ายท าด้วยระบบการออกอากาศแบบ Full HD (High-Definition) โดยปัจจุบันมี 2 ช่องรายการ 
ได้แก่ ช่องซ่าส์เน็ตเวิร์ค  (Zaa Network) ผลิตรายการเพลงที่เติมเต็มทุกไลฟ์สไตล์ เป็นรายการสาระบันเทิงส าหรับชายหญิง
อายุระหว่าง 18-28 ปี  แพร่ภาพออกอากาศผ่านทีวีดาวเทียมในระบบ C-Band (จานด า PSI) KU-Band (จานเหลือง DTV) 
เคเบิลทีวี  สมาร์ทโฟน และอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง และช่องอะลัวร์ ชาแนล  (A’lure Channel) น าเสนอรายการที่มี
สาระบันเทิง ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของผู้ชายผู้หญิง มีกลุ่มผู้ชายเป็นเป้าหมายหลักของช่อง ออกอากาศผ่านระบบ Pay TV 
นอกจากนี้ยังเน้นสร้างกิจกรรมให้ผู้ชมมีส่วนร่วมผ่านระบบอินเตอร์แอคทีฟทีวี (Interactive TV) เช่น การส่งข้อความพูดคุย
กับพิธีกรหรือเล่นเกมตอบปัญหาชิงรางวัล  เป็นต้น รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมทางการตลาด การจัดมินิคอนเสิร์ต  

2. ธุรกิจการให้บริการด้านบันเทิง 

2.1) กลุ่มธุรกิจเพลง เป็นผู้ผลิตและสร้างสรรค์สาระบันเทิงที่เกี่ยวกับศิลปินและเพลงของค่ายโมโน มิวสิค โดย
เน้นการให้บริการในรูปแบบดิจิตอล เช่น บริการดาวน์โหลดเพลง รูปภาพ คลิป การรับข่าวสารเกี่ยวกับศิลปินและร่วมเล่น
เกมเกี่ยวกับเพลงของศิลปินในค่าย ผ่านบริการ SMS รวมทั้งจ าหน่ายซีดี วีซีดี ดีวีดี และอัลบั้มภาพของศิลปิน 

2.2) กลุ่มธุรกิจภาพยนตร์ เป็นผู้ด าเนินธุรกิจภาพยนตร์ครบวงจร ทั้งการจัดซื้อภาพยนตร์จากต่างประเทศ และ
ผลิตภาพยนตร์ไทยคุณภาพโดยค่ายโมโน พิคเจอร์ เพื่อน าออกฉายในโรงภาพยนตร์ ขายสิทธิ์ให้สายหนังในต่างจังหวัด 
ผลิตและจ าหน่ายเป็นแผ่นวีซีดีและดีวีดี ขายสิทธิ์ในการแพร่ภาพทางเคเบิลทีวี และสถานีโทรทัศน์ฟรีทีวี  และขายสิทธิ์

http://www.mthai.com/
http://www.hotelthailand.com/
http://www.monoplanet.com/
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ภาพยนตร์ไทยที่เป็นผู้ผลิตเองให้กับบริษัทในต่างประเทศ นอกจากนี้ ยังด าเนินธุรกิจจัดซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ทั้งไทยและ
ต่างประเทศจากค่ายหนังต่างๆ เพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิตอลผ่านทางเว็บไซต์ดูหนังดอทคอม (www.doonung.com) ซึ่ง
รองรับการใช้งานได้ทั้งการชมผ่านคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตทีว ีแท็บเล็ต และสมาร์ทโฟนทุกระบบปฏิบัติการ 

 โครงสร้างรายได้ ของบริษัทและบริษัทย่อยส าหรับปี 2554 - 2556 เป็นดังนี้ 

ประเภทรายได้ตามกลุ่มธุรกิจ 
ด าเนิน 
การโดย 

% การถือ
หุ้นของ
บริษัท 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

1. ธุรกิจสื่อและให้บริการข้อมูล         
1) กลุ่มธุรกิจบริการเสริมบน

โทรศัพท์เคลื่อนที่ 
บริษัท 

Mono Indo 
Mono Korea 

Mono Vietnam 
Mono Hong Kong 

Mono Info 

- 
100 
100 
100 
100 
100 

955.44  72.37  1,175.26  75.25  919.92 61.41 

2) กลุ่มธุรกิจสื่ออินเทอร์เน็ต3/ บริษัท 
Mono Travel 

- 
100 

129.68  9.82  153.68  9.84  217.75 14.54 

3) กลุ่มธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ 3/ Mono Gen 100 126.83  9.61  109.06  6.98  129.44 8.64 
4) กลุ่มธุรกิจสื่อทีวี 3/ Mono Production 

Mono Sport 
Entertainment 

Mono Broadcast 

100 
1002/ 

 
1002/ 

22.72  1.72  22.35  1.43  41.12 2.75 

2. ธุรกิจการให้บริการด้านบันเทิง         
1) กลุ่มธุรกิจเพลง 3/ Mono Ent 100 45.66  3.46  64.90  4.16  53.09 3.54 
2) กลุ่มธุรกิจภาพยนตร์ 3/ Mono Film 1001/ 10.16  0.77  12.96  0.83  46.06 3.07 

รายได้จากการขายและ ให้บริการรวม   1,290.49  97.75  1,538.21 98.49 1,407.38 93.95 

รายได้อื่น   29.65  2.25  23.66  1.51  90.58 6.05 
รายได้รวม    1,320.14 100.00 1,561.87 100.00 1,497.96 100.00 

หมายเหตุ :  1/ บริษัทถือหุ้น Mono Film ทางอ้อมผ่านการถือหุ้นใน Mono Gen ซึ่งถือหุ้นใน Mono Film ร้อยละ 100 
 2/  บริษัทถือหุ้น Mono Sport Entertainment และ Mono Broadcast ทางอ้อมผ่านการถือหุ้นใน Mono Production ซึ่งถือหุ้นใน 

Mono Sport Entertainment และ Mono Broadcast ร้อยละ 100 
 3/ รวมรายไดจ้ากการน าเนื้อหา (Content) ที่ผลิตได้ไปให้บริการบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วย 

 คณะกรรมการและผู้ถือหุ้น 

 คณะกรรมการบริษัท ตามหนังสือรับรอง  ณ วันที ่17 มกราคม 2557 มีจ านวน 9 ท่าน ดังน้ี 

รายชื่อ ต าแหน่ง 
1. นายพิชญ์ โพธารามิก1/ ประธานกรรมการ 
2. นายโสรัชย์ อัศวะประภา1/ รองประธานกรรมการ 
3. นายนวมินทร์ ประสพเนตร1/ ผู้ช่วยประธานกรรมการ 
4. นายซัง โด ลี กรรมการ  
5. นายศิริ เหลืองสวัสดิ์ กรรมการ 
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รายชื่อ ต าแหน่ง 
6. นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์ กรรมการ  
7. นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  
8. นายปรีชา ลีละศิธร กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
9. นายเกรียงศักด์ิ เธียรนุกุล กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  

หมายเหตุ: 1/ กรรมการบริษัท 3 ท่านดังกล่าวด ารงต าแหน่งกรรมการใน MB ด้วย จากจ านวนกรรมการของ MB ทั้งสิ้น 4 ท่าน  

ทั้งนี้ กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท ได้แก่ นายพิชญ์ โพธารามิก นายโสรัชย์ อัศวะประภา นายนวมินทร์ 
ประสพเนตร นายซัง โด ลี กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราส าคัญของบริษัท 

 ผู้ถือหุ้น 

ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 (วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด เพื่อก าหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลระหว่าง
กาลของปี 2556) บริษัทมีทุนจดทะเบียนจ านวน 140,000,000 บาท ทุนที่ออกและช าระแล้วจ านวน 140,000,000 บาท 
แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ านวน 1,400,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท โดยมีรายละเอียดผู้ถือหุ้น ดังน้ี 

 รายชื่อผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น (หุ้น) 
สัดส่วนการถือหุ้น
ต่อจ านวนหุ้น

ทั้งหมด (ร้อยละ) 
1. นายพิชญ์ โพธารามิก 1,006,124,900 71.87 
2. นายโสรัชย์ อัศวะประภา 32,500,000 2.32 
3. นายทวีฉัตร จุ างกูร 14,492,800 1.04 
4. นายนวมินทร์ ประสพเนตร 10,000,000 0.71 
5. นายซัง โด ลี 8,500,000 0.61 
6. นายปราโมทย์ พสวงศ์ 7,747,300 0.55 
7. นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์ 5,425,000 0.39 
8. Quam Securities Company Limited A/C Client1/ 5,000,000 0.36 
9. นายธีรพงศ์ จันศิริ 4,500,000 0.32 
10. นายอนุชิต ฤกษ์สมบูรณ์ดี 4,300,000 0.31 

 รวมผู้ถือหุ้น 10 รายแรก 1,098,590,000 78.47 
11. ผู้ถือหุ้นอื่น 301,410,000 21.53 
 รวม 1,400,000,000 100.00 

หมายเหตุ :    1/ เป็น Custodian สัญชาติ อ่งกง ท าหนา้ที่ดูแลรับฝากหุ้นให้แก่ผู้ถือหุน้  
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 สรุปผลการด าเนินงานและฐานะการเงิน 

ตารางสรุปผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยส าหรับปี 2554 - 2556   

งบแสดงฐานะการเงนิรวม 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

ปี 25541/ ปี 25551/ ปี 2556 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 
สินทรัพย ์           
สินทรัพย์หมุนเวียน           
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 45.96  8.19  82.91  11.61  875.48  26.09  
เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากสถาบันการเงิน - - - - 1,401.50  41.76  
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 296.57  52.87  372.57  52.18  403.38  12.02  
สินค้าคงเหลือ 3.65  0.65  5.79  0.81  6.68  0.20  
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า 5.06 0.90 10.28  1.44  24.02  0.72  
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 351.24  62.61  471.55  66.04  2,711.06  80.78  
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน           
เงินฝากที่ติดภาระค้ าประกัน 0.28  0.05  0.29  0.04  0.29  0.01  
ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ 95.77  17.07  124.20  17.39  152.33  4.54  
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 94.11  16.78   95.16  13.33  322.60  9.61  
เงินมัดจ าและเงินประกัน 10.59 1.89 14.14  1.98  130.51  3.89  
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี - - - - 21.77  0.65  
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  8.99 1.60 8.73  1.22  17.55  0.52  
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 209.74  37.39  242.52  33.96  645.05  19.22  

รวมสินทรัพย์  560.98  100.00  714.07  100.00  3,356.11  100.00  
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น     

  
  

หนี้สินหมุนเวียน     
  

  
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบันการเงิน 22.72  4.05  -  -  - - 
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 185.51 33.07 195.48  27.37  199.65  5.95  
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินส่วนที่ครบก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 14.54  2.59  17.22  2.41  16.83  0.50  
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 40.10  7.15  4.83  0.68  0.32  0.01  
หนี้สินหมุนเวียนอื่น  5.78 1.03 4.84  0.68  2.00  0.06  
รวมหนี้สินหมุนเวียน 268.65  47.89  222.37  31.14  218.80  6.52  
หนี้สินไม่หมุนเวียน     

  
  

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 16.06  2.86  16.55  2.32  14.65  0.44  
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 12.97  2.32  18.91  2.65  23.99  0.71  
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - - - - 5.74  0.17  
รวมไม่หนี้สินหมุนเวียน 29.03  5.18  35.46  4.97  44.38  1.32  
รวมหนี้สิน 297.68  53.07  257.83  36.11  263.18  7.84  
ส่วนของผู้ถือหุ้น     

  
  

ทุนจดทะเบียน 100.00    140.00 
 

140.00  
ทุนที่ออกและช าระแล้ว   100.00  17.83  115.50  16.17  140.00  4.17  
ส่วนเกินทุน - ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ -  -  3.10  0.43  2,698.95  80.42  
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งบแสดงฐานะการเงนิรวม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

ปี 25541/ ปี 25551/ ปี 2556 
ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

ก าไรสะสม     
  

  
    จัดสรรเพื่อส ารองตามกฎหมาย 10.00  1.78  14.00  1.96  14.00  0.42  
    ส่วนที่ยังไม่ได้จดัสรร 305.36  54.43  476.33  66.71  392.25  11.69  
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุน้ (151.86) (27.07) (152.69) (21.38) (152.27) (4.54) 
รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 263.50  46.97  456.24  63.89  3,092.93  92.16  
ส่วนได้เสียที่ไม่มอี านาจควบคุม (0.20) (0.04) -  -  - - 
รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 263.30  46.93  456.24  63.89  3,092.93  92.16  
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 560.98  100.00  714.07  100.00  3,356.11  100.00  

หมายเหตุ : 1/งบการเงินปี 2554 - 2555 มีการจัดประเภทใหม่ตามงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เพื่อการเปรียบเทียบและวิเคราะห์
ฐานะทางการเงิน 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

ปี 25541/ ปี 2555 ปี 2556 
ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายได้              
รายได้จากการขายและให้บริการ 1,290.49  97.75  1,538.21  98.48  1,407.38  93.95  
รายได้อื่น 29.65  2.25  23.66  1.52  90.58  6.05  
รวมรายได้ 1,320.14  100.00  1,561.87  100.00  1,497.96  100.00  
ค่าใช้จ่าย      

    ต้นทุนขายและให้บริการ 468.10  35.46  558.46  35.76  566.18  37.80  
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ 80.44  6.09  87.63  5.61  101.04  6.75  
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 176.19  13.35  242.35  15.51  287.98  19.22  
รวมค่าใช้จ่าย 724.73  54.90  888.44  56.88  955.20  63.77  
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 595.41  45.10  673.43  43.12  542.76  36.23  
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (3.75) (0.28) (3.71) (0.24) (2.57) (0.17) 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได ้ 591.66  44.82  669.72  42.88  540.19  36.06  
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  (92.36) (7.00) (62.42) (4.00) (39.07) (2.61) 
ก าไรส าหรับปี 499.30  37.82  607.30  38.88  501.12  33.45  

ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็น
เงินตราต่างประเทศ 0.17    (0.33) 

 
0.42  

 ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส าหรับปี 0.17    (0.33) 
 

0.42  
 ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 499.47    606.97  

 
501.54  

 การแบ่งปันก าไร     
    ส่วนที่เป็นของบรษิัทใหญ่ 405.17    607.60  

 
501.12  

 ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 94.13    (0.30) 
 

-  
   499.30    607.30  

 
501.12  

 ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน         
  ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 0.41    0.58    0.39  

 จ านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถว่งน้ าหนัก (ล้านหุ้น) 1,000.002/   1,049.13    1,297.30  
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หมายเหตุ : 1/งบการเงินปี 2554 - 2555 มีการจัดประเภทใหม่ตามงบการเงินปี 2556 เพื่อการเปรียบเทียบและวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 
2/ปรับมูลค่าที่ตราไว้เป็นหุ้นละ 0.10 บาท เพื่อการเปรียบเทียบ เนื่องจากเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2555 บริษัทได้เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่
ตราไว้จากหุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 0.10 บาท 

งบกระแสเงินสดรวม 

หน่วย : ล้านบาท ปี 2554 ปี 25551/ ปี 2556 
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 570.07 557.85 350.34 
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (50.68) (62.95) (1,670.42) 
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน (515.67) (457.62) 2,112.23 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน(เพิ่มขึ้น)ลดลง - (0.33) 0.42 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง)  3.72 36.95 792.57 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด 42.24 45.96 82.91 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 45.96 82.91 875.48 

หมายเหตุ : 1/งบกระแสเงินสดปี 2555 มีการจัดประเภทใหม่ตามงบการเงินปี 2556 เพื่อการเปรียบเทียบ 

 งบการเงินส าหรับปี 2554 - 2555 ผ่านการตรวจสอบโดยนายประดิษฐ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลข
ทะเบียน 218 บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จ ากัด และงบการเงินส าหรับปี 2556 ผ่านการตรวจสอบโดยนายศุภชัย 
ปัญญาวัฒโน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3930 บริษัท ส านักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ ากัด ซึ่งเป็นผู้สอบ
บัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ 
 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556  

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)     
อัตราส่วนสภาพคล่อง  (เท่า) 1.31  2.12  12.39 
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว  (เท่า) 1.22  2.03  12.00 
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด  (เท่า) 1.99  2.27  1.59 
อัตราส่วนหมุนเวยีนลูกหนี้การค้า  (เท่า) 4.52  4.63  3.85 
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย  (วัน) 79.67  77.67  93.51 
อัตราส่วนหมุนเวยีนสินค้าคงเหลือ  (เท่า) 42.64  73.34  51.01 
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย  (วัน) 8.44  4.91  7.06 
อัตราส่วนหมุนเวยีนเจ้าหนี้  (เท่า) 4.48  5.39  5.42 
ระยะเวลาช าระหนี้  (วัน) 80.42  66.80  66.42 
วงจรเงินสด  (วัน) 7.69 15.78 34.15 
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร (Profitability Ratio)         
อัตราก าไรขั้นต้น (%) 63.73  63.69  59.77 
อัตราก าไรจากการด าเนินงาน (%) 43.84  42.24  32.13 
อัตราส่วนก าไรอื่น (%) 2.25  1.52  6.05 
อัตราส่วนเงินสดต่อการท าก าไร  (%) 100.76  85.85  77.48 
อัตราก าไรสุทธ ิ (%) 37.82  38.88  33.45 
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 223.39  168.80  28.24 
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 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556  

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนนิงาน (Efficiency Ratio)         
อัตราผลตอบแทนจากสินทรพัย์  (%) 93.99  95.26  24.62 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรพัย์ถาวร  (%) 689.67  578.71  388.98 
อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์  (เท่า) 2.49  2.45  0.74 
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)        
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น   (เท่า) 1.13  0.57  0.09 
อัตราส่วนความสามารถช าระดอกเบี้ย  (เท่า) 50.46  178.48  165.54 
อัตราส่วนความสามารถในการช าระภาระผูกพนั (เท่า) 1.01  1.04  0.15 
อัตราการจ่ายเงินปันผล  (%) 80.61  95.80  113.57 
ข้อมูลตามงบการเงินต่อหุ้น      
ก าไรสุทธิต่อหุน้ (บาท) 0.41 0.58 0.39 
มูลค่าหุ้นตามบัญชีต่อหุ้น  (บาท) 0.26 0.40 2.21 

 การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานและฐานะการเงิน 

ผลการด าเนินงานปี 2554 - 2556 

รายได้รวมของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2554 - 2556 มีจ านวน 1,320.14 ล้านบาท 1,561.87 ล้านบาท และ 
1,497.96 ล้านบาท ตามล าดับ เพิ่มขึ้น/(ลดลง)จ านวน 241.73 ล้านบาท และ (63.91) ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น/(ลดลง)ร้อยละ 
18.31 และร้อยละ (4.09) ในปี 2555 - 2556 ตามล าดับ รายได้รวมเกือบทั้งหมดของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นรายได้จากการ
ขายและให้บริการ ซึ่งมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 94 - 98 ของรายได้รวม ที่เหลือเป็นรายได้อื่น ได้แก่ รายได้จากการจัดงาน 
Event ต่างๆ รายได้จากบริการด้านเว็บไซต์ เป็นต้น   

รายได้จากการขายและบริการในปี 2554 - 2556 มีจ านวน 1,290.49 ล้านบาท 1,538.21 ล้านบาท และ 1,407.38 
ล้านบาท ตามล าดับ เพ่ิมขึ้น/(ลดลง)จ านวน 247.72 ล้านบาท และ (130.83) ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น/(ลดลง)ร้อยละ 19.20 และ
ร้อยละ (8.51) ในปี 2555 - 2556 ตามล าดับ การเพิ่มขึ้นของรายไดจ้ากการขายและบริการในปี 2555 มีสาเหตุหลักมาจากการ
เพิ่มขึ้นของรายได้จากกลุ่มธุรกิจบริการเสริมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่จ านวน 219.82 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.01  เมื่อ
เทียบกับปี 2554 สาเหตุหลักมาจากการร่วมจัดกิจกรรมทางการตลาดกับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เพิ่มขึ้น และได้รับ
ผลตอบรับที่ดี ท าให้ยอดการใช้บริการของลูกค้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และรายได้จากกลุ่มธุรกิจสื่ออินเทอร์เน็ตที่เพิ่มขึ้น
จ านวน 24.00 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ค่าโฆษณาบนเว็บไซต์เอ็มไทยดอทคอมที่เริ่มเป็นที่รู้จัก 
และมีปริมาณผู้เข้าชมเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ท าให้ลูกค้าสนใจลงโฆษณาบนเว็บไซต์มากขึ้น  

ส าหรับการลดลงของรายได้จากการขายและบริการในปี 2556 มีสาเหตุหลักมาจากการลดลงรายได้จากกลุ่มธุรกิจ
บริการเสริมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่จ านวน 255.34 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 21.73 เมื่อเทียบกับปี 2555 สาเหตุหลักมาจาก
ปัญหาด้านเทคนิคจากผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในช่วงที่เริ่มให้บริการ 3 จี บนคลื่นความถี่ 2100 MHz ท าให้เกิดปัญหา
ในการส่งข้อความระหว่างบริษัทกับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในขณะที่มีการเพิ่มขึ้นของรายได้จากกลุ่มธุรกิจสื่อ
อินเทอร์เน็ตจ านวน 64.07 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 41.69   เมื่อเทียบกับปีก่อน สาเหตุหลักมาจากรายได้จากการ
ให้บริการสื่อโฆษณาบนเว็บไซต์เพิ่มมากขึ้น 
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ต้นทุนขายและบริการของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2554 - 2556 มีจ านวน 468.11 ล้านบาท 558.46 ล้านบาท 
และ 566.18 ล้านบาท ตามล าดับ เพิ่มขึ้นจ านวน 90.35 ล้านบาท และ 7.72 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.30 และร้อยละ 
1.38 ในปี 2555 - 2556 ตามล าดับ การเพิ่มขึ้นของต้นทุนขายและบริการในปี 2555 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของต้นทุน
ขายและบริการของกลุ่มธุรกิจบริการเสริมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่จ านวน 72.32 ล้านบาท เนื่องจากมีการลงทุนพัฒนาระบบ
เพื่อรองรับจ านวนลูกค้าที่เพิ่มขึ้น การร่วมมือจัดกิจกรรมทางการตลาดกับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนและมีค่าใช้จ่าย
พนักงานเพิ่มขึ้น ส าหรับปี 2556 ต้นทุนขายเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการลงทุนและมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานเพิ่มขึ้น เพื่อเตรียม
ความพร้อมรองรับการขยายธุรกิจด้านทีวีดิจิตอล หลังจากที่ กสทช. มีประกาศเก่ียวกับการประมูลใบอนุญาตทีวีดิจิตอลในปี
ดังกล่าว  

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2554 - 2556 มีจ านวน 256.62 ล้านบาท 329.98 
ล้านบาท และ 389.02 ล้านบาท ตามล าดับ เพิ่มขึ้นจ านวน 73.36 ล้านบาท และ 59.04 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 28.59 
และร้อยละ 17.89 ในปี 2555 - 2556 ตามล าดับ การเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี 2555 มีสาเหตุหลักมา
จากการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนและสวัสดิการ โบนัส และประมาณการผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานและผู้บริหารรวม
จ านวน 27.76 ล้านบาท การเพิ่มขึ้นของค่าสอบบัญชี และค่าที่ปรึกษาทางการตลาด และการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับ
กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เนื่องจากบริษัทเน้นการท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมมากยิ่งขึ้น ส าหรับปี 2556 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้นเนื่องจากการค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคที่เพิ่มขึ้นจากการรองรับการขยายตัวของ
ธุรกิจทีวีดิจิตอล 

ก าไรสุทธิของบริษัทและบริษัทย่อย ในปี 2554 - 2556 มีจ านวน 499.30 ล้านบาท 607.30 ล้านบาท และ 501.12 
ล้านบาท คิดเป็นอัตราก าไรสุทธิเท่ากับ ร้อยละ 37.82 ร้อยละ 38.88 และร้อยละ 33.45 ในปี 2554 - 2556 ตามล าดับ การ
เพิ่มขึ้นของก าไรสุทธิในปี 2555 เนื่องจากการขยายตัวของรายได้รวมที่สูงขึ้น และภาษีเงินได้นิติบุคคลลดลง เนื่องจาก
บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการส่งเสริมการลงทุน และการลดลงของอัตราภาษีลดลงจากร้อยละ 
30 เป็นร้อยละ 23 ในปี 2555 ส าหรับปี 2556 ก าไรสุทธิลดลงเนื่องจากการลดลงของรายได้ในกลุ่มโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
ประกอบกับการเพิ่มขึ้นของต้นทุนและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน  และค่าสาธารณูปโภคเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัวของ
ธุรกิจทีวีดิจิตอล ในขณะที่มีภาษีเงินได้นิติบุคคลลดลงเนื่องจากการลดลงของอัตราภาษีจากร้อยละ 23 เป็นร้อยละ 20 ในปี 
2556 

ฐานะการเงิน ณ สิ้นปี 2554 - 2556 

สินทรัพย์รวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ สิ้นปี 2554 - 2556 มีจ านวน 560.98 ล้านบาท 714.07 ล้านบาท และ 
3,356.11 ล้านบาท ตามล าดับ เพ่ิมขึ้นจ านวน 153.09 ล้านบาท และ 2,642.04 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 27.29 และร้อยละ 
370.00 ณ สิ้นปี 2555 - 2556 ตามล าดับ สินทรัพย์ที่ส าคัญของบริษัทและบริษัทย่อยประกอบด้วย ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้
อื่น คิดเป็นร้อยละ 52.87 ร้อยละ 52.18 และร้อยละ 12.02 ของสินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2554 - 2556 รองลงมาได้แก่ ส่วน
ปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ซึ่งมีสัดส่วนรวมกันคิดเป็นร้อยละ 33.85 ร้อยละ 30.72 และร้อยละ 
14.15 ของสินทรัพย์รวมในปี 2554 - 2556 ตามล าดับ นอกจากนี้ ณ สิ้นปี 2556 เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากสถาบันการเงิน
และเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด มีจ านวน 1,401.50 ล้านบาท และ 875.48 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 41.76 และร้อยละ 
26.09 ของสินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ในปี 2554 - 2556 เท่ากับร้อย
ละ 93.99 ร้อยละ 95.26 และร้อยละ 24.62 ตามล าดับ 
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การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2555 มีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงิน
สดจ านวน 36.95 ล้านบาท และลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นจ านวน 75.99 ล้านบาท เนื่องจากการเติบโตของรายได้ท าให้
บริษัทมีจ านวนลูกหนี้การค้าและเงินสดคงเหลือมากขึ้น ส่วนการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2556 มีสาเหตุหลักมา
จากการเพิ่มขึ้นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจ านวน 792.57 ล้านบาท และเงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากสถาบัน
การเงินจ านวน 1,401.50 ล้านบาท เนื่องจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในระหว่างปี ท าให้บริษัทมีเงินสดคงเหลือเพิ่ม
มากขึ้น 

หนี้สินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ สิ้นปี 2554 - 2556 มีจ านวน 297.69 ล้านบาท 257.82 ล้านบาท และ 
263.18 ล้านบาท ตามล าดับ (ลดลง)/เพิ่มขึ้นจ านวน (39.87) ล้านบาท และ 5.36 ล้านบาท หรือ(ลดลง)/เพิ่มขึ้นร้อยละ (13.39) 
และร้อยละ 2.08 ณ สิ้นปี 2555 - 2556 ตามล าดับ หนี้สินรวมส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 83 - 90 เป็นหนี้สินหมุนเวียน ได้แก่ 
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น และภาษีเงินได้ค้างจ่าย การลดลงของหนี้สินรวม ณ สิ้นปี 2555 มีสาเหตุหลักมาจากการลดลง
ของเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินจ านวน 22.72 ล้านบาท และการลดลงของภาษีเงินได้ค้างจ่าย
จ านวน 35.27 ล้านบาท ในขณะที่มีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้นจ านวน 9.96 ล้านบาท ส่วนการเพิ่มขึ้นของหนี้สิน
รวม ณ สิ้นปี 2556 มีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจ านวน 5.08 ล้านบาท และหนี้สิน
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจ านวน 5.75 ล้านบาท 

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อย ณ สิ้นปี 2554 - 2556 มีจ านวน 263.29 ล้านบาท 456.25 ล้านบาท และ 
3,092.93 ล้านบาท ตามล าดับ เพิ่มขึ้นจ านวน 192.96 ล้านบาท และ 2,636.68 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 73.29 และร้อยละ 
577.90 ณ สิ้นปี 2555 - 2556 ตามล าดับ การเพิ่มขึ้นของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ้นปี 2555 มีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของ
ก าไรสะสมจากผลก าไรสุทธิในปี 2555 จ านวน 607.30 ล้านบาท และการเพิ่มทุนช าระแล้วจาก 100 ล้านบาท เป็น 115.50 
ล้านบาท จากการเสนอขายหุ้นให้ผู้ถือหุ้นเดิมในราคาหุ้นละ 0.12 บาท และบันทึกส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพิ่มขึ้นจ านวน 3.10 
ล้านบาท ในขณะที่ในงวดนี้มีเงินปันผลจ่ายจ านวน 432.62 ล้านบาท ส่วนการเพิ่มขึ้นของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ้นปี 2556 มี
สาเหตุหลักมาจากและการเพิ่มทุนจากการออกเสนอขายหุ้นให้ประชาชนเป็นครั้งแรกในเดือนมิถุนายน 2556 จ านวน 245.0 
ล้านหุ้นในมูลค่าหุ้นละ 11.40 บาท รวมเป็นเงิน 2,793.00 ล้านบาท การเพิ่มขึ้นของก าไรสะสมจากผลก าไรสุทธิในปี 2556 
จ านวน 501.12 ล้านบาท ในขณะที่ในปีนี้มีเงินปันผลจ่ายจ านวน 585.20 ล้านบาท ทั้งนี้อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือ
หุ้นเท่ากับ 1.13 เท่า 0.57 เท่า และ 0.09 เท่า ณ สิ้นปี 2554 - 2556 ตามล าดับ 

2.2 ภาวะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

(1) ภาพรวมอุตสาหกรรมบริการโทรศัพท์เคลื่อนที ่

ตลาดบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ประกอบด้วย การให้บริการเสียง (Voice)  และบริการข้อมูล (Non-Voice) โดยจาก
รายงานสรุปผลส ารวจตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ ในปี 2554 - 2556 ตลาดบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่มีมูลค่าตลาดรวม 162,486 ล้านบาท 175,626 ล้าน
บาท และ 188,333 ล้านบาท ตามล าดับ คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.1 และร้อยละ 7.2 ในปี 2555 - 2556 ตามล าดับ การ
เติบโตของตลาดเป็นผลมาจากแรงขับเคลื่อนของการให้บริการข้อมูลเป็นหลัก โดยในช่วงหลายปีที่ผ่านมามีอัตราการ
เติบโตเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก แม้ว่ามูลค่าหลักของตลาดบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ยังคงมีรายได้หลักจากการให้บริ การเสียงก็
ตาม และในปี 2557 ตามการคาดการณ์ของศูนย์เทคโนโลยีแห่งชาติ มูลค่าตลาดบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่จะมีมูลค่า 205,844 
ล้านบาท หรือมีอัตราการเติบโตร้อยละ 9.3 จากปี 2556 
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ตลาดบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
(หน่วย : ล้านบาท) 

มูลค่า (ล้านบาท) อัตราการเติบโต (%) 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557F 54/55 55/56 56/57 
บริการเสียงผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Voice) 127,832 130,121 127,432 123,482 1.8% (2.1%) (3.1%) 
บริการข้อมูลผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Non-voice)   34,654 45,505 60,901 82,362 31.3% 33.8% 35.2% 

มูลค่าตลาดบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 162,486 175,626 188,333 205,844 8.1% 7.2% 9.3% 
สัดส่วนบริการเสียงต่อมูลค่าตลาดรวม 78.7% 74.09% 67.66% 59.99%    
สัดส่วนบริการข้อมูลต่อมูลค่าตลาดรวม 21.3% 25.91% 32.34% 40.01%    
สัดส่วนมูลค่าตลาดบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รวม 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%    

ที่มา: ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 
หมายเหต:ุ  มูลค่าตลาดในปี 2557 มาจากการคาดการณ์ของฝ่ายวิจัยนโยบาย ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

บริการเสียงผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ แบ่งออกเป็นการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบจ่ายเงินก่อนใช้บริการ 
(Prepaid) และบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบใช้ก่อนจ่ายทีหลัง (Postpaid) โดยการให้บริการเสียงผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ใน
ปี 2556 มีมูลค่า 127,432 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเติบโตลดลงร้อยละ 2.1 จากปี 2555 เนื่องจากจ านวนผู้ใช้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศเริ่มถึงจุดอิ่มตัว โดยมีการแข่งขันด้านราคาของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่สูง และ
ผู้ใช้บริการหันไปใช้บริการด้านข้อมูลมากขึ้น ท าให้คาดการณ์ว่าในอนาคตการให้บริการเสียงจะมีมูลค่าตลาดลดลงเล็กน้อย 
โดยคาดการณ์ว่าในปี 2557 มูลค่าตลาดบริการเสียงผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่จะมีมูลค่า 123,482 ล้านบาท หรือมีอัตราการ
เติบโตลดลงร้อยละ 3.1 จากปี 2556   

บริการข้อมูลผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ ประกอบด้วย การให้บริการ SMS MMS รวมถึงการบริการเชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ตผ่านระบบ EDGE GPRS และ 3G + Wi-Fi มีแนวโน้มเติบโตขึ้นอย่างมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา อันเป็นผลมา
จากความนิยมในอุปกรณ์เคลื่อนที่ ประเภทโทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต ซึ่งท าให้ผู้ใช้งานสามารถเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ตไร้สายได้ทุกที่ทุกเวลา ความครอบคลุมของโครงข่าย 3G ที่มากขึ้นจากการได้รับผลประโยชน์อย่างเต็มที่จาก
การขยายโครงข่ายบริการ 3G บนคลื่นความถี่เดิมที่ครอบคลุมทั่วประเทศมากขึ้น พฤติกรรมผู้ใช้งานที่ต้องการช่องทาง
สื่อสารที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา ตลอดจนการพัฒนาคอนเทนท์ของผู้ให้บริการและเจ้าของคอนเทนท์ เพื่อน าคอนเทนท์มา
สร้างบริการใหม่ๆ บนเครือข่าย 3G + Wi-Fi โดยผู้ให้บริการจะมีรายได้จากปริมาณรับส่งข้อมูลของผู้ใช้งานจากการ
เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตเท่านั้น ท าให้ผู้ให้บริการมีการเพิ่มความร่วมมือกับเจ้าของคอนเทนท์เพื่อพัฒนาบริการด้านคอนเทนท์
ต่างๆ บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ และเพิ่มรายได้ในส่วนของการให้บริการหรือจัดจ าหน่าย   คอนเทนท์มากขึ้น ตัวอย่างบริการ
ด้านคอนเทนท์ที่นิยมเปิดให้บริการ คือ บริการหนังสือพิมพ์ หรือนิตยสารดิจิตอลเล่มต่างๆ บริการฟังเพลงบนมือถือ ดูทีวี
บนมือถือ เป็นต้น โดยคาดการณ์ว่าในปี 2557 มูลค่าตลาดบริการข้อมูลผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่จะมีมูลค่า 82,362 ล้านบาท 
หรือมีอัตราการเติบโตร้อยละ 35.2 จากปี 2556 

(2) ภาพรวมอุตสาหกรรมธุรกิจสื่ออินเทอร์เน็ต 

บริการอินเทอร์เน็ตของประเทศไทยเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  จากข้อมูลของส านักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  จ านวนผู้ลงทะเบียนใช้บริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ 
และสัดส่วนผู้ลงทะเบียนใช้บริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดย ณ สิ้นปี 2551 - 2556 จ านวนผู้
ลงทะเบียนใช้บริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์มีจ านวน 2.07 ล้านราย 2.62 ล้านราย 3.20 ล้านราย 3.82 ล้านราย 4.35 และ 



รายงานความเห็นทีป่รึกษาทางการเงินอิสระต่อการได้มาซึ่งสินทรัพย์ 

- 29- 

4.93 ล้านราย หรือคิดเป็นร้อยละ 3.12 ร้อยละ 3.92 ร้อยละ 4.86 ร้อยละ 5.77 ร้อยละ 6.55 และร้อยละ 7.38 ต่อจ านวน
ประชากร 100 คน ตามล าดับ  

แผนภาพแสดงจ านวนผู้ลงทะเบียนใช้บริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์  
และสัดส่วนผู้ลงทะเบียนใช้บริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ต่อจ านวนประชากร 100 คน ในปี 2546 - ปี 2556 
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จ านวนผู้ลงทะเบียนใช้บ ริกา ร
อินเทอร์เน็ตบรอดแบรนด์ (ราย)

สัดส่วนผู้ลงทะเบียนใช้บริการอินเทอร์เน็ต
บรอดแบรนด์ต่อจ านวนประชากร 100 คน 

 
ที่มา: ศูนย์ข้อมูลและวิจัยเศรษฐกิจโทรคมนาคม ส านักงาน กสทช. 

ธุรกิจสื่ออินเทอร์เน็ตมีรายได้หลักมาจากรายได้ค่าโฆษณา ซึ่งอินเทอร์เน็ตเป็นช่องทางของสื่อโฆษณาที่สามารถ
เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างกว้างขวางและสามารถวัดผลได้ โดยในปัจจุบันผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตมีจ านวนเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง สอดคล้องกับทิศทางมูลค่าการโฆษณาผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตที่มีการเติบโตตลอดในช่วงระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา 
โดยจากรายงานของบริษัท เดอะนีลเส็น คอมปะนี (ประเทศไทย) จ ากัด พบว่าในปี 2552 - 2556 การโฆษณาผ่านสื่อ
อินเทอร์เน็ตมีมูลค่ารวม 259 ล้านบาท 290 ล้านบาท 470 ล้านบาท 573 ล้านบาท และ 877 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 0.29 
ร้อยละ 0.29 ร้อยละ 0.45 ร้อยละ 0.50 และร้อยละ 0.76 ของมูลค่าการโฆษณารวมผ่านสื่อทุกประเภท ตามล าดับ ถึงแม้จะ
เป็นสัดส่วนที่น้อยมาก แต่มีแนวโน้มการเติบโตที่ด ี

มูลค่าการโฆษณาผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตในปี 2552 - 2556 
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ที่มา:  รายงานของบริษัท เดอะนลีเส็น คอมปะนี (ประเทศไทย) จ ากัด ที่เปิดเผยผ่านเว็บไซต์
ของสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย (www.adassothai.com) 

ตารางแสดงมูลค่าการโฆษณาผ่านสื่อแต่ละประเภท ในปี 2551 - 2556 และอัตราการเติบโตในปี 2553 - 2556 

 
มูลค่า (ล้านบาท) อัตราการเติบโต (%) 

(หน่วย : ล้านบาท) ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 52/53 53/54 54/55 55/56 
สื่อโทรทัศน์ 52,935 60,766 62,238 68,105 69,249 14.79% 2.42% 9.43% 1.68% 
สื่อวิทย ุ 6,168 6,116 5,918 6,358 6,321 (0.84%) (3.24%) 7.43% (0.58%) 
สื่อหนังสือพิมพ์ 14,149 15,000 14,541 15,183 15,258 6.01% (3.06%) 4.42% 0.49% 
สื่อนิตยสาร 5,426 5,694 5,824 5,595 5,518 4.94% 2.28% (3.93%) (1.38%) 
สื่อในโรงภาพยนตร์ 4,856 5,987 7,224 7,906 7,519 23.29% 20.66% 9.44% (4.90%) 
ป้ายโฆษณา 3,965 3,849 4,278 4,532 4,153 (2.93%) 11.15% 5.94% (8.36%) 
สื่อในระบบขนส่งมวลชน 1,764 2,188 2,643 2,960 3,512 24.04% 20.80% 11.99% 18.65% 
สื่อในร้านค้า 819 1,121 1,618 2,733 2,623 36.87% 44.34% 68.91% (4.02%) 
สื่ออินเทอร์เน็ต 259 290 470 573 877 11.97% 62.07% 21.91% 53.05% 
รวม 90,341 101,011 104,754 113,945 115,029 11.81% 3.71% 8.77% 0.95% 

ที่มา:  รายงานของบริษัท เดอะนีลเส็น คอมปะนี (ประเทศไทย) จ ากัด ที่เปิดเผยผ่านเว็บไซต์ของสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย 
(www.adassothai.com)  

จากการพิจารณาอัตราการเติบโตของมูลค่าการโฆษณาผ่านสื่อแต่ละประเภท จะเห็นว่าสื่อใหม่ (New Media) ซึ่ง
เป็นสื่อเฉพาะเจาะจงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ได้แก่ สื่อโฆษณาในระบบขนส่งมวลชน สื่อโฆษณาในร้านค้า ซึ่งเป็นสื่อใน
ห้างสรรพสินค้า โมเดิร์นเทรด และสื่อโฆษณาอินเทอร์เน็ต มีการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในอัตราที่เพิ่มขึ้นทุกปี สาเหตุ
หลักมาจากโครงสร้างอุตสาหกรรมมีการเปลี่ยนแปลง ผู้ลงโฆษณามีแนวโน้มที่จะจัดสรรงบโฆษณาโดยเลือกใช้สื่อแนว
ใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูง ครอบคลุมและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ทั้งกลุ่มเฉพาะเจาะจงและกลุ่มลูกค้าฐานกว้าง (Mass 
Market) ในสัดส่วนที่เพิ่มมากขึ้น  

(3) ภาพรวมอุตสาหกรรมกลุ่มธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ ์

ภาพรวมการเติบโตของธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์วัดจากมูลค่าการโฆษณาผ่านสื่อนิตยสารในปี 2552 - 2556 เท่ากับ 5,426 
ล้านบาท 5,694 ล้านบาท 5,824 ล้านบาท 5,595 ล้านบาท และ 5,518 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 4 - 6 ของมูลค่า
การโฆษณารวมทุกประเภท หากพิจารณาในปี 2556 มูลค่าการโฆษณาผ่านสื่อนิตยสารเติบโตลดลงประมาณร้อยละ 1.38 
จากปี 2555 ปัจจัยส าคัญมาจากการมีสื่อทางเลือกให้เจ้าของสินค้าและบริการหันไปใช้มากขึ้น เนื่องจากเชื่อว่าสื่อรองอื่นๆ 
เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้ดีกว่า ในขณะที่อัตราค่าโฆษณาใกล้เคียงกัน สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีเวลาอ่าน
นิตยสารลดลง เพราะใช้เวลาไปกับสื่ออินเทอร์ เน็ตหรือโซเชียลมีเดียมากขึ้น  ดังนั้นการแข่งขันในอนาคตของ
ผู้ประกอบการนิตยสารต่างๆ จึงจ าเป็นต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค โดยพัฒนาผ่าน
ช่องทางของเทคโนโลยี ซึ่งปัจจุบันโทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทสมาร์ทโฟนมีบทบาทในชีวิตประจ าวันมากขึ้น ซึ่งจะเห็นได้
จากการพัฒนาแอพพลิเคชั่นนิตยสารต่างๆ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่  
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มูลค่าการโฆษณาผ่านสื่อนิตยสารปี 2552 - 2556 
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ที่มา:  รายงานของบริษัท เดอะนีลเส็น คอมปะนี (ประเทศไทย) จ ากัด ที่เปิดเผยผ่านเว็บไซต์
ของสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย (www.adassothai.com) 

 (4)  ภาพรวมอุตสาหกรรมกลุ่มธุรกิจสื่อทีว ี

สื่อโทรทัศน์ถือเป็นสื่อที่ได้รับความนิยมสูงสุดในประเทศไทย  มีอัตราการเข้าถึงประชากรร้อยละ 98 ของ
ประชากรไทยทั้งหมด และเป็นแหล่งรวมเม็ดเงินจากการโฆษณาที่มีมูลค่ามากที่สุด โดยมูลค่าโฆษณารวมของสื่อโทรทัศน์
ในปี 2555 - 2556 อยู่ที่ 68,105 ล้านบาท และ 69,249 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 59.77 และร้อยละ 60.20 ของเม็ดเงินทั้งหมด
ในอุตสาหกรรมโฆษณาทั้งหมด ตามล าดับ 

มูลค่าการโฆษณาผ่านสื่อทีวีปี 2552 - 2556 
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ที่มา:  รายงานของบริษัท เดอะนีลเส็น คอมปะนี (ประเทศไทย) จ ากัด ที่เปิดเผยผ่านเว็บไซต์ของ

สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย (www.adassothai.com) 

ภายหลังจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ .ศ. 2551  
ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2551 เป็นต้นมา ซึ่งก าหนดให้การให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่สามารถหา
รายได้จากการโฆษณาได้ ท าให้ธุรกิจดาวเทียมได้รับความสนใจจากตัวแทนโฆษณามากขึ้น เนื่องจากเป็นสื่อทางเลือกอีก
สื่อหนึ่ง ประกอบกับตลาดจานดาวเทียม มีการแข่งขันเปิดตัวหลายรุ่น มีราคาถูกลง และการติดตั้งชุดจานดาวเทียมมีขั้นตอน
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ไม่ยุ่งยากและมีค่าใช้จ่ายไม่สูงนัก และมีจุดเด่นที่มีความคมชัดกว่าแบบเสาก้างปลาหรือหนวดกุ้ง อีกทั้งมีจ านวนช่องให้
เลือกชมจ านวนมากถึง 750 ช่อง จึงเป็นทางเลือกของผู้ชมมากขึ้น ส่งผลให้ครัวเรือนหันไปรับชมรายการโทรทัศน์ผ่านทาง
จานดาวเทียมมากขึ้น ดังจะเห็นได้จากในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา จ านวนผู้ติดตั้งเคเบิลทีวีและจานดาวเทียม (รวม True visions) 
ของไทยเติบโตอย่างก้าวกระโดดจากร้อยละ 20 ของจ านวนครัวเรือนทั่วประเทศในปี 2551 เป็นร้อยละ 64 ในปี 2555 หรือ
คิดเป็นการเติบโตเฉลี่ยปีละร้อยละ 40 

แม้จ านวนครัวเรือนไทยที่ติดตั้งเคเบิลทีวีและทีวีดาวเทียมจะเติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดดในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา แต่
พฤติกรรมของผู้ชมก็ยังเน้นไปที่การรับชมฟรีทีวีเป็นหลัก โดยบางส่วนเป็นการรับชมผ่านเคเบิลทีวีและทีวีดาวเทียมเพื่อ
แก้ปัญหาเรื่องคุณภาพสัญญาณในการรับชมของระบบอนาล็อกแบบเดิม ประกอบกับเนื้อหาของฟรีทีวีที่มีความน่าสนใจ
มากกว่า ท าให้ความนิยมในการรับชมช่องฟรีทีวี 6 ช่องคิดเป็นร้อยละ 62 ของจ านวนครัวเรือนทั่วประเทศ แต่มีส่วนแบ่ง
รายได้จากเม็ดเงินค่าโฆษณาถึงร้อยละ 86 ในขณะที่สัดส่วนจ านวนผู้ชมช่องทีวีทางเลือกที่สูงถึงร้อยละ 38 แต่กลับมีส่วน
แบ่งรายได้จากเม็ดเงินโฆษณาเพียงร้อยละ 14 เป็นสาเหตุให้บริษัทผู้ผลิตสินค้าและบริการต่างๆ ยังคงเน้นการโฆษณาผ่าน
ฟรีทีวีเป็นหลัก ช่องฟรีทีวีจึงมีอ านาจต่อรองเรื่องอัตราค่าโฆษณาสูงกว่าช่องทีวีทางเลือก 

รูปภาพแสดงสัดส่วนผู้ชม สัดส่วนค่าโฆษณา และอัตราค่าโฆษณาในแต่ละประเภท 

62%

86%

38%

14%

ผู้ชม ค่าโฆษณา

4.1 ล้านคน/นาที                8.1 หมื่นล้านบาท

Free TV Cab/Sat Channel

แตกต่าง
ประมาณ 3 เท่า

 
ที่มา:  การวิเคราะห์โดยศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจของ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) (EIC) และจากข้อมูลของ 

AGB Nielsen Media Research 

เมื่อวันที่ 26 - 27 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ (“กสทช”) ได้จัดให้มีการประมูลคลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (“การประมูลทีวีดิจิตอล”) 
จ านวน 24 ช่องแบ่งออกเป็น 1) หมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดสูง (“HD”) จ านวน 7 ช่อง 2) หมวดหมู่ทั่วไปแบบความ
คมชัดปกติ (“SD”) จ านวน 7 ช่อง 3) หมวดหมู่ข่าวสารและสาระจ านวน 7 ช่อง และ 4) หมวดหมู่เด็ก เยาวชน และ
ครอบครัวจ านวน 3 ช่อง ซึ่งการประมูลทีวีดิจิตอลดังกล่าว เป็นจุดเปลี่ยนของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ในประเทศไทยครั้ง
ส าคัญ โดยเป็นจุดเริ่มต้นของระบบใบอนุญาตภายใต้คลื่นความถี่ใหม่ แทนการออกอากาศแบบอนาล็อกที่ใช้มานานหลาย
สิบปี ส่งผลให้การแข่งขันในสื่อทีวีเปลี่ยนแปลงไปสู่การแข่งขันที่เสรีมากขึ้น  เป็นการสร้างความหลากหลายในแง่เนื้อหา 
ลดการผูกขาดความเป็นเจ้าของสื่อลง มีการแข่งขันในแง่ธุรกิจเช่าเวลาโฆษณาเพิ่มขึ้น ช่วยให้บริษัทหรือองค์กรธุรกิจที่

ช่องสถานี Primetime Non-Primetime

(18.30-22.30 น.)

(บาท/นาท)ี (บาท/นาท)ี

CH3 480,000

CH5 480,000

CH7 500,000 80,000-450,000

CH9 350,000

Cab/Sat Channel 10,000-20,000 3,000-10,000
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ต้องการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์หรือบริการมีทางเลือกมากขึ้นและแนวโน้มอัตราค่าโฆษณาเฉลี่ยที่ลดลง โดยมีการ
คาดการณ์ว่าเม็ดเงินโฆษณาจะเกิดการกระจายตัวอย่างสมดุลตามจ านวนฐานผู้ชมมากขึ้น เนื่องจากดิจิตอลทีวีมีระบบการ
วัดเรตติ้งที่แม่นย าซึ่งจะสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้ซื้อเวลาโฆษณามากกว่าระบบเดิม อีกทั้งยังมีจ านวนช่องที่มากถึง 48 
ช่อง (ช่องบริการสาธารณะจ านวน 12 ช่อง ช่องธุรกิจจ านวน 24 ช่อง และช่องบริการชุมชนจ านวน 12 ช่อง) และมีการ
จัดแบ่งหมวดหมู่ที่ชัดเจนท าให้ผู้ซื้อโฆษณาสามารถเลือกซื้อเวลากับช่องสถานีที่ตรงตามกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น   

ในขณะที่การเติบโตของเคเบิลทีวีและทีวีดาวเทียมยังสามารถเติบโตคู่ขนานไปกับดิจิตอลทีวีได้ด้วยปัจจัยที่
หลากหลายและการปรับตัวทางธุรกิจที่เหมาะสม โดยจากงานเขียนของนายจาตุนรต์ อ าไพ ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจของ 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 ซึ่งได้ศึกษาการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิตอลทีวีใน
ต่างประเทศ เช่น อังกฤษและฝรั่งเศส พบว่าเคเบิลทีวีและทีวีดาวเทียมยังคงมีฐานผู้ชมที่คงตัวไม่ได้ลดจ านวนลงเมื่อดิจิตอล
ทีวีได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น ส าหรับประเทศไทยศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจของธนาคารไทยพาณิชย์ มองว่าน่าจะเป็นไปใน
ทิศทางที่คล้ายกันด้วยเหตุผลส าคัญ 3 ประการคือ 1) ฐานผู้ชมบนเคเบิลทีวีและทีวีดาวเทียมซึ่งมีจ านวนสูงถึง 60% ยัง
สามารถรับชมช่องรายการดิจิตอลทีวีผ่านเคเบิลทีวีและทีวีดาวเทียมตามกฎ Must carry ได้ (หมายเหตุ : กฎ Must Carry คือ
กฎที่ กสทช. ก าหนดว่าไม่ว่าประชาชนจะใช้เทคโนโลยีใดๆในการรับชมโทรทัศน์ จะสามารถรับชมโทรทัศน์ที่ใช้คลื่น
ความถี่ ซึ่งเป็นบริการที่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง) ในช่วงที่โครงข่ายดิจิตอลทีวียังไม่ครอบคลุมและ
อาจต้องใช้เวลานานในการขยายโครงข่าย 2) ช่องรายการบนแพลตฟอร์มทางเลือกยังคงมีความหลายหลายมากกว่าและมี
ฐานคนดูเฉพาะกลุ่มอยู่ก่อนแล้ว เช่น ช่องการเมืองต่างๆ 3) ผู้ชมสามารถใช้งานควบคู่กันไปได้เนื่องจากในแต่ละครอบครัว
อาจมีเครื่องรับมากกว่า 1 เครื่อง แต่ทั้งนี้ ผู้ประกอบการแพลตฟอร์มและช่องรายการบนเคเบิลทีวีและทีวีดาวเทียมยัง
จ าเป็นต้องมีการปรับตัวทางธุรกิจที่เหมาะสม โดยเน้นสร้างความแตกต่างด้วยการจัดหารายการประเภท Premium Content 
เช่น รายการกี าจากต่างประเทศที่ได้รับความนิยม ละครหรือภาพยนตร์ชุด (series) มาให้บริการ ควบคู่การพัฒนาคุณภาพ
รายการและระบบออกอากาศ และเพิ่มบริการเสริมต่างๆ เพ่ือดึงดูดฐานผู้ชมให้ยังคงใช้บริการต่อไป 

ในปัจจุบันเม็ดเงินในอุตสาหกรรมโฆษณาทุกประเภทที่มีมูลค่าประมาณ 100,000 ล้านบาทต่อปี ในปี 2557 
สมาคมมีเดียเอเยนซี่และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทยได้มีการประเมินว่าแนวโน้มการโฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์ฟรีทีวีเดิมยังคง
เติบโตได้อีกเล็กน้อย เนื่องจากธุรกิจดิจิตอลทีวีเพ่ิงเริ่มต้นทดลองออกอากาศ การใช้เงินโฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์ทางช่องฟรี
ทีวีจะเติบโตร้อยละ 2 จาก 69,249 ล้านบาท ในปี 2556 เพิ่มเป็น 70,800 ล้านบาทในปี 2557 และการใช้เงินโฆษณาผ่านสื่อ
โทรทัศน์ช่องทีวีผ่านดาวเทียมจะลดลงร้อยละ 6 จาก 15,153 ล้านบาทในปี 2556 เหลือจ านวน 14,200 ล้านบาทในปี 2557 
ส่วนการใช้เงินโฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์ในส่วนของทีวีดิจิตอลคาดว่าจะมีเม็ดเงินในปีแรกจ านวน 4,300 ล้านบาท จากการ
ออกอากาศผ่านเครือข่ายครอบคลุมพื้นที่ร้อยละ 50 ของประเทศ และจากการคาดการณ์ของกสทช. ในช่วง 5 ปีข้างหน้าของ
การเปลี่ยนสู่ทีวีดิจิตอลจะช่วยกระตุ้นเม็ดเงินในอุตสาหกรรมโฆษณาให้เติบโตขึ้นเป็นเท่าตัวจากปัจจุบัน หรือมีมูลค่า
ประมาณ 200,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากจ านวนช่องทีวีดิจิตอลที่เพิ่มขึ้น และราคาค่าโฆษณาที่ต่ าลงจากการมีฟรีทีวีใน
ช่องธุรกิจเพิ่มเป็น 24 ช่อง ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการและสินค้าขนาดกลางและเล็กที่ไม่มีโอกาสใช้พื้นที่โฆษณาทางฟรีทีวี 
เนื่องจากอัตราค่าโฆษณาสูง ได้มาใช้พื้นที่โฆษณาในทีวดีิจิตอลมากขึ้น 

 

 

 

http://www.bangkokbiznews.com/home/search/?cx=009233870810540600983%3Ahkyg0dlysoo&cof=FORID%3A9&ie=windows-874&q=%B7%D5%C7%D5%B4%D4%A8%D4%B7%D1%C5
http://www.bangkokbiznews.com/home/search/?cx=009233870810540600983%3Ahkyg0dlysoo&cof=FORID%3A9&ie=windows-874&q=%B7%D5%C7%D5%B4%D4%A8%D4%B7%D1%C5
http://www.bangkokbiznews.com/home/search/?cx=009233870810540600983%3Ahkyg0dlysoo&cof=FORID%3A9&ie=windows-874&q=%B7%D5%C7%D5%B4%D4%A8%D4%B7%D1%C5
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(5)  ภาพรวมอุตสาหกรรมกลุ่มธุรกิจเพลง 

ปัจจุบัน ตลาดเพลงในประเทศไทยมีบริษัทหรือค่ายเพลงขนาดใหญ่ เและขนาดเล็กเป็นจ านวนมาก มีการผลิตผล
งานเพลงหลากหลายแนว เช่น เพลงไทยสากล และเพลงลูกทุ่ง เป็นต้น แนวเพลงที่เป็นที่นิยมมักจะเปลี่ยนแปลงไปตามยุค
สมัย ในตลาดเพลงไทยสากลส าหรับกลุ่มวัยรุ่นมีผู้น าตลาด 2 บริษัท คือบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ ากัด (มหาชน) และบริษัท 
อาร์เอส จ ากัด (มหาชน) ซึ่งคาดว่าจะยังเป็นการแข่งขันเพื่อช่วงชิงความเป็นผู้น าในด้านของการยอมรับจากกลุ่มผู้ฟัง โดยที่
มีผู้เล่นอื่นๆ คอยสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ให้กับกลุ่มผู้ฟัง ทั้งนี้ การบริโภคของกลุ่มผู้ฟังในปัจจุบัน
เปลี่ยนแปลงจากการฟังเพลงจากซีดี หรือ ดีวีดี เป็นการบริโภคทางสื่อดิจิตอลมากขึ้น ซึ่งเป็นสื่อที่ปัจจุบันบริษัทใช้เป็น
ช่องทางให้บริการหลากหลายรูปแบบ ในขณะที่ปัญหาเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์ยังคงเป็นปัญหาส าคัญของค่ายเพลงทุก
ราย ค่ายเพลงต่างๆ จึงมีแนวโน้มในสร้างรายได้จากการโชว์ตัวของศิลปิน หรือจัดงานอีเวนท์ 

(6)  ภาพรวมอุตสาหกรรมกลุ่มธุรกิจภาพยนตร ์

มูลค่าตลาดภาพยนตร์ในปี 2553 - 2555 มีมูลค่ารวมประมาณ 3,500 ล้านบาท 3,900 ล้านบาท และ 4,000 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.43 และร้อยละ 2.56 ตามล าดับ โดยภาพยนตร์ไทยมีส่วนแบ่งตลาดประมาณร้อยละ 40 - 50 ของมูลค่า
ตลาดภาพยนตร์รวม (ที่มา : แบบแสดงรายข้อมูลประจ าปี 2554 ของบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากัด (มหาชน))ซึ่ง
แสดงให้เห็นว่าแนวโน้มความนิยมในภาพยนตร์ไทยยังมีอยู่มาก ในขณะทีเ่ทคโนโลยีที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
ได้ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนในปัจจุบันให้แตกต่างจากเดิมในหลายๆ ด้าน รวมถึงด้านธุรกิจบันเทิงที่สื่อสมัยใหม่
โดยเฉพาะอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์เคลื่อนที่เข้ามามีบทบาท ท าให้การรับสื่อบันเทิงเปลี่ยนรูปแบบไป โดยมีการหลอม
รวมของสื่อทั้งในด้านเครื่องมือและเนื้อหาที่ให้บริการ เช่น การรับชมรายการโทรทัศน์ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่และโครงข่าย
อินเทอร์เน็ต หรือฟังรายการวิทยุผ่านอินเทอร์เน็ต ผลจากการมีช่องทางเข้าถึงข้อมูลความบันเทิงที่หลากหลายและง่ายขึ้นท า
ให้รูปแบบการด าเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมบันเทิงเปลี่ยนแปลงไป โดยธุรกิจบันเทิงน่าจะมีส่วนส าคัญที่จะสามารถใช้สื่อ
สมัยใหม่เหล่านี้หรือพัฒนาเข้าสู่การเป็นคอนเทนท์ให้บริการ ซึ่งเป็นช่องทางในการหารายได้ที่น่าจะเติบโตขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องและจะกลายเป็นสื่อหลักในอนาคตอันใกล้  

3. ความสมเหตุสมผลและประโยชน์ของรายการต่อบริษัทจดทะเบียน  

3.1 ความสมเหตุสมผลของการเข้าท ารายการ 

สืบเนื่องมาจากนโยบายของภาครัฐที่ต้องการให้มีการเปลี่ยนผ่านกิจการโทรทัศน์ของไทย จากระบบเก่าที่ส่ง
สัญญาณโทรทัศน์แบบภาคพื้นดินในระบบอนาล็อก (Analog Terrestrial TV) มาสู่ระบบดิจิตอล (Digital Terrestrial TV) 
เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในด้านอุปกรณ์การใช้งาน จากการยกเลิกการผลิตอุปกรณ์ในระบบอนาล็อกเดิม ตามข้อก าหนดของ
สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (International Telecommunications Union : ITU) ภายในปี 2558 โดย กสทช.
ก าหนดให้ประเทศไทยเข้าสู่ทีวีดิจิตอล แบบภาคพื้นดิน ในมาตรฐานล่าสุด คือ DVB-T2 (Digital Video Broadcasting – 
Second Generation Terrestrial) ซึ่งถือเป็นวิวัฒนาการของกิจการโทรทัศน์ของไทยครั้งส าคัญ เพราะเป็นการพัฒนา
ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรคลื่นความถี่ที่ดีที่สุด สามารถมีช่องรายการโทรทัศน์จ านวนมาก ที่จะเป็นดิจิตอลฟรีทีวีถึง 48 
ช่อง จากปัจจุบันที่มีอนาล็อกฟรีทีวีเพียง 6 ช่อง (ช่อง 3 ช่อง 5 ช่อง 7 ช่อง 9 ช่อง 11 และช่องไทยพีบีเอส) เท่านั้น เนื่องจาก
ขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีและทรัพยากรคลื่นความถี่ในระบบอนาล็อกที่มีจ ากัด ในขณะที่ทีวีดิจิตอลสามารถพัฒนา
ให้รับชมได้ทั้งในระบบความคมชัดสูง (High Definition) ระบบสามมิติ (3D) และการรับชมขณะเคลื่อนที่ (Mobile 
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Reception) ผ่านอุปกรณ์พกพาประเภทต่างๆได้ในทุกสถานที่และทุกเวลาที่สัญญาณส่งไปถึง รวมทั้งสามารถรองรับรูปแบบ
บริการใหม่ๆ เช่น Data Broadcasting, Interactivity, Multimedia, Emergency Warnings เป็นต้น    

นอกจากน้ี กสทช. ยังสนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงทีวีดิจิตอล ด้วยการจะให้คูปองส่วนลดแก่ทุกครัวเรือน เพื่อให้
น าไปแลกซื้อทีวีดิจิตอล และกล่อง Set-top Box เพื่อแปลงสัญญาณเป็นดิจิตอล ช่วยลดค่าใช้จ่ายประชาชน เป็นแรงจูงใจให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงและติดตามชมทีวีดิจิตอลที่มีช่องรายการเพิ่มขึ้น ด้วยคุณภาพการรับชมที่ดีกว่าเดิม 

การเข้าร่วมประมูลและการได้มาซึ่งใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภท
บริการทางธุรกิจระดับชาติ หมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดปกติ (SD) ของบริษัทย่อย (MB) จาก กสทช. ที่มีการเปิด
ประมูลใบอนุญาตประเภทธุรกิจดังกล่าวจ านวน 7 ใบอนุญาต จึงเป็นโอกาสที่ดีของกลุ่มบริษัทจากการด าเนินธุรกิจสื่อและ
ให้บริการข้อมูล (Media and Content Businesa) ที่มีความเชี่ยวชาญในการผลิต สร้างสรรค์ข้อมูลเนื้อหา (Content) ความ
บันเทิงในหลากหลายรูปแบบ และมีความแข็งแกร่งในสื่อดิจิตอลเป็นทุนเดิม สามารถน าธุรกิจที่มีอยู่ จากการน าคอนเทนต์
ต่างๆ เช่น ข่าว ลิขสิทธิ์เพลง ภาพยนตร์ ศิลปินในสังกัด มาพัฒนาต่อยอดการเข้าสู่ธุรกิจฟรีทีวีในระบบดิจิตอลได้เป็นอย่างดี 
สอดคล้องกับนโยบายของกลุ่มบริษัทที่ต้องการขยายธุรกิจประเภทที่มีความเกี่ยวเนื่องสามารถสนับสนุนซึ่งกันและกัน
ภายในกลุ่มได้อย่างครบวงจร  

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทมีประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจมาเป็นระยะเวลานานกว่า 10 ปี และอยู่ในธุรกิจสื่อและการ
ให้บริการด้านความบันเทิงอยู่แล้ว มีจุดแข็งเป็นผู้ให้บริการข้อมูลและคอนเทนต์  โดยมีประสบการณ์ด้านการผลิตและ
สร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ประเภทบันเทิง ช่องซ่าส์เน็ทเวิร์ค (Zaa Network) แพร่ภาพออกอากาศผ่านทีวีดาวเทียม เคเบิล
ทีวี สมาร์ทโฟน และอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง  อีกทั้งยังมีสื่ออีกหลายประเภทที่มีความเกี่ยวเนื่องและสนับสนุนซึ่งกัน
และกัน ได้แก่ สื่ออินเทอร์เน็ต ผ่านเว็บไซต์ www.mthai.com ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ ผ่านนิตยสารบันเทิงรายสัปดาห์ ได้แก่ กอซ
ซิปสตาร์ (Gossip Star) และนิตยสารรายเดือน ได้แก่ แคนดี้ (Candy) และอะลัวร์ (A’lure) รวมทั้งนิตยสารประเภทเรื่องสั้น
ละครทีวี พ็อคเก็ตบุ๊ค ประเภทพยากรณ์ดวงชะตา และพ็อคเก็ตบุ๊คเฉพาะกิจต่างๆ โดยน าเสนอทั้งในรูปแบบสิ่งพิมพ์ 
(Traditional) และ E-Book (Digital) และรวมถึงธุรกิจการให้บริการเสริมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ สื่อต่างๆ จากทุกธุรกิจของ
กลุ่มบริษัทจะสามารถสนับสนุนการด าเนินธุรกิจทีวีดิจิตอลได้ โดยน าคอนเทนต์ที่ผลิตมาเผยแพร่ทางโทรทัศน์ ลูกค้า
สามารถเลือกรับชมรายการผ่านสื่อต่างๆ ได้ เช่น โทรทัศน์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ เว็บไซต์ ในเวลาที่สะดวกตลอด 24 ชั่วโมง 
ท าใหบ้ริษัทสามารถสร้างรายได้ค่าโฆษณาทางโทรทัศน์ และเว็บไซต์ได้เพ่ิมข้ึน  

นอกจากนี้  กลุ่มบริษัทมีความพร้อมด้านเทคโนโลยี  จากการด า เนิ นธุรกิจหลักด้านบริการเสริมบน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ บนพื้นฐานของการน าเทคโนโลยีมาใช้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม โดยเฉพาะการริเริ่ม
บริการ SMS ส่งความเห็นหรือข้อความผ่านสื่อโทรทัศน์ และการน าเสนอข้อมูลในรูปแบบสื่อดิจิตอลต่างๆ เพื่อสร้างความ
สะดวกสบายและความง่ายต่อการใช้งานให้กับลูกค้า ซึ่งบริษัทมีแนวคิดที่จะน าเอาเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบันและ
การศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อน ามาพัฒนาธุรกิจทีวีดิจิตอลให้มีความทันสมัยและสร้างประสบการณ์การรับชมที่แปลก
ใหม่ให้กับผู้ชม 

ดังนั้น จากโอกาสทางธุรกิจ และความพร้อมของกลุ่มบริษัท ดังกล่าวข้างต้น จึงเป็นเหตุผลสนับสนุนถึงความ
เหมาะสมของบริษัทย่อย ในการเข้าท ารายการได้มาซึ่งใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ตลอดจนการด าเนินการใดๆ ที่จ าเป็น 
และเกี่ยวข้อง มีความเหมาะสม ทั้งนี้ การประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่  เป็นการประมูลโดยการเสนอราคาอย่าง
เปิดเผย จัดโดย กสทช. ซึ่งก าหนดราคาประมูลขั้นต่ าของใบอนุญาตในหมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดปกติ (SD) เท่ากับ 
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380 ล้านบาท มีผูเ้ข้าร่วมประมูลทั้งสิ้นจ านวน 16 ราย และมีผู้ชนะการประมูลจ านวน 7 ราย6 โดยราคาที่ MB ประมูลได้เป็น
ราคาที่ใกล้เคียงกับราคาประมูลของผู้ชนะการประมูลรายอื่น ในช่องรายการหมวดหมู่เดียวกันนี้ ซึ่ง MB เป็นผู้ชนะการ
ประมูลในล าดับที่ 6 เสนอราคาที่ 2,250 ล้านบาท โดยผู้ชนะการประมูลล าดับแรก เสนอราคาที่ 2,355 ล้านบาท และผู้ชนะ
การประมูลล าดับสุดท้าย เสนอราคาที่ 2,200 ล้านบาท มีความแตกต่างกันของราคาสูงสุดและต่ าสุด 155 ล้านบาท โดยการ
ประมูลเป็นไปตามวิธีการและกฎการประมูล ของ กสทช. ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกลไกให้เกิดการแข่งขันในกิจการ
โทรทัศน์อย่างเสรี เป็นธรรม ลดการผูกขาด และเพิ่มความหลากหลายของผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ ซึ่งประมูลในครั้งนี้ถือ
ว่ามีความโปร่งใสและสะท้อนถึงความต้องการของตลาดที่มีการแข่งขันกันอย่างแท้จริง 

การเข้าท าสัญญาเช่าใช้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ รวมมูลค่าการเช่าตลอดอายุสัญญาเช่า 14 ปี 5 เดือน เท่ากับ 
816.56 ล้านบาท เป็นเงื่อนไขที่ MB ต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดของ กสทช. ก่อนรับใบอนุญาตที่ประมูลได้ดังกล่าว เพื่อให้
การแพร่ภาพรายการโทรทัศน์ออกอากาศไปยังพ้ืนที่ต่างๆ ครอบคลุมทั่วประเทศไทย โดยผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ

โครงข่ายทีวีดิจิตอล (Multiplex หรือ “mux”) จาก กสทช. มี 4 ราย7 ได้แก่ ททบ. บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) กรม
ประชาสัมพันธ์ และองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ไทยพีบีเอส) โดย กสทช. ก าหนดให้
ผู้ประกอบการโครงข่ายดิจิตอลทุกราย จะต้องติดตั้งสถานีฐานและสามารถน าไปสู่การออกอากาศทีวีดิจิตอลได้ในปีแรก (ปี 
2557)  ครอบคลุม 11 ล้านครัวเรือน หรือครอบคลุมร้อยละ 50 ของครัวเรือนทั่วประเทศภายใน 1 ปี, ร้อยละ 80 ภายใน 2 ปี, 
ร้อยละ 90 ภายใน 3 ปี และร้อยละ 95 ภายใน 4 ปี นับจากวันได้รับอนุญาต ทั้งนี้ MB ได้เลือกท าสัญญาเช่ากับ ททบ. โดย
พิจารณาถึงความพร้อมด้านเทคนิคและประสิทธิภาพของการให้บริการที่ดี โดย ททบ. ได้ทดลองออกอากาศระบบดิจิตอล
ครบวงจรตามกรอบการปฏิบัติของ กสทช. แล้ว เมื่อเดือนมกราคม 2556 และได้มีการพัฒนาโครงข่ายเพื่อพร้อมให้บริการ
ได้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2557 โดยจะทยอยติดตั้งสถานีโครงข่ายเพื่อให้มีสถานีโครงข่ายหลักครบ 39 สถานี และสถานี
เสริม 116 สถานี สามารถให้บริการโครงข่ายได้ครอบคลุมร้อยละ 97 ของครัวเรือนทั่วประเทศภายใน 2 ปี นับจากวันที่
ให้บริการ ซึ่งเร็วกว่าที่ กสทช. ก าหนดประมาณ 2 ปี  

นอกจากนี้ การลงทุนเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงสถานที่ สตูดิโอ และจัดซื้ออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องส าหรับการผลิตรายการ 
ที่มีมูลค่าในเบื้องต้นประมาณ 120 ล้านบาท เป็นไปเพื่อให้สามารถประกอบกิจการและให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

                                                           
6 มีผู้ชนะการประมูลทั้งสิ้น 7 ชอ่ง เรียงตามล าดับ ได้แก ่

1. บริษัท ไทย บรอดคาสติ้ง จ ากัด ราคาประมูล 2,355 ล้านบาท 
2. บริษัท ทรู ดีทีที จ ากัด ราคาประมลู 2,315 ล้านบาท 
3. บริษัท จีเอ็มเอ็ม เอสดี ดิจิตอล ทวีี จ ากัด ราคาประมลู 2,290 ล้านบาท 
4. บริษัท บอีีซี-มัลติมีเดีย จ ากัด ราคาประมูล 2,275 ลา้นบาท 
5. บริษัท อาร.์เอส.เทเลวิชั่น จ ากัด ราคาประมูล 2,265 ล้านบาท 
6. บริษัท โมโน บรอดคาซท์ จ ากัด ราคาประมลู 2,250 ล้านบาท 
7. บริษัท แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสติง้ จ ากัด ราคาประมูล 2,200 ลา้นบาท 

7  ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโครงข่ายทีวีดิจิตอล ได้แก่ ททบ. บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) กรมประชาสัมพันธ์ และ
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ไทยพีบีเอส) มีราคาค่าบริการโครงข่ายต่อเดือนส าหรับช่องรายการ
ทั่วไป ความคมชัดมาตรฐาน (เอสด)ี เท่ากับ 4.72 ล้านบาท 4.76 ล้านบาท 4.60 ล้านบาท และ 4.60 ล้านบาท ตามล าดับ 
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แผนการด าเนินธุรกิจทีวีดิจิตอล 

บริษัทมีความพร้อมและประสบการณ์จากการด าเนินธุรกิจสื่อทีวี ดาวเทียมและเคเบิล  ผ่านทางบริษัท โมโน     
โปรดักชั่น จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย มาแล้วในระยะเวลาหนึ่ง โดยผลิตและสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ประเภทบันเทิงมา
ตั้งแต่ปี 2553 ในช่องรายการ “ช่องซ่าส์เน็ตเวิร์ค (Zaa Network)” น าเสนอรายการที่หลากหลายและมีคุณภาพ ถ่ายท าด้วย
ระบบการออกอากาศแบบ Full HD (High-Definition) แพร่ภาพออกอากาศผ่านทีวีดาวเทียมในระบบ C-Band KU-Band 
เคเบิลทีวี สมาร์ทโฟน และอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง โดยบริษัทยังคงแผนงานออกอากาศช่องซ่าส์เน็ตเวิร์คบนช่องทีวี
ดาวเทียมควบคู่กับช่องทีวีดิจิตอล (ช่อง Mono TV) ต่อไป  

ในการด าเนินธุรกิจทีวีดิจิตอล จะเป็นการด าเนินการผ่าน MB ซึ่งเป็นบริษัทย่อยใหม่ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อด าเนินธุรกิจ
ด้านทีวีดิจิตอลโดยตรง และเป็นผู้ที่จะได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภท
บริการทางธุรกิจระดับชาติ หมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดปกติ (SD) โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะผลิตและน าเสนอรายการ
โทรทัศน์ที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างความบันเทิง รวมทั้งสาระให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ชม ด้วยรูปแบบรายการที่มีคุณภาพ 
เนื้อหาที่หลากหลาย ทันสมัย มีสัดส่วนรายการที่เหมาะสมกับผู้ชมทุกวัย ให้บริการแพร่ภาพโทรทัศน์บนหมายเลขล าดับ
การให้บริการช่อง 29 โดยผู้ชมสามารถรับชมผ่านช่องทางต่างๆได้อย่างทั่วถึง ทั้ง รับชมผ่านทีวีที่ติดตั้งกล่องรับสัญญาณใน
ระบบดิจิตอล รับชมผ่านกล่องรับสัญญาดาวเทียมในระบบ C Band และ KU Band รับชมผ่านเคเบิลท้องถิ่น รับชมผ่าน
เว็บไซต์ www.29monotv.com รวมทั้งการรับชมผ่านแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Application on Smartphone) โดย
ในปัจจุบัน MB ได้ทดลองออกอากาศในระบบดิจิตอลกับ ททบ. แล้ว เพื่อเตรียมความพร้อมตามกรอบเวลาที่ กสทช. จะ
ประกาศหรือก าหนดให้ออกอากาศต่อไป  

แผนภูมิ การแพร่ภาพออกอากาศทีวีดิจิตอลของช่อง MONO TV 
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MB วางแผนผลิต/ออกอากาศรายการ และวางสัดส่วนของรายการ ประกอบด้วย รายการบันเทิง รายการข่าวสาระ
ที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ และรายการเด็กและเยาวชนในสัดส่วนร้อละ 70 : 25 : 5 โดยมีแนวคิดรูปแบบรายการต่างๆ 
ดังน้ี  

 รายการบันเทิง 

รายการวาไรตี้และไลฟสไตล ์

กลุ่มบริษัทมีความเชี่ยวชาญในรูปแบบรายการประเภทนี้ จึงจะด าเนินการผลิตรายการเอง โดยเนื้อหาของ
รายการจะเน้นน าเสนอความคิดสร้างสรรค์ ความรู้ในด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ รวมถึงแฟชั่น ความบันเทิง
ในด้านต่างๆ เช่น รูปแบบการใช้ชีวิตที่หลากหลายของดาราและผู้มีชื่อเสียง โดยผู้ชมสามารถน าข้อมูล ความรู้ 
ขอ้เสนอแนะ ความคิดเห็นที่ได้จากรายการไปปรับใชใ้นการด าเนินชีวิตประจ าวันได้  

ซีรี่ย์ / ภาพยนตร ์

กลุ่มบริษัทซึ่งอยู่ในธุรกิจการให้บริการด้านความบันเทิง ได้มีการผลิตและจัดซื้อลิขสิทธิ์ ทั้งซีรี่ย์และ
ภาพยนตร์จากต่างประเทศ เพื่อน ามาให้บริการผ่านช่องทางต่างๆ อยู่แล้ว เช่น เว็บไซต์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ทีวี
ดาวเทียม เป็นต้น ดังนั้นจึงมีแผนงานที่จะน า ซีรี่ย์ / ภาพยนตร์ที่ได้ผลิตหรือได้รับลิขสิทธิ์ทั้งหมดในการ
เผยแพร่ (All Rights) มาออกอากาศ 

กีฬา 

MB มีแผนงานจัดซื้อซื้อลิขสิทธิ์กี าจากต่างประเทศ เพื่อสรรหารายการมุ่งสร้างความรู้และความเพลิดเพลิน
ด้านกี า นันทนาการ รวมทั้งรายการที่ส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน  

เกมส์โชว์  

MB มีแผนงานในการจัดหาผู้ร่วมผลิตที่เป็นพันธมิตร (Partner) หรือการจัดซื้อลิขสิทธิ์เกมส์โชว์จาก
ต่างประเทศ เพื่อน าเสนอความแปลกใหม่ ทันสมัยให้แก่ผู้ชม  

ละคร 

MB มีแผนงานผลิตละครเอง และ/หรืออาจหาพันธมิตร (Partner) มาช่วยด าเนินการผลิต โดยละครมีแนวคิดที่
จะเน้นการยกระดับมาตรฐานทั้งด้านเนื้อหาและการถ่ายท า เพื่อท าให้ผู้ชมได้รับอรรถรสที่ครบถ้วนและสร้าง
ความบันเทิงในการรับชม  

 รายการข่าวสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ 

MB มุ่งเน้นการน าเสนอข่าว รวมถึงการวิเคราะห์อย่างตรงไปตรงมา รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ รวมทั้งน าเสนอ
ข้อมูลครบทุกด้าน เพื่อส่งเสริมการรับรู้ข่าวสารที่ครอบคลุมในทุกประเด็น ผู้ชมสามารถพิจารณาข้อมูลที่
ได้รับอย่างมีประสิทธิภาพ 

 รายการเด็กและเยาวชน 

MB จะน าเสนอรายการที่เป็นประโยชน์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ การพัฒนาของเด็กและเยาวชน โดยเนื้อหาส่วน
ใหญ่จะช่วยเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจ รวมถึงสร้างสรรค์ความคิดและจินตนาการแก่เด็กและเยาวชน
อย่างเหมาะสม ควบคู่ไปกับการสร้างความบันเทิง  
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รายการอื่นๆ เช่น รายการที่เสนอสาระประโยชน์ส าหรับผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ซึ่งเป็นหนึ่ งในเจตนารมณ์
ส าคัญของกลุ่มบริษัทที่จะสนับสนุนผู้ด้อยโอกาสในสังคมให้มีโอกาสในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร แสดงความ
คิดเห็นหรือน าเสนอข้อมูลของตน ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ส าคัญต่อการส่งเสริมความเท่าเทียมกันให้เกิดขึ้นใน
สังคม  

นอกจากนี้ MB มีแผนคัดเลือกให้บุคคลภายนอกหรือบริษัทที่ผลิตรายการรายย่อยที่มีคุณภาพ ให้เข้ามามีส่วน
ร่วมในการผลิตหรือสร้างผลงานเพื่อน ามาออกอากาศ รวมทั้งการเตรียมล่ามภาษามือ รวมถึงค าบรรยายเป็น
ตัวอักษรวิ่งประกอบรายการต่างๆ เพ่ือให้บริการแก่ผู้พิการทางการได้ยินอีกด้วย  

กลยุทธ์การแข่งขัน  

1. การวางรูปแบบรายการ ต าแหน่ง (positioning) ของรายการที่ชัดเจน โดยเจาะกลุ่มเป้าหมายระดับกลางไป
จนถึงระดับสูง หรือกลุ่มคนเมืองตามจังหวัดต่างๆ  

2. การน าเสนอรายการที่มีความทันสมัย มีเนื้อหาที่น่าสนใจ และการน าโซเชียล เน็ตเวิร์ค มาใช้กับช่องรายการ
และทุกช่วงรายการ  

3. การเตรียมความพร้อมในการแพร่ภาพรายการในแพลตฟอร์มที่แตกต่างกัน เช่น โทรทัศน์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ 
แทบ็เล็ต คอมพิวเตอร์ เพ่ือจะน าไปสู่ความได้เปรียบในการขายโฆษณา   

4. การน าคอนเทนต์ (Content) ของกลุ่มบริษัทที่มีการผลิตเอง หรือการซื้อลิขสิทธิ์จากต่างประเทศที่มีอยู่แล้ว มา
ใช้เพื่อประโยชน์สูงสุด 

3.2 ประโยชน์จากการเข้าท ารายการ  

(1) มีฐานลูกค้าเพิ่มขึ้น 

การเข้ามาในธุรกิจทีวีดิจิตอล จะท าให้บริษัทมีฐานลูกค้าเพิ่มขึ้น และกระจายไปในธุรกิจสื่อทีวีมากขึ้น โดยคาดว่า
ผู้ชมโทรทัศน์จะเป็นลูกค้าเป้าหมายกลุ่มใหญ่ของบริษัทในอนาคต เนื่องจากโทรทัศน์ภาคพื้นดิน หรือ ฟรีทีวี ถือ
เป็นสื่อที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้มากที่สุด  และตามนโยบายของ กสทช. ก็ต้องการให้ประชาชน
สามารถรับสัญญาณโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลได้อย่างทั่วถึงครอบคลุมทุกพื้นที่ของประเทศ โดย MB เอง ได้วาง
นโยบายมุ่งเน้นการผลิตและน าเสนอรายการที่มีคุณภาพ สามารถรับชมได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีเนื้อหาที่
หลากหลาย ทั้งความบันเทิงควบคู่ไปกับสาระความรู้ รวมทั้งมีสัดส่วนของรายการต่างๆ ให้เหมาะสมกับผู้ชมทุก
วัย เพื่อประโยชน์ในการสร้างฐานลูกค้าใหม่ให้เพิ่มขึ้น 

(2) เพิ่มศักยภาพในการหารายได้จากการให้บริการในธุรกิจสื่อโทรทัศน์  

การเข้าท ารายการครั้งนี้ ท าให้บริษัทสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ชมโทรทัศน์ในระบบฟรีทีวี ซึ่งเป็นประชากรกลุ่มใหญ่
และมีเม็ดเงินโฆษณาจ านวนมาก อันจะน ามาซึ่งรายได้จากจากการขายเวลาโฆษณาหรือรายได้ค่าโฆษณาที่
เพิ่มขึ้น โดยที่ธุรกิจโทรทัศน์ถือเป็นสื่อหลักที่ผู้ใช้บริการโฆษณาสินค้า ทั้งเจ้าของผลิตภัณฑ์และเอเจนซี่โฆษณา 
ต่างให้ความส าคัญมาก เนื่องจากมีอิทธิพลต่อการรับรู้ของผู้บริโภคมากที่สุด ถึงแม้ว่าการเพิ่มขึ้นของจ านวนช่อง
ใหม่ในระบบดิจิตอลฟรีทีวี ในเชิงพาณิชย์ของภาคเอกชน จ านวน 24 ช่อง จากเดิมที่มีฟรีทีวีในระบบอนาล็อก
เพียง 6 ช่อง  จะท าให้ตลาดโฆษณามีการแข่งขันเพิ่มขึ้น แต่ประชาชนจะได้รับชมรายการที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้นตาม
การแข่งขันที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งยังผลักดันให้อัตราเฉลี่ยของค่าโฆษณาลดลง ในขณะที่คาดว่าตลาดโฆษณาจะขยายตัว
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เพิ่มมากขึ้น ผู้ใช้บริการโฆษณารายใหม่หรือผู้ประกอบการขนาดเล็กจะมีความสามารถเข้าถึงการใช้สื่อฟรีทีวีได้
อย่างกว้างขวางมากขึ้น เม็ดเงินค่าโฆษณาจะถูกกระจายไปยังผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลที่มีจ านวนมากขึ้นด้วย ซึ่ง
การเข้ามาในธุรกิจทีวีดิจิตอลของบริษัทในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสในการเพิ่มรายได้ค่าโฆษณาจากสื่อโทรทัศน์ให้
มากขึ้นในอนาคต 

นอกจากนี้ ภายใต้กฎเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป หรือ Must Carry ซึ่ง กสทช. 
ก าหนดให้เคเบิลทีวีและทีวีดาวเทียม ต้องน าพาช่องรายการทีวีดิจิตอลบริการเชิงพาณิชย์ 24 ช่อง และช่องรายการ
ทีวีดิจิตอลบริการสาธารณะ 12 ช่อง ส่งสัญญาณไปยังลูกค้าของตนด้วย โดย MB จะเช่าช่องสัญญาณบนทีวี
ดาวเทียมเพิ่มเติมเพื่อให้รายการที่ออกอากาศบนทีวีดิจิตอล สามารถออกอากาศบนช่องทางอื่นๆ เช่น เคเบิลทีวี 
หรือทีวีดาวเทียม ได้ด้วย ซึ่งเป็นการรับประกันฐานผู้ชมให้กับผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลได้อีกทาง โดยช่อง Mono 
TV จะสามารถรับชมได้บนช่องทรูวิชั่นส์ ที่เป็นช่องทีวีดาวเทียมที่มีฐานผู้ชมจ านวนมากถึงประมาณ 2 ล้านราย 
ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับบริษัทในช่วงแรกที่ประชาชนยังไม่สามารถรับชมทีวีดิจิตอลได้ครอบคลุมทั่วประเทศ 
(กสทช.ก าหนดให้ ภายในเดือนมิถุนายน 2557 ผู้ให้บริการโครงข่ายทีวีดิจิตอลเชิงพาณิชย์ทั้ง 24 ช่องรายการ ต้อง
ให้บริการแก่ประชาชนใน 11 จังหวัดหลัก ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นครราชสีมา เชียงใหม่ สงขลา อุบลราชธานี  
สุราษฎร์ธานี ระยอง สิงห์บุรี สุโขทัย ขอนแก่น และอุดรธานี ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มที่มีก าลังซื้อสูงก่อน และสามารถ
เข้าถึง 22 ล้านครัวเรือนทั่วประเทศ ภายใน 4 ปี ข้างหน้า) และเมื่อรวมกับทีวีดิจิตอล ภาคพื้นดิน ที่คาดว่าจะเข้าถึง
ผู้ชมได้ 11 ล้านครัวเรือนในปีแรกของการด าเนินธุรกิจทีวีดิจิตอล (ปี 2557) จะเป็นปัจจัยกระตุ้นให้ช่อง Mono TV 
(ช่องทีวีดิจิตอล) ที่มีฐานผู้ชมเดิมในระบบทีวีดาวเทียม มีฐานผู้ชมเพิ่มมากขึ้นซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการสร้าง
รายได้และอัตราค่าโฆษณาที่เพิ่มขึ้นให้แก่บริษัทได้ 

(3) เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันจากความพร้อมและความเชี่ยวชาญในธุรกิจที่มีอยู่เดิม 

กลุ่มบริษัทมีประสบการณ์การด าเนินธุรกิจเป็นระยะเวลานานกว่า 10 ปี มีความเชี่ยวชาญในการผลิตและ
สร้างสรรค์ข้อมูลเนื้อหา (Content) ประเภทบันเทิงหลากหลายรูปแบบ ประกอบกับได้ด าเนินธุรกิจการผลิต
รายการโทรทัศน์ส าหรับช่องทีวีผ่านดาวเทียม ช่องซ่าส์เน็ตเวิร์ค  (Zaa Network) มาตั้งแต่ปี 2553 เป็นระยะเวลา
ประมาณ 4 ปีแล้ว รวมทั้งมีความพร้อมของหน่วยงาน บุคลากร และเทคโนโลยีที่สามารถน ามาเสริมและ
สนับสนุนการด าเนินธุรกิจทีวีดิจิตอลได้ ซึ่งการเข้ามาในธุรกิจทีวีดิจิตอล โดยการวางสัดส่วนรายการที่เน้นให้
ความส าคัญของรายการด้านบันเทิง ได้แก่ รายการวาไรตี้/ไลฟ์สไตล์  ซีรี่/ภาพยนตร์  กี า ละคร เป็นต้น ซึ่งเป็น
ประเภทรายการทีบ่ริษัทมีความถนัดและมีข้อมูลเนื้อหาที่หลากหลายจากการด าเนนิธุรกิจในปัจจุบันอยู่แล้ว ดังนั้น 
จากความพร้อมและประสบการณ์ดังกล่าว ประกอบกับนโนบายของบริษัทที่มุ่งขยายธุรกิจที่มีความเกี่ยวเนื่องและ
สนับสนุนซึ่งกันและกันภายในกลุ่มบริษัทอย่างครบวงจร จะช่วยให้การน าเสนอผลงานต่างๆ สามารถสร้างความ
สนใจให้แก่กลุ่มลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในธุรกิจใหก้ับบริษัทในระยะยาว   

(4) ใช้ทรัพยากรและสินทรัพย์ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์เพิ่มขึ้น 

การด าเนินธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัท ที่เป็นผู้ให้บริการข้อมูลและคอนเทนต์ความบันเทิงผ่านสื่อต่างๆ เช่น สื่อ
อินเตอร์เน็ต สื่อทีวีดาวเทียม  สื่อสิ่งพิมพ์ และบริการเสริมด้านข้อมูลทางโทรศัพท์มือถือ ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการ
ลงทุน และสะสมทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสื่อต่างๆ รวมถึงข้อมูลเนื้อหา (Content) และบุคลากรคุณภาพที่มี
ความช านาญสร้างสรรค์ผลงานบันเทิงจ านวนมากหลากหลายรูปแบบ ดังนั้น การเข้ามาเป็นผู้ประกอบการ
สถานีโทรทัศน์ฟรีทีวีอย่างครบวงจรหรือการเข้าสู่ธุรกิจทีวีดิจิตอลในครั้งนี้ จึงเป็นการน ำทรัพยำกรและสินทรัพย์
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ที่มีอยู่เดิมมำพัฒนำ และน ำเสนอแก่ผู้ชมทำงสื่อโทรทัศน์ฟรีทีวีที่เป็นตลำดหลัก หรือ Mass Market มีฐานผู้ชม
จ านวนมากทั่วประเทศ และเป็นตลาดส าหรับผู้บริโภคทั่วไป  จะช่วยให้เกิดควำมคุ้มค่ำของกำรใช้ทรัพยำกรและ
สินทรัพย์ของกลุ่มบริษัท ซึ่งถือเป็นกำรบริหำรต้นทุนผ่ำนกำรน ำเสนอในช่องทำงที่หลำกหลำยมำกขึ้น เพื่อให้
ต้นทุนอยู่ในระดับที่เหมำะสมกับกำรด ำเนินธุรกิจ และมีควำมคุ้มค่ำในกำรลงทุน รวมทั้งสำมำรถที่จะสร้ำง
ผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นให้แก่บริษัทในระยะยำว นอกจากนี้ การลงทุนในสถานที่ สตูดิโอ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
กับกาปรผลิตรายการและการให้บริการโทรทัศน์ ท าให้มีสถานที่ที่เหมาะสม และอุปกรณ์ที่ทันสมัยเพียงพอ
รองรับกับการด าเนินธุรกิจ และสามารถประกอบกิจการและให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

(5) เพิ่มโอกาสในการขยายฐานลูกค้าหรือรายได้จากทุกแพลตฟอร์ม 

การเข้ามาในธุรกิจโทรทัศน์ประเภทฟรีทีวี จะสามารถเข้าถึงผู้ชมในวงกว้างมากขึ้น ครอบคลุมประชากรทั่ว
ประเทศ ซึ่งจะท าให้บริษัทมีฐานลูกค้าผู้ชมทีวีเพิ่มขึ้น และเป็นช่องทางในการหารายได้จากสื่อธุรกิจอื่นๆ เพิ่มขึ้น 
จากฐานลูกค้าทีวีที่ เพิ่มขึ้นดังกล่าว ในลักษณะของการให้บริการโฆษณา จากการน าเสนอคอนเทนต์บน
แพลตฟอร์มอื่นๆ ที่บริษัทด าเนินการอยู่ ทั้งจากเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น ซึ่งเป็นกลุ่มผู้บริโภคในยุคออนไลน์ และ 
3G ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอนาคต 

(6) สร้างมูลค่าเพิ่มและผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว 

ถึงแม้คาดการณ์ว่าผลการด าเนินธุรกิจฟรีทีวีในช่วงแรก จะยังขาดทุนหรือไม่สามารถท าก าไรได้มากนัก โดยตาม
ประมาณการทางการเงินในปีแรกของการด าเนินงาน (ปี 2557) MB จะมีผลขาดทุนจากการด าเนินงานจ านวน 173 
ล้านบาท แต่จากการศึกษาของที่ปรึกษาทางการเงินคาดว่า ในอนาคตหากสามารถด าเนินการได้ตามแผนงานที่วาง
ไว้ ก็จะมีก าไรในระยะยาว โดยประมาณการมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ (NPV) ตลอดระยะเวลาของ
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 15 ปี เท่ากับ 6,713 ล้านบาท อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนเท่ากับร้อยละ 33.18 
ต่อปี และมีระยะเวลาคืนทุน 6.31 ปี ดังนั้น การลงทุนในธุรกิจทีวีดิจิตอลของบริษัทในครั้งนี้ จึงเป็นการสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้แก่กิจการ ต่อยอดจากธุรกิจที่มีอยู่ในปัจจุบัน อันเป็นการสร้างผลตอบแทนที่ดีขึ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นของ
บริษัทในระยะยาว 

(7) มีชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของผู้ให้บริการสื่อโทรทัศน์ในระดับประเทศ 

การออกอากาศของสถานีทีวีดิจิตอลเป็นก้าวย่างส าคัญของอุตสาหกรรมทีวีไทย เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้ง
ประวัติศาสตร์ในรอบเกือบ 60 ปี ที่ท าให้คนไทยสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร สาระ ความบันเทิง ได้หลากหลาย
มากขึ้น กว่าการมีสถานีโทรทัศน์แบบเดิมที่มีเพียง 6 ช่อง เท่านั้น โดยการจัดสรรคลื่นความถี่ทีวีดิจิตอลซึ่งจะมี
ฐานะเป็นฟรีทีวี ภาคพื้นดิน ซึ่งตามก าหนดของ กสทช. ที่ให้มีการขยายโครงข่ายให้เข้าถึง 22 ล้านครัวเรือนทั่ว
ประเทศไทย ภายใน 4 ปี ดังนั้น การเข้าสู่ธุรกิจทีวีดิจิตอลของกลุ่มบริษัท ภายใต้ใบอนุญาตประกอบกิจการระยะ
ยาว 15 ปี ที่จะได้รับการคุ้มครองดูแลจาก กสทช. นับเป็นหลักประกันในการด าเนินธุรกิจทีวีดิจิตอลของบริษัท 
รวมทั้งเป็นการส่งเสริมชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของบริษัทในฐานะเป็นผู้ให้บริการสื่อโทรทัศน์ในระดับประเทศ 
เทียบได้กับผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์เดิมทั้ง 6 ช่อง ที่ให้การบริการครอบคลุมพื้นที่ทุกภาคของประเทศ และมี
ความหลากหลายของเนื้อหาเป็นทางเลือกในการบริโภคสื่อทีวีให้กับคนไทย 
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3.3 ผลกระทบและความเสี่ยงจากการเข้าท ารายการ  

(1) มีผลขาดทุนช่วงแรกของการลงทุน 

MB จะมีต้นทุนคงที่จ านวนมากตลอดระยะเวลาการด าเนินธุรกิจภายใต้ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ที่ส าคัญได้แก่ 
ค่าตัดจ าหน่ายใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ โดยใบอนุญาตดังกล่าวมีมูลค่า 2,250 ล้านบาท  ซึ่งหาก MB เลือกใช้
นโยบายบัญชีโดยการตัดจ าหน่ายแบบเส้นตรง จะมีค่าตัดจ าหน่ายใบอนุญาตปีละ 150 ล้านบาท และค่าเช่าใช้
บริการโครงข่ายโทรทัศน์ ปีละประมาณ 56.64 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่ารวมกันปีละประมาณ 206.64 ล้านบาท อีก
ทั้งยังมีต้นทุนและค่าใช้จ่ายด าเนินงานและที่เกี่ยวข้องอื่นๆ รวมทั้งค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน และอุปกรณ์ต่างๆ และ
ดอกเบี้ยจ่าย เป็นต้น ในขณะที่รายได้ค่าโฆษณาซึ่งเป็นรายได้หลักของธุรกิจในช่วงแรกจะยังไม่สูงนัก เนื่องจาก
ต้องใช้เวลาในการสร้างฐานผู้ชมและความนิยมในช่องรายการหรือเรทติ้ง ด้วยการน าเสนอรายการที่ตอบโจทย์
ความต้องการ คอนเทนต์ที่ตรงกลุ่มเป้าหมาย เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ซื้อสื่อโฆษณาว่าสินค้าและบริการจะ
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ตามที่ต้องการ ซึ่งสอดคล้องกบัการคาดการณข์องบริษัทถึงราคาค่าโฆษณาและอัตราการใช้
พื้นที่สื่อโฆษณา (occupancy rate) ที่ในช่วงเริ่มต้นจะไม่สูงนัก แต่จะค่อยๆ เพิ่มขึ้นในอนาคต ท าให้ในช่วงเริ่มต้น
ของการประกอบธุรกิจ MB อาจมีผลการด าเนินงานขาดทุน ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการโดยรวมของบริษัท
ในฐานะที่เป็นบริษัทแม่ของ MB ให้มีก าไรสุทธิลดลงได้ และอาจส่งผลกระทบโดยรวมต่อเงินปันผลที่ผู้ถือหุ้น
ของบริษัทจะได้รับในอนาคต  

(2) ความเสี่ยงจากผลตอบแทนการลงทุนไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ 

การด าเนินธุรกิจโทรทัศน์ในอนาคต คาดว่าจะมีการแข่งขันรุนแรงมากขึ้น จากจ านวนช่องฟรีทีวี ที่จะเพิ่มขึ้นอีก
ทันทีอย่างน้อย 24 ช่อง (บริการเชิงพาณิชย์) จากเดิมที่มีเพียง 6 ช่อง ภายหลังจากที่ กสทช. ให้ใบอนุญาตให้ใช้
คลื่นความถี่ในครั้งนี้ โดยคาดว่าเจ้าของสินค้าหรือบริการ ตลอดจนเอเจนซี่โฆษณาจะมีทางเลือกในการใช้สื่อ
โฆษณาทางโทรทัศน์มากขึ้น และอาจผลักดันให้อัตราค่าโฆษณามีแนวโน้มลดลงได้ในอนาคต โดยที่รายได้ค่า
โฆษณาถือเป็นรายได้หลักของธุรกิจ รายได้ดังกล่าวไม่ได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยที่ฝ่ายบริหารสามารถควบคุมได้ทั้งหมด 
แต่ส่วนหนึ่งจะขึ้นกับอัตราการเติบโตของตลาดโฆษณาโดยรวม ซึ่งมีความสัมพันธ์กับภาวะเศรษฐกิจของ
ประเทศ ที่ปัจจุบันอาจถูกกระทบจากสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศที่ยังมีความไม่แน่นอน จึงอาจส่งผล
กระทบให้ผู้ประกอบการชะลอการใช้งบโฆษณา ประกอบกับยังมีปัจจัยเสี่ยงจากความล่าช้าของการเปลี่ยนผ่าน
จากระบบอนาล็อกมาเป็นระบบดิจิตอล ทั้งในแง่ของการวางโครงข่ายทีวีดิจิตอลของผู้ให้บริการโครงข่าย และใน
แง่ของภาคผู้รับหรือครัวเรือนที่จะได้รับการสนับสนับสนุนให้ติดตั้งกล่อง Set-top Box ทีวีดิจิตอล หรือซื้อ
โทรทัศน์ที่สามารถรองรับสัญญาณทีวีดิจิตอล ด้วยคูปองส่วนลด จาก กสทช. ตั้งแต่เดือนเมษายน 2557 เป็นต้นไป  

ดังน้ัน หากการด าเนินการของบริษัทถูกกระทบด้วยปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ ที่ท าให้บริษัทไม่ประสบความส าเร็จใน
การด าเนินธุรกิจทีวีดิจิตอล หรือไม่สามารถด าเนินการเพิ่มรายได้ค่าโฆษณาได้ตามแผนงานที่วางไว้ หรือมีต้นทุน
ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากที่ได้ประมาณการไว้อย่างมีนัยส าคัญ จะส่งผลให้ผลตอบการลงทุนไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์
ไว้  และอาจกระทบต่อผลการด าเนินงานโดยรวมของบริษัทและเงินปันผลที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับในอนาคตได้ 
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(3) ความเสี่ยงจากสภาพคล่องที่ลดลง 

การเข้าท ารายการในครั้งนี้ มีสิ่งตอบแทนที่ต้องช าระคิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ 3,186.56 ล้านบาท ประกอบด้วย 
1) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ จ านวน 2,250 ล้านบาท ทยอยจ่ายช าระ 6 งวด ภายใน 5 ปี นับจาก
วันที่ได้รับใบอนุญาต  2) ค่าใช้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ จ่ายช าระรายเดือนๆ 4.72 ล้านบาท และ 3) เงินลงทุนใน
สถานที่ สตูดิโอและอุปกรณ์จ านวน 120 ล้านบาท ทยอยลงทุนภายใน 5 ปี ซึ่งจะมีผลกระทบต่อสภาพคล่องของ
บริษัทให้ลดลงได้ โดยที่ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่กล่าวถึงเป็นการทยอยจ่ายไม่ใช่จ่ายเพียงครั้งเดียว ซึ่ง MB ได้เตรียม
แหล่งเงินทุนในช่วงแรกของการจ่ายช าระเงินจากส่วนทุนที่ได้มาจากทุนจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจ านวน 500 ล้าน
บาท และแหล่งเงินทุนภายนอก โดย MB ได้รับการสนับสนุนวงเงินกู้ยืมระยะยาว วงเงินเบิกเกินบัญชี และวงเงิน
สินเชื่อประเภทต๋ัวสัญญาใช้เงินจากธนาคารพาณิชย์แล้วรวมจ านวน 1,500 ล้านบาท นอกจากนี้ ในอนาคต MB ยัง
จะใช้เงินทุนของตัวเองที่ได้มาจากการด าเนินธุรกิจทีวีดิจิตอลด้วย ซึ่งเมื่อพิจารณาจากประมาณการทางการเงินใน
อนาคตของ MB แล้ว (ตารางสรุปกระแสเงินสดจากการด าเนินธุรกิจทีวีดิจิตอลของ MB ในปี 2557 - 2572 ในข้อ 
4.1 ความเป็นธรรมของราคา) กระแสเงินสดใช้ไปสุทธิในปี 2557 - 2560 (ซึ่งรวมการช าระค่าสินทรัพย์ที่ได้มา
ตามงวดการช าระเงินในปีดังกล่าว) มีจ านวนรวม 1,680 ล้านบาท ในขณะที่ในช่วงเวลาดังกล่าวมีกระแสเงินสด
ได้มาจากเงินทุนภายในและภายนอกจากการกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ตามที่กล่าวข้างต้นรวม 2,000 ล้านบาท 
ประกอบกับคาดว่าเงินสดปัจจุบันและเงินสดจากการด าเนินกิจการในอนาคตของ MB จะเพียงพอต่อการเข้าลงทุน
ในสินทรัพย์จากการท ารายการครั้งนี้ 

(4) มีหนี้สินและค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น 

บริษัทจะมีหนี้สินรวมเพิ่มขึ้น จากการกู้ยืมเงินของ MB จากธนาคารพาณิชย์ รวมทั้งสิ้นตามวงเงินที่ได้รับจ านวน  
1,500 ล้านบาท (เป็นเงินกู้ยืมระยะยาวจ านวน 1,350 ล้านบาท เพื่อช าระค่าใบอนุญาต และจ านวน 150 ล้านบาท 
เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน) อีกทั้งจะต้องบันทึกค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ค้างจ่ายในส่วนที่ยัง
ไม่ถึงก าหนดช าระเงิน เป็นหนี้สินในงบการเงิน ซึ่ง ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 มีค่าธรรมเนียมใบอนุญาตค้างจ่าย
จ านวน 2,004.11 ล้านบาท (จ านวนค้างจ่าย รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่งหนี้สินในส่วนนี้จะทยอยลดลงตามการช าระ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในแต่ละงวด 

โดยธนาคารได้ก าหนดเงื่อนไขการด ารงอัตราส่วนหนี้สิน (หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย) ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ของ 
MB ตลอดอายุของเงินกู้ยืม ไม่เกิน 3.0 เท่า  โดยให้นับเงินกู้ยืมจากกรรมการ และ/หรือ เงินกู้ยืมจากบริษัท (บริษัท
แม่) เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นได้ ทั้งนี้ ในปัจจุบันก่อนเข้าท ารายการในครั้งนี้ MB มีทุนจดทะเบียนจ านวน 500 ล้าน
บาท และยังไม่มีเงินกู้ยืมใดๆ นอกจากนี้ ตามประมาณการทางการเงินในปี 2557 - 2572 MB สามารถด ารง
อัตราส่วนทางการเงินตามเงื่อนไขสัญญาเงินกู้กับสถาบันการเงินดังกล่าวได้ โดยบริษัทจะมีการดูแลให้ MB  
ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ และให้การสนับสนุนทางการเงินแก่ MB ตามความจ าเป็นและสมควรใน
อนาคต 

นอกจากนี้ MB จะมีค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นจากการกู้ยืมเงินดังกล่าวข้างต้น ในอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ MLR – 
0.5% ต่อปี ตลอดอายุของเงินกู้ซึ่งจะสิ้นสุดภายในสิ้นปี 2565 และจะมีค่าธรรมเนียมค้ าประกันตามวงเงินที่
ธนาคารออกให้เพื่อวางเป็นหลักประกันการช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ส่วนที่เหลือที่ยังไม่ถึง
ก าหนดช าระเงิน  
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(5) ความเสี่ยงจากการไม่ได้รับสัตยาบันจากผู้ถือหุ้นในการเข้าท ารายการ 

การเข้าท ารายการในครั้งนี้  MB ได้ด าเนินการไปแล้วในขั้นตอนของการประมูลและช าระค่าใบอนุญาตให้ใช้คลื่น
ความถี่  งวดที่ 1 และการเข้าท าสัญญาเช่าใช้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติก่อนรับ
ใบอนุญาตดังกล่าว  โดยที่บริษัทยังไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการเข้าท ารายการของบริษัทย่อย
ดังกล่าว เน่ืองจากเป็นลักษณะการประมูลแข่งขันกับบุคคลหลายรายเพื่อให้ได้มาซึ่งใบอนุญาตดังกล่าว หากมีการ
เปิดเผยวงเงินประมูลหรือรายละเอียดอื่นที่เกี่ยวข้องให้แก่บุคคลภายนอกทราบล่วงหน้า  อาจก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อการประมูลได้  

บริษัทจะน าเสนอรายละเอียดการเข้าท ารายการดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2557 ซึ่งจะจัดขึ้นใน
วันที่ 11 เมษายน 2557 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาให้สัตยาบันการท ารายการต่อไป โดยจะต้องได้รับคะแนนเสียงจาก
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ใน
กรณีที่ทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นมีมติไม่เห็นชอบกับการให้สัตยาบันการเข้าท ารายการที่ MB ได้ด าเนินการไปแล้วดังกล่าว
ข้างต้น จะมีผลให้ MB ไม่สามารถด าเนินกิจการตามใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ที่ได้รับต่อไปได้  ซึ่งใบอนุญาต
ดังกล่าวจะสิ้นสุดลง และถือว่า MB ผิดสัญญาต่อ กสทช. ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อบริษัท และ/หรือ MB 
ดังต่อไปนี้ 

1) MB ไม่มีสิทธิเรียกค่าธรรมเนียมใบอนุญาตที่ช าระไว้คืนจาก กสทช. อีกทั้งยังมีหน้าที่ช าระค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตงวดที่เหลือทั้งหมดให้แก่ กสทช. จนครบถ้วน (ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต รวมทั้งสิ้น 2,250 
ล้านบาท) 

2) หาก MB ไม่ยอมช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตงวดที่เหลือให้แก่ กสทช. ภายในเวลาที่ก าหนด กสทช. มี
สิทธิเรียกให้ ธนาคารซึ่งเป็นผู้ค้ าประกันของ MB ช าระค่าธรรมเนียมดังกล่าวให้แก่ กสทช. แทน MB 
จนครบถ้วน ตามหนังสือค้ าประกันที่ธนาคารให้ไว้แก่ กสทช. 

3) ในกรณีที่ธนาคารได้ช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้แก่ กสทช. แทน MB ธนาคารย่อมมีสิทธิเรียกให้ 
MB ช าระเงินค่าธรรมเนียมคืน พร้อมค่าใช้จ่ายและค่าเสียหายอื่นๆ (ถ้าม)ี โดยเป็นไปตามข้อก าหนดและ
เงื่อนไขที่ตกลงไว้กับธนาคาร ทั้งนี้ บริษัทเป็นผู้ค้ าประกันสินเชื่อหนังสือค้ าประกันของ MB ดังกล่าว
ให้กับธนาคาร 

4) MB อาจถูก กสทช. ฟ้องให้ชดใช้ค่าเสียหายอื่นๆ เช่น ค่าขาดประโยชน์ของ กสทช. ที่จะไม่ได้รับ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี (ร้อยละ 2 ของรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่าย) และเงินรายปีที่ต้องส่งเข้ากองทุน
วิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง (ร้อยละ 2 ของรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่าย) รวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่
เกิดขึ้น หาก กสทช. ต้องจัดประมูลอีกครั้ง เพื่อหาผู้รับใบอนุญาตรายใหม่แทน MB เป็นต้น แต่ทั้งนี้ 
กสทช. ต้องพิสูจน์ให้ศาลเห็นว่า กสทช. ได้รับความเสียหายดังกล่าวจริง เนื่องจากกฎหมายไม่ได้
ก าหนดรายละเอียดเรื่องดังกล่าวไว้เป็นการเฉพาะ 

นอกจากนี้ ในส่วนของสัญญาเช่าใช้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ที่ MB ท าไว้กับ ททบ. นั้น MB อาจต้องถูกริบ
หลักประกันสัญญา (เท่ากับค่าเช่าล่วงหน้า 2 เดือน เป็นจ านวนเงิน 9.44 ล้านบาท) และรับผิดชดใช้ค่าเสียหายอื่นๆ 
ให้แก่ ททบ. เช่น ค่าเครื่องส่ง เสาอากาศ และอุปกรณ์อื่นๆ ที่ ททบ. ด าเนินการติดตั้งไปแล้ว ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
เนื่องจากการเตรียมการให้บริการโครงข่าย ค่าขาดประโยชน์ที่ ททบ. ควรจะได้จากค่าบริการในแต่ละเดือนจนกว่า 
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ททบ. จะหาผู้ขอใช้บริการรายใหม่ได้ เป็นต้น แต่ทั้งนี้ ททบ. ต้องพิสูจน์ให้ศาลเห็นถึงความเสียหายที่ตนได้รับ 
โดย ททบ.จะมีสิทธิได้รับค่าเสียหายไม่เกินกว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง 

3.4 ความเพียงพอของแหล่งเงินที่ใช้ในการได้มาซึ่งสินทรัพย์  

การได้มาซึ่งสินทรัพย์จากการเข้าท ารายการในครั้งนี้ มีมูลค่าสิ่งตอบแทนที่ต้องช าระรวมทั้งสิ้น 3,186.56 ล้าน
บาท ดังน้ี 

สินทรัพย์ที่ได้มา มูลค่าที่ต้องช าระ 
(ล้านบาท) 

เงื่อนไขการช าระเงิน 

1. ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 2,250.00 จ่ายช าระ 6 งวด ภายในระยะเวลาประมาณ 5 ปี 
นับจากวันที่ได้รับใบอนุญาต  

2. สัญญาเช่าใชบ้ริการโครงข่ายโทรทัศน์ 816.56 ช าระค่าใช้บริการรายเดือนๆละ 4.72 ล้านบาท 
ตลอดอายุของสัญญา  

3. สถานที่ สตูดิโอ และอุปกรณ์ที่ใช้ในธุรกิจทีวี
ดิจิตอล 

120.00 ทยอยลงทุนภายในระยะเวลาประมาณ 5 ปี 

รวม 3,186.56  

โดยมีรายละเอียดการจ่ายช าระในแต่ละปี ดังนี้  

 (หน่วย : ล้านบาท) ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ปี 2562 - 2571 
(ค่าใช้จ่าย

โดยประมาณต่อปี) 
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่น
ความถี ่

377.00 301.00 412.00 412.00 374.00 374.00 - 

ค่าเช่าใช้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ 56.64 56.64 56.64 56.64 56.64 56.64 56.64* 
ประมาณการเงินลงทุนปรับปรุง
สถานที่ สตูดิโอ และจัดซื้ออุปกรณ์ 

40.00 20.00 20.00 20.00 20.00 - - 

รวม 473.64 377.64 488.64 488.64 450.64 430.64 56.64* 

หมายเหต:ุ *ยกเว้นปีสุดท้าย (ปี 2571) มีค่าใช้บริการตามสัญญาเช่าใช้บริการโครงข่ายโทรทัศน์เท่ากับ 23.71 ล้านบาท 

ทั้งนี้ MB จะใช้แหล่งเงินทุนส าหรับการเข้าท ารายการจากเงินสดที่มีในปัจจุบัน และที่จะเพิ่มขึ้นจากการด าเนิน
ธุรกิจในอนาคต รวมทั้งจากการกู้ยืมเงินระยะยาวจากธนาคารพาณิชย์ ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 MB มีเงินสดคงเหลือ
จ านวน 12.53 ล้านบาท เมื่อรวมกับเงินสดที่ได้รับจากการเพิ่มทุนในวันที่ 16 มกราคม 2557 จ านวน 37.50 ล้านบาท และ
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 จ านวน 450.00 ล้านบาท จะมีจ านวนประมาณ 500.03 ล้านบาท และมีวงเงินกู้ยืมระยะยาว วงเงิน
เบิกเกินบัญชี และวงเงินสินเชื่อประเภทตั๋วสัญญาใช้เงินที่ได้รับการสนับสนุนจากธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งเพื่อใช้ช าระค่า
ใบอนุญาตจ านวนรวม 1,500 ล้านบาท ซึ่งเมื่อพิจารณาจากประมาณการทางการเงินในอนาคตของ MB แล้ว (ตารางสรุป
กระแสเงินสดจากการด าเนินธุรกิจทีวีดิจิตอลของ MB ในปี 2557 - 2572 ในข้อ 4.1 ความเป็นธรรมของราคา) กระแสเงินสด
ใช้ไปสุทธิ ในปี 2557 - 2560 (ซึ่งรวมการช าระค่าสินทรัพย์ที่ได้มาตามงวดการช าระเงินในปีดังกล่าว) มีจ านวนรวม 1,680 
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ล้านบาท ในขณะที่ในช่วงเวลาดังกล่าวมีกระแสเงินสดได้มาจากเงินทุนภายในและภายนอกจากการกู้ยืมจากธนาคาร
พาณิชย์ตามที่กล่าวข้างต้นรวม 2,000 ล้านบาท ประกอบกับในอนาคต MB จะมีกระแสเงินสดจากการด าเนินงานอีกด้วย 

ทั้งนี้ ที่สัญญาเงินกู้ยืมที่จะท ากับธนาคารพาณิชย์ดังกล่าว จะไม่มีเงื่อนไขใดๆ ที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นของ
บริษัท นอกจากน้ี หากมีความจ าเป็นอื่นใด บริษัทสามารถให้การสนับสนุนทางการเงินแก่ MB ในฐานะที่เป็นบริษัทย่อย ถือ
หุ้นโดยบริษัทร้อยละ 99.99 เพื่อการให้การเข้าท ารายการในครั้งนี้ประสบผลส าเร็จ ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัท
และบริษัทย่อยมีเงินสด เงินลงทุนชั่วคราว-เงินฝากกับสถาบันการเงิน จ านวน 2,276.98 ล้านบาท   

ดังนั้น จากการพิจารณาแหล่งเงินทุนข้างต้น ที่ปรึกษาทางการเงินมีความเห็นว่า MB มีความเพียงพอของแหล่ง
เงินทุนที่ใช้ในการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกบัการด าเนินธุรกิจทีวดีิจิตอลในครั้งนี ้

4. ความเป็นธรรมของราคาและเงื่อนไขของรายการ 

4.1 ความเป็นธรรมของราคา  

MB จะได้มาซึ่งใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจ
ระดับชาติ (กิจการโทรทัศน์ที่มีพื้นที่ให้บริการครอบคลุมทุกภาคของประเทศ) หมวดหมู่ทั่วไปแบบความชัดปกติ (SD) 
จ านวน 1 ช่อง จาก กสทช. เป็นระยะเวลา 15 ปี ในราคาประมูล 2,250 ล้านบาท และได้เข้าท าสัญญาเช่าใช้บริการโครงข่าย
โทรทัศน์ ประเภทที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ประเภทมาตรฐานความคมชัดปกติกับ ททบ. เพื่อแพร่ภาพ
ออกอากาศไปยังพื้นที่ต่างๆ ของประเทศไทย โดยมีค่าธรรมเนียมการใช้บริการโครงข่ายในระยะเวลา  14 ปี 5 เดือน มูลค่า
รวม 816.56 ล้านบาท นอกจากนี้ MB คาดการณ์เบื้องต้นจะมีการลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการผลิตรายการ
และการให้บริการโทรทัศน์ ได้แก่ การลงทุนในสถานที่ สตูดิโอ และจัดซื้ออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น เพื่อให้สามารถ
ประกอบกิจการและให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นมูลค่ารวมประมาณ 120 ล้านบาท  

ธุรกิจทีวีดิจิตอลจะด าเนินการผ่าน MB ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทที่จัดตั้งขึ้นเพื่อด าเนินธุรกิจด้านทีวีดิจิตอล
โดยตรง และเป็นผู้ที่จะได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ โดยมีวัตถุประสงค์ผลิตและน าเสนอรายการโทรทัศน์ที่มีคุณภาพ 
เพื่อสร้างความบันเทิง รวมทั้งสาระให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ชม ด้วยรูปแบบรายการที่มีคุณภาพ เนื้อหาที่หลากหลาย 
ทันสมัย มีสัดส่วนรายการที่เหมาะสมกับผู้ชมทุกวัย ให้บริการแพร่ภาพโทรทัศน์บนหมายเลขล าดับการให้บริการช่อง 29 
โดยผู้ชมสามารถรับชมผ่านช่องทางต่างๆได้อย่างทั่วถึง ทั้งรับชมผ่านทีวีที่ติดตั้งกล่องรับสัญญาณในระบบดิจิตอล รับชม
ผ่านกล่องรับสัญญาดาวเทียมในระบบ C Band และ KU Band รับชมผ่านเคเบิลท้องถิ่น รับชมผ่านเว็บไซต์ 
www.29monotv.com รวมทั้งการรับชมผ่านแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Application on Smartphone) 

ในการพิจารณาถึงความเหมาะสมของราคาที่ จะเข้าท ารายการในครั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินได้วิเคราะห์
เปรียบเทียบเงินลงทุนที่ใช้ในธุรกิจทีวีดิจิตอล กับกระแสเงินสดทั้งหมดที่จะได้รับจากการลงทุนดังกล่าว โดยการค านวณหา
มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ (Net Present Value) อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (Internal Rate of Return) และ
ระยะเวลาคืนทุน (Payback period) จากประมาณการกระแสเงินสดจากการด าเนินธุรกิจทีวีดิจิตอลของ MB ในระยะเวลา 15 
ปี นับจากวันแรกที่เริ่มออกอากาศในระบบดิจิตอล (1 เมษายน 2557 - 31 มีนาคม 2572) โดย MB จะเริ่มมีรายได้จากการ
ออกอากาศตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 เป็นต้นไป 

ประมาณการกระแสเงินสดจากการด าเนินธุรกิจทีวีดิจิตอลดังกล่าว ที่ปรึกษาทางการเงินเป็นผู้จัดท าขึ้นโดยอ้างอิง
ข้อมูลและสมมติฐานต่างๆ ที่ได้รับจากบริษัท รวมทั้งจากการสัมภาษณ์หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้บริหารของบริษัท 
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ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจทีวีดิจิตอล โดยอัตราค่าโฆษณา และจ านวนเวลาที่ขาย
โฆษณาได้ ถือเป็นสมมติฐานที่ส าคัญและมีผลต่อการประมาณการกระแสเงินสดของธุรกิจในอนาคตเป็นอย่างมาก ซึ่ง
สมมติฐานดังกล่าวถูกก าหนดจากการคาดการณ์ของผู้บริหาร ตามที่ได้มีการส ารวจและท าการตลาดไปบ้างแล้ว  รวมทั้ง      
ที่ปรึกษาทางการเงินได้ปรับปรุงสมมติฐานบางรายการ เช่น อัตราค่าโฆษณา ต้นทุนผลิตรายการ เป็นต้น ให้สะท้อนถึง
ภาวะตลาดและการแข่งขันในอุตสาหกรรม รวมถึงภาวะเศรษฐกิจโดยรวม ทั้งนี้ ธุรกิจทีวีดิจิตอลเป็นธุรกิจใหม่ของบริษัท 
ถึงแม้การด าเนินงานต่างๆ มีความคล้ายคลึงกับธุรกิจทีวีดาวเทียมที่บริษัทด าเนินการอยู่ในปัจจุบันก็ตาม หากแต่โครงสร้าง
ของอัตราค่าโฆษณาในธุรกิจทีวีดาวเทียมที่ปัจจุบันอยู่ในระดับประมาณ 3,000 - 20,000 บาทต่อนาที ต่ ากว่าอัตราค่าโฆษณา

ในธุรกิจฟรีทีวีเป็นอย่างมาก8 ดังนั้น การประมาณอัตราค่าโฆษณาในธุรกิจดิจิตอลซึ่งเป็นฟรีทีวี จึงไม่สามารถอ้างอิงข้อมูล
ในอดีตของธุรกิจทีวีดาวเทียมได้ อีกทั้งคาดว่าในระยะแรกของธุรกิจทีวีดิจิตอล อัตราค่าโฆษณาจะไม่สูงเท่ากับฟรีทีวีเดิม 
เนื่องจากช่องรายการที่จะเพิ่มขึ้นใหม่อีก 24 ช่องรายการในครั้งนี้ จะท าให้การแข่งขันเพิ่มขึ้น และมีแนวโน้มว่าอัตราค่า
โฆษณาฟรีทีวีจะลดลง  

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันธุรกิจทีวีดิจิตอลไม่ได้มีการก าหนดอัตราค่าโฆษณาที่เป็นอัตรากลางหรืออัตราตลาดที่
สามารถใช้อ้างอิงได้อย่างชัดเจน และในช่วงเริ่มต้นของการออกอากาศในระหว่างที่ยังไม่มีเรตติ้งของรายการจากผู้ชม 
เป็นไปได้ที่เจ้าของสินค้าต่างๆ อาจยังไม่ตัดงบโฆษณาจากช่องฟรีทีวีเดิม เพื่อมาโฆษณาในช่องทีวีดิจิตอลมากนัก ท าให้
การตั้งราคาค่าโฆษณาของทีวีดิจิตอลอาจยังไม่สูงนัก และในสภาวะที่มีการแข่งขันมากขึ้นอาจผลักดันให้มีการตัดราคาค่า
โฆษณาระหว่างผู้ประกอบการกันเองได้ นอกจากนี้ จ านวนเวลาที่ขายโฆษณาได้ (occupancy rate)  ยังขึ้นกับความต้องการ
ของลูกค้าและความนิยมในรายการนั้นๆ แต่เนื่องจากเป็นช่องรายการใหม่ สมมติฐานของตัวแปรดังกล่าวที่ใช้ในการจัดท า
ประมาณการทางการเงิน จึงไม่สามารถหาข้อมูลในอดีตมาใช้อ้างอิงได้ โดยที่สมมติฐานดังกล่าวถูกก าหนดขึ้นจากการ
คาดการณ์ของผู้บริหาร ภายใตแ้ผนงานและสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงในแผนงาน หรือ
ภาวะเศรษฐกิจ สภาพการแข่งขัน และปัจจัยภายนอกอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของธุรกิจทีวีดิจิตอลของ MB ให้
เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส าคัญจากสมมติฐานที่ก าหนดขึ้น มูลค่าของธุรกิจและอัตราผลตอบแทนการลงทุนที่ประเมินได้
จะเปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นกัน 

สมมติฐานหลักในการประมาณการทางการเงิน มีดังนี้  

1) รายได้ค่าโฆษณา 

บริษัทมีความพร้อมและประสบการณ์จากการด าเนินธุรกิจสื่อทีวี ดาวเทียมและเคเบิลทีวีผ่านทางบริษัท      
โมโน โปรดักชั่น จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย มาแล้วในระยะเวลาหนึ่ง โดยบริษัท โมโน โปรดักชั่น จ ากัด ซึ่งเป็น
บริษัทแม่ทางตรงของ MB ผลิตและสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ประเภทบันเทิงมาตั้งแต่ปี 2553 ในช่องรายการ 
“ช่องซ่าส์เน็ตเวิร์ค (Zaa Network)” โดยน าเสนอรายการที่หลากหลายและมีคุณภาพ ถ่ายท าด้วยระบบการ
ออกอากาศแบบ Full HD (High-Definition) แพร่ภาพออกอากาศผ่านทีวีดาวเทียมในระบบ C-Band KU-Band 
เคเบิลทีวี สมาร์ทโฟน และอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ส าหรับ MB วางแผนผลิต/ออกอากาศรายการ และวาง

                                                           
8 ปัจจุบันอัตราค่าโฆษณาต่อนาทีของช่องฟรีทีวีอนาล็อก ในช่วงเวลา “ไพรม์ไทม์” เวลา 19.00-22.00 น. ช่อง 3 ราคา 4.8 แสนบาท 
ช่อง 5 ราคา 4.8 แสนบาท ช่อง 7 ราคา 5 แสนบาท และช่อง 9 ราคา 3.8 แสนบาท และในช่วงเวลา 22.00-24.00 น. ช่อง 3 ราคา 3.3-
4.3 แสนบาท ช่อง 5 ราคา 3 แสนบาท ช่อง 7 ราคา 3.6-3.9 แสนบาท และช่อง 9 ราคา 3-3.2 แสนบาท (ที่มา: หนังสือพิมพ์กรุงเทพ
ธุรกิจ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 หัวข้อข่าว “สมาพันธ์ฯถกตั้งราคาโฆษณาทีวีดิจิทัล”)  
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สัดส่วนของรายการ ประกอบด้วย รายการบันเทิง รายการข่าวสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ และรายการเด็ก
และเยาวชนในสัดส่วนร้อยละ 70 : 25 : 5 ออกอากาศตลอด 24 ชั่วโมง 

ประมาณการรายได้ค่าโฆษณาจากจ านวนชั่วโมงออกอากาศต่อวัน จ านวนนาทีที่สามารถโฆษณาได้ในหนึ่ง
ชั่วโมง อัตราค่าโฆษณาต่อนาที และอัตราการขายเวลาโฆษณา (occupancy rate) โดย MB จะเริ่มมีรายได้จากการ
ออกอากาศต้ังแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 เป็นต้นไป  

MB จะออกอากาศรายการ 24 ชั่วโมง โดยมีรายได้ค่าโฆษณาจากรายการที่ออกอากาศทั้ง 24 ชั่วโมงดังกล่าว 
โดยในแต่ละวันสามารถมีเวลาโฆษณาได้เฉลี่ยไม่เกินชั่วโมงละ 10 นาที อ้างอิงตามประกาศ กสทช. ที่ก าหนดให้
การให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ประเภทกิจการทางธุรกิจที่ใช้คลื่นความถี่สามารถหารายได้จากการ
โฆษณาและบริการทางธุรกิจได้ไม่เกินชั่วโมงละสิบสองนาทีครึ่ง โดยเมื่อรวมเวลาโฆษณาและบริการทางธุรกิจ
ตลอดทั้งวันเฉลี่ยแล้วต้องไม่เกินช่ัวโมงละสิบนาที  

 

2557 
(ก.ค. - ธ.ค.) 

2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 

อัตราการเติบโตของค่าโฆษณา - 10% 10% 10% 10% 5% 5% 5% 
อัตราการขายเวลาโฆษณา (occupancy rate) (%) 20% 30% 40% 50% 60% 70% 75% 75% 
รายได้ค่าโฆษณา (ล้านบาท) 264 867 1,272 1,749 2,309 2,828 3,182 3,341 
 

 

2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 
(ม.ค. - มี.ค.) 

อัตราการเติบโตของค่าโฆษณา 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 
อัตราการขายเวลาโฆษณา (occupancy rate) (%) 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 
รายได้ค่าโฆษณา (ล้านบาท) 3,508 3,683 3,867 4,061 4,264 4,477 4,701 1,217 

อัตราค่าโฆษณา อ้างอิงตามการคาดการณ์ของผู้บริหาร ซึ่งได้มาจากการส ารวจความต้องการ ประกอบกับ
พิจารณาความเป็นไปได้จากเสนอราคากับเอเจนซี่ตามงบประมาณโฆษณาของลูกค้าของแต่ละเอเจนซี่ โดยบริษัท
เชื่อว่าอัตราค่าโฆษณาของช่องดิจิตอลฟรีทีวีในระยะแรก จะไม่สูงเหมือนฟรีทีวีเดิมในปัจจุบัน เนื่องจากจะมี
ผู้ประกอบการรายใหม่จ านวนมาก ท าให้เกิดการแข่งขันเพิ่มขึ้น ส่งผลให้อัตราค่าโฆษณาของฟรีทีวีเฉลี่ยโดยรวม
มีแนวโน้มลดลง แต่ตลาดจะขยายตัวเพิ่มขึ้น ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กสามารถเข้าถึงการ
โฆษณาสินค้าผ่านทางสื่อโทรทัศน์ฟรีทีวีมากขึ้น และใช้งบโฆษณาเพิ่มขึ้น และอาจมีการย้ายงบโฆษณาจากสื่อ
อื่น เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร และวิทยุ มาใช้งบโฆษณาทางโทรทัศน์ฟรีทีวีภาคพื้นดินเพิ่มขึ้นเช่นกัน  

นอกจากนี้ผู้บริหารคาดว่าในอนาคตอัตราค่าโฆษณาจะเพิ่มขึ้น เนื่องจาก MB จะมีรายการที่มีคอนเทนต์ที่จะ
ได้รับความนิยมจากผู้ชมเพิ่มขึ้นเป็นล าดับ เช่น ละคร ภาพยนตร์ ซีรี่ย์ต่างประเทศ เป็นต้น ดังนั้น ท าให้คาดการณ์
ว่าในปี 2558 - 2561 อัตราการเติบโตของค่าโฆษณาจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี และตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นไป จะมี
อัตราการเติบโตร้อยละ 5 

อัตราการขายเวลาโฆษณา (occupancy rate) ผู้บริหารได้คาดการณ์ว่าอัตราการขายโฆษณาที่เริ่มต้น ในปี 
2557 จะเท่ากับร้อยละ 20 และปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ทุกปี จน คงที่ร้อยละ 75 ตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นไป โดยในปี 
2557 ซึ่งเป็นปีแรกของการแพร่ภาพโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลอาจยังครอบคลุมพื้นที่การออกอากาศได้เพียง
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จังหวัดหัวเมืองใหญ่ๆ จ านวนผู้ชมมีจ านวนไม่มากนักท าให้กลุ่มลูกค้าผู้ซื้อสื่อโฆษณาอาจยังรอให้การเข้าถึงของ
ผู้ชมมีมากเพียงพอต่อการลงค่าใช้จ่ายโฆษณาในแต่ละครั้ง โดยคาดว่าอัตราการใช้พื้นที่สื่อโฆษณาจะค่อยๆ 
เพิ่มขึ้นได้   

2) ต้นทุนการให้บริการ  

ต้นทุนการให้บริการ ประกอบด้วย ต้นทุนผลิตรายการ ค่าใช้บริการโครงข่ายโทรทัศน์แก่ ททบ. ค่า
ช่องสัญญาณดาวเทียมเพื่อออกอากาศรายการบนทีวีดาวเทียมตามกฎ Must Carry ของ กสทช. ที่ผู้ชมต้อง
สามารถดูได้ผ่านทุกช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นภาคพื้นดินหรือระบบผ่านดาวเทียมหรือเคเบิลทีวี  ค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตรายปี และภาระเงินน าส่งรายปีจ่าย กสทช. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตัดจ่าย และค่านายหน้าขายสื่อ
โฆษณา รายละเอียดมีดังน้ี  

(หน่วย : ล้านบาท) 
2557 

(เม.ย. - ธ.ค.) 
2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 

ต้นทุนผลิตรายการ  
        รายการสด  18 19 20 21 22 23 24 25 

รายการ Non-Live Program  99 237 382 534 694 762 800 841 
ค่าใช้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ 57* 57 57 57 57 57 57 57 
ค่าช่องสัญญาณดาวเทียม 17* 17 17 17 17 17 17 17 
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี และ
ภาระเงินน าส่งรายปี 11 35 51 70 92 113 127 134 
ค่าใบอนุญาตตัดจ่าย 113 150 150 150 150 150 150 150 
ค่านายหน้าขายสื่อโฆษณา 13 43 64 87 115 141 159 167 
ต้นทุนการให้บริการรวม 327  557  740  936  1,147  1,263  1,334  1,390  
หมายเหต ุ: *  ค่าใช้บริการโครงข่ายโทรทัศนใ์นปี 2557 ค านวณจากระยะเวลาตามสัญญาเช่าใช้บริการโครงข่าย (ม.ค.- ธ.ค.) 

 โดยค่าใช้จ่ายจริง ททบ. จะเรียกเก็บค่าใช้บริการตามอัตราที่ระบุของสถานีที่ติดตั้งแล้วเสร็จ  และค่า
 ช่องสัญญาณดาวเทียม MB ได้เริ่มจ่ายตั้งแต่เดือนมกราคม 2557 แล้ว  

 

(หน่วย : ล้านบาท) 
2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 

(ม.ค. - มี.ค.) 
ต้นทุนผลิตรายการ  

        รายการสด  27 28 29 31 32 34 36 9 
รายการ Non-Live Program  883 927 973 1,022 1,073 1,126 1,183 1,036 
ค่าใช้บริการโครงข่าย 57 57 57 57 57 57 57 14 
ค่าช่องสัญญาณดาวเทียม 17 17 17 17 17 17 17 4 
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี และ
ภาระเงินน าส่งรายปี 140 147 155 162 171 179 188 49 
ค่าใบอนุญาตตัดจ่าย 150 150 150 150 150 150 150 38 
ค่านายหน้าขายสื่อโฆษณา 175 184 193 203 213 224 235 61 
ต้นทุนการให้บริการรวม 1,448  1,510  1,574  1,641  1,712  1,787  1,865  1,211  
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- ต้นทุนผลิตรายการ 

รายการสด (Live Program) ตามข้อก าหนดของ กสทช. ก าหนดให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการทาง
ธุรกิจต้องก าหนดให้มีรายการที่เป็นข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะในสัดส่วนไม่น้อยกว่า 
25% โดยผู้บริหารของบริษัทคาดการณ์ต้นทุนผลิตรายการสดในปี 2557 เท่ากับ 18 ล้านบาท และมีอัตรา
การเติบโตร้อยละ 5 ต่อปี ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการอ้างอิงจากต้นทุนบุคลากร และอ้างอิงอัตราการขึ้นเงินเดือน
เฉลี่ยของกลุ่มบริษัท ส าหรับคอนเทนต์ข่าวที่ใช้ในการผลิตรายการ กลุ่มบริษัทมีการรายงานข่าวบน
เว็บไซต์ www.mthai.com อยู่แล้ว จึงไม่มีต้นทุนคอนเทนต์ข่าวที่ใช้ผลิตรายการมากนัก  

รายการ Non-Live Program เป็นรายการบันเทิงในรูปแบบต่างๆ โดยน าคอนเทนต์ที่กลุ่มบริษัทผลิต หรือ
ซื้อลิขสิทธิ์มาออกอากาศ ผู้บริหารของบริษัทคาดการณ์ต้นทุนผลิตรายการในปี 2557 เท่ากับ 0.10 ล้าน
บาทต่อชั่วโมง และมีอัตราการเติบโตร้อยละ 5 ต่อปี ประมาณการระยะเวลาใช้ประโยชน์ 5 ปีเป็น
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน และทยอยรับรู้ตามรอบบัญชีเป็นต้นทุนผลิตรายการ 

- ค่าใช้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ ประมาณการตามสัญญาเช่าใช้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ ที่ท ากับ ททบ. ซึ่ง
ก าหนดอัตราค่าบริการเดือนละ 4.72 ล้านบาท หรือ 56.64 ล้านบาทต่อปี  

- ค่าช่องสัญญาณดาวเทียม เพื่อออกอากาศรายการบนทีวีดาวเทียมตามกฎ Must Carry ที่ต้องจ่ายตลอดอายุ
ของใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ คาดการณ์ตามอัตราที่คาดว่าจะต้องจ่ายให้กับบริษัท ไทยคม จ ากัด 
(มหาชน) ในอัตราเดือนละ 1.40 ล้านบาท หรือเท่ากับ 16.80 ล้านบาทต่อปี  

- ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี และภาระเงินน าส่งรายปี เป็นไปตามที่ กสทช. ก าหนด โดยค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตรายปี ร้อยละ 2 ของรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่าย และเงินน าส่งเข้ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ร้อยละ 2 ของรายได้ก่อน
หักรายจ่ายที่ได้จากการโฆษณาทั้งทางตรงและทางอ้อม 

- ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตัดจ่าย มูลค่าใบอนุญาตที่ประมูลได้ 2,250 ล้านบาท ตัดจ าหน่ายแบบเส้นตรงตาม
อายุใบอนุญาตที่ได้รับ 15 ปี หรือเท่ากับ 150 ล้านบาทต่อปี 

- ค่านายหน้าขายสื่อโฆษณา เท่ากับร้อยละ 5 ของรายได้ค่าโฆษณาในแต่ละปี อ้างอิงอัตราการจ่ายค่า
นายหน้าขายสื่อโฆษณาในปัจจุบันของบริษัท 

3) ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ประกอบด้วย เงินเดือน สวัสดิการ ค่าเช่าส านักงาน และสตูดิโอ ค่าใช้จ่าย
อื่นๆ และค่าเสื่อมราคา โดยมีรายละเอียดการประมาณการค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารดังน้ี 

- เงินเดือน ประมาณการค่าใช้จ่ายเงินเดือนจากการคาดการณ์จ านวนพนักงานประมาณ 200 คน ในอัตรา
เงินเดือนเฉลี่ย 20,000 บาทต่อเดือน และมีอัตราการเติบโตร้อยละ 5 ต่อปี อ้างอิงอัตราการขึ้นเงินเดือน
เฉลี่ยของกลุ่มบริษัท และมสีวัสดิการ ประมาณร้อยละ 10 ของค่าใช้จ่ายเงินเดือนพนักงาน  

- ค่าเช่าส านักงาน และสตูดิโอ ประมาณการค่าเช่าส านักงาน และค่าเช่าสตูอิโอ ณ อาคารจัสมินเพื่อใช้เป็น
ส านักงานและสถานที่ออกรายการในอัตราเดือนละ 2.25 ล้านบาทต่อเดือน หรือ 27 ล้านบาทต่อปี  และค่า
เช่ามีอัตราการเติบโตร้อยละ 2.5 ต่อปี   
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- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ประมาณการ 2 ล้านบาทต่อเดือน หรือ 24 ล้านบาทต่อปี  

- ค่าเสื่อมราคา ของทรัพย์สินที่ลงทุนเพ่ิมเติมในสถานที่ สตูดิโอ และอุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องมูลค่ารวม 120 ล้าน
บาท ตัดค่าเสื่อมราคาโดยวิธีเส้นตรง ในระยะเวลา 10 ปี และ 5 ปี ตามล าดับ 

4) ดอกเบี้ยจ่าย 

อัตราดอกเบี้ยเท่ากับร้อยละ 6.375 ต่อปี อ้างอิงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมที่ได้รับจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่งที่
เท่ากับ MLR ลบร้อยละ 0.50 ต่อปี (ปัจจุบันอัตรา MLR เท่ากับร้อยละ 6.875) ก าหนดช าระคืนภายในสิ้นปี 
2565 

5) ภาษีเงินได้ 

ประมาณการอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลในปี 2557 - 2572 เท่ากับร้อยละ 209 ของก าไรก่อนภาษี โดยในปีที่ 
MB มีผลขาดทุนสุทธิจะสามารถใช้ประโยชน์จากผลขาดทุนสะสมยกมาได้ไม่เกิน 5 รอบระยะเวลาบัญชี    

6) เงินทุนหมุนเวียน 

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย  60 วัน 
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย 45 วัน 
ระยะเวลาช าระหนี้เฉลี่ย  7 วัน 

ประมาณการระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย และระยะเวลาช าระหนี้เฉลี่ย อ้างอิงตาม
นโยบายการบริหารเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินธุรกิจทีวีของกลุ่มบริษัท  

7) ค่าใช้จ่ายลงทุน  

- ค่าใช้จ่ายลงทุนในทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการผลิตรายการและให้บริการโทรทัศน์ ได้แก่ การลงทุน
เพิ่มเติมในสถานที่ สตูดิโอ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น กล้อง อุปกรณ์ตัดต่อ และอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
รวมเป็นเงิน 120 ล้านบาท มีรายละเอียดดังนี้  

 

                                                           
9  ที่ปรึกษาทางการเงินมีความเห็นว่า เมื่อพ้นก าหนดระยะเวลาตามความของพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่า
ด้วยอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 555) พ.ศ.2555 ที่ก าหนดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 20 ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่
เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 แต่ไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม 2557 แล้ว อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราดังกล่าวที่ร้อยละ 
20 ยังคงใช้อยู่ต่อไป เนื่องจากอัตราดังกล่าวเป็นอัตราที่เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และเป็นการรองรับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่จะเกิดขึ้นในปี 2558 ซึ่งในหลายๆ ประเทศมีอัตราภาษีต่ ากว่าประเทศไทย ดังนั้น แนวโน้มการจัดเก็บ
ภาษีเงินได้จะไม่สามารถจัดเก็บในอัตราสูงได้ ทั้งนี้เพื่อรักษาระดับการลงทุนในประเทศและส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ 

 (ผู้ถือหุ้นสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก บทวิเคราะห์ เร่ือง “การปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล : ไทยได้หรือเสีย” เมื่อเดือน 
 สิงหาคม 2555 โดยนักวิชาการจากธนาคารแห่งประเทศไทย จาก http://www.bot.or.th/Thai/EconomicConditions/Thai/South/ 
 EconomicPapers/ReasearchPaper/Corporate%20income%20tax%20rate.pdf) 
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(หน่วย : ล้านบาท) ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
ลงทุนในสถานที่ สตูดิโอ 20 - - - - 
ลงทุนในอุปกรณ ์ 20 20 20 20 20 

ค่าใช้จ่ายลงทุนในสถานที่ สตูดิโอ และอุปกรณ์ ตัดค่าเสื่อมราคาโดยวิธีเส้นตรงในระยะเวลา 10 ปี และ 5 
ปี ตามล าดับ   

8) อัตราคิดลด 

อัตราคิดลดที่ใช้ในการค านวณมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิของโครงการเท่ากับร้อยละ 7.81  
ค านวณจากต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (Weighted Average Cost of Capital: WACC) ตามสัดส่วน
โครงสร้างเงินทุนที่มาจากการกู้ยืมเงินและทุนเท่ากับ 3:1 ตามวงเงินกู้ยืมที่ได้รับจากธนาคารพาณิชย์ 

สูตรการค านวณ WACC มีดังนี ้

การค านวณหาต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (WACC):  

WACC = Ke(E/V) + Kd(1-t)(D/V) 

Ke = อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น  

Kd = อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมของโครงการเท่ากับร้อยละ 6.375 ต่อปี อ้างอิงอัตรา
ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมที่ได้รับจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่งที่ MLR ลบร้อยละ 0.50 
ต่อปี   

t   = ภาษีเงินได้นิติบุคคลเท่ากับร้อยละ 20  

E/V = สัดส่วนเงินทุนจากส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับร้อยละ 25.00 อ้างอิงแหล่งเงินทุน
  ภายในที่ได้จากการจดทะเบียนเพิ่มทุนจัดตั้งบริษัทจ านวน 500 ล้านบาท    

D/V = สัดส่วนเงินทุนจากหนี้สิน เท่ากับร้อยละ 75.00 อ้างอิงหนี้สินที่คาดว่าจะใช้ใน
  การด าเนินโครงการ เท่ากับ 1,500 ล้านบาท 

V =  D + E 

การค านวณหาอัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น (Ke) : 

Ke  = Rf + (Rm – Rf)  

โดยที่  Risk Free Rate (Rf) อ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของการเสนอซื้อ (Bid Yield) ของ             
  พันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงเหลือ 15 ปี ณ วันที่ 10 มกราคม 2557 ซึ่งเป็น
  วันประกาศผลการประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ และสอดคล้อง
  กับระยะเวลาของใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี ่มีค่าเท่ากับร้อยละ  4 .27 
  (ข้อมูลจาก www.thaibma.or.th)  

 Beta () ค่าความแปรปรวนของผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์เปรียบเทียบ
  กับราคาปิดของหุ้นบริษัทย้อนหลังนับแต่วันที่หุ้นของบริษัทเข้าซื้อขาย
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  ในตลาดหลักทรัพย์จนถึงวันประกาศผลการประมูลใบอนุญาตให้ใช้
  คลื่นความถี่ (11 มิถุนายน 2556 - 10 มกราคม 2557) ซึ่งมีค่าเท่ากับ   
  1.225 (ข้อมูลจาก Bloomberg ณ วันที่ 10 มกราคม 2557) 

 Rm อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  เฉลี่ยย้อนหลังประมาณ 25 ปี ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สะท้อนภาวะการลงทุน
  ในช่วงเวลาต่างๆ ได้ดีกว่าการใช้ข้อมูลในระยะสั้น (ข้อมูลจากตลาด
  หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2532 - 2556) ซึ่งเท่ากับร้อยละ    
  13.79 

อย่างไรก็ตาม กรณีค านวณอัตราส่วนลดโดยพิจารณาจากต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (WACC) ที่
ผันแปรตามสัดส่วนโครงสร้างเงินทุนตามประมาณการทางการเงินในปี 2557 - 2572 จะได้อัตราส่วนเท่ากับร้อย
ละ 8.44 - 15.93 

ตารางสรุปกระแสเงินสดจากการด าเนินธุรกิจทีวีดิจิตอล ในปี 2557 - 2572  

(หน่วย : ล้านบาท) 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 
รายได้รวม 264 867 1,272 1,749 2,309 2,828 3,182 3,341 
ต้นทุนการให้บรกิารรวม 327 557 740 936 1,147 1,263 1,334 1,390 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร  110 117 125 132 140 140 140 140 
ก าไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้ (EBIT) (173) 193  408  681  1,022  1,425  1,707  1,810  
หัก ภาษีเงินได ้ -    -    55  118  187  270  329  354  
ก าไร (ขาดทุน) หลังภาษ ี (173) 193  353  563  834  1,155  1,378  1,457  
บวก : ค่าเสื่อมราคา  6  10  14  18  22  18  14  10  
บวก : ค่าตัดจ าหน่ายใบอนุญาตใหใ้ช้คลื่นความถี ่ 113  150  150  150  150  150  150  150  
บวก : ค่าตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ไมม่ีตัวตน 99 237 382 534 694 762 800 841 
บวก/หัก : เงินทุนหมุนเวียน  (10) (76) (48) (59) (71) (74) (51) (21) 
หัก ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี ่ (377) (301) (412) (412) (374) (374) -    -    
หัก ค่าใช้จ่ายลงทนุ  

         เงินลงทุนในสตดูิโอ และอุปกรณ ์ (40) (20) (20) (20) (20) -    -    -    
 เงินลงทุนในคอนเทนต ์ (495) (690) (724) (761) (799) (839) (880) (924) 

กระแสเงินสด (Free Cash Flow) (877) (497) (306) 14  437  799  1,411  1,512  
มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด  
( PV of Free Cash Flow) (828) (436) (249) 10  305  518  849  844  
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(หน่วย : ล้านบาท) 
2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 

(ม.ค. -มี.ค.) 

รายได้รวม 3,508 3,683 3,867 4,061 4,264 4,477 4,701 1,217 
ต้นทุนการให้บรกิารรวม 1,448 1,510 1,574 1,641 1,712 1,787 1,865 1,211 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 141 142 145 150 155 161 167 43 
ก าไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้ (EBIT) 1,918  2,032  2,149  2,269  2,396  2,529  2,669  (37) 
หัก ภาษีเงินได ้ 381  406  430  454  479  506  534  -    
ก าไรหลังภาษ ี 1,538  1,626  1,719  1,816  1,917  2,023  2,135  (37) 

บวก : ค่าเสื่อมราคา  6  2  -    -    -    -    -    -    
บวก : ค่าตัดจ าหน่ายใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี ่ 150  150  150  150  150  150  150  38  
บวก : ค่าตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ไมม่ีตัวตน 883 927 973 1,022 1,073 1,126 1,183 1,036 
บวก/หัก : เงินทุนหมุนเวียน  (22) (23) (24) (25) (26) (28) (29) 512  
หัก ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี ่ -    -    -    -    -    -    -    -    
หัก ค่าใช้จ่ายลงทนุ  

         เงินลงทุนในสตดูิโอ และอุปกรณ ์ -    -    -    -    -    -    -    -    
 เงินลงทุนในคอนเทนต ์ (971) (1,019) (1,070) (1,124) (1,180) (1,239) (1,301) (337) 

กระแสเงินสด (Free Cash Flow) 1,584  1,662  1,748  1,838  1,933  2,033  2,138  1,211  
มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด  
(PV of Free Cash Flow) 820  799  779  760  741  723  705  371  

 
รวมมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด ( PV of Free Cash Flow) (ล้านบาท) 6,713* 
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (ต่อป)ี 33.18% 
ระยะเวลาคืนทุน (ปี) 6.31 

หมายเหตุ:  *  กรณีคิดลดกระแสเงินสดด้วยต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (WACC) ที่ผันแปรตาม  
  สัดส่วนโครงสร้างเงินทุนตามประมาณการทางการเงินในปี 2557 - 2572 ที่เท่ากับร้อยละ 8.44 - 
  15.93 จะได้มูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสดเท่ากับ 3,843 ล้านบาท 

จากการค านวณมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิโครงการ โดยใช้ต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก 
(WACC) ของโครงการที่ค านวณได้เท่ากับร้อยละ 7.81 เป็นอัตราคิดลด (Discount Rate) จะได้มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงิน
สดสุทธิของโครงการเท่ากับ 6,713 ล้านบาท และมีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR) ประมาณร้อยละ 33.18 ต่อปี ซึ่ง
สูงกว่าต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (WACC) ที่ร้อยละ 7.81 (ค านวณโดยสัดส่วนโครงสร้างเงินทุนที่มาจากเงิน
กู้ยืมและทุนที่เท่ากับ 3:1 ตามวงเงินที่ได้รับจากธนาคารในปัจจุบัน) และสูงกว่า WACC ที่เท่ากับร้อยละ 8.44 - 15.93 
(ค านวณจากสัดส่วนโครงสร้างเงินทุนที่ผันแปรในแต่ละปีตามประมาณการทางการเงินในปี 2557 - 2572) อีกทั้งยังสูงกว่า
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมของโครงการที่ร้อยละ 6.375 นอกจากนี้โครงการมีระยะเวลาคืนทุนประมาณ 6.31 ปี ซึ่งเป็นอัตรา
ผลตอบแทนในระดับที่น่าพอใจ  

 

 



รายงานความเห็นทีป่รึกษาทางการเงินอิสระต่อการได้มาซึ่งสินทรัพย์ 

- 55- 

4.2 ความเหมาะสมของเงื่อนไขในการท ารายการ 

ในการเข้าท ารายการได้มาซึ่งใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในครั้งนี้ MB ซึ่งเป็นผู้ชนะการประมูลและได้รับใบอนุญาต
จาก กสทช. จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขหลายประการ ตามที่ก าหนดในประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาต
ให้ใช้คลื่นความถี่ส าหรับการให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล และประกาศอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยมีเงื่อนไขที่ส าคัญ 
ดังต่อไปนี้  

 การวางเงินประกันการประมูลให้แก่ กสทช. ร้อยละ 10 ของราคาประมูลขั้นต่ า หรือเท่ากับ 38 ล้านบาท และการ
ช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ตามงวดและระยะเวลาที่ กสทช. ก าหนด ตลอดจนการวางหนังสือค้ าประกันจากธนาคาร
พาณิชย์เพื่อประกันการช าระค่าธรรมเนียมส่วนที่เหลือ เป็นข้อก าหนดที่ผู้ได้รับใบอนุญาตทุกรายต้องปฏิบัติอย่างเท่าเทียม
กัน ซึ่งก าหนดช าระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทั้งหมดจนถึงงวดสุดท้ายที่มีระยะเวลาประมาณ 5 ปี นับจากวันที่ได้รับ
ใบอนุญาต หรือภายในต้นปี 2562 เป็นเงื่อนไขที่ดีและเป็นธรรม โดย MB สามารถด าเนินธุรกิจทีวีดิจิตอลได้หลังจากที่
ได้รับใบอนุญาต หากแต่ยังไม่ต้องจ่ายช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทั้งหมด เนื่องจากช่วงเริ่มต้นของการด าเนินธุรกิจทีวี
ดิจิตอลอาจยังมีผลประกอบการไม่ดีนัก คาดว่ารายได้หลักจากค่าโฆษณายังไม่เข้ามาอย่างเต็มที่ ดังนั้น การทยอยจ่าย
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจึงเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการทุกราย  

อย่างไรก็ตาม ทุกครั้งที่จ่ายค่าธรรมเนียมในแต่ละงวด MB จะต้องวางหนังสือค้ าประกันจากธนาคารพาณิชย์ เพื่อค้ า
ประกันการช าระเงินค่าธรรมเนียมส่วนที่เหลือ ซึ่งยอดจ านวนเงินค้ าประกันจะลดลงตามจ านวนค่าธรรมเนียมสะสมที่ได้
ช าระแล้วนั้น รวมทั้งในกรณีที่ MB ไม่สามารถด าเนินกิจการตามใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ที่ได้รับต่อไปได้ ใบอนุญาต
ดังกล่าวจะสิ้นสุดลง MB ไม่มีสิทธิเรียกค่าธรรมเนียมใบอนุญาตที่ช าระไว้คืนจาก กสทช. อีกทั้งยังมีหน้าที่ช าระ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตงวดที่เหลือทั้งหมดให้แก่ กสทช. จนครบถ้วน (ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรวมทั้งสิ้น 2,250 ล้านบาท)
เป็นเง่ือนไขที่เป็นธรรมและเป็นหลักประกันว่า กสทช. จะได้รับเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตครบถ้วน ตามเจตนาของผู้ชนะ
การประมูลที่มุ่งหวังด าเนินธุรกิจทีวีดิจิตอลภายใต้การคุ้มครองดูแลจาก กสทช. เช่นกัน 

 การก าหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี ในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่าย และเงินรายปี ที่ต้อง
น าส่งเข้ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ ใน
อัตราร้อยละ 2 ก่อนหักรายจ่ายที่ได้จากการโฆษณาทั้งทางตรงและทางอ้อมและรายได้อื่นที่เกี่ยวเนื่อง  เป็นเงื่อนไขตาม
ประกาศ กสทช.ข้างต้น ซึ่งใช้บังคับกับผู้ได้รับใบอนุญาตทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยเป็นเงินที่จ่ายตามสัดส่วนของรายได้
ที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งเป็นปกติทั่วไปของการก าหนดค่าธรรมเนียมการใช้ใบอนุญาตหรือการใช้สิทธิต่างๆ ในการประกอบธุรกิจ
หรือการค้าโดยทั่วไป 

 ทั้งนี้ เงื่อนไขที่ส าคัญดังกล่าวข้างต้น เป็นเงื่อนไขปฏิบัติทั่วไปและผู้ที่จะขอรับใบอนุญาตทุกรายต้องปฏิบัติอย่าง
เท่าเทียมกัน 

 การด าเนินการขอใช้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ กับผู้ได้รับใบอนุญาตให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ประเภทที่ใช้
คลื่นความถี่ในระบบดิจิตอล ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เป็นผู้ชนะการประมูลอย่างเป็นทางการ เป็นเงื่อนไขที่ผู้ชนะการ
ประมูลทุกรายต้องปฏิบัติก่อนการรับใบอนุญาต ซึ่ง MB ได้เข้าท าสัญญาเช่าใช้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ กับ ททบ. อายุ
สัญญา 14 ปี 5 เดือน  ช าระค่าใช้บริการเป็นรายเดือน ๆ ละประมาณ 4.72 ล้านบาท รวมมูลค่าประมาณ 816.56 ล้านบาท ซึ่ง
ในระหว่างที่ ททบ. ยังติดตั้งโครงข่ายไม่ครบตามที่ก าหนดในสัญญา ททบ. จะเรียกเก็บค่าใช้บริการตามอัตราที่ระบุของแต่
ละสถานีโครงข่ายที่ติดตั้งแล้วเท่านั้น โดย ททบ. ได้รับรองคุณภาพการให้บริการตามสัญญา ในกรณีที่ไม่สามารถ
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ออกอากาศได้เกินกว่าการรับรองคุณภาพการให้บริการดังกล่าว MB สามารถขอลดค่าใช้บริการโครงข่ายเป็นรายสถานี ตาม
สัดส่วนจ านวนเวลาที่ขัดข้อง เทียบกับค่าบริการโครงข่ายรายเดือนของแต่ละสถานี ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่เป็นธรรม นอกจากนี้ 
การก าหนดอัตราค่าใช้บริการตามสัญญาดังกล่าว การลดค่าบริการ หรือการเปลี่ยนแปลงค่าใช้บริการในอนาคตที่อาจเกิดขึ้น
ได้ ตามค่าเงินเฟ้อหรือตามความเห็นชอบของ กสทช. นั้น ททบ.จะด าเนินการอย่างเท่าเทียมกันทุกราย 

อย่างไรก็ตาม สัญญาใช้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ที่ผู้ชนะการประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ทุกราย รวมทั้ง  
MB ที่ได้ท ากับผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโครงข่ายในปัจจุบัน จะสิ้นสุดลงในเดือนพฤษภาคม ปี 2571 มีอายุสัญญา
ไม่ถึง 15 ปี ซึ่งเป็นไปตามอายุใบอนุญาตที่เหลือของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโครงข่าย (ผู้ได้รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการโครงข่ายได้รับใบอนุญาต จาก  กสทช. เมื่อปี 2556 โดยใบอนุญาตดังกล่าวมีอายุระหว่างปี 2556-2571) 
ในขณะที่ กสทช. อยู่ระหว่างการออกใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่แก่ผู้ชนะการประมูลทั้ง 24 ราย ซึ่งคาดว่าใบอนุญาตให้ใช้
คลื่นความถี่จะเริ่มภายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2557 โดยจะมีอายุระหว่างปี 2557-2572 จึงท าให้ระยะเวลาตามสัญญาใช้
บริการโครงข่ายโทรทัศน์ กับระยะเวลาด าเนินธุรกิจทีวีดิจิตอลภายใต้ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ที่ประมูลได้ในครั้งนี้ไม่
สอดคล้องกัน ซึ่งผู้บริหารเชื่อว่าในอนาคต กสทช. จะต้องด าเนินการใดๆ เพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงจากการไม่สามารถใช้
บริการโครงข่ายโทรทัศน์ เพื่อส่งสัญญาณโทรทัศน์ไปถึงผู้ชมได้ ประกอบกับการด าเนินธุรกิจทีวีดิจิตอลเป็นการให้บริการ
สื่อโทรทัศน์ในระดับประเทศ อยู่ภายใต้การอนุญาตและปฏิบัติตามกฎระเบียบของ กสทช. อยู่แล้ว ก็ย่อมต้องได้รับการ
คุ้มครองดูแลจาก กสทช. เช่นกัน 

ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินจึงมีความเห็นว่า เงื่อนไขในการเข้าท ารายการมีความเป็นธรรม และไม่ท าให้บริษัทเสีย
ประโยชน ์

 
5. สรุปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงิน  

 ที่ปรึกษาทางการเงินมีความเห็นว่า การเขา้ท ารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทย่อย – MB  จากการประมูลและ
ได้มาซึ่งใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ การเข้าท าสัญญาเช่าใช้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามเงื่อนไขก่อนรับ
ใบอนุญาตดังกล่าว รวมทั้งการลงทุนในสถานที่ สตูดิโอ และจัดซื้ออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 3,186.56 ล้าน
บาท เป็นโอกาสที่ดีของบริษัท จากการด าเนินธุรกิจสื่อและให้บริการข้อมูล (Media and Content Businesa) ที่มีความ
เชี่ยวชาญในการผลิต สร้างสรรค์ข้อมูลเนื้อหา (Content) ความบันเทิงในหลากหลายรูปแบบ และมีความแข็งแกร่งในสื่อ
ดิจิตอลเป็นทุนเดิม สามารถน าธุรกิจที่มีอยู่มาพัฒนาต่อยอดการเข้าสู่ธุรกิจฟรีทีวีในระบบดิจิตอลได้เป็นอย่างดี สอดคล้อง
กับนโยบายของกลุ่มบริษัทที่ต้องการขยายธุรกิจประเภทที่มีความเกี่ยวเนื่องสามารถสนับสนุนซึ่งกันและกันภายในกลุ่มได้
อย่างครบวงจร 

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทมีความพร้อมด้านเทคโนโลยี จากการด าเนินธุรกิจหลักด้านบริการเสริมบนโทรทัศน์
เคลื่อนที่ บนพื้นฐานของการน าเทคโนโลยีมาใช้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม และการน าเสนอข้อมูลใน
รูปแบบสื่อดิจิตอลต่างๆ เพื่อสร้างความสะดวกสบายและความง่ายต่อการใช้งานให้กับลูกค้า ซึ่งบริษัทมีแนวคิดที่จะน าเอา
เทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบันและการศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อน ามาพัฒนาธุรกิจทีวีดิจิตอลให้มีความทันสมัยและสร้าง
ประสบการณ์การรับชมที่แปลกใหม่ให้กับผู้ชม 

บริษัทจะได้ประโยชน์จากการเข้าท ารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในครั้งนี้ ได้แก่ มีฐานลูกค้าเพิ่มขึ้นและกระจายไป
ในธุรกิจสื่อทีวีมากขึ้น เพิ่มศักยภาพในการหารายได้จากธุรกิจสื่อโทรทัศน์ เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันจากความพร้อมและ
ความเชี่ยวชาญในธุรกิจที่มีอยู่เดิม ใช้ทรัพยากรและสินทรัพย์ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์เพิ่มขึ้น เพิ่มโอกาสในการขยายฐาน
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ลูกค้าหรือรายได้จากทุกแพลตฟอร์ม สร้างมูลค่าเพิ่ม และผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว ตลอดจนชื่อเสียงและ
ภาพลักษณ์ของผู้ให้บริการสื่อโทรทัศน์ในระดับประเทศ  

อย่างไรก็ตาม การเข้าท ารายการในครั้งนี้มีผลกระทบและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัท  ได้แก่ ความเสี่ยงจาก
ผลขาดทุนในช่วงแรกของการลงทุน และความเสี่ยงจากผลตอบแทนการลงทุนที่อาจจะไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ และ
อาจกระทบต่อผลการด าเนินงานโดยรวมของบริษัทและเงินปันผลที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับในอนาคตได้ รวมทั้งมีสภาพคล่องทาง
การเงินที่ลดลง มีหนี้สินและค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นจากการกู้ยืมเงินจ านวนมากเพื่อใช้ในการลงทุน   

 นอกจากนี้ บริษัทมีความเสี่ยงจากการไม่ได้รับสัตยาบันจากผู้ถือหุ้นในการเข้าท ารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่ได้
ด าเนินการไปแล้ว ซึ่งจะมีผลให้ MB ไม่สามารถด าเนินกิจการตามใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ที่ได้รับต่อไป และถือว่าผิด
สัญญาต่อ กสทช. โดยไม่สามารถเรียกคืนค่าธรรมเนียมใบอนุญาตที่ได้ช าระไปแล้ว (งวดที่ 1) และมีหน้าที่ต้องช าระ
ค่าธรรมเนียมส่วนที่เหลือให้ครบถ้วนตามภาระผูกพันของหนังสือค้ าประกันที่ได้วางไว้กับ กสทช . ซึ่งจะมีผลให้ต้อง
สูญเสียเงินค่าใบอนุญาตเท่ากับจ านวนที่ประมูลได้ (2,250 ล้านบาท) ตลอดจนอาจถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายอื่นๆ ด้วย และ
ในส่วนของสัญญาเช่าใช้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ อาจต้องถูกริบหลักประกันสัญญา และรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายอื่นๆ 
ให้แก่ ททบ. ด้วย เช่น ค่าเครื่องส่ง เสาอากาศ และอุปกรณ์อื่นๆ ที่ ททบ. ด าเนินการติดตั้งไปแล้ว ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
เนื่องจากการเตรียมการให้บริการโครงข่าย ค่าขาดประโยชน์ที่ ททบ. ควรจะได้จากค่าบริการในแต่ละเดือนจนกว่า ททบ. จะ
หาผู้ขอใช้บริการรายใหม่ได้ เป็นต้น แต่ทั้งนี้ ททบ. ต้องพิสูจน์ให้ศาลเห็นถึงความเสียหายที่ตนได้รับ โดย ททบ.จะมีสิทธิ
ได้รับค่าเสียหายไม่เกินกว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง 

ในด้านความเพียงพอของแหล่งเงินที่ใช้ในการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในครั้งนี้  จ านวนรวมทั้งสิ้น 3,186.56 ล้านบาท 
MB จะใช้แหล่งเงินทุนจากเงินสดที่มีในปัจจุบัน และที่จะเพิ่มขึ้นจากการด าเนินธุรกิจในอนาคต รวมทั้งจากการกู้ ยืมเงิน
ระยะยาวจากธนาคารพาณิชย์ นอกจากนี้ หากมีความจ าเป็นอื่นใด บริษัทสามารถให้การสนับสนุนทางการเงินแก่ MB ใน
ฐานะที่เป็นบริษัทย่อย ถือหุ้นโดยบริษัทร้อยละ 99.99 เพื่อให้การเข้าท ารายการในครั้งนี้ประสบผลส าเร็จ ที่ปรึกษาทางการ
เงินมีความเห็นว่า MB มีแหล่งเงินทนุเพียงพอในการเข้าท ารายการในคร้ังนี ้

ในการพิจารณาถึงความเหมาะสมของราคาที่จะเข้าท ารายการในครั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินได้ท าการวิเคราะห์
เปรียบเทียบเงินลงทุนที่ใช้ส าหรับธุรกิจทีวีดิจิตอล กับกระแสเงินสดทั้งหมดที่จะได้รับจากการลงทุนดังกล่าว จากประมาณ
การกระแสเงินสดจากการด าเนินธุรกิจของ MB ในระยะเวลา 15 ปี ซึ่งค านวณได้มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ (Net 
Present Value) เท่ากับ 6,713 ล้านบาท อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (Internal Rate of Return) ร้อยละ 33.18 ต่อปี และ
ระยะเวลาคืนทุน (Payback period)  6.31 ปี โดยผลตอบแทนการลงทุนที่ได้ดังกล่าว สูงกว่าต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยของ
โครงการลงทุน  (WACC) ที่เท่ากับร้อยละ 7.81 ต่อปี (ค านวณโดยสัดส่วนโครงสร้างเงินทุนที่มาจากเงินกู้ยืมและทุนที่
เท่ากับ 3:1 ตามวงเงินที่ได้รับจากธนาคารในปัจจุบัน) และสูงกว่า WACC ที่เท่ากับร้อยละ 8.44 - 15.93 (ค านวณจากสัดส่วน
โครงสร้างเงินทุนที่ผันแปรในแต่ละปีตามประมาณการทางการเงินในปี 2557 - 2572) อีกทั้งยังสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
ของโครงการที่เท่ากับร้อยละ 6.375 ซึ่งเป็นผลตอบแทนอยู่ในระดับที่ดี 

นอกจากนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินมีความเห็นว่า เงื่อนไขในการเข้าท ารายการมีความเป็นธรรม และไม่ท าให้บริษัท
เสียประโยชน์ โดยเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ เป็นเงื่อนไขที่ก าหนดตามประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ส าหรับการให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล และประกาศอื่นๆ  ที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่ผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ทุกรายต้องถือปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน ตลอดจนเงื่อนไขของ







 

1. ผูรับมอบฉนัทะ โปรดนําหนังสือฉบับนี้มาแสดงตอพนกังานลงทะเบียนในวันประชุมดวย
For a proxy holder, please bring this proxy form to show at the meeting. 
2. ผูมอบฉันทะ กรุณาแนบสําเนาเอกสารแสดงความเปนผูถือหุนมาพรอมหนังสือมอบฉันทะ 
Copy of  identity document of proxy grantor is required to attach with proxy form.

 
 (ปดอากรแสตมป 20 บาท)

  หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข) (Affix 20 Baht duty stamp)

 Proxy (Form B)  
เลขทะเบียนผูถือหุน   เขียนที่     
Shareholders’ Registration No. Written at

วันที่ เดือน                พ.ศ.
Date Month  Year

 
(1) ขาพเจา  สัญชาติ  
 I/We  Nationality 
 อยูบานเลขที่   
 Address  

2 (เปนผูถือหุนของ บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากดั(มหาชน) (“บริษัทฯ”)
 being a shareholder of Mono Technology Public Company Limited (“The Company”)
  โดยถือหุนจํานวนท้ังส้ินรวม  หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ  เสียง ดังนี้ 
  holding shares at the total amount of shares and having the right to vote equal to votes as follows: 
   หุนสามัญ  หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ  เสียง 
   ordinary share  shares and having the right to vote equal to   votes 
   หุนบุริมสิทธิ  หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ เสียง 
   preference share  shares and having the right to vote equal to   votes 

(3) ขอมอบฉันทะให 
 Hereby appoint 
 (1) ช่ือ  อายุ ป อยูบานเลขที ่
  Name Age years,  residing at  
   ถนน  ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต  
  Road Tambol/Khwaeng Amphoe/Khet  
  จังหวัด  รหัสไปรษณีย หรือ
  Province Postal Code or
 (2) ช่ือ  อายุ ป อยูบานเลขที ่
  Name Age years,  residing at  
   ถนน  ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต  
  Road Tambol/Khwaeng Amphoe/Khet  
  จังหวัด  รหัสไปรษณีย หรือ
  Province Postal Code or
 (3) ช่ือ  อายุ ป อยูบานเลขที ่
  Name Age years,  residing at  
   ถนน  ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต  
  Road Tambol/Khwaeng Amphoe/Khet  
  จังหวัด  รหัสไปรษณีย
  Province Postal Code
  

 คนหน่ึงคนใดเปนผูแทนของขาพเจาเพ่ือเขาประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 
2557  ในวันศุกรที่ 11 เมษายน 2557 เวลา 09.00 น. ณ ออดิทอเรียม ช้ัน 3 อาคารจัสมิน อินเตอรเนช่ันแนล เลขที่ 200 หมู 4             
ถนนแจงวัฒนะ ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย 
 Any and only one person to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2014 Annual General Meeting 
of Shareholders held on Friday 11th April 2014 at 09.00 hrs. at Auditorium, 3rd  Floor, Jasmine International Tower, No.200 
Moo4, Chaengwattana Road, Pakkred Sub-district, Pakkred District, Nonthaburi 11120 or on date at time and place as may be 
postponed or changed. 
 
 
 
  
 



 

1. ผูรับมอบฉนัทะ โปรดนําหนังสือฉบับนี้มาแสดงตอพนกังานลงทะเบียนในวันประชุมดวย
For a proxy holder, please bring this proxy form to show at the meeting. 
2. ผูมอบฉันทะ กรุณาแนบสําเนาเอกสารแสดงความเปนผูถือหุนมาพรอมหนังสือมอบฉันทะ 
Copy of  identity document of proxy grantor is required to attach with proxy form.

 
 แบบ ข. หนา 2/5 (Form B. Page 2/5) 

 
  
(4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมคร้ังน้ี ดังน้ี
 I/We hereby authorize the proxy holder to vote on my/our behalf in this meeting as follows :-
  
  วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2556 
  Agenda No. 1 To consider certifying the minutes of the 2013 Annual General Meeting of Shareholders, held on March 31, 2013.
    (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
    (a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects.
    (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
    (b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows :- 
       เห็นดวย/Agree  ไมเห็นดวย/Disagree   งดออกเสียง/Abstain
 
  วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจําปของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2556
  Agenda No. To acknowledge the Board of Directors’ annual report on the Company’s operation result during the year 2013
   (ไมตองลงมติ เน่ืองจากเปนการรายงานใหผูถือหุนรับทราบ)
   (No voting is required since this agenda is for acknowledgement only.)
    
  วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานผูสอบบัญชีประจําป สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2556 
  Agenda No. 3 To consider approving the Company’s financial statements and auditor’s report ended December 31, 2013.
    (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
    (a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects.
    (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
    (b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows :- 
       เห็นดวย/Agree  ไมเห็นดวย/Disagree   งดออกเสียง/Abstain
       
  วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรเปนทุนสํารองตามกฎหมาย และเรื่องเงินปนผลประจําป 2556 
  Agenda No. 4 To consider the allocation of net profit as legal reserve and the dividend for the year 2013. 
    (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
    (a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects.
    (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
    (b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows :- 
       เห็นดวย/Agree  ไมเห็นดวย/Disagree   งดออกเสียง/Abstain
  
  วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัท และกําหนดคาตอบแทนการตรวจสอบบัญชี ประจําป 2557
  Agenda No. 5 To consider an appointment of auditor and to fix audit fee for the year 2014. 
    (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
    (a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects.
    (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
    (b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows :- 
       เห็นดวย/Agree  ไมเห็นดวย/Disagree   งดออกเสียง/Abstain
  
  วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ และกาํหนดคาตอบแทนกรรมการสําหรบัป 2557 
  Agenda No. 6 To consider the election of the directors to replace those who retire by rotation and fix the remuneration for the year 2014.
  6.1 อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
  6.1 To approve the election of the directors to replace those who retire by rotation. 
    (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
    (a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects.
    (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
    (b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows :- 
     
     
     
     



 

1. ผูรับมอบฉนัทะ โปรดนําหนังสือฉบับนี้มาแสดงตอพนกังานลงทะเบียนในวันประชุมดวย
For a proxy holder, please bring this proxy form to show at the meeting. 
2. ผูมอบฉันทะ กรุณาแนบสําเนาเอกสารแสดงความเปนผูถือหุนมาพรอมหนังสือมอบฉันทะ 
Copy of  identity document of proxy grantor is required to attach with proxy form.

     
      แบบ ข. หนา 3/5 (Form B. Page 3/5)
      
      การเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด
          The election of the complete set of the Board of Directors
       เห็นดวย/Agree  ไมเห็นดวย/Disagree   งดออกเสียง/Abstain

 
     การเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล ดังรายนามตอไปน้ี
         The election of the individual director, namely;
         1. ดร. โสรัชย อัศวะประภา / Dr. Soraj Asavaprapha
       เห็นดวย/Agree  ไมเห็นดวย/Disagree   งดออกเสียง/Abstain
         2. นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต / Mrs.Punnee Worawuthichongsathit
       เห็นดวย/Agree  ไมเห็นดวย/Disagree   งดออกเสียง/Abstain
         3. นายศิริ เหลอืงสวัสดิ์ / Mr. Siri Luengsawat
       เห็นดวย/Agree  ไมเห็นดวย/Disagree   งดออกเสียง/Abstain
       
  6.2 อนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการ
  6.2 To fix the directors’ remuneration.
    (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
    (a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects.
    (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
    (b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows :- 
       เห็นดวย/Agree  ไมเห็นดวย/Disagree   งดออกเสียง/Abstain
  
  วาระที่ 7 พิจารณาใหสัตยาบนัการประมูลและการไดมาซึ่งใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ฯ และการใหสัตยาบันใดๆ ที่จําเปนและเก่ียวของ
  Agenda No. 7 To consider rectification of digital TV license auction as well as other relevant rectification. 
    (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
    (a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects.
    (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
    (b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows :- 
       เห็นดวย/Agree  ไมเห็นดวย/Disagree   งดออกเสียง/Abstain
       
  วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี)
  Agenda No. 8 To consider other matters (if any).
    (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
    (a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects.
    (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
    (b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows :- 
       เห็นดวย/Agree  ไมเห็นดวย/Disagree   งดออกเสียง/Abstain
       
(5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะน้ี ใหถือวาการลงคะแนนเสียงน้ันไมถูกตอง และ
 ไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน
 The voting of the proxy holder in respect of any agenda in contrary to the manner set forth above shall be considered incorrect and shall 
 my/our vote. 
  
(6) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือ
 ลงมติในเร่ืองใดนอกจากเหนือจากเร่ืองระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเตมิขอเทจ็จริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะ
 มีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
 In the case where my/our designation for the proxy holder to vote in respect of any agenda is not specified or not clearly specified or if 
 there is any agenda considered in the meeting  other than those specified above, including any amendment or additional thereof, the proxy 
 authorized to consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy holder deems appropriate in all respects. 
 
 
 
 
 



 

1. ผูรับมอบฉนัทะ โปรดนําหนังสือฉบับนี้มาแสดงตอพนกังานลงทะเบียนในวันประชุมดวย
For a proxy holder, please bring this proxy form to show at the meeting. 
2. ผูมอบฉันทะ กรุณาแนบสําเนาเอกสารแสดงความเปนผูถือหุนมาพรอมหนังสือมอบฉันทะ 
Copy of  identity document of proxy grantor is required to attach with proxy form.

 
แบบ ข. หนา 4/5 (Form B. Page 4/5) 

 
 
กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทาํไปในการประชุม เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจาระบใุนหนังสือมอบฉันทะ ใหถือเสมือนวา
ขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 
Any act or thing carried out by the proxy holder in the meeting except the case that the proxy holder not vote according to my/our intention as 
specified in the proxy form shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects. 
 
 
 
 
 ลงช่ือ/Signed ผูมอบฉันทะ/Proxy Grantor
 ( )
 
 
 
 ลงช่ือ/Signed ผูรับมอบฉันทะ/Proxy Holder
 ( )
 
 
 
 ลงช่ือ/Signed ผูรับมอบฉันทะ/Proxy Holder
 ( )
 
 
 
 ลงช่ือ/Signed ผูรับมอบฉันทะ/Proxy Holder
 ( )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ / Remark 
1. ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยก
 จํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกลงคะแนนเสียงได 
 The Shareholder shall grant proxy to only one proxy holder to attend and vote at the meeting. The number of shares may not be 
 divided to more than one proxy holder in order to divide the vote 
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล 
 With respect to the agenda on the election of the Company’s Board of Directors, either complete set of the Board of Directors or 
 individual director may be appointed. 
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดในใบประจําตอแบบหนังสือ
 มอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 
 In case there is any other agendas to be considered in addition to those specified in the above mentioned, the proxy grantor may 
 specify such agenda on the continued list of proxy form B attached hereto. 
 
 
 
 
 
 



 

1. ผูรับมอบฉนัทะ โปรดนําหนังสือฉบับนี้มาแสดงตอพนกังานลงทะเบียนในวันประชุมดวย
For a proxy holder, please bring this proxy form to show at the meeting. 
2. ผูมอบฉันทะ กรุณาแนบสําเนาเอกสารแสดงความเปนผูถือหุนมาพรอมหนังสือมอบฉันทะ 
Copy of  identity document of proxy grantor is required to attach with proxy form.

 
แบบ ข. หนา 5/5 (Form B. Page 5/5) 

 
ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

The Continued list of proxy form B. 
 การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 
 The proxy on behalf of the shareholder of Mono Technology Public Company Limited 

 ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 ในวันศุกรที่ 11 เมษายน 2557 เวลา 09.00 น. ณ ออดิทอเรียม ช้ัน 3 อาคารจัสมิน 
อินเตอรเนช่ันแนล เลขที่ 200 หมู 4 ถนนแจงวัฒนะ ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน 
เวลา และสถานที่อื่นดวย 

 At the 2014 Annual General Meeting of Shareholders held on Friday 11th April 2014 at 09.00 hrs. at  Auditorium, 3rd  
Floor, Jasmine International Tower, No.200 Moo4, Chaengwattana Road, Pakkred Sub-district, Pakkred District, Nonthaburi 
11120 or on date at time and place as may be postponed or changed. 

 
  วาระที ่  เรื่อง   
  Agenda No. Subject :  
   (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects.
   (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี
   (b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows :-
      เห็นดวย/Agree  ไมเห็นดวย/Disagree  งดออกเสียง/Abstain 
     
  วาระที ่  เรื่อง   
  Agenda No. Subject :  
   (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects.
   (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี
   (b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows :-
      เห็นดวย/Agree  ไมเห็นดวย/Disagree  งดออกเสียง/Abstain 
     
  วาระที ่  เรื่อง   
  Agenda No. Subject :  
   (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects.
   (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี
   (b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows :-
      เห็นดวย/Agree  ไมเห็นดวย/Disagree  งดออกเสียง/Abstain 
     
  วาระที ่  เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ตอ)  
  Agenda No. Subject : The election of the directors (continued)  
   ช่ือกรรมการ/Name of director
     เห็นดวย/Agree  ไมเห็นดวย/Disagree  งดออกเสียง/Abstain 
   
   ช่ือกรรมการ/Name of director
     เห็นดวย/Agree  ไมเห็นดวย/Disagree  งดออกเสียง/Abstain 
   
   ช่ือกรรมการ/Name of director
     เห็นดวย/Agree  ไมเห็นดวย/Disagree  งดออกเสียง/Abstain 
 




