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สิ่งที่ส่งมาด้ วย 1.
 ถ้ าไม่ มี ผ้ ู ถือหุ้ น ท่ านใดไม่ เห็น ด้ วย หรื อ งดออกเสียง ให้ ถือ ว่ าท่ านผู้ ถือ หุ้ น เห็น ชอบ หรื อ เห็น ด้ วยตามมติ
ที่นาํ เสนอ
 ถ้ ามี ผ้ ู ถื อ หุ้ นท่ านใดไม่ เห็น ด้ ว ย หรื อ งดออกเสีย งขอให้ ยกมื อ ขึ้ น จะมี เจ้ าหน้ าที่ข องบริ ษั ท ฯ ไปรั บ บั ต ร
ลงคะแนน ซึ่งทางบริษัทฯ ได้ แจกให้ แก่ผ้ ูถือหุ้ นตอนลงทะเบียนแล้ ว เพื่อนํามาทําการประมวลผลด้ วยการหัก
คะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้ วย หรือ งดออกเสียง ออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้ น ที่เข้ าร่วมประชุมและมี
สิทธิออกเสียงในวาระนั้นๆ สําหรับผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. หรือแบบ ค. ที่ผ้ ูถือหุ้ นได้
ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ ในหนังสือมอบฉันทะแล้ ว เจ้ าหน้ าที่บริษัทฯ ได้ นาํ คะแนนเสียง
ที่ผ้ ูถอื หุ้นระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะทุกวาระ ไปบันทึกข้ อมูลรอไว้ ล่วงหน้ าตอนลงทะเบียนเข้ าร่วมประชุมแล้ ว
 เมื่ อจบการชี้ แจงจากกรรมการในแต่ ล ะวาระการประชุ ม ประธานฯ จะสอบถามผู้ ถื อหุ้ น และเปิ ดโอกาสให้
สอบถามข้ อมูลใดๆ หากผู้ถอื หุ้นท่านใดมีข้อสงสัย หรือจะสอบถามข้ อมูล สามารถใช้ ไมโครโฟนที่ต้งั อยู่ หรือยก
มือขึ้น จะมีเจ้ าหน้ าที่บริษัทฯ นําไมโครโฟนไปให้ ยังที่น่ัง โดยให้ ผ้ ูถือหุ้นแจ้ งชื่อ-นามสกุล สถานะเป็ นผู้ถือหุ้ น
หรือผู้รับมอบฉันทะ และจํานวนหุ้นที่ถอื
และเมื่ อ ประธานได้ แ จ้ ง ปิ ดการรั บ บั ต รลงคะแนนในแต่ ล ะวาระแล้ ว ทางบริ ษั ท ฯ จะถื อ ว่ าบั ต รลงคะแนน
ที่ส่งหลังจากนั้นเป็ นโมฆะ และไม่นาํ มานับคะแนนเสียง
กรณีท่จี ะมีผลทําให้ การลงคะแนนเสียงเป็ นโมฆะ หรือเรียกว่าบัตรเสียนั้น มีอกี 4 กรณี ดังนี้
1. กรณีบัตรลงคะแนนมีการลงคะแนนไม่ตรงตามวาระที่มีการลงคะแนน
2. กรณีผ้ ูลงคะแนนไม่ทาํ เครื่องหมายใดๆ ในช่องลงคะแนน
3. กรณีบัตรลงคะแนนทําเครื่องหมายใดๆ ในช่ องลงคะแนนมากกว่ า 1 ช่ อง ยกเว้ นกรณีของผู้มอบฉันทะ
เป็ นคัสโตเดียนที่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระออกเป็ นเห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรืองดออก
เสียงมากน้ อยเพียงใด ในแต่ละความเห็นก็ได้
4. กรณีบัตรลงคะแนนชํารุด จนไม่สามารถวินิจฉัยได้ ว่าผู้ลงคะแนนมีความประสงค์จะลงคะแนนเช่นใด
นอกจากนี้ เพื่อไม่ให้ เป็ นการเสียเวลา เมื่อประธานแจ้ งปิ ดการรับบัตรลงคะแนนแล้ ว ประธานสามารถดําเนินการประชุม
ในเรื่องถัดไปได้ ทันทีในระหว่างรอการนับคะแนน และเมื่อนับคะแนนเสร็จ ก็จะแจ้ งผลการนับคะแนนให้ ท่ปี ระชุมทราบ
โดยนางสาวรุ่งทิวา จารุรัตนาภรณ์ จะเป็ นผู้รายงานแจ้ งผลสรุปการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ
การออกเสียงลงคะแนนให้ ถือหนึ่ งหุ้ นเป็ นหนึ่งเสียง การออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ ให้ ใช้ หลักเกณฑ์และวิธีการตาม
ข้ อบังคับของบริษัท ข้ อ 16 ซึ่งระบุว่า ให้ ท่ปี ระชุมผู้ถอื หุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารดังต่อไปนี้
(1)
(2)

(3)

ผู้ถอื หุ้นคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
ผู้ ถือ หุ้ น แต่ ล ะคนจะใช้ ค ะแนนเสียงที่มี อยู่ ท้ังหมดตาม ข้ อ (1) เลื อ กตั้ งบุ ค คลเดี ย วหรื อหลายคนเป็ น
กรรมการก็ได้ ในกรณี ท่ีเลื อกตั้ งบุ ค คลหลายคนเป็ นกรรมการ จะแบ่ งคะแนนเสียงให้ แก่ ผ้ ู ใดมากน้ อ ย
เพียงใดไม่ได้
บุคคลซึ่งได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เป็ นผู้ได้ รับเลือกตั้งเป็ นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการที่จะ
พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งได้ รับเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากัน
เกินจํานวนกรรมการ ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ ประธานที่ประชุมเป็ นผู้ออกเสียงชี้ขาด
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สิ่งที่ส่งมาด้ วย 1.

โดยก่อนการประชุมนี้ บริษัทฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นสามารถส่งคําถามล่วงหน้ า มายังบริษัทฯ ก่อนวันประชุม ได้ ทาง
เว็บไซด์ www.mono.co.th หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ปรากฎ
ว่ าไม่มีผ้ ูถือหุ้ นส่งคําถามล่ วงหน้ ามายังบริษัทฯ ก่อนวันประชุม ซึ่งเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 บริษัทฯ ได้ แจ้ งผลให้
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผู้ถอื หุ้นรับทราบแล้ ว
จากนั้นนายพิชญ์ โพธารามิก ประธานกรรมการ ซึ่งเป็ นประธานในที่ประชุม แถลงว่ามีผ้ ูถอื หุ้นเข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเอง
จํานวน 97 ราย นับจํานวนหุ้ นได้ 2,387,376,443 หุ้ น และผู้ รับมอบฉั นทะมาเข้ าร่ วมประชุ มจํานวน 144 ราย นับ
จํานวนหุ้ นได้ 199,140,268 หุ้ น รวมจํานวนผู้ถือหุ้ นเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะมาเข้ าร่ วมประชุ ม
ทั้งสิ้นจํานวน 241 ราย นับจํานวนหุ้ นได้ 2,586,516,711 หุ้ น จากจํานวนผู้ถือหุ้ นทั้งหมดจํานวน 6,522 ราย นับ
จํานวนหุ้นที่จาํ หน่ายแล้ วและมีสทิ ธิออกเสียงทั้งหมด 3,343,935,537 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 77.3495 ของจํานวนหุ้นที่
จําหน่ายแล้ วและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ดังนั้น จํานวนหุ้นที่เข้ าประชุมวันนี้ จึงครบเป็ นองค์ประชุมตาม
ข้ อบังคับของบริษัทฯ ข้ อ 33 ประธานฯ จึงกล่าวเปิ ดประชุม จากนั้น ประธานฯ ได้ ขอให้ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่
เข้ าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงในการประชุมจํานวน 2 ท่าน ทําหน้ าที่เป็ นพยานในการนับคะแนนในการประชุมครั้งนี้
ซึ่งตัวแทน ผู้ถือหุ้ นที่อาสารับหน้ าที่ดังกล่ าวได้ แก่ นางสาวกฤตติยา ปั จจุ สานนท์และนายธนวัฒน์ นะรารัมย์ ผู้รับมอบ
ฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายย่อย ต่อจากนั้นประธานฯ จึงดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่กาํ หนดไว้ ในหนังสือ
นัดประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจํ าปี 2559 ซึ่ งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน
2559

ประธานฯ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้ จัดส่งสําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้ น ประจําปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อ
วันที่ 27 เมษายน 2559 ให้ กบั ผู้ถอื หุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ ว
ไม่มีผ้ ูถอื หุ้นซักถามข้ อสงสัยใดๆ ประธานฯ จึงขอให้ ท่ปี ระชุมลงมติ
มติของที่ประชุม
ที่ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ นพิ จารณาแล้ ว มี ม ติ รับ รองรายงานการประชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ประจําปี 2559 ซึ่ ง ประชุ ม เมื่ อ วั น ที่
27 เมษายน 2559 ด้ วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้ น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มติท่ปี ระชุมเป็ น
ดังนี้

มติ
1. เห็นด้ วย
2. ไม่เห็นด้ วย
3. งดออกเสียง
4. บัตรเสีย
รวม 242 ราย

จํ านวนเสียง
(1 หุน้ = 1 เสียง)
2,586,521,111
0
0
0
2,586,521,111
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ร้อยละของจํ านวนหุน้ ทั้งหมดของผูถ้ อื หุน้
ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
100.0000
0.0000
-

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 1.

วาระที่ 2

รับทราบรายงานประจํ าปี ของคณะกรรมการบริษทั เกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษทั ฯ ในรอบปี
2559

ประธานฯ แจ้ งว่า รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 ปรากฎอยู่ในรายงานประจําปี 2559 ตามสิ่งที่
ส่งมาด้ วย 2 ที่ได้ จัดส่งให้ กับผู้ถือหุ้ นพร้ อมหนังสือเชิญประชุมเรียบร้ อยแล้ ว โดยที่คณะกรรมการได้ พิจารณาผลการ
ดําเนินงานดังกล่าวแล้ ว เห็นว่าถูกต้ องและเพียงพอ จึงขอนําเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ ประธานฯ ได้
มอบหมายให้ นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์ ประธานเจ้ าหน้ าที่การเงินและบัญชี รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ
ในรอบปี 2559 ให้ ผ้ ูถอื หุ้นรับทราบดังนี้
1. สินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 5,392 ล้ านบาท โดยมีสินทรัพย์หมุนเวียน 674 ล้ านบาท ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ กับ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 2,729 ล้ านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 1,989 ล้ านบาท ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปี
2558 สินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น 114 ล้ านบาท หรือ เพิ่มขึ้น 2% โดยมีอาคาร ตลอดจนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
289 ล้ านบาท (อาคาร เพิ่มขึ้น 60 ล้ านบาท สินทรัพย์ไม่มีตัวตน เพิ่มขึ้น 229 ล้ านบาท) ส่วนเงินสด และเงิน
ฝากธนาคารลดลง 107 ล้ านบาท ซึ่งเกิดจากการนําไปซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
2. หนี้สนิ รวมทั้งสิ้น 3,026 ล้ านบาท โดยมีหนี้สนิ หมุนเวียน 929 ล้ านบาท และไม่หมุนเวียน 2,097 ล้ านบาท ซึ่ง
เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 หนี้สินรวมเพิ่มขึ้น 172 ล้ านบาท หรือ เพิ่มขึ้น 6% เนื่องจากเงินกู้ยืมระยะยาวที่
เพิ่มขึ้น 669 ล้ านบาท ในขณะที่มีการชําระหนี้ต้นทุนใบอนุญาตทีวีดิจิตอลไป 339 ล้ านบาท
3. ส่วนของผู้ถือหุ้ น 2,366 ล้ านบาท ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 ส่วนของผู้ถือหุ้ นลดลง 58 ล้ านบาท หรือ
ลดลง 2% ซึ่งในระหว่างปี 2559 มีผลขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม จํานวน 255 ล้ านบาท ในขณะที่มีการเพิ่มทุน 197
ล้ านบาท
4. รายได้ รวมของปี 2559 เป็ นเงิน 2,113 ล้ านบาท เพิ่มขึ้น 188 ล้ านบาท หรือเพิ่ มขึ้น 10% ซึ่งรายได้ หลักที่
เพิ่มขึ้นมาจากรายได้ ค่าโฆษณาทีวี
5. กําไรจากการดําเนินงานก่อนรายจ่ายทางการเงิน ภาษีเงินได้ นิติบุคคล ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจําหน่าย หรือที่
เรียกกันว่ า (EBITDA) ในปี 2559 เป็ นเงิน 838 ล้ านบาท เพิ่มขึ้น 523 ล้ านบาท หรือเพิ่มขึ้น 166% และ
ขาดทุนสุทธิของปี 2559 เป็ นเงิน 249 ล้ านบาท ขาดทุนลดลง 237 ล้ านบาท หรือขาดทุนลดลง 49% และเมื่อ
เราพิจารณารายไตรมาส จะเห็นได้ ว่ามีทศิ ทางที่ดีข้ ึนเรื่อยๆ จนมาในไตรมาสที่ 4 กลุ่มบริษัทงดให้ บริการด้ าน
ความบันเทิงเป็ นเวลา 30 วัน ด้ วยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็ นล้ นพ้ นหาที่สดุ มิได้ ของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เหตุการณ์สาํ คัญในปี 2559
เดือน มกราคม
 เปิ ดตัวเป็ นทางการสําหรั บค่ ายภาพยนตร์ ทีโมเมนต์ (TMOMENT) โดยความร่ วมมือระหว่ างกลุ่ ม
บริษัท โมโน และคุณวิสตู ร พูลวรลักษณ์ ซึ่งเป็ นผู้มากประสบการณ์ และเป็ นที่ร้ จู ักในวงการภาพยนตร์
เป็ นอย่างดี เข้ ามาบริหารธุรกิจภาพยนตร์ให้ กับบริษัท และก่อตั้งบริษัท ทีโมเมนต์ จํากัด เมื่อวันที่ 9
มีนาคม 2559 โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วน 100%
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สิ่งที่ส่งมาด้ วย 1.

เดือนตุลาคม
 บริ ษั ท ได้ ลงนามในคํ า ประกาศเจตนารมณ์ แ นวร่ ว มปฏิ บั ติ (Collective Action Coalition) ของ
ภาคเอกชนไทยในการต่ อต้ านการทุจริต ซึ่งบริษัทได้ รับการรับรองเป็ นสมาชิก เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม
2559 ถึง 14 ตุลาคม 2562 ซึ่งมีสถานะการรับรอง 3 ปี และบริษัทเป็ นหนึ่งในจํานวน 227 บริษัท ที่
ได้ รับการรับรองจากจํานวนบริษัทที่ได้ ย่ืนประกาศเจตนารมณ์ จํานวนทั้งสิ้น 824 บริษัท ดังจะเห็นได้
จากการปฏิบัติตามแนวทางที่แสดงไว้ ในรายงานประจําปี หน้ า 97 หัวข้ อนโยบายการต่อต้ านการทุจริต
และคอร์รัปชั่น
ทั้งนี้ ประธานฯ ยังได้ มอบหมายให้ คุณนวมินทร์ ประสพเนตร ประธานเจ้ าหน้ าที่การตลาด รายงานต่อที่ประชุมชี้แจง
ภาพรวมธุรกิจ และผลประกอบการของ Mono Group โดยจะขอเน้ น ที่ทีวีดิ จิตั ล เป็ นหลั ก โดยจะกล่ าวถึงธุรกิจทีวีใน
ภาพรวม สถานการณ์การแข่ งขันในปั จจุ บัน กลยุ ทธการดําเนิ น ธุรกิจในปี นี้ และในอนาคต รวมทั้งประเด็น สําคัญ ทาง
การเงินดังต่อไปนี้
• ธุรกิจทีวีในภาพรวม (TV Business Overview)
ตั้งแต่ต้นปี ที่ผ่านมาเรตติ้งของโมโนก้ าวจากอันดับ 5 สู่อนั ดับ 4 และครองอันดับ 4 มาโดยตลอด อันดับต้ น ได้ แก่ ช่อง 7
ช่อง 3 ช่องเวิร์คพอยท์ และช่องโมโน ตามลําดับ ตามด้ วย ช่อง 8 และช่ องวัน ซึ่งสูสีกนั มาเรื่อยมา ภาพรวมของเม็ดเงิน
โฆษณาในอุตสาหกรรมทีวีน้ันมีการเติบโต โดยเฉพาะทีวีดิจิตัลนั้นมีสัดส่วนรายได้ ท่ีเพิ่ มขึ้น ขณะที่รายได้ ของกลุ่มทีวี
อนาล็อกมีสัดส่วนลดลง โดยเฉพาะกลุ่ม ช่ อง satellite นั้นลดลงมากกว่าเดิม ดังนั้น เม็ดเงินโฆษณาส่วนใหญ่ จึงเทมาที่
กลุ่มทีวีดิจิตัลทั้งที่ผ่านมาและคาดว่าในอนาคต
• สถานการณ์การแข่งขันในปั จจุบนั กลยุทธการดําเนินธุรกิจ (Current Status & Strategy)
สําหรับสถานะและกลยุทธปัจจุบันรวมทั้งในอนาคตนั้น ปัจจุบันโมโนได้ รับความนิยมอยู่ในอันดับ 4 โดยมีเรตติ้งที่ 0.922
ซึ่งนับว่าเติบโตและทิ้งห่างอันดับ 5 และ 6 พอสมควร ในภาพรวมจะเห็นว่าเราอยู่ในขาขึ้น (uptrend) มาโดยตลอด อาจ
มีสะดุดเล็กน้ อยในไตรมาสที่ 4 ของปี ที่ผ่านมา แต่ภาพรวมยังคงอยู่ในขาขึ้น ซึ่ง ณ เดือนเมษายนนี้ rating อยู่ท่ี 0.9
กลยุทธของโมโนยังคงเน้ นที่ “หนังดี ซีร่ีสด์ ัง” เรามีหนังใหม่ๆเข้ ามาเรื่อยๆ โดยในปี นี้มีไฮไลท์เป็ นภาพยนตร์ทาํ รายได้ ดี
จากฮอลลีวูด (big movies) ในส่วนของซีร่ีส์ เราได้ ร่วมมือ (deal) กับค่ายฮอลลีวูดในส่วน DC universe โดยเรามีคอน
เทนต์จาก DC Comics ครบทั้ง 6 เรื่อง บางเรื่องได้ ฉายไปแล้ ว และได้ rating มากกว่า 1 ซึ่งถือว่าคุ้มค่า เมื่อเปรียบเทียบ
ภาพยนตร์ในคลังภาพยนตร์ (library) ตั้งแต่ปี 2015 – 2017 ซึ่งถูกนํากลับมาฉายซํา้ จะพบว่าภาพยนตร์ท่นี าํ มาฉายซํา้
ทํารายได้ มากกว่าเดิม ซึ่งแสดงให้ เห็นว่าฐานลูกค้ าหรือกลุ่มคนดูของ MONO29 เพิ่มขึ้น กลยุทธยังเหมือนเดิมคือเน้ น
การซื้อภาพยนตร์ (output deal) จากค่ายหนังระดับโลก ที่ผ่านมาเรามีภาพยนตร์จาก 4 ค่าย และในปี นี้เราได้ ทาํ สัญญา
กับค่าย Fox ซึ่งจะได้ เห็นคอนเทนต์ของ Fox ทางช่อง MONO29 ในเร็วๆนี้ และเรายังคงเน้ นการพัฒนาคอนเทนท์ของ
เราเองอย่ างต่ อเนื่ อง (local content) ทั้งละครไทยและภาพยนตร์ไทย โดยทําในลักษณะค่ อยเป็ นค่ อยไป คอนเทนต์
ทั้ ง หมดที่ เรามี ท้ั ง ที่ พั ฒ นาขึ้ นเองและที่ ได้ ลิ ข สิ ท ธิ์ น้ั น สามารถทํา เรตติ้ งได้ โดยภาพยนตร์ จี น ที่ เราซื้ อลิ ข สิ ท ธ์ จ าก
ต่างประเทศได้ เรตติ้งเฉลี่ยที่ 2-3 และสูงสุด (peak) ที่ 3-4 ส่วนละครไทย เช่น ดาวโจร หัวใจและไกปื น ตีใ๋ หญ่ นางฟ้ า
ล่าผี ตํานานสมเด็จพระนเรศวร เรตติ้งเฉลี่ยอยู่ท่ี 1 กว่าๆ ซึ่งเป็ นที่พอใจสําหรับฝ่ ายบริหาร และจะดําเนินการพัฒนาให้ ดี
ขึ้นต่อไป
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• ประเด็นสําคัญทางการเงิน (Financial Highlight)
ประเด็นสําคัญทางการเงิน รายได้ จากโฆษณาของช่อง MONO29 มีแนวโน้ มการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2015 มี
รายได้ 624 ล้ านบาท และปี 2016 มีรายได้ 996 ล้ านบาท ทั้งนี้ ทิศทาง ของเรตติ้งและรายได้ ยังอยู่ในช่วงขาขึ้น สําหรับ
อัตราการใช้ โฆษณา ในช่วงปกติอยู่ท่รี ้ อยละ 80-90 โดยเฉลี่ย ซึ่งนับว่าใช้ โฆษณาได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
สําหรับภาพรวมของ Mono Group โดยมีธุรกิจทีวีดิจิตัลและธุรกิจอื่นๆรวมอยู่ด้วยนั้น ในปี 2017 เริ่มแรกเราประมาณ
การณ์ (forecast) รายได้ ไว้ ท่ี 3,230 ล้ านบาท โดยในส่วนของทีวีจะอยู่ ท่ี (contribute) 1,900 ล้ าน แต่ ล่าสุดได้ ป รับ
ประมาณการลงจาก 3,230 ล้ านบาท เหลือ 3,100 ล้ านบาท เนื่องจากในไตรมาสที่ 4 จะมีเหตุการณ์ซ่ึงอาจส่งผลกระทบ
ต่ อวงการทีวีบ้าง โดยเราได้ รวมข้ อนี้ไว้ ในการประเมินความเสี่ยงด้ วย ทําให้ เราประมาณการลดรายได้ ลงเล็กน้ อย แต่
โดยรวมแล้ วนับว่ารายได้ เติบโตจากปี ที่แล้ วประมาณ 1,000 ล้ านบาท
ในส่วนของการลงทุนพัฒนาที่ดินบริเวณถนนราชพฤกษ์เป็ นสตูดิโอ ได้ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและใช้ ประโยชน์อย่าง
เต็มที่ ในปี ที่ผ่านมามีการจัดการแข่งขันบาสเกตบอลประมาณครึ่งปี ในปี นี้จะมีการจัดการแข่งขันเพิ่มเป็ น 4-5 ลีค โดย
จะใช้ งานสเตเดียมตลอดเวลา และในช่ วงที่ว่างจะใช้ เป็ นพื้ นที่แสดงคอนเสริ์ต โดยทางโมโน มิวสิค ได้ วางแผนที่จะจัด
คอนเสิร์ตในบริเวณนี้ ที่ผ่านมามีผ้ ูเข้ าชมการแข่งขันบาสเก็ตบอลเต็มสเตเดียม ส่วนคอนเสิร์ตจะมีข้ ึนนั้นต้ องรอดูว่าผล
ตอบรับจะเป็ นอย่างไร
และประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ท่ปี ระชุมได้ ซักถามในรายละเอียดของวาระนี้
คุณประสิทธิ ลิมปวิทยากุล ผู้ถือหุ้ นรายย่อย กล่ าวว่ า จากรายงานที่นําเสนอพบว่ าเรตติ้งจากละครที่ผลิตเองไม่ ค่อยดี
เท่าไหร่ ซึ่งอาจเป็ นเพราะบางครั้งผู้ชมไม่ได้ ดูหรือดูไม่ครบ จึงไม่ได้ ติดตาม คุณประสิทธิเสนอแนะให้ มีช่องทางสําหรับดู
ย้ อนหลัง เพื่อให้ ดูได้ ครบและติดตามอย่างต่อเนื่อง หรือเสริมเป็ นช่องทางให้ ลูกค้ ารับชมละครของเราได้ มากขึ้น
คุณนวมินทร์ ประสพเนตร ชี้แจงว่า ทาง Mono Group มีเวปไซต์ MThai.com ให้ ติดตามย้ อนหลังอยู่แล้ ว เหตุท่ไี ม่ได้ นาํ
ลง Youtube เพราะเห็นว่าทาง MThai น่าจะได้ ประโยชน์สงู สุดจากการนําเสนอย้ อนหลัง (rerun) บนเว็บไซต์ของเราเอง
คุณกิตติเชษฐ์ ชื่นชุ่ม ผู้ถือหุ้ นรายย่อย สอบถามว่า เป้ าหมายเรตติ้งในปี นี้คาดหมายค่าเฉลี่ยที่เท่าใด และมองภาพรวม
ธุรกิจบริการเสริมบนมือถือในปี นี้และปี ถัดไปอย่างไร
คุณนวมินทร์ ตอบคําถามว่า ทิศทางในการเติบโต ของปี ที่แล้ วอยู่ท่ี 0.5 ตอนนี้เราอยู่ท่ี 0.9 ซึ่งเราคาดหวังว่าต่อไปจะเป็ น
1 กว่าๆ สําหรับภาพรวมธุรกิจบริการเสริมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่คือเราพยายามรักษาระดับตัวเลขเดิม
คุณบุษกร งามพสุธาดล ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า รายได้ ในปี 2560 ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 1,000 ล้ านบาท คาดว่าจะมา
จากธุรกิจใด
คุณนวมินทร์ ประสพเนตร ตอบคําถามว่า มาจากช่อง MONO29 1,795 ล้ านบาท ธุรกิจภาพยนตร์ 203 ล้ านบาท และ
ธุรกิจอื่นๆ 267 ล้ านบาท
คุณทศพร อาตมผดุง ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า ระหว่างการนํารายการย้ อนหลังลงบน MThai กับ Youtube อย่างไหน
จะคุ้มค่ากว่ากัน พร้ อมทั้งต้ องการทราบแนวคิดในประเด็นนี้
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คุณนวมินทร์ ประสพเนตร ตอบคําถามว่า เราไม่เห็นด้ วยกับการนํารายการย้ อนหลังลงบน Youtube ตั้งแต่แรก เพราะ
เป็ นการสร้ างพฤติกรรมดูละครย้ อนหลังให้ กบั กลุ่มผู้ชม หากทําได้ กต็ ้ องการเผยแพร่ลงบนช่องทางของเราเอง ยกตัวอย่าง
ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งไม่มีซีร่ีส์หรือภาพยนตร์เผยแพร่ทาง Youtube แต่จะมีเฉพาะช่องทางที่เป็ นของค่ายสตูดิโอเอง
เท่านั้น โดยจะเผยแพร่ให้ ดูย้อนหลังได้ ในระยะเวลาจํากัด เช่น 1 สัปดาห์หลังจากออกอากาศแล้ ว เป็ นต้ น จากนั้นก็จะตัด
ออกจากการเผยแพร่ ทางอินเตอร์เน็ต ซึ่งโดยส่วนใหญ่ แล้ วประเทศที่เข้ มงวดด้ านลิขสิทธิ์จะไม่สนับสนุ นการดูย้อนหลัง
สําหรับด้ านรายได้ หากนําคอนเทนต์ลงบน Youtube รายได้ กจ็ ะไปที่ Youtube ส่วนรายได้ เมื่อเทียบเป็ น CPM แล้ วถูก
กว่า CPM ที่เป็ นเว็บไซต์บน MThai
คุณพิชญ์ โพธารามิก ประธานกรรมการ กล่าวเสริมว่า ในช่ วงหลังนี้ MThai ได้ ทาํ Seeme.MThai ซึ่งเป็ น platform ใหม่
ในรูปแบบ video platform โดยเตรียมที่จะไปแข่งกับ Youtube เนื่องจากเล็งเห็นว่า ณ ปัจจุบันผู้ผลิตคอนเทนต์ (content
provider) ในประเทศไทยหลายรายต้ องพึ่งพา Youtube ซึ่งตลาดโฆษณา pre-roll ความยาว 15-30 วินาทีก่อนดูวีดีโอ
ค่ อนข้ างเติบโต โดยปี ที่แล้ ว Youtube มีรายได้ 1,500 ล้ านจากส่วนนี้ เราจึงคิดว่ าเราควรใช้ คอนเทนต์ท่ีมีอยู่ แล้ วหา
ส่วนแบ่ งทางการตลาดอื่นๆ ดังนั้น ในอนาคตทั้งซีร่ีส์ ภาพยนตร์ และคอนเทนต์อ่ืนๆในเครือ Mono Group จะอยู่ บน
platform นี้ ดั ง นั้ น แนวคิ ด ที่ จ ะพั ฒ นา Mthai จะทํา ให้ สามารถหารายได้ จากคอนเทนต์ ไ ด้ อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ขณะเดียวกันเราจะมีคู่ค้า อื่นๆซึ่งกําลังคุยกันอยู่ และสุดท้ ายทุกฝ่ ายจะได้ รับประโยชน์ในลักษณะต่างตอบแทนกันและกัน
คุณกรกฎ จัสติน ธาดาธํารงเวช ผู้ ถือหุ้ นรายย่ อย สอบถามถึง ธุรกิจให้ บริการมือถือที่ทาํ joint venture ที่ประเทศจีน
ตอนนี้มีแนวโน้ มเป็ นอย่างไร
คุณซัง โด ลี ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร ให้ คาํ ตอบผู้ถอื หุ้นว่า ตลาดจีนนั้นถือว่าเป็ นตลาดที่ใหญ่และมีศักยภาพที่สงู สําหรับ
ธุรกิจให้ บริการมือถือ แต่เนื่องจากธุรกิจนี้ท่ปี ระเทศจีนเป็ นธุรกิจที่อยู่ในการควบคุมดูแลค่อนข้ างสูงโดยรัฐบาล จึงมีความ
ยุ่งยากในเรื่องเงื่อนไขและกฎระเบียบค่อนข้ างมาก ซึ่งเป็ นจุดหนึ่งที่เรายังติดขัดอยู่แต่อย่างไรก็ตาม การลงทุนนี้เป็ นการ
ลงทุนแบบ joint venture และเราไม่ได้ เป็ นผู้ถือหุ้ นใหญ่สาํ หรับความเสี่ยงในการลงทุนในครั้งนี้ เราได้ มีการควบคุมและ
เตรียมการสํารองงบไว้ ล่วงหน้ าแล้ ว โดยได้ สาํ รองไว้ ท่รี าว 20-30 ล้ านบาท ซึ่งความเสี่ยงในการลงทุนครั้งนี้ถือว่าอยู่ใน
ระดับที่สามารถรับมือได้ และไม่ได้ เป็ นการใช้ เงินลงทุนที่สงู มาก
คุณกรกฎ จัสติน ธาดาธํารงเวช ผู้ถอื หุ้นรายย่อย สอบถามเรื่องภาพยนตร์ท่ที างบริษัทผลิตเองเรื่อง โอเวอร์ไซส์ ทลายพุง
ทางบริษัทได้ มีการจัดหาสปอนเซอร์เพื่อชดเชยต้ นทุนในการผลิตไว้ ด้วยหรือไม่
คุณ พิ ชญ์ โพธารามิก ประธานกรรมการ ได้ ให้ คําตอบว่ า ภาพยนตร์เรื่ อง โอเวอร์ไซส์ ทลายพุง ถือเป็ นเรื่ องแรกของ
คุณวิสูตร พูลวรลักษณ์ รายได้ น้ันอาจจะไม่เข้ าเป้ าเท่าที่ต้องการ โดยทํารายได้ ท่ี 15 ล้ านบาท จากที่ต้ังเป้ าไว้ ท่ี 50-60
ล้ านบาท สําหรับสาเหตุน้ันมีด้วยกันหลายสาเหตุ ซึ่งทีมงานได้ มีการพิจารณาและเห็นปั ญหาแล้ ว ซึ่งมีเรื่องการที่ยังไม่
พร้ อ มในเรื่ องทีมงาน เรื่ องของแบรนดิ้ งต่ างๆ และอาจจะยังไม่ ตรงกับ กลุ่ ม เป้ าหมายส่ วนใหญ่ เสียทีเดี ยว แต่ ด้ ว ย
ประสบการณ์ของคุณวิสูตร ซึ่งเป็ นผู้มีประสบการณ์ในการผลิตภาพยนตร์ไทยจากที่ผ่านมา หากหลายๆ อย่ างมีความ
พร้ อมมากขึ้น เชื่อว่าเราจะได้ เห็นผลงานภาพยนตร์ท่มี ีการพัฒนาเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ ในส่วนของสปอนเซอร์น้ันเราไม่ได้ มี
สปอนเซอร์ต้ังแต่แรก แต่ภาพยนตร์ของโมโนเองสุดท้ ายก็จะมาฉายต่อที่ช่องทีวีดิจิตอล ซึ่งภาพยนตร์ท่เี ป็ นที่ช่ืนชอบก็จะ
ได้ rating ของรายการที่ 1-3 ซึ่งหมายความว่าจะสามารถทํารายได้ ได้ ท่ี 1.5-2 ล้ านบาท ต่อการฉายหนึ่งครั้ง และจาก
ข้ อมูลที่เราพบว่าภาพยนตร์ท่ีเป็ นที่ช่ืนชอบนั้นแม้ เรานํากลับมาฉายใหม่ในปี ถัดไป rating ก็ไม่ได้ ตก ดังนั้นภาพยนตร์
ของโมโนเองซึ่งไม่ได้ มีเงื่อนไขการหมดอายุของสิทธิ์ จะทําให้ เราสามารถหารายได้ ให้ กับตัวภาพยนตร์น้ ีเพิ่ม ได้ อีกต่อไป

-15-

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 1.

ในอนาคต นอกเหนื อจากรายได้ ท่ีได้ จากโรงภาพยนตร์ นอกจากนั้ น เรายั งมี ช่ อ งทางในการหารายได้ อ่ืน ๆ อีก เช่ น
MThai.com หรือ Monomaxxx อีกด้ วย
คุ ณ บุ ษกร งามพสุธาดล ผู้ ถือหุ้ น รายย่ อย สอบถามว่ า คอนเทนต์ ของเราและคอนเทนต์ ท่ีซ้ ื อมาในปั จจุ บัน มีสัด ส่ วน
ประมาณเท่าใด และในอนาคต 3-5 ปี ข้ างหน้ าสัดส่วนคอนเทนต์จะเพิ่มเป็ นเท่าใด
คุณพิชญ์ โพธารามิก ตอบคําถามว่า เรามีค่าใช้ จ่ายด้ านคอนเทนต์โดยเฉลี่ยปี ละประมาณ 1,000 ล้ านบาท ร้ อยละ 80
เป็ นคอนเทนต์ท่ซี ้ ือมา และภาพยนตร์ของโมโน ฟิ ล์ม ส่วนอีกร้ อยละ 20 เป็ นละครต่างๆที่เราผลิตเอง ซึ่งในปั จจุบันเรา
ยังคงอยู่ท่สี ดั ส่วนนี้ และจะรักษาระดับตัวเลขนี้ไปเรื่อยๆ หากรายได้ เติบโตขึ้นผลตอบแทนก็จะดีข้ ึน เนื่องจากต้ นทุนคงที่
(fix cost) ของเราจบแล้ ว คอนเทนต์ของเราไม่เติบโตมากกว่านี้ เราทําสัญญาซื้อภาพยนตร์ในลักษณะ output deal ได้ ดี
ทําให้ เราได้ คอนเทนต์มากขึ้นแต่ใช้ เงินน้ อยลงกว่าที่ควรจะเป็ น
ไม่ มีผ้ ู ถือหุ้ นถามข้ อสงสัยใดๆ เพิ่ มเติมอีกประธานฯ แจ้ งให้ ท่ีป ระชุ มทราบว่ า การรายงานผลการดําเนิ นงานเป็ นการ
รายงานเพื่อทราบ ไม่มีการลงมติ
ที่ประชุมรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 ตามที่รายงาน
วาระที่ 3

พิจารณาอนุ มตั ิงบการเงิน และรายงานผูส้ อบบัญชีประจํ าปี สิ้ นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประธานฯ เสนอให้ ท่ีประชุ มพิ จารณาอนุ มัติงบการเงิน ของบริ ษัทฯ และรายงานผู้ สอบบัญ ชี ประจําปี สิ้นสุด ณ วัน ที่
31 ธันวาคม 2559 ได้ ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เรียบร้ อยแล้ ว ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้
ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทแล้ ว มีรายละเอียดปรากฎในงบการเงิน
และรายงานผู้สอบบัญชี ประจําปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 2 และสิ่งที่ส่งมาด้ วย 3 ของ
หนังสือเชิญประชุม
และประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ท่ปี ระชุมได้ ซักถามในรายละเอียดของวาระนี้
ไม่มีผ้ ูถอื หุ้นซักถามข้ อสงสัยใดๆ เพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอเสนอให้ ท่ปี ระชุมลงมติ
มติของที่ประชุม
ที่ประชุมผู้ถอื หุ้นพิจารณาแล้ วลงมติอนุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจําปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ด้ วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้ นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน
มติท่ปี ระชุมเป็ นดังนี้

มติ
1. เห็นด้ วย
2. ไม่เห็นด้ วย
3. งดออกเสียง
4. บัตรเสีย
รวม 262 ราย

จํ านวนเสียง
(1 หุน้ = 1 เสียง)
2,594,653,825
0
0
0
2,594,653,825
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ร้อยละของจํ านวนหุน้ ทั้งหมดของผูถ้ อื หุน้
ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
100.0000
0.0000
-

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 1.

วาระที่ 4

พิจารณาอนุ มตั ิการจัดสรรเงินกําไรเป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย และเรื่องเงินปั นผลประจํ าปี 2559

เลขานุการบริษัทฯ แจ้ งว่าตามข้ อบังคับบริษัทฯ ข้ อ 45. ซึ่งกําหนดให้ “บริษัทต้ องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี ส่วนหนึ่งไว้
เป็ นทุ น สํารองไม่ น้ อยกว่ าร้ อยละห้ า (5) ของกําไรสุทธิป ระจําปี หั กด้ วยยอดเงิน ขาดทุ นสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่ า
ทุนสํารองนี้จะมีจาํ นวนไม่น้อยกว่าร้ อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน” และคณะกรรมการมีนโยบายที่จะเสนอที่ประชุม
ผู้ถือหุ้ นพิจารณาจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นทั่วไป ในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ ตาม
งบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละปี ทั้งนี้ การจ่ายเงินปั นผลในแต่ละคราวคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงิน
ปั นผลโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้ นเป็ นหลัก เช่ น การดํารงเงินไว้ เพื่ อลงทุนในอนาคต หรือเพื่ อจ่ ายชําระคืน
เงินกู้ยืม หรือเป็ นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ
คณะกรรมการบริ ษั ท พิ จารณาแล้ ว เห็น ว่ าสมควรที่จะเสนอให้ ท่ีป ระชุ ม ผู้ ถือ หุ้ น อนุ มั ติ ก ารจั ด สรรเงิน กําไรสุท ธิเป็ น
ทุนสํารองตามกฏหมาย และจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2559 มีรายละเอียดดังนี้
1. อนุ มัติใ ห้ จัด สรรกําไรเป็ นเงิน สํารองตามกฎหมาย เพิ่ ม อีก เป็ นจํา นวนเงิน เท่า กับ 570,000.00 บาท
ซึ่ ง เมื่ อ รวมกับ ทุน สํา รองตามกฎหมายที่มีอ ยู่ เ ดิม จํา นวน 49,279,999.75 บาท คิด เป็ นทุน สํา รองตามกฎหมาย
ทั้ง สิ้น จํานวน 49,849,999.75 (ทุน จดทะเบีย นของบริษัท ฯ เท่ากับ 498,499,997.50 บาท) เพื่ อให้ ทุน สํารอง
ตามกฎหมายของบริษัท ฯ มีจาํ นวนไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละสิบ (10) ของทุน จดทะเบีย นซึ่ ง เป็ นไปตามพระราชบัญ ญัติ
บริษัท มหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และข้ อ บัง คับ ของบริษัท ฯ ข้ อ 45. เพื่ อเสนอต่ อ ที่ป ระชุ ม ผู้ ถือ หุ้ น พิจ ารณาอนุ มัติ
ต่ อไป
2. อนุ มัติจ่ ายเงิน ปั น ผลประจํา ปี 2559 จากผลการดําเนิน งานประจํา ปี 2559 ให้ แ ก่ผู้ ถือ หุ้ น สามัญ ของ
บริ ษัท ฯ ทั้ ง หมดจํา นวน 3,343,935,537 หุ้ น โดยจ่ า ยปั น ผลเป็ นเงิน สดในอัต รา หุ้ น ละ 0.03 บาท เป็ นเงิน
ทั้ ง สิ้ น 100,318,066.11 บาท ซึ่ ง เป็ นเงิน ปั น ผลที่จ่ า ยจากผลการดํา เนิน งานประจํา ปี 2559 (จากงบการเงิน
เฉพาะกิจ การ) ที่มีกาํ ไรสุท ธิท้ัง สิ้ น 259,484,207.31 บาท คิด เป็ นอัต ราเงิน ปั น ผลต่ อ กํา ไรสุท ธิเ ท่า กับ ร้ อ ยละ
38.66 โดยคงเหลือเงินสดไว้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนต่ อไป
บริษัทฯ กําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้ นที่มีสิทธิรับเงินปั นผล (วัน Record Date) ในวันพุธที่ 8 มีนาคม 2560 และให้ รวบรวม
รายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อ
สิ ท ธิ ใ นการรั บ เงิ น ปั น ผล ในวั น พฤหั ส บดี ท่ี 9 มี น าคม 2560 และมี ก ํา หนดจ่ า ยเงิ น ปั น ผลในวั น พฤหั ส บดี ท่ี 25
พฤษภาคม 2560 ทั้งนี้ การให้ สิทธิดังกล่าวของบริษัทฯ ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้ องรอการอนุ มัติจากที่ประชุม
สามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี 2560 ซึ่งจัดขึ้นในวันพุธที่ 26 เมษายน 2560
ทั้งนี้ เงินปันผลประจําปี 2559 จํานวน 0.03 บาทต่อหุ้นดังกล่าวข้ างต้ น มีรายละเอียดแยกออกเป็ นดังนี้
หุน้ ละ
จํ านวนเงิน
1.

จ่ายจากกําไรสุทธิจากผลการดําเนินงานประจําปี 2559
ซึ่ งเสียภาษี เ งินได้ นิ ติ บุคคลในอัตราร้ อยละ 20 ทั้ง นี้
ผู้ ถือหุ้ น ซึ่ง เป็ นบุ ค คลธรรมดาสามารถขอเครดิ ต ภาษี
จากการจ่ า ยเงิ นปั นผลดังกล่ าวได้ ตามมาตรา 47 ทวิ
แห่ งประมวลรัษฎากร
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0.003 บาท

10.03 ล้ านบาท

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 1.

หุ้นละ
2.

จ่ายจากเงินปันผลรับ จากผลประกอบการที่ได้ รับ BOI ของ
บริษัทย่อย (ไม่ได้ รับเครดิตภาษี)
รวม

จํานวนเงิน

0.027 บาท

90.29 ล้ านบาท

0.03 บาท

100.32 ล้านบาท

สําหรับรายละเอียดเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลของปี 2558 และ 2559 มีดังต่อไปนี้
รายการ
1. กําไรสุทธิ (บาท)
2. กําไรสะสม (บาท)
3. กําไรต่อหุ้น (บาท)
4. จํานวนหุ้นและเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น
การจ่ายเงินปันผลประจําปี
5. รวมเป็ นเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)
6. รวมเป็ นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)
7. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกําไรสุทธิ

สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ (งบการเงินเฉพาะกิจการ)
31 ธันวาคม 2559 (ปี ที่เสนอ)
31 ธันวาคม 2558 (งดจ่ าย)
259,484,207.31 บาท
139,643,862.78 บาท
661,903,419.78 บาท
405,436,778.87 บาท
0.082 บาท
0.045 บาท
จ่ายปันผล
จ่ายปันผล
จํานวนหุ้น
จํานวนหุ้น
(บาท/หุ้น)
(บาท/หุ้น)
3,343,935,537
0.03
0.03 บาทต่อหุ้น
100,318,066.11 บาท
ร้ อยละ 38.66
-

และประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ท่ปี ระชุมได้ ซักถามในรายละเอียดของวาระนี้
คุณฮั้งใช้ อัคควัสกุล ผู้ถือหุ้นรายย่อย ขอเสนอต่อคณะกรรมการว่า เป็ นไปได้ ไหมว่าในปี หน้ าทางโมโนจะกําหนดวัน XD
เพื่อได้ สทิ ธิ์ปันผล หลังจากมีมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไปแล้ วแทนที่การกําหนด XD ก่อนที่จะผ่านมติจากที่ประชุมผู้ถอื หุ้น
เช่ น อาจจะกําหนดวัน XD เป็ นหลังมติประชุมผู้ถือหุ้ นไปแล้ ว 3 วัน และคงวันชําระเงินปั นผลเป็ นวันเดิม ซึ่งจะไม่เป็ น
การไปลิดรอนให้ ผ้ ูถือหุ้นได้ รับเงินปันผลช้ าลง ทั้งนี้ ทางโมโนก็น่าจะได้ ประโยชน์มากขึ้นจากการที่จะมีคนต้ องการซื้อหุ้น
โมโนเพิ่มขึ้นเพื่อมารับเงินปันผล และคนที่ต้องการขายก็จะได้ ขายเพราะราคาอาจจะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น
ไม่มีผ้ ูถอื หุ้นซักถามข้ อสงสัยใดๆ เพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอเสนอให้ ท่ปี ระชุมลงมติ
มติของที่ประชุม
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ พิจารณาแล้ วมีมติอนุมัติจัดสรรเงินกําไรสุทธิเป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปั นผลประจําปี
2559 ตามรายละเอียดข้ างต้ นที่เลขานุการบริษัทฯ แจ้ งไว้ ทุกประการ ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน มติท่ปี ระชุมเป็ นดังนี้
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สิ่งที่ส่งมาด้ วย 1.

มติ
1. เห็นด้ วย
2. ไม่เห็นด้ วย
3. งดออกเสียง
4. บัตรเสีย
รวม 263 ราย
วาระที่ 5

จํ านวนเสียง
(1 หุน้ = 1 เสียง)
2,588,563,425
6,093,500
0
0
2,594,656,925

ร้อยละของจํ านวนหุน้ ทั้งหมดของผูถ้ อื หุน้
ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
99.7652
0.2348
-

พิจารณาอนุ มตั ิแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีของบริษทั และกําหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจํ าปี
2560

เลขานุการบริษัทฯ แจ้ งว่าเพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด มาตรา 120 ซึ่งกําหนดว่า ให้ ท่ปี ระชุม
ผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี และโดยการเสนอตาม
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทได้ พิจารณาแล้ วเห็นสมควรให้ ท่ปี ระชุมสามัญผู้ถือหุ้ น
พิ จารณาอนุ มั ติแต่ งตั้งผู้ สอบบั ญ ชี จากบริ ษัท สํานั กงาน อีวาย จํากัด ตามรายชื่ อต่ อไปนี้ เป็ นผู้ ส อบบัญ ชี ของบริ ษัท ฯ
ประจําปี 2560
ชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
1.นางสาวกรองแก้ ว ลิมป์ กิตติกุล
2.นายศุภชัย ปั ญญาวัฒโน
3.นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล

ทะเบียนเลขที่
5874
3930
3844

จํานวนปี ที่เป็ น
ผู้สอบของบริษัท
1
3
-

ระยะเวลาที่ได้ รับความ
เห็นชอบจากสํานักงานกลต.
ปี 2558-2563
ปี 2555-2560
ปี 2555-2560

ผู้สอบบัญชีของบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ดังกล่าวข้ างต้ น เป็ นผู้ท่มี ีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีบริษัทหลาย
แห่ง และได้ รับการยอมรับจากองค์กรต่างๆ เป็ นอย่างดี รวมทั้งมีความเป็ นอิสระในการปฏิบัติงาน
นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้ เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถอื หุ้น
รายใหญ่ หรือผู้ท่เี กี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด รวมทั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าวยังสังกัดสํานักงานสอบบัญชีเดียวกัน
กับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ ยกเว้ นบริษัทย่อยในต่างประเทศจะผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอ่นื ในแต่
ละประเทศ โดยคณะกรรมการจะดูแลให้ การจัดทํางบการเงินเสร็จได้ ทนั ตามกําหนดระยะเวลา
พร้ อมกันนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ ท่ีประชุ มสามัญผู้ ถือหุ้ น พิ จารณาอนุ มัติกาํ หนดค่ าตอบแทนการ
ตรวจสอบบัญชี ประจําปี 2560 เป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 1,500,000บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2559 จํานวน 300,000 บาท
หรื อ คิ ด เป็ นการเพิ่ ม ขึ้น ร้ อยละ 25 เนื่ องจากปริ ม าณงานสอบทาน และงานตรวจสอบของบริ ษั ท ฯ เพิ่ ม ขึ้น สําหรั บ
ค่าบริการอื่นๆ ในรอบปี ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีการรับบริการอื่นจากสํานักงานสอบบัญชีท่ีผ้ ูสอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือ
กิจการที่เกี่ยวข้ องกับผู้สอบบัญชีและสํานักงานสอบบัญชีท่ผี ้ ูสอบบัญชีสังกัด และเพื่อประโยชน์สาํ หรับผู้ถือหุ้ น บริษัทฯ
ได้ จัดส่งประวัติโดยย่อของผู้สอบบัญชีท้ัง 3 ท่าน รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 4. หน้ าที่ 51 ของหนังสือเชิญ
ประชุม
และประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ท่ปี ระชุมได้ ซักถามในรายละเอียดของวาระนี้
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คุณฮั้งใช้ อัคควัสกุล ผู้ถือหุ้ นรายย่อย กล่ าวต่อที่ประชุมว่าเนื่องจาก ปี นี้ทางโมโน มีการปรับขึ้นค่าตรวจสอบบัญชีถึง
25% และปี หน้ ายังไม่ร้ ูว่าจะปรับขึ้นอีกเท่าไร และยังทราบมาว่าบางบริษัทมีค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้นถึง 35% แต่บางบริษัท
เพิ่มขึ้น 5% จึงเป็ นที่น่าคิดว่าทําไมการปรับค่าตรวจสอบบัญชีถึงต่างกันขนาดนั้น และเหตุผลเดิมๆ ที่ได้ รับคือ อ้ างว่า
มาตรฐานการตรวจสอบบั ญ ชี เพิ่ ม ขึ้ น การทํางานเพิ่ ม ขึ้ นดั งนั้ น จึ ง อยากขอรณรงค์ เรี ยกร้ อ งผ่ านทางโมโน พิ จารณา
สนับสนุ นบริษัทผู้สอบบัญชีของไทย แทนบริษัทผู้สอบบัญชีต่างชาติ ซึ่งบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ไทยใช้ บริการบริษัท
ผู้สอบบัญชีต่างชาติเป็ นส่วนใหญ่ และแนวโน้ มบริษัทในตลาดใหม่ๆ ก็จะใช้ บริษัทผู้สอบบัญชีต่างชาติ ด้ วยเช่ นกันซึ่ งดู
แล้ วบริษัทผู้สอบบัญชีของไทยไม่น่าจะมีโอกาสเกิดได้ ทั้งๆ ที่ทมี งานบริษัทผู้สอบบัญชีต่างชาติ ก็ใช้ ทีมงานคนไทยและ
หากบริษัทในตลาดทุนไทยต่างสนับสนุนบริษัทผู้สอบบัญชีของไทย ก็จะเป็ นการทําประโยชน์เพื่อชาติ เป็ นการสนับสนุน
ช่วยคนไทยด้ วยกัน
คุณพรรณี วรวุฒิจงสถิต ในนามกรรมการบริษัทและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ ข้อมูลว่ า สําหรับการขึ้นค่ า
สอบบัญชีน้ัน เป็ นเพราะกลุ่มบริษัทโมโนมีการตั้งบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นอีก 2 บริษัท ในขณะเดียวกันบริษัทลูกปั จจุ บันทีทาํ
ธุรกิจทีวีกม็ ีรายการต้ องตรวจสอบเยอะมากเพราะดําเนินธุรกิจในแต่ละวันตลอด 24 ชั่วโมงไม่ใช่แค่เช้ าถึงเย็นเท่านั้น และ
ในการตรวจสอบนั้นผู้สอบบัญชีกม็ ีการตรวจสอบอย่างละเอียด ซึงก็มีผลดีกับโมโน เพราะว่าจะทําให้ ม่ันใจได้ ว่า ทั้งการ
บันทึกบัญชี และข้ อมูลทุกอย่างจะถูกต้ อง ครบถ้ วน เชื่อถือได้ ส่วนบริษัทผู้สอบบัญชีของไทยก็มีอยู่เพี ยงแต่ว่าเราจะ
เลือกใช้ บริการหรือไม่ แต่สาํ หรับค่าสอบบัญชีของโมโนในปัจจุบันนั้น ถ้ าหากนําไปเทียบกับที่อ่นื แล้ วก็ยังถือว่าน้ อยกว่าที่
อื่นมากอยู่แล้ ว
ไม่มีผ้ ูถอื หุ้นซักถามข้ อสงสัยใดๆ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ ท่ปี ระชุมลงมติ
มติของที่ประชุม
ที่ประชุ มผู้ ถือหุ้ นอนุ มัติแต่ งตั้งผู้ สอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ตามรายชื่ อข้ างต้ น เป็ นผู้ สอบบัญชี ของ
บริ ษั ท ฯ ประจําปี 2560 และอนุ มั ติ กาํ หนดค่ าตอบแทนการตรวจสอบบั ญ ชี ป ระจําปี 2560 เป็ นจํานวนเงิน ไม่ เกิน
1,500,000 บาท ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดการออกเสียง
ลงคะแนน มติท่ปี ระชุมเป็ นดังนี้
มติ
1. เห็นด้ วย
2. ไม่เห็นด้ วย
3. งดออกเสียง
4. บัตรเสีย
ราย 266 ราย

จํ านวนเสียง
(1 หุน้ = 1 เสียง)
2,596,769,845
2,480
0
0
2,596,772,325

ร้อยละของจํ านวนหุน้ ทั้งหมดของผูถ้ อื หุน้
ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
99.9999
0.0001
-

วาระที่ 6 พิจารณาอนุ มตั ิเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ สําหรับปี 2560
ก่อนเริ่มพิจารณาในวาระประธานได้ เชิญกรรมการที่หมดวาระทั้ง 3 ท่านออกจากห้ องประชุมเลขานุการบริษัทได้ แจ้ งตาม
ข้ อบังคับบริษัท ข้ อ 17 กําหนดให้ “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี ทุกครั้งให้ กรรมการออกจากตําแหน่งหนึ่งในสาม
(1/3) ของจํานวนกรรมการในขณะนั้น ถ้ าจํานวนกรรมการจะแบ่ งให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจํานวนที่ใกล้
ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซี่งพ้ นจากตําแหน่งอาจได้ รับเลือกให้ กลับเข้ าดํารงตําแหน่งอีกก็ได้ กรรมการที่
ต้ องออกจากตําแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ จับสลากกัน ส่วนปี หลัง ๆ ต่อไป ให้ กรรมการ
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คนที่อ ยู่ ในตําแหน่ ง นานที่สุด นั้ น เป็ นผู้ อ อกจากตําแหน่ ง ” ปั จจุ บั น บริ ษั ท ฯ มี ก รรมการทั้ง หมด 9 ท่ าน ดั งนั้ น จึง มี
กรรมการ 3 ท่านที่ดาํ รงตําแหน่งนานที่สดุ เป็ นผู้ออกจากตําแหน่ง โดยกรรมการที่ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระในครั้งนี้
มีดังนี้
1. นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต
2. นายศิริ เหลืองสวัสดิ์
3. นายปฐมพงศ์ สิรชัยรัตน์ (ดํารงตําแหน่งแทนอัตราของนายโสรัชย์ อัศวะประภา จึงมีวาระเหลือ
เท่ากับวาระของนายโสรัชย์ อัศวะประภา)
บุคคลที่ได้ รับเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ ผ่านกระบวนการกลั่นกรองจากคณะกรรมการบริษัทแล้ วรวมถึงการแต่ งตั้งกรรมการ
เพื่อดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทได้ พิจารณาแล้ วว่าเป็ นบุคคลที่จะเสนอชื่อให้ เป็ นกรรมการ
อิสระจะสามารถให้ ความเห็นได้ อย่างเป็ นอิสระและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้ อง ซึ่งได้ พิจารณาตามความเห็นของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ ว เห็นสมควรเสนอให้ ท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้ นอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออก
ตามวาระกลับเข้ าดํารงตําแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง
เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็ นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อันเป็ นประโยชน์ต่อ
การดําเนินงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ไม่มีผ้ ูถอื หุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการ
สําหรับข้ อมูลและประวัติของกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ และได้ รับการเสนอชื่อกลับเข้ าดํารงตําแหน่ งใหม่
บริษัทฯ ได้ จัดส่งให้ แก่ท่านผู้ถือหุ้นแล้ ว โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 5. หน้ าที่ 54 ถึง หน้ าที่ 57 ของหนังสือ
เชิญประชุม
และ สําหรับการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียง
เลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคลได้ โดยใช้ หลักเกณฑ์ และวิธกี ารตามข้ อบังคับของบริษัทฯ ข้ อ 16
และประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ท่ปี ระชุมได้ ซักถามในรายละเอียดของวาระนี้
ไม่มีผ้ ูถอื หุ้นซักถามข้ อสงสัยใดๆ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ ท่ปี ระชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
มติของที่ประชุม
ที่ประชุมผู้ถือหุ้ นอนุ มัติ เลือกตั้งกรรมการตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้ าดํารงตําแหน่ งตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้ วย
คะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้ นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง
กรรมการแต่ละรายโดยมีมติท่ปี ระชุมเป็ นดังนี้
1. นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต ตําแหน่ง กรรมการอิสระ
รวม ( 269 ราย) จํานวนเสียงรวมเท่ากับ 2,596,788,325 เสียง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
จํานวนหุ้น
%
จํานวนหุ้น
%
จํานวนหุ้น
%
2,579,877,525
99.3488 16,910,800 0.6512
0
-
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บัตรเสีย
จํานวนหุ้น
%
0
-

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 1.

2. นายศิริ เหลืองสวัสดิ์ ตําแหน่ง กรรมการ
รวม ( 269 ราย) จํานวนเสียงรวมเท่ากับ 2,596,788,325 เสียง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
จํานวนหุ้น
%
จํานวนหุ้น
%
จํานวนหุ้น
%
2,596,788,325 100.0000
0
0.0000
0
-

บัตรเสีย
จํานวนหุ้น
%
0
-

3. นายปฐมพงศ์ สิรชัยรัตน์ ตําแหน่ง กรรมการ
รวม (269 ราย) จํานวนเสียงรวมเท่ากับ 2,596,788,325 เสียง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
จํานวนหุ้น
%
จํานวนหุ้น
%
จํานวนหุ้น
%
2,596,788,325 100.0000
0
0.0000
0
-

บัตรเสีย
จํานวนหุ้น
%
0
-

วาระที่ 7

พิจารณาอนุ มตั ิกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ สําหรับปี 2560

เลขานุ การบริษัทฯ แจ้ งต่ อที่ประชุ มว่ า ในปี 2559 ที่ประชุ มผู้ถือหุ้ นอนุ มัติกาํ หนดค่ าตอบแทนตามตําแหน่ ง และค่ า
บําเหน็จของคณะกรรมการและคณะอนุ กรรมการชุดต่างๆ ของบริษัทฯ เป็ นจํานวนเงินไม่ เกิน 7,000,000 บาท และ
สําหรับปี 2560 นี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทนของบริษัทฯ ได้ พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและ
คณะอนุ กรรมการชุดต่างๆ ของบริษัทอย่างรอบคอบ โดยเปรียบเทียบอ้ างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึง
พิ จ ารณาจากการขยายตั ว ทางธุรกิจ และการเติ บ โตของผลการดําเนิ น งานของบริ ษั ท ฯ รวมทั้ง ภาระหน้ าที่แ ละความ
รับ ผิด ชอบ เห็น สมควรกําหนดค่ าตอบแทนตามตําแหน่ งและค่ าบําเหน็จของคณะกรรมการ และคณะอนุ กรรมการ
ชุ ด ต่ างๆ สําหรั บ ปี 2560 เป็ นจํา นวนเงิ น ไม่ เกิ น 7,000,000 บาท ซึ่ ง เท่ า กั บ ปี 2559 คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ
เห็น สมควรเสนอที่ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น เพื่ อ พิ จารณาอนุ มั ติ ก ําหนดค่ าตอบแทนและค่ าบําเหน็จของคณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ประจําปี 2560 เป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ตําแหน่ง
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
ผู้ช่วยประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ค่าบําเหน็จของกรรมการ
สิทธิประโยชน์อ่นื ๆ

ค่าตอบแทนกรรมการต่อเดือน(บาท) สําหรับปี 2560
70,000
50,000
30,000
20,000
20,000
20,000
10,000
10,000 บาท / ครั้งที่ประชุม
10,000 บาท / ครั้งที่ประชุม
ไม่เกิน 2 ล้ านบาท
ไม่มี
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สําหรับมติท่ปี ระชุมของวาระอนุมัติกาํ หนดค่าตอบแทนกรรมการ จะต้ องผ่านการอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้ วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถอื หุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่มีผ้ ูถอื หุ้นซักถามข้ อสงสัยใดๆ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ ท่ปี ระชุมลงมติ
มติของที่ประชุม
ที่ประชุมผู้ถือหุ้ นอนุ มัติกาํ หนดค่ าตอบแทนตามตําแหน่ ง และค่ าบําเหน็จของคณะกรรมการและคณะอนุ กรรมการชุ ด
ต่างๆ สําหรับปี 2560 เป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุม มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน มติท่ปี ระชุมเป็ นดังนี้

มติ
1. เห็นด้ วย
2. ไม่เห็นด้ วย
3. งดออกเสียง
4. บัตรเสีย
รวม 271 ราย

วาระที่ 8

จํ านวนเสียง
(1 หุน้ = 1 เสียง)
2,596,995,225
0
20,000
0
2,597,015,225

ร้อยละของจํ านวนหุน้ ทั้งหมดของผูถ้ อื หุน้
ที่เข้าร่วมประชุม
99.9992
0.0000
0.0008
0.0000
100.0000

พิ จารณ าอนุ มั ติ ให้ ล ด ทุ น จด ท ะเบี ย น ของบ ริ ษ ั ท จาก 4 9 8 ,4 9 9 ,9 9 7 .5 0 บ าท เป็ น
486,299,997.50 บาท

เลขานุ การบริ ษัทฯ แจ้ งว่ าที่ประชุ มคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ มีมติอนุ มัติการลดทุ น จดทะเบี ยนของบริ ษัทฯ จํานวน
12,200,000 บาท จากทุ น จดทะเบี ย นเดิ ม จํ า นวน 498,499,997.50 บาท เป็ นทุ น จดทะเบี ย นใหม่ จํ า นวน
486,299,997.50 บาท โดยการตัดหุ้ นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ นาํ ออกจําหน่ ายจํานวน 122,000,000 หุ้ น ซึ่งมีมูลค่าที่
ตราไว้ ห้ ุ นละ 0.10 บาท เนื่ องจากเป็ นหุ้ น คงเหลือจากการจัดสรรหุ้ นสามัญ เพิ่ มทุ นแบบมอบอํานาจทั่วไป (General
Mandate) ที่อนุมัติให้ ออกและเสนอขายในการประชุมสามัญประจําปี 2559 และจะสิ้นสุดอายุการจัดสรรในการประชุม
สามัญประจําปี 2560
ไม่มีผ้ ูถอื หุ้นซักถามข้ อสงสัยใดๆ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ ท่ปี ระชุมลงมติ
มติของที่ประชุม
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 12,200,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน
498,499,997.50 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จาํ นวน 486,299,997.50 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้
นําออกจําหน่ายจํานวน 122,000,000 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 0.10 บาท ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4
ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน มติ
ที่ประชุมเป็ นดังนี้
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จํ านวนเสียง
(1 หุน้ = 1 เสียง)
2,597,415,225
0
0
0
2,597,415,225

มติ
1. เห็นด้ วย
2. ไม่เห็นด้ วย
3. งดออกเสียง
4. บัตรเสีย
รวม 272 ราย
วาระที่ 9

ร้อยละของจํ านวนหุน้ ทั้งหมดของผูถ้ อื หุน้
ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
100.0000
0.0000
0.0000
0.0000
100.0000

พิจารณาอนุ มตั ิการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ฯ ข้อ 4
ทะเบียน

เพือ่ ให้สอดคล้องกับการลดทุนจด

เลขานุ การบริษัทฯ แจ้ งต่ อที่ประชุมว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ มีมติอนุ มัติการแก้ ไขหนังสือบริคณห์สนธิของ
บริษัทฯ ข้ อ 4 เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียน เป็ นดังนี้
“ ข้ อ 4. ทุนจดทะเบียน จํานวน
แบ่งออกเป็ น
มูลค่าหุ้นละ
โดยแยกออกเป็ น
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ

486,299,997.50 บาท

4,862,999,975 หุ้น
0.10 บาท
4,862,999,975 หุ้น

(สี่ร้อยแปดสิบหกล้ านสองแสนเก้ าหมื่นเก้ า
พันเก้ าร้ อยเก้ าสิบเจ็ดบาทห้ าสิบสตางค์)
(สี่พันแปดร้ อยหกสิบสองล้ านเก้ าแสนเก้ า
หมื่นเก้ าพันเก้ าร้ อยเจ็ดสิบห้ าหุ้น)
(สิบสตางค์)
(สี่พันแปดร้ อยหกสิบสองล้ านเก้ าแสนเก้ า
หมื่นเก้ าพันเก้ าร้ อยเจ็ดสิบห้ าหุ้น)

-หุ้น ”

ทั้ ง นี้ มอบอํา นาจให้ กรรมการผู้ มี อ ํา นาจลงนามของบริ ษั ท และ/หรื อ บุ ค คลที่ ก รรมการผู้ มี อ ํา นาจของบริ ษั ท
มอบหมายเป็ นผู้มีอาํ นาจในการจดทะเบียนแก้ ไขหนังสือบริคณห์สนธิท่กี รมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ มีอาํ นาจ
แก้ ไขและเพิ่มเติมถ้ อยคํา หรือดําเนินการใดๆ เพื่อให้ เป็ นไปตามคําสั่งของนายทะเบียน
สําหรับมติท่ีประชุมของวาระอนุ มัติการแก้ ไขหนังสือบริคณห์ สนธิของบริษัทฯ ข้ อ 4 เพื่ อให้ สอดคล้ องกับการลดทุน
จดทะเบียนจะต้ องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ไม่มีผ้ ูถอื หุ้นซักถามข้ อสงสัยใดๆ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ ท่ปี ระชุมลงมติ
มติของที่ประชุม
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้ อ 4 เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียน และ
การมอบอํานาจให้ กรรมการผู้มีอาํ นาจลงนามของบริษัท และ/หรือ บุคคลที่กรรมการผู้มีอาํ นาจของบริษัท มอบหมาย
เป็ นผู้มีอาํ นาจในการจดทะเบียนแก้ ไขหนังสือบริคณห์ สนธิท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ มีอาํ นาจแก้ ไข
และเพิ่มเติมถ้ อยคํา หรือดําเนินการใดๆ เพื่อให้ เป็ นไปตามคําสั่งของนายทะเบียน ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4
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ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน
มติท่ปี ระชุมเป็ นดังนี้
มติ
1. เห็นด้ วย
2. ไม่เห็นด้ วย
3. งดออกเสียง
4. บัตรเสีย
รวม 272 ราย
วาระที่ 10

จํ านวนเสียง
(1 หุน้ = 1 เสียง)
2,597,415,225
0
0
0
2,597,415,225

ร้อยละของจํ านวนหุน้ ทั้งหมดของผูถ้ อื หุน้
ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
100.0000
0.0000
0.0000
0.0000
100.0000

พิ จ ารณ าอนุ มั ติ ให้ เ พิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษ ั ท ฯ จาก 486,299,997.50 บาท เป็ น
519,699,997.50 บาท

เลขานุการบริษัทฯ แจ้ งว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจํานวน 33,400,000
บาท แบ่ ง ออกเป็ นหุ้ นสามั ญ จํานวน 334,000,000 หุ้ น มู ล ค่ าที่ต ราไว้ ห้ ุ นละ 0.10 บาท จากทุ น จดทะเบี ย นเดิ ม
486,299,997.50 บาท เป็ นทุ น จดทะเบี ย นจํา นวน 519,699,997.50 บาท แบ่ ง ออกเป็ นหุ้ นสามั ญ จํา นวน
5,196,999,975 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ ุนละ 0.10 บาท เพื่อเพิ่มทุนการจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอํานาจทั่วไป
(General Mandate) โดยมีรายละเอียดดังนี้
วัตถุประสงค์ของการเพิม่ ทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิม่
เพื่อให้ บริษัท มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอในการดําเนินธุรกิจปกติและขยายธุรกิจ ส่งเสริมสภาพคล่อง และมีโครงสร้ าง
เงินลงทุนที่เหมาะสมของบริษัท
ทั้งนี้ ในปี 2560 บริษัท ตั้งงบประมาณในการจัดซื้อ Content ประเภทต่างๆ อยู่ท่ปี ระมาณ 600,000,000 บาท ถึง
800,000,000 บาท เพื่ อรองรับการเติบโตของช่ องทีวีดิจิตอล MONO29 ทีวีดาวเทียม MonoPlus และบริการดูหนัง
ออนไลน์ แบบบอกรั บ สมาชิ ก Monomaxxx.com โดยไม่ มีผลกระทบต่ อการประกอบธุรกิจของบริษั ท ตลอดจนฐานะ
การเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท อันเนื่องจากการเพิ่มทุนและการดําเนินการตามแผนการใช้ เงินดังกล่าว
คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่ าการออกหุ้ นเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) ทําให้ บริษัทรักษา
และเพิ่มสภาพคล่ องทางการเงินของบริษัท โดยสามารถระดมทุนได้ ภายในระยะเวลาอันสั้น เพื่อให้ มีเงินทุนหมุนเวียน
เพียงพอในการดําเนินธุรกิจปกติและรองรับการขยายธุรกิจ
ประโยชน์ที่บริษทั จะพึงได้รบั จากการเพิม่ ทุน/จัดสรรหุน้ เพิม่ ทุน
บริษัท จะสามารถระดมทุนได้ ภายในระยะเวลาอันสั้น และมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอในการดําเนินธุรกิจปกติ เพื่อขยาย
ธุรกิจและส่งเสริมสภาพคล่องของบริษัท

-25-

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 1.

ความเห็ น ของคณะกรรมการบริ ษ ัท และคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ย วกับ การจัด สรรหุ้น เพิ่ม ทุ น แก่ บุ ค คลใน
วงจํ ากัด
คณะกรรมการบริษัทให้ ความเห็นการเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) คือการเพิ่มทุนที่ได้ รับอนุ มัติ
จากผู้ถือหุ้นไว้ เป็ นการล่วงหน้ า ดังนั้น การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้ แก่บุคคลในวงจํากัดต้ องมอบอํานาจให้ คณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในแต่ละคราวตามความเหมาะสม โดยมีเหตุผลและความจําเป็ นในการเพิ่มทุน
เพื่ อ เสริ ม สภาพคล่ อ งให้ แก่ บ ริ ษั ท ในการใช้ เป็ นเงิ น ทุ น หมุ น เวี ย น การเพิ่ ม ทุ น จึ ง ถื อ ได้ ว่ ามี ค วามคล่ อ งตั ว รวดเร็ว
ในการระดมทุนในแต่ละคราวตามความเหมาะสม ทันต่อปัจจัยแวดล้ อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
เหตุผลและความจํ าเป็ นในการเพิม่ ทุน
ในการเพิ่มทุนครั้งนี้ บริษัทมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาและเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท ทั้งนี้ ในปี 2560 บริษัทตั้ง
งบประมาณในการจัดซื้อ Content ประเภทต่ างๆ อยู่ ท่ีประมาณ 600,000,000 บาท ถึง 800,000,000 บาท เพื่ อ
รองรับการเติบโตของช่องทีวีดิจิตอล MONO29 ทีวีดาวเทียม MonoPlus และบริการดูหนังออนไลน์แบบบอกรับสมาชิก
Monomaxxx.com และส่งเสริมให้ บริษัทสามารถนําเสนอบริการเพื่อตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าได้ ครบวงจรยิ่งขึ้น
ซึ่งจะเป็ นประโยชน์กบั บริษัทในระยะยาว
ความเป็ นไปได้ของแผนการใช้ประโยชน์จากการเพิม่ ทุน
บริษัท ได้ ศึกษาความคุ้มค่าและความเป็ นไปได้ จากประโยชน์ท่บี ริษัท มี Content ที่ครอบคลุมตอบสนองกลุ่มลูกค้ าทุกวัย
เพื่ อรองรั บการเติบโตของช่ องทีวีดิจิตอล MONO29 ทีวีดาวเทียม MonoPlus และบริการดูหนั งออนไลน์แบบบอกรับ
สมาชิก Monomaxxx.com
ความสมเหตุสมผลของการเพิม่ ทุน
คณะกรรมการบริ ษัท มีความเห็น ว่ าการออกหุ้ นเพิ่ มทุ นแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) นั้ น ทําให้ บริษั ท
รักษาและเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท ตามที่บริษัทได้ ต้ังงบประมาณในการจัดซื้อ Content ประเภทต่างๆ อยู่
ที่ประมาณ 600,000,000 บาท ถึง 800,000,000 บาท เพื่ อรองรับการเติบโตของช่ องทีวีดิจิตอล MONO29 ทีวี
ดาวเทียม MonoPlus และบริ การดู ห นังออนไลน์แบบบอกรับสมาชิ ก Monomaxxx.com ซึ่งทําให้ บริษัทมีค อนเทนต์
เพื่อตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าได้ ทุกกลุ่มเป้ าหมายและครบวงจรยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็ นประโยชน์กบั บริษัทในระยะยาว
ความเหมาะสมของราคาหุน้ ที่ออกใหม่ซึ่งบริษทั จดทะเบียนจะเสนอขายหุน้ ให้แก่บุคคลในวงจํ ากัด และที่มาของการ
กําหนดราคาเสนอขายดังกล่าว
ในการกําหนดราคาเสนอขายหุ้ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น แบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) ให้ กับ บุ ค คลในวงจํากัด
คณะกรรมการบริษัท จะพิจารณากําหนดราคาเสนอขายโดยเป็ นไปเพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยบริษัท
จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังนี้
(1) การจั ด สรรหุ้ นสามั ญ เพิ่ ม ทุ น ให้ แก่ บุ ค คลในวงจํา กั ด นี้ จะไม่ เ ป็ นการเสนอขายหุ้ นในราคาตํ่ า ตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้ วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (รวมถึงที่มีการแก้ ไข
เพิ่มเติม)
ราคาเสนอขาย จะใช้ ราคาตลาดซึ่งเป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ.72/2558 เรื่อง การอนุญาต
ให้ บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจํากัด ทั้งนี้คณะกรรมการของบริษัทจะกําหนดราคาเสนอขาย
หุ้นที่ได้ รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้ นในราคาที่ดีท่สี ุดตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้ นต่อผู้ลงทุน โดยกําหนด
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ราคาเสนอขายจะเป็ นไปเพื่อรักษาประโยชน์ท่ดี ีท่สี ดุ ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม โดยราคาเสนอขายต้ องไม่ต่าํ กว่าราคา
ถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของหุ้ นในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลังไม่ น้อยกว่ าเจ็ดวันทําการติดต่ อกัน แต่ ไม่ เกินสิบห้ าวันทําการ
ติดต่อกันก่อนวันกําหนดราคาเสนอขายหุ้น ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทอาจกําหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดได้ แต่ต้อง
ไม่เกินร้ อยละสิบของราคาที่คาํ นวณได้ (ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ.72/2558 เรื่องการอนุญาตให้
บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้ นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจํากัด หมวด 1 ข้ อ 8 (1)) โดยในการกําหนดส่วนลดดังกล่าว
คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาจากสภาวะตลาด ณ ขณะนั้นด้ วยและเพื่อให้ การระดมทุนเป็ นไปอย่างรวดเร็ว เพื่อให้
บริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนที่เพียงพอ
มีผลกระทบแยกเป็ นกรณีดงั นี้
1. มีผลกระทบต่อการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้ น (Control Dilution) และการลดลงของราคา (Price Dilution) เพียง
ร้ อยละ 9.08 และร้ อยละ 0.91 ตามลําดับ สําหรับกรณีท่ไี ม่มีการแปลงสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ และมีการเพิ่ม
ทุนแบบ General Mandate ทั้งจํานวน
2. มีผลกระทบต่อการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้ น (Control Dilution) และการลดลงของราคา (Price Dilution) เพียง
ร้ อยละ 6.43 และร้ อยละ -0.002 ตามลําดับ สําหรับกรณีท่มี ีการแปลงสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ครบทั้งจํานวน
และมีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate ทั้งจํานวน
ซึ่งคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่ามีความคุ้มค่าและยังเป็ นการรักษาและเพิ่มสภาพคล่ องทางการเงิน
ให้ กับบริษัท และมีความเห็นว่าการกําหนดราคาเสนอขายหุ้ นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate)
โดยกําหนดราคาเสนอขายตามหลักเกณฑ์ข้างต้ นมีความเหมาะสมแล้ ว
เหตุผลและความจํ าเป็ นในการเพิม่ ทุนแบบมอบอํานาจทัว่ ไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจํ ากัด
คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ ามีเหตุผลและความจําเป็ นในการเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) ให้ แก่
บุคคลในวงจํากัดเนื่องจากบริษัทพิจารณาแล้ วว่าจะทําให้ บริษัทสามารถระดมทุนได้ ภายในระยะเวลาอันสั้น และมีเงินทุน
หมุ น เวียนเพี ยงพอในการดําเนิ น ธุรกิจปกติ รองรั บการขยายธุรกิจ และส่ งเสริม สภาพคล่ องของบริ ษั ท โดยบริษั ท มี
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลในวงจํากัดดังนี้
1. บุคคลในวงจํากัดแบบเฉพาะเจาะจงดังกล่าวเป็ นผู้มีศักยภาพด้ านลงทุน
2. มี ค วามพร้ อมด้ านการเงิ น และมี ค วามประสงค์ ข องบุ ค คลในวงจํ า กั ด อย่ า งชั ด เจน โดยจะไม่ มี ส่ ว นร่ ว มใน
การบริหารหรืออํานาจเปลี่ยนแปลงใดๆ ของบริษัท
3. มี คุ ณ สมบั ติ ท่ี จะสามารถช่ วยเห ลื อ และสนั บ สนุ นการดํ า เนิ นงานของบ ริ ษั ทให้ ดี ข้ ึ น และสามารถให้
คําแนะนําในการหาโอกาสลงทุน

ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้ นต่ อการประกอบธุ รกิจของบริษทั ตลอดจนฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของ
บริษทั อันเนือ่ งมาจากการเพิม่ ทุนและการดําเนินการตามแผนการใช้เงินหรือโครงการ
คณะกรรมการบริ ษัท มี ความเห็น ว่ าการออกหุ้ น เพิ่ มทุ นแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) นั้ น ทําให้ บริษั ท
รักษาและเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท โดยไม่มีผลกระทบในด้ านลบต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจน
ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท อันเนื่องจากการเพิ่มทุนและการดําเนินการตามแผนการใช้ เงินดังกล่าวนี้
ทั้งนี้ ในปี 2560 บริษัทตั้งงบประมาณในการจัดซื้อ Content ประเภทต่างๆ อยู่ท่ปี ระมาณ 600,000,000 บาท ถึง
800,000,000 บาท เพื่ อรองรับการเติบโตของช่ องทีวีดิจิตอล MONO29 ทีวีดาวเทียม MonoPlus และบริการดูหนัง
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ออนไลน์ แบบบอกรับสมาชิ ก Monomaxxx.com และส่งเสริ มให้ บริษัท สามารถนําเสนอบริการเพื่ อตอบสนองความ
ต้ องการของลูกค้ าได้ ครบวงจรยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็ นประโยชน์กบั บริษัทในระยะยาว รวมถึงเพื่อให้ บริษัท มีเงินทุนหมุนเวียนที่
พอเพียงในการดําเนินธุรกิจปกติ โดยที่บริษัทจะสามารถระดมทุนได้ ภายในระยะเวลาอันสั้นและรวดเร็ว
ทั้งนี้ งบแสดงฐานะการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ได้ แสดงสัดส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 1.28 เท่า และ
เมื่ อรวมรายการเพิ่ มทุ น จากการเสนอขายหุ้ นแล้ ว สั ด ส่ ว นหนี้ สิ น ต่ อ ทุ น ของบริ ษั ท จะลดลงเป็ น 1.25 เท่ า
คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าการออกหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) ทําให้ บริษัทรักษาและ
เพิ่ มสภาพคล่ องทางการเงินของบริ ษัท โดยสามารถระดมทุ น ได้ ภ ายในระยะเวลาอัน สั้น เพื่ อให้ มีเงิน ทุ น หมุ น เวียน
เพียงพอในการดําเนินธุรกิจปกติเพื่อขยายธุรกิจ
สําหรับรายละเอียดมีข้อมูลปรากฏอยู่ในแบบรายงานการเพิ่มทุน หรือ F53-4 ซึ่งบริษัทฯ ได้ จัดส่งให้ แก่ท่านผู้ถือหุ้นแล้ ว
โดยมีรายละเอียดดังปรากฎตาม สิ่งที่ส่งมาด้ วย 6. หน้ า 58 ถึง หน้ า 66 ของหนังสือเชิญประชุม
และมอบหมายให้ คณะกรรมการบริษัท มีอาํ นาจพิจารณาเสนอขายหุ้ นเพิ่มทุนในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ และ
การจัดสรรหุ้ นเพิ่มทุนให้ แก่บุคคลในวงจํากัด จะไม่เกินกว่าร้ อยละ 10 ของทุนชําระแล้ ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ
มีมติให้ เพิ่มทุน รวมถึงการกําหนดราคาเสนอขาย วัน เวลาเสนอขาย และรายละเอียดเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ทั้งนี้ มอบอํานาจให้ คณะกรรมการบริษัท เป็ นผู้มีอาํ นาจในการพิจารณากําหนดรายละเอียด เงื่อนไข และดําเนินการใดๆ
ที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน พร้ อมทั้งให้ อาํ นาจในการพิจารณา หรือกําหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้ องกับการจัดสรร ลงนามในเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง รวมทั้งดําเนินการต่างๆ อันจําเป็ นและสมควรอันเกี่ยวเนื่อง
กั บ การออกและเสนอขายหุ้ นสามั ญ เพิ่ ม ทุ น ในครั้ ง นี้ โดยรวมถึ ง การขออนุ ญ าตเสนอขายหลั ก ทรั พ ย์ ต่ อ สํานั ก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ การนําหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้ าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และให้ ข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อกระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง
ไม่มีผ้ ูถอื หุ้นซักถามข้ อสงสัยใดๆ เพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอเสนอให้ ท่ปี ระชุมลงมติ
โดยในวาระนี้ต้องได้ รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออก
เสียงลงคะแนน โดยไม่ นับส่วนของผู้ถือหุ้ นที่มีส่วนได้ เสีย เพื่ อพิจารณาเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่ อรองรับการ
ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่บุคคลในวงจํากัด ดังนี้

ประเภททุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนภายหลังการลดทุน (วาระที่ 8)
การเพิ่ มทุ น แบบมอบอํ า นาจทั่ ว ไป General
Mandate (Private Placement)
รวมเป็ นทุนจดทะเบียนใหม่

ทุนจดทะเบียน
มูลค่าหุ้นละ
ทุนจดทะเบียน
(หุ้น)
(บาท)
(บาท)
4,862,999,975 หุ้น 486,299,997.50 บาท 0.10 บาท
334,000,000 หุ้น
33,400,000 บาท 0.10 บาท
5,196,999,975 หุ้น 519,699,997.50 บาท
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มติของที่ประชุม
ที่ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น มี ม ติ อ นุ มั ติ ก ารเพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นอีก จํานวน 33,400,000 บาท แบ่ ง ออกเป็ นหุ้ น สามั ญ จํานวน
334,000,00 0 หุ้ น มู ล ค่ าที่ต ราไว้ ห้ ุ นละ 0.10 บาท จากทุ นจดทะเบียนเดิม 486 ,299,997.50 บาท เป็ นทุ น จด
ทะเบียนจํานวน 519,699,997.50 บาท แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญ จํานวน 5,196,999,975 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ ุนละ
0.10 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) จํานวน 26,500,000 บาท
แบ่ งออกเป็ นหุ้ นสามัญ จํานวน 265,000,000 หุ้ น มูลค่ าหุ้ นที่ตราไว้ ห้ ุ นละ 0.10 บาท ด้ วยคะแนนเสียงไม่ น้อยกว่ า
3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้ นที่มาประชุ มและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดการออกเสียง
ลงคะแนน มติท่ปี ระชุมเป็ นดังนี้
จํ านวนเสียง
(1 หุน้ = 1 เสียง)
2,597,403,005
220
0
12,000
2,597,415,225

มติ
1. เห็นด้ วย
2. ไม่เห็นด้ วย
3. งดออกเสียง
4. บัตรเสีย
รวม 272 ราย

ร้อยละของจํ านวนหุน้ ทั้งหมดของผูถ้ อื หุน้
ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
99.9995
0.0000
0.0000
0.0005
100.0000

วาระที่ 11 พิจารณาอนุ มตั ิ การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ของบริ ษทั ฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน
จดทะเบียน
เลขานุ การบริษัทฯ แจ้ งต่อที่ประชุมว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ มีมติอนุ มัติการแก้ ไขหนังสือบริคณห์ สนธิของ
บริษัทฯ ข้ อ 4 เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้
“ข้ อ 4.

ทุนจดทะเบียน จํานวน
แบ่งออกเป็ น

มูลค่าหุ้นละ
โดยแยกออกเป็ น
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ

519,699,997.50 บาท (ห้ าร้ อยสิบเก้ าล้ านหกแสนเก้ าหมื่นเก้ าพัน
เก้ าร้ อยเก้ าสิบเจ็ดบาทห้ าสิบสตางค์)
5,196,999,975 หุ้น (ห้ าพันหนึ่งร้ อยเก้ าสิบหกล้ านเก้ าแสนเก้ า
หมื่นเก้ าพันเก้ าร้ อยเจ็ดสิบห้ าหุ้น)
0.10 บาท (สิบสตางค์)
5,196,999,975
-

หุ้น (ห้ าพันหนึ่งร้ อยเก้ าสิบหกล้ านเก้ าแสนเก้ า
หมื่นเก้ าพันเก้ าร้ อยเจ็ดสิบห้ าหุ้น)
หุ้น”

ทั้งนี้ มอบอํานาจให้ กรรมการผู้มีอาํ นาจลงนามของบริษัทฯ และ หรือ บุคคลที่กรรมการผู้มีอาํ นาจของบริษัทมอบหมาย
เป็ นผู้มีอาํ นาจในการจดทะเบียน แก้ ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ มีอาํ นาจแก้ ไข
และเพิ่มเติมถ้ อยคํา หรือดําเนินการใดๆ เพื่อให้ เป็ นไปตามคําสั่งของนายทะเบียน
ไม่มีผ้ ูถอื หุ้นซักถามข้ อสงสัยใดๆ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ ท่ปี ระชุมลงมติ
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มติของที่ประชุม
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการแก้ ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้ อ 4 เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
และการมอบอํา นาจให้ กรรมการผู้ มี อ ํา นาจลงนามของบริ ษั ท และ/หรื อ บุ ค คลที่ ก รรมการผู้ มี อ ํา นาจของบริ ษั ท
มอบหมายเป็ นผู้ มี อ ํานาจในการจดทะเบี ย นแก้ ไขหนั งสือ บริ ค ณห์ ส นธิท่ีก รมพั ฒ นาธุรกิจ การค้ า กระทรวงพาณิ ช ย์
มีอาํ นาจแก้ ไขและเพิ่ มเติมถ้ อยคํา หรื อดําเนิ น การใดๆ เพื่ อให้ เป็ นไปตามคําสั่งของนายทะเบียน ด้ วยคะแนนเสียง
ไม่ น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้ น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียด
การออกเสียงลงคะแนน มติท่ปี ระชุมเป็ นดังนี้

มติ
1. เห็นด้ วย
2. ไม่เห็นด้ วย
3. งดออกเสียง
4. บัตรเสีย
รวม 272 ราย
วาระที่ 12

จํ านวนเสียง
(1 หุน้ = 1 เสียง)
2,597,415,005
220
0
0
2,597,415,225

ร้อยละของจํ านวนหุน้ ทั้งหมดของผูถ้ อื หุน้
ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
100.0000
0.0000
0.0000
0.0000
100.0000

พิ จ ารณาอนุ ม ตั ิ ก ารจัด สรรหุ้น สามัญ เพิ่ม ทุ น แบบมอบอํ า นาจทัว่ ไป (General Mandate) จํ า นวน
ไม่ เกิ น 334,000,000 หุ้น ซึ่ ง มี มู ลค่ าที่ ต ราไว้หุ้น ละ 0.10 บาท คิ ด เป็ นร้อ ยละ 9.99 ของทุ น
ชําระแล้ว เพือ่ เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจํ ากัด

เลขานุ การบริษัทฯ แจ้ งต่ อที่ประชุมว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ มีมติอนุ มัติการจัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่มทุนแบบ
มอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) จํานวน 334,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 0.10 บาท เพื่อเสนอขายให้ แก่
บุคคลในวงจํากัด
คณะกรรมการบริ ษั ท มี ค วามเห็น ว่ าเหตุ ผ ลและความจําเป็ น สําหรั บ การเพิ่ ม ทุ น แบบมอบอํานาจทั่ว ไป (General
Mandate) ให้ แก่ บุ ค คลในวงจํา กัด นั้ น จะทํา ให้ บริ ษั ท สามารถระดมทุ น ได้ ภ ายในระยะเวลาอัน สั้ น และมี เงิ น ทุ น
หมุ น เวียนเพี ยงพอในการดําเนิ น ธุรกิจปกติ รองรั บการขยายธุรกิจ และส่ งเสริม สภาพคล่ องของบริ ษั ท โดยบริษั ท มี
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลในวงจํากัด ดังนี้
1. บุคคลในวงจํากัดแบบเฉพาะเจาะจงดังกล่าวเป็ นผู้มีศักยภาพด้ านลงทุน
2. มีความพร้ อมด้ านการเงินและความประสงค์ของบุคคลในวงจํากัดอย่างชัดเจน โดยจะไม่มีส่วนร่วมในการบริหารหรือ
อํานาจเปลี่ยนแปลงใดๆ ของบริษัท
3. มีคุณสมบัติท่จี ะสามารถช่วยเหลือและสนับสนุนการดําเนินงานของบริษัท ให้ ดีข้ ึน และสามารถให้ คาํ แนะนําในการหา
โอกาสลงทุน
ในการกําหนดราคาเสนอขายหุ้ นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไปให้ กับบุคคลในวงจํากัด คณะกรรมการบริษัท จะ
พิจารณากําหนดราคาเสนอขายโดยเป็ นไปเพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยบริษัทจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
ดังนี้
1. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่บุคคลในวงจํากัดนี้จะไม่เป็ นการเสนอขายหุ้นในราคาตํ่าตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้ วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (รวมถึงที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม)
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2. ราคาเสนอขาย จะใช้ ราคาตลาด ซึ่งเป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ.72/2558 เรื่อง การ
อนุ ญาตให้ บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้ นที่ออกใหม่ ต่อบุคคลในวงจํากัด ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทจะกําหนด
ราคาเสนอขายหุ้น ที่ได้ รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในราคาที่ดีท่สี ุด ตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้
ลงทุน โดยกําหนดราคาเสนอขายจะเป็ นไปเพื่อรักษาประโยชน์ท่ดี ีท่สี ุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม โดยราคาเสนอ
ขายต้ องไม่ต่าํ กว่าราคาถัวเฉลี่ยถ่วงนํา้ หนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทําการติดต่อกัน แต่ไม่
เกินสิบห้ าวันทําการติดต่อกันก่อนวันกําหนดราคาเสนอขายหุ้ น ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจกําหนดราคาเสนอขาย
โดยมีส่วนลดได้ แต่ ต้ องไม่ เกิน ร้ อยละสิบของราคาที่คํานวณได้ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุ น ที่ ทจ.
72/2558 เรื่องการอนุญาตให้ บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจํากัด หมวด 1 ข้ อ 8 (1) โดยใน
การกําหนดส่วนลดดังกล่าวคณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาจากสภาวะตลาด ณ ขณะนั้นด้ วย
และมอบหมายให้ คณะกรรมการบริษัทเป็ นผู้มีอาํ นาจในการพิจารณาและกําหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง
กับ การจัด สรรและการเสนอขายหุ้ น ดั งกล่ าว รวมทั้งมี อาํ นาจในการลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ย วข้ อ งและมี อาํ นาจ
ดําเนินการต่างๆ อันจําเป็ นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่มทุนนี้ โดยมีรายละเอียดปรากฎในแบบ
รายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 6. หน้ าที่ 58 ถึงหน้ า 66 ของหนังสือเชิญประชุม
และประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ท่ปี ระชุมได้ ซักถามในรายละเอียดของวาระนี้
คุณฮั้งใช้ อัคควัสกุล ผู้ถือหุ้นรายย่อย แจ้ งต่อที่ประชุมว่า โดยทั่วไป ผมไม่เห็นด้ วยกับการทํา General Mandate เพราะว่า
ในอดีตที่ผ่านมา มีผ้ ูถือหุ้นเจ็บตัวและเสียประโยชน์จากการที่บริษัทในตลาดออก General Mandate แล้ วเป็ นผลให้ ราคา
หุ้นของบริษัทลดลงเรื่อยๆ แต่กม็ ีบางบริษัทในตลาดที่ออก General Mandate แล้ วราคาหุ้นเพิ่มขึ้นเหมือนกันซึ่งแบบนั้น
ถือว่าเป็ นแบบดี เพราะผู้ถือหุ้ นได้ ประโยชน์ ดังนั้นจึง ขอฝากท่านประธาน กรรมอิสระ และคณะกรรมตรวจสอบ โดย
หวังว่าจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถอื หุ้น และไม่ทาํ ให้ ส่งิ ที่ผ้ ูถอื หุ้นกังวลนั้นเกิดขึ้น
คุณพิชญ์ โพธารามิก ประธานกรรมการ กล่าวตอบขอบคุณสําหรับคําแนะนํา
ไม่มีผ้ ูถอื หุ้นซักถามข้ อสงสัยใดๆ เพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอเสนอให้ ท่ปี ระชุมลงมติ
มติของที่ประชุม
ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ นมี ม ติ อ นุ มั ติ ก ารจั ด สรรหุ้ นสามั ญ เพิ่ มทุ น แบบมอบอํ า นาจทั่ ว ไป (General Mandate) จํา นวน
334,000,000 หุ้ น มู ล ค่ าที่ต ราไว้ ห้ ุ น ละ 0.10 บาท เพื่ อ เสนอขายให้ แ ก่ บุ ค คลในวงจํากัด และการมอบหมายให้
คณะกรรมการบริษัทฯ และหรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เป็ นผู้มีอาํ นาจในการพิจารณา และกําหนด
เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดสรร และการเสนอขายหุ้ นดังกล่าว รวมทั้งมีอาํ นาจในการลงนามใน
เอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้ องและมีอาํ นาจดําเนินการต่างๆ อันจําเป็ นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
นี้ด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถอื หุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน มติท่ี
ประชุมเป็ นดังนี้
มติ
1. เห็นด้ วย
2. ไม่เห็นด้ วย
3. งดออกเสียง
4. บัตรเสีย
รวม 272 ราย

จํ านวนเสียง
(1 หุน้ = 1 เสียง)
2,597,395,005
220
20,000
0
2,597,415,225

ร้อยละของจํ านวนหุน้ ทั้งหมดของผูถ้ อื หุน้
ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
99.9992
0.0000
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สิ่งที่ส่งมาด้ วย 1.

วาระที่ 13 พิจารณาอนุ มตั ิการเปลีย่ นแปลงตราของบริษทั รวมทั้งแก้ไขข้อบังคับของบริษทั หมวดที่ 9 บทเพิม่ เติม
ข้อ 46. ตราของบริษทั
เลขานุ การบริษัทฯ แจ้ งต่ อที่ประชุมว่ าที่ประชุ มคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ มีมติอนุ มัติการเปลี่ยนแปลงตราของบริษัท
รวมทั้งแก้ ไขข้ อบังคับของบริษัท หมวดที่ 9 บทเพิ่มเติม ข้ อ 46. ตราของบริษัทให้ ใช้ ดังที่ประทับไว้ น้ ี

ทั้ง นี้ มอบอํานาจให้ กรรมการผู้ มี อ ํานาจลงนามของบริ ษั ท ฯ และ/หรื อ บุ ค คลที่ ก รรมการผู้ มี อ ํานาจของบริ ษั ท ฯ
มอบหมายเป็ นผู้มีอาํ นาจในการจดทะเบียนแก้ ไขข้ อบังคับบริษัทที่กรมพั ฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ มีอาํ นาจ
แก้ ไขและเพิ่มเติมถ้ อยคํา หรือดําเนินการใดๆ เพื่อให้ เป็ นไปตามคําสั่งของนายทะเบียน
ไม่มีผ้ ูถือหุ้ นซักถามข้ อสงสัยใดๆ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ ท่ปี ระชุมลงมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงตราของบริษัท รวมทั้ง
แก้ ไขข้ อบังคับของบริษัท หมวดที่ 9 บทเพิ่มเติม ข้ อ 46. ตราของบริษัท และมอบหมายให้ คณะกรรมการบริษัทฯ และ
หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เป็ นผู้มีอาํ นาจในการจดทะเบียนแก้ ไขข้ อบังคับบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้ า กระทรวงพาณิ ช ย์ มี อาํ นาจแก้ ไขและเพิ่ ม เติม ถ้ อยคํา หรื อดําเนิ น การใดๆ เพื่ อให้ เป็ นไปตามคําสั่งของนาย
ทะเบียน
มติของที่ประชุม
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการการเปลี่ยนแปลงตราของบริษัท รวมทั้งแก้ ไขข้ อบังคับของบริษัท หมวดที่ 9 บทเพิ่มเติม
ข้ อ 46. ตราของบริษัท และมอบหมายให้ คณะกรรมการบริษัทฯ และหรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เป็ น
ผู้มีอาํ นาจในการจดทะเบียนแก้ ไขข้ อบังคับบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ มีอาํ นาจแก้ ไขและเพิ่มเติม
ถ้ อยคํา หรือดําเนินการใดๆ เพื่อให้ เป็ นไปตามคําสั่งของนายทะเบียน ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวน
เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน มติท่ปี ระชุม
เป็ นดังนี้

มติ
1. เห็นด้ วย
2. ไม่เห็นด้ วย
3. งดออกเสียง
4. บัตรเสีย
รวม 272 ราย

จํ านวนเสียง
(1 หุน้ = 1 เสียง)
2,597,409,225
6,000
0
0
2,597,415,225

ร้อยละของจํ านวนหุน้ ทั้งหมดของผูถ้ อื หุน้
ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
99.9998
0.0002
0.0000
0.0000
100.0000
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สิ่งที่ส่งมาด้ วย 1.

วาระที่ 14 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
เลขานุการบริษัทให้ ข้อมูลต่อที่ประชุมดังนี้ ในระเบียบวาระที่ 14 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด มาตรา 105
วรรค 2 กําหนดไว้ ว่า “ เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีห้ ุนนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3
ของจํานวนหุ้ นที่จาํ หน่ ายได้ ท้ังหมด จะขอให้ ท่ีประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กาํ หนดไว้ ในหนังสือนัดประชุมอีกก็
ได้ ” ดังนั้น ถ้ าผู้ถือหุ้ นท่านใดประสงค์จะให้ ท่ีประชุมพิจารณาเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ ในหนังสือเชิญประชุม
จะต้ องมีห้ ุนนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1,114,645,179 หุ้น จากจํานวนหุ้นที่จาํ หน่ายแล้ วและมีสทิ ธิออกเสียงทั้งหมด
เท่ากับ 3,343,935,537 หุ้น ทั้งนี้ ไม่มีผ้ ูถอื หุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ ท่ปี ระชุมพิจารณา
ปิ ดประชุมเวลา 16.02 น.

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ
( นายพิชญ์ โพธารามิก)

ลงชื่อ

ผู้จดบันทึกการประชุม
(นางสาวปิ ติฤดี ศิริสมั พันธ์)
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