
 

 

บริษทั โมโน เทคโนโลยี จํากดั(มหาชน) 

รายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2560 

 

วนั เวลา และสถานที่ 

  

 การประชุมจัดขึ้นเม่ือวันพุธที่  26 เมษายน 2560   เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ออดิทอเรียม ช้ัน 3  อาคารจัสมิน 

อนิเตอร์เนช่ันแนล เลขที่ 200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตาํบลปากเกรด็ อาํเภอปากเกรด็ จังหวัดนนทบุรี 11120 

 

กรรมการที่เขา้ร่วมประชมุ 

1. นายพิชญ์ โพธารามิก  ประธานกรรมการ 

2. นายนวมินทร์ ประสพเนตร กรรมการ  ผู้ช่วยประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร 

   และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

3. นายซัง โด ลี  กรรมการ  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการบริหาร 

4. นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์ กรรมการ  ประธานเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  และกรรมการบริหาร 

5. นายศิริ   เหลืองสวัสดิ์ กรรมการ 
6. นายปฐมพงศ์ สริชัยรัตน์ กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง 

7. นางพรรณ ี  วรวุฒิจงสถติ กรรมการอสิระ  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ 

   กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

8. นายปรีชา                   ลีละศิธร กรรมการอสิระ  กรรมการตรวจสอบ และ  

   ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

9. นายเกรียงศักดิ์  เธยีรนุกุล กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และ 

   กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ผูบ้ริหาร 

1. นายจิรประวัติ  บุณยะเสน ผู้อาํนวยการอาวุโสกลุ่มธุรกจิโมบายอนิเทอร์เนต็ 

2. นางสาวปิติฤดี ศิริสมัพันธ ์ ผู้อาํนวยการฝ่ายกาํกบัดูแลกจิการ และเลขานุการบริษัท 

3. นางสาวเบญจวรรณ  รักวงษ์ ผู้อาํนวยการฝ่ายบริหารสาํนักงาน และกรรมการบริหาร 
4. นายธรีศักดิ์  ธาราวร  ผู้อาํนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

5. นางสาวปวีณา  พูนพัฒนสขุ ผู้อาํนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน  

 

ผูเ้ขา้ร่วมประชมุ 

1. นางสาวกรองแก้ว  ลิมป์กติติกุล  ผู้ตรวจสอบบัญชี  บริษัท สาํนักงาน อวีาย จาํกดั 

2. นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน ผู้ตรวจสอบบัญชี  บริษัท สาํนักงาน อวีาย จาํกดั 

3. นางนิตยา  เกยีรติเสรีกุล ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท เสรี มานพ แอนด์ ดอล์ย จาํกดั 

 

เริ่มการประชมุ 

นางสาวปิติฤดี ศิริสัมพันธ์ เลขานุการบริษัท กล่าวแนะนาํคณะกรรมการ คณะผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบบัญชี และที่ปรึกษา

กฎหมาย เข้าร่วมประชุม  พร้อมทั้งแจ้งวิธีการประชุมและการออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาวาระการประชุมต่างๆ 

โดยสรุปให้ที่ประชุมทราบ กล่าวคือ เม่ือจะมีการออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาวาระการประชุมต่างๆ ประธาน ที่

ประชุมจะสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถอืหุ้นท่านใดไม่เหน็ด้วย หรืองดออกเสยีงในวาระพิจารณาน้ันหรือไม่ 
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 ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นชอบ หรือ เห็นด้วยตามมติ        

ที่นาํเสนอ  

 

 ถ้ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงขอให้ยกมือขึ้ น  จะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ไปรับบัตร

ลงคะแนน ซ่ึงทางบริษัทฯ ได้แจกให้แก่ผู้ถือหุ้นตอนลงทะเบียนแล้ว เพ่ือนาํมาทาํการประมวลผลด้วยการหัก

คะแนนเสียงที่ไม่เหน็ด้วย หรือ งดออกเสียง ออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและมี

สิทธิออกเสียงในวาระน้ันๆ  สาํหรับผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. หรือแบบ ค. ที่ผู้ถือหุ้นได้

ระบุความประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนไว้ในหนังสอืมอบฉันทะแล้ว  เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ได้นาํคะแนนเสยีง

ที่ผู้ถอืหุ้นระบุไว้ในหนังสอืมอบฉันทะทุกวาระ ไปบันทกึข้อมูลรอไว้ล่วงหน้าตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมแล้ว  

 

 เม่ือจบการช้ีแจงจากกรรมการในแต่ละวาระการประชุม ประธานฯ จะสอบถามผู้ถือหุ้นและเปิดโอกาสให้

สอบถามข้อมูลใดๆ หากผู้ถอืหุ้นท่านใดมีข้อสงสยั หรือจะสอบถามข้อมูล สามารถใช้ไมโครโฟนที่ตั้งอยู่ หรือยก

มือขึ้น จะมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ นาํไมโครโฟนไปให้ยังที่น่ัง โดยให้ผู้ถือหุ้นแจ้งช่ือ-นามสกุล สถานะเป็นผู้ถือหุ้น

หรือผู้รับมอบฉันทะ และจาํนวนหุ้นที่ถอื  

 

และเม่ือประธานได้แจ้งปิดการรับบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าบัตรลงคะแนน         

ที่ส่งหลังจากน้ันเป็นโมฆะ และไม่นาํมานับคะแนนเสยีง   

 

กรณทีี่จะมีผลทาํให้การลงคะแนนเสยีงเป็นโมฆะ หรือเรียกว่าบัตรเสยีน้ัน  มีอกี 4 กรณ ี ดังน้ี 

1. กรณบัีตรลงคะแนนมีการลงคะแนนไม่ตรงตามวาระที่มีการลงคะแนน 

2. กรณผู้ีลงคะแนนไม่ทาํเคร่ืองหมายใดๆ ในช่องลงคะแนน 

3. กรณีบัตรลงคะแนนทาํเคร่ืองหมายใดๆ ในช่องลงคะแนนมากกว่า 1 ช่อง ยกเว้นกรณีของผู้มอบฉันทะ
เป็นคัสโตเดียนที่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระออกเป็นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย  หรืองดออก

เสยีงมากน้อยเพียงใด  ในแต่ละความเหน็กไ็ด้  

4. กรณบัีตรลงคะแนนชาํรุด  จนไม่สามารถวินิจฉัยได้ว่าผู้ลงคะแนนมีความประสงค์จะลงคะแนนเช่นใด 

 

นอกจากน้ี  เพ่ือไม่ให้เป็นการเสยีเวลา เม่ือประธานแจ้งปิดการรับบัตรลงคะแนนแล้ว ประธานสามารถดาํเนินการประชุม

ในเร่ืองถัดไปได้ทันทใีนระหว่างรอการนับคะแนน และเม่ือนับคะแนนเสรจ็ กจ็ะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบ 

โดยนางสาวรุ่งทวิา จารุรัตนาภรณ ์จะเป็นผู้รายงานแจ้งผลสรุปการออกเสยีงลงคะแนนในแต่ละวาระ   

 

การออกเสียงลงคะแนนให้ถือหน่ึงหุ้นเป็นหน่ึงเสียง การออกเสียงเลือกต้ังกรรมการ ให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการตาม

ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16  ซ่ึงระบุว่า ให้ที่ประชุมผู้ถอืหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑแ์ละวิธกีารดังต่อไปน้ี  

 
(1) ผู้ถอืหุ้นคนหน่ึง  มีคะแนนเสยีงเท่ากบั   1 หุ้นต่อ 1 เสยีง 

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม ข้อ (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็น

กรรมการกไ็ด้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อย

เพียงใดไม่ได้  

(3) บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสยีงสงูสดุตามลาํดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจาํนวนกรรมการที่จะ

พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังน้ัน ในกรณีที่บุคคลซ่ึงได้รับเลือกตั้งในลาํดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากัน

เกนิจาํนวนกรรมการ ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังน้ัน ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสยีงช้ีขาด 
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โดยก่อนการประชุมน้ี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคาํถามล่วงหน้า มายังบริษัทฯ ก่อนวันประชุม ได้ทาง

เวบ็ไซด์  www.mono.co.th  หมวดนักลงทุนสมัพันธ ์ตั้งแต่วันที่ 30 กนัยายน 2559 ถงึวันที่ 31 ธนัวาคม 2559 ปรากฎ

ว่าไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคาํถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ก่อนวันประชุม ซ่ึงเม่ือวันที่ 31 มกราคม 2560 บริษัทฯ ได้แจ้งผลให้

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผู้ถอืหุ้นรับทราบแล้ว   

 

จากน้ันนายพิชญ์  โพธารามิก ประธานกรรมการ ซ่ึงเป็นประธานในที่ประชุม  แถลงว่ามีผู้ถอืหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

จาํนวน 97 ราย นับจาํนวนหุ้นได้ 2,387,376,443 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมจาํนวน 144 ราย นับ

จาํนวนหุ้นได้ 199,140,268 หุ้น รวมจาํนวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุม

ทั้งสิ้นจาํนวน 241 ราย นับจาํนวนหุ้นได้ 2,586,516,711 หุ้น จากจาํนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดจาํนวน 6,522 ราย  นับ

จาํนวนหุ้นที่จาํหน่ายแล้วและมีสทิธอิอกเสยีงทั้งหมด  3,343,935,537 หุ้น  คิดเป็นร้อยละ 77.3495 ของจาํนวนหุ้นที่

จาํหน่ายแล้วและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ   ดังน้ัน  จาํนวนหุ้นที่เข้าประชุมวันน้ี  จึงครบเป็นองค์ประชุมตาม

ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ  33 ประธานฯ จึงกล่าวเปิดประชุม จากน้ัน ประธานฯ ได้ขอให้  ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่

เข้าร่วมประชุมและมีสทิธอิอกเสยีงในการประชุมจาํนวน 2 ท่าน ทาํหน้าที่เป็นพยานในการนับคะแนนในการประชุมคร้ังน้ี 

ซ่ึงตัวแทน ผู้ถือหุ้นที่อาสารับหน้าที่ดังกล่าวได้แก่ นางสาวกฤตติยา ปัจจุสานนท์และนายธนวัฒน์ นะรารัมย์ ผู้รับมอบ

ฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายย่อย  ต่อจากน้ันประธานฯ จึงดาํเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่กาํหนดไว้ในหนังสอื

นัดประชุมดังต่อไปน้ี 

 

วาระที่ 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ ประจําปี 2559 ซ่ึงประชุมเมื่อวนัที่ 27 เมษายน 

2559 

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดส่งสาํเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2559  ซ่ึงประชุมเม่ือ

วันที่ 27 เมษายน 2559 ให้กบัผู้ถอืหุ้นพร้อมหนังสอืเชิญประชุมในคร้ังน้ีแล้ว  

 

ไม่มีผู้ถอืหุ้นซักถามข้อสงสยัใดๆ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ 
 

มติของที่ประชมุ 
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2559  ซ่ึงประชุมเม่ือวันที่          

27 เมษายน 2559 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้น ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  มติที่ประชุมเป็น

ดังน้ี 

 

มติ 
จํานวนเสียง 

(1 หุน้ = 1 เสียง) 

รอ้ยละของจํานวนหุน้ทั้งหมดของผูถ้อืหุน้ 

ที่เขา้ร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ด้วย 2,586,521,111 100.0000 

2. ไม่เหน็ด้วย                     0     0.0000 

3. งดออกเสยีง                     0 - 

4. บัตรเสยี                     0 - 

รวม 242 ราย 2,586,521,111 - 
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วาระที่ 2 รบัทราบรายงานประจําปีของคณะกรรมการบริษทัเกี่ยวกบัผลการดําเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 

2559 

ประธานฯ แจ้งว่า รายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 ปรากฎอยู่ในรายงานประจาํปี 2559 ตามสิ่งที่

ส่งมาด้วย 2  ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว โดยที่คณะกรรมการได้พิจารณาผลการ

ดาํเนินงานดังกล่าวแล้ว เหน็ว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงขอนาํเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพ่ือรับทราบ ประธานฯ ได้

มอบหมายให้ นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  รายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ     

ในรอบปี 2559 ให้ผู้ถอืหุ้นรับทราบดังน้ี 

 
1. สินทรัพย์รวมทั้งสิ้ น 5,392 ล้านบาท โดยมีสินทรัพย์หมุนเวียน 674 ล้านบาท ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ กับ 

สนิทรัพย์ไม่มีตัวตน 2,729 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 1,989 ล้านบาท ซ่ึงเม่ือเปรียบเทยีบกับปี 

2558 สนิทรัพย์รวมเพ่ิมขึ้น 114 ล้านบาท หรือ เพ่ิมขึ้น 2% โดยมีอาคาร ตลอดจนสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนเพ่ิมข้ึน 

289 ล้านบาท (อาคาร เพ่ิมขึ้น 60 ล้านบาท สนิทรัพย์ไม่มีตัวตน เพ่ิมขึ้น 229 ล้านบาท) ส่วนเงินสด และเงิน

ฝากธนาคารลดลง 107 ล้านบาท ซ่ึงเกดิจากการนาํไปซ้ือสนิทรัพย์ไม่มีตัวตน  

2. หน้ีสนิรวมทั้งสิ้น 3,026 ล้านบาท โดยมีหน้ีสนิหมุนเวียน 929 ล้านบาท และไม่หมุนเวียน 2,097 ล้านบาท ซ่ึง

เม่ือเปรียบเทยีบกับปี 2558 หน้ีสินรวมเพ่ิมขึ้น 172 ล้านบาท หรือ เพ่ิมขึ้น 6%  เน่ืองจากเงินกู้ยืมระยะยาวที่

เพ่ิมขึ้น 669 ล้านบาท ในขณะที่มีการชาํระหน้ีต้นทุนใบอนุญาตทวีีดิจิตอลไป 339 ล้านบาท 

3. ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,366 ล้านบาท  ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกับปี 2558 ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง 58 ล้านบาท หรือ

ลดลง 2% ซ่ึงในระหว่างปี 2559 มีผลขาดทุนเบด็เสรจ็รวม จาํนวน 255 ล้านบาท ในขณะที่มีการเพ่ิมทุน 197 

ล้านบาท 

4. รายได้รวมของปี 2559 เป็นเงิน 2,113 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 188 ล้านบาท หรือเพ่ิมข้ึน 10% ซ่ึงรายได้หลักที่

เพ่ิมขึ้นมาจากรายได้ค่าโฆษณาทวีี  

5. กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนรายจ่ายทางการเงิน ภาษีเงินได้นิติบุคคล ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจาํหน่าย หรือที่

เรียกกันว่า (EBITDA) ในปี 2559 เป็นเงิน 838 ล้านบาท เพ่ิมขึ้ น 523 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึ้ น 166%  และ

ขาดทุนสทุธขิองปี 2559 เป็นเงิน 249 ล้านบาท ขาดทุนลดลง 237 ล้านบาท หรือขาดทุนลดลง 49% และเม่ือ

เราพิจารณารายไตรมาส จะเห็นได้ว่ามีทศิทางที่ดีขึ้ นเร่ือยๆ จนมาในไตรมาสที่ 4 กลุ่มบริษัทงดให้บริการด้าน

ความบันเทงิเป็นเวลา 30 วัน ด้วยสาํนึกในพระมหากรุณาธคุิณเป็นล้นพ้นหาที่สดุมิได้ ของพระบาทสมเดจ็พระ

ปรมินทรมหาภมิูพลอดุลยเดช 

 

เหตุการณส์าํคัญในปี 2559 

เดือน มกราคม 

 เปิดตัวเป็นทางการสาํหรับค่ายภาพยนตร์ ทีโมเมนต์ (TMOMENT) โดยความร่วมมือระหว่างกลุ่ม

บริษัท โมโน และคุณวิสตูร พูลวรลักษณ ์ซ่ึงเป็นผู้มากประสบการณ์ และเป็นที่รู้จักในวงการภาพยนตร์

เป็นอย่างดี เข้ามาบริหารธุรกิจภาพยนตร์ให้กับบริษัท และก่อตั้งบริษัท ทโีมเมนต์ จาํกัด เม่ือวันที่ 9 

มีนาคม 2559 โดยบริษัทถอืหุ้นในสดัส่วน 100%   
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เดือนตุลาคม  

 บริษัทได้ลงนามในคําประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของ

ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ซ่ึงบริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิก เม่ือวันที่ 14 ตุลาคม 

2559 ถงึ 14 ตุลาคม 2562 ซ่ึงมีสถานะการรับรอง 3 ปี และบริษัทเป็นหน่ึงในจาํนวน 227 บริษัท ที่

ได้รับการรับรองจากจาํนวนบริษัทที่ได้ย่ืนประกาศเจตนารมณ ์จาํนวนทั้งสิ้น  824 บริษัท ดังจะเหน็ได้

จากการปฏบัิติตามแนวทางที่แสดงไว้ในรายงานประจาํปี หน้า 97 หัวข้อนโยบายการต่อต้านการทุจริต

และคอร์รัปช่ัน 

 

ทั้งน้ี ประธานฯ ยังได้มอบหมายให้ คุณนวมินทร์ ประสพเนตร ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด รายงานต่อที่ประชุมช้ีแจง

ภาพรวมธุรกิจและผลประกอบการของ Mono Group โดยจะขอเน้นที่ทีวีดิจิตัลเป็นหลัก โดยจะกล่าวถึงธุรกิจทีวีใน

ภาพรวม สถานการณ์การแข่งขันในปัจจุบัน กลยุทธการดําเนินธุรกิจในปีน้ีและในอนาคต รวมทั้งประเด็นสาํคัญทาง

การเงินดังต่อไปน้ี 

 

• ธุรกิจทีวีในภาพรวม (TV Business Overview) 

ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเรตติ้ งของโมโนก้าวจากอนัดับ 5 สู่อนัดับ 4 และครองอนัดับ 4 มาโดยตลอด อนัดับต้น ได้แก่ ช่อง 7 

ช่อง 3 ช่องเวิร์คพอยท ์และช่องโมโน  ตามลาํดับ ตามด้วย ช่อง 8 และช่องวัน ซ่ึงสสูีกนัมาเร่ือยมา ภาพรวมของเมด็เงิน

โฆษณาในอุตสาหกรรมทีวีน้ันมีการเติบโต โดยเฉพาะทีวีดิจิตัลน้ันมีสัดส่วนรายได้ที่เพ่ิมข้ึน ขณะที่รายได้ของกลุ่มทีวี

อนาลอ็กมีสัดส่วนลดลง โดยเฉพาะกลุ่ม ช่อง satellite น้ันลดลงมากกว่าเดิม ดังน้ัน เมด็เงินโฆษณาส่วนใหญ่จึงเทมาที่

กลุ่มทวีีดิจิตัลทั้งที่ผ่านมาและคาดว่าในอนาคต  

 

• สถานการณก์ารแข่งขนัในปัจจุบนั กลยุทธการดําเนินธุรกิจ (Current Status & Strategy) 

สาํหรับสถานะและกลยุทธปัจจุบันรวมทั้งในอนาคตน้ัน ปัจจุบันโมโนได้รับความนิยมอยู่ในอนัดับ 4 โดยมีเรตต้ิงที่ 0.922 

ซ่ึงนับว่าเติบโตและทิ้งห่างอนัดับ 5 และ 6 พอสมควร ในภาพรวมจะเหน็ว่าเราอยู่ในขาขึ้น (uptrend) มาโดยตลอด อาจ

มีสะดุดเลก็น้อยในไตรมาสที่ 4 ของปีที่ผ่านมา แต่ภาพรวมยังคงอยู่ในขาขึ้น ซ่ึง ณ เดือนเมษายนน้ี rating อยู่ที่ 0.9   

กลยุทธของโมโนยังคงเน้นที่ “หนังดี ซีร่ีสด์ัง” เรามีหนังใหม่ๆเข้ามาเร่ือยๆ โดยในปีน้ีมีไฮไลทเ์ป็นภาพยนตร์ทาํรายได้ดี

จากฮอลลีวูด (big movies) ในส่วนของซีร่ีส์ เราได้ร่วมมือ (deal) กับค่ายฮอลลีวูดในส่วน DC universe โดยเรามีคอน

เทนต์จาก DC Comics ครบทั้ง 6 เร่ือง บางเร่ืองได้ฉายไปแล้ว และได้ rating มากกว่า 1 ซ่ึงถือว่าคุ้มค่า เม่ือเปรียบเทยีบ

ภาพยนตร์ในคลังภาพยนตร์ (library) ตั้งแต่ปี 2015 – 2017 ซ่ึงถูกนาํกลับมาฉายซํา้ จะพบว่าภาพยนตร์ที่นาํมาฉายซํา้

ทาํรายได้มากกว่าเดิม ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าฐานลูกค้าหรือกลุ่มคนดูของ MONO29 เพ่ิมขึ้ น กลยุทธยังเหมือนเดิมคือเน้น

การซ้ือภาพยนตร์ (output deal) จากค่ายหนังระดับโลก ที่ผ่านมาเรามีภาพยนตร์จาก 4 ค่าย และในปีน้ีเราได้ทาํสัญญา

กับค่าย Fox ซ่ึงจะได้เห็นคอนเทนต์ของ Fox ทางช่อง MONO29 ในเรว็ๆน้ี และเรายังคงเน้นการพัฒนาคอนเทนท์ของ

เราเองอย่างต่อเน่ือง (local content) ทั้งละครไทยและภาพยนตร์ไทย โดยทาํในลักษณะค่อยเป็นค่อยไป คอนเทนต์

ทั้งหมดที่ เรามีทั้ งที่ พัฒนาขึ้ นเองและที่ ได้ลิขสิทธิ์ น้ันสามารถทําเรตติ้ งได้ โดยภาพยนตร์จีนที่ เราซ้ือลิขสิทธ์จาก

ต่างประเทศได้เรตต้ิงเฉล่ียที่ 2-3 และสงูสดุ (peak) ที่ 3-4 ส่วนละครไทย เช่น  ดาวโจร หัวใจและไกปืน ตีใ๋หญ่ นางฟ้า

ล่าผี ตาํนานสมเดจ็พระนเรศวร เรตต้ิงเฉล่ียอยู่ที่ 1 กว่าๆ ซ่ึงเป็นที่พอใจสาํหรับฝ่ายบริหาร และจะดาํเนินการพัฒนาให้ดี

ขึ้นต่อไป 
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• ประเด็นสําคญัทางการเงิน (Financial Highlight) 

ประเดน็สาํคัญทางการเงิน รายได้จากโฆษณาของช่อง MONO29 มีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเน่ือง โดยในปี 2015 มี

รายได้ 624 ล้านบาท และปี 2016 มีรายได้ 996 ล้านบาท ทั้งน้ี ทศิทาง ของเรตติ้ งและรายได้ยังอยู่ในช่วงขาข้ึน สาํหรับ

อตัราการใช้โฆษณา ในช่วงปกติอยู่ที่ร้อยละ 80-90 โดยเฉล่ีย ซ่ึงนับว่าใช้โฆษณาได้อย่างมีประสทิธภิาพ 

 

สาํหรับภาพรวมของ Mono Group โดยมีธุรกิจทีวีดิจิตัลและธุรกิจอื่นๆรวมอยู่ด้วยน้ัน ในปี 2017 เร่ิมแรกเราประมาณ

การณ์ (forecast) รายได้ไว้ที่ 3,230 ล้านบาท โดยในส่วนของทีวีจะอยู่ที่ (contribute) 1,900 ล้าน แต่ล่าสุดได้ปรับ

ประมาณการลงจาก 3,230 ล้านบาท เหลือ 3,100 ล้านบาท เน่ืองจากในไตรมาสที่ 4 จะมีเหตุการณ์ซ่ึงอาจส่งผลกระทบ

ต่อวงการทีวีบ้าง โดยเราได้รวมข้อน้ีไว้ในการประเมินความเสี่ยงด้วย ทาํให้เราประมาณการลดรายได้ลงเล็กน้อย แต่

โดยรวมแล้วนับว่ารายได้เติบโตจากปีที่แล้วประมาณ 1,000 ล้านบาท 

 

ในส่วนของการลงทุนพัฒนาที่ดินบริเวณถนนราชพฤกษ์เป็นสตูดิโอ ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองและใช้ประโยชน์อย่าง

เตม็ที่ ในปีที่ผ่านมามีการจัดการแข่งขันบาสเกตบอลประมาณคร่ึงปี ในปีน้ีจะมีการจัดการแข่งขันเพ่ิมเป็น 4-5 ลีค โดย

จะใช้งานสเตเดียมตลอดเวลา และในช่วงที่ว่างจะใช้เป็นพ้ืนที่แสดงคอนเสร์ิต โดยทางโมโน มิวสิค ได้วางแผนที่จะจัด

คอนเสิร์ตในบริเวณน้ี ที่ผ่านมามีผู้เข้าชมการแข่งขันบาสเกต็บอลเตม็สเตเดียม ส่วนคอนเสิร์ตจะมีขึ้นน้ันต้องรอดูว่าผล

ตอบรับจะเป็นอย่างไร 

 

และประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอยีดของวาระน้ี 

 
คุณประสิทธิ ลิมปวิทยากุล ผู้ถือหุ้นรายย่อย กล่าวว่า จากรายงานที่นําเสนอพบว่าเรตติ้ งจากละครที่ผลิตเองไม่ค่อยดี

เท่าไหร่ ซ่ึงอาจเป็นเพราะบางคร้ังผู้ชมไม่ได้ดูหรือดูไม่ครบ จึงไม่ได้ติดตาม คุณประสทิธิเสนอแนะให้มีช่องทางสาํหรับดู

ย้อนหลัง เพ่ือให้ดูได้ครบและติดตามอย่างต่อเน่ือง หรือเสริมเป็นช่องทางให้ลูกค้ารับชมละครของเราได้มากขึ้น 

 

คุณนวมินทร์ ประสพเนตร ช้ีแจงว่า ทาง Mono Group มีเวปไซต์ MThai.com ให้ติดตามย้อนหลังอยู่แล้ว เหตุที่ไม่ได้นาํ

ลง Youtube เพราะเหน็ว่าทาง MThai น่าจะได้ประโยชน์สงูสดุจากการนาํเสนอย้อนหลัง (rerun) บนเวบ็ไซต์ของเราเอง  

 

คุณกิตติเชษฐ์ ช่ืนชุ่ม ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า เป้าหมายเรตติ้ งในปีน้ีคาดหมายค่าเฉล่ียที่เท่าใด และมองภาพรวม

ธุรกจิบริการเสริมบนมือถอืในปีน้ีและปีถดัไปอย่างไร 

 

คุณนวมินทร์ ตอบคาํถามว่า ทศิทางในการเติบโต ของปีที่แล้วอยู่ที่ 0.5 ตอนน้ีเราอยู่ที่ 0.9 ซ่ึงเราคาดหวังว่าต่อไปจะเป็น 

1 กว่าๆ สาํหรับภาพรวมธุรกจิบริการเสริมบนโทรศัพทเ์คล่ือนที่คือเราพยายามรักษาระดับตัวเลขเดิม  

 

คุณบุษกร งามพสธุาดล ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า รายได้ในปี 2560 ที่คาดว่าจะเพ่ิมขึ้น 1,000 ล้านบาท คาดว่าจะมา

จากธุรกจิใด 

 

คุณนวมินทร์ ประสพเนตร ตอบคาํถามว่า มาจากช่อง MONO29 1,795 ล้านบาท ธุรกิจภาพยนตร์ 203 ล้านบาท และ

ธุรกจิอื่นๆ 267 ล้านบาท  

 

คุณทศพร อาตมผดุง ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า ระหว่างการนาํรายการย้อนหลังลงบน MThai กบั Youtube อย่างไหน

จะคุ้มค่ากว่ากนั พร้อมทั้งต้องการทราบแนวคิดในประเดน็น้ี  
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คุณนวมินทร์ ประสพเนตร ตอบคาํถามว่า เราไม่เห็นด้วยกับการนาํรายการย้อนหลังลงบน Youtube ตั้งแต่แรก  เพราะ

เป็นการสร้างพฤติกรรมดูละครย้อนหลังให้กบักลุ่มผู้ชม หากทาํได้กต้็องการเผยแพร่ลงบนช่องทางของเราเอง ยกตัวอย่าง

ประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงไม่มีซีร่ีส์หรือภาพยนตร์เผยแพร่ทาง Youtube แต่จะมีเฉพาะช่องทางที่เป็นของค่ายสตูดิโอเอง

เท่าน้ัน โดยจะเผยแพร่ให้ดูย้อนหลังได้ในระยะเวลาจาํกดั เช่น 1 สปัดาห์หลังจากออกอากาศแล้ว เป็นต้น จากน้ันกจ็ะตัด

ออกจากการเผยแพร่ทางอินเตอร์เนต็ ซ่ึงโดยส่วนใหญ่แล้วประเทศที่เข้มงวดด้านลิขสิทธิ์จะไม่สนับสนุนการดูย้อนหลัง 

สาํหรับด้านรายได้ หากนาํคอนเทนต์ลงบน Youtube รายได้กจ็ะไปที่ Youtube ส่วนรายได้เม่ือเทียบเป็น CPM แล้วถูก

กว่า CPM ที่เป็นเวบ็ไซต์บน MThai    

 

คุณพิชญ์ โพธารามิก ประธานกรรมการ กล่าวเสริมว่า ในช่วงหลังน้ี MThai ได้ทาํ Seeme.MThai ซ่ึงเป็น platform ใหม่

ในรูปแบบ video platform โดยเตรียมที่จะไปแข่งกบั Youtube เน่ืองจากเลง็เหน็ว่า ณ ปัจจุบันผู้ผลิตคอนเทนต์ (content 

provider) ในประเทศไทยหลายรายต้องพ่ึงพา Youtube ซ่ึงตลาดโฆษณา pre-roll ความยาว 15-30 วินาทีก่อนดูวีดีโอ

ค่อนข้างเติบโต โดยปีที่แล้ว Youtube มีรายได้ 1,500 ล้านจากส่วนน้ี เราจึงคิดว่าเราควรใช้คอนเทนต์ที่มีอยู่แล้วหา    

ส่วนแบ่งทางการตลาดอื่นๆ ดังน้ัน ในอนาคตทั้งซีร่ีส์ ภาพยนตร์ และคอนเทนต์อื่นๆในเครือ Mono Group จะอยู่บน 

platform น้ี ดังน้ัน แนวคิดที่จะพัฒนา Mthai จะทําให้สามารถหารายได้จากคอนเทนต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ขณะเดียวกนัเราจะมีคู่ค้า อื่นๆซ่ึงกาํลังคุยกนัอยู่ และสดุท้ายทุกฝ่ายจะได้รับประโยชน์ในลักษณะต่างตอบแทนกนัและกนั  

 

คุณกรกฎ จัสติน ธาดาธาํรงเวช  ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามถึง ธุรกิจให้บริการมือถือที่ทาํ joint venture ที่ประเทศจีน 

ตอนน้ีมีแนวโน้มเป็นอย่างไร 

 

คุณซัง โด ลี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้คาํตอบผู้ถอืหุ้นว่า ตลาดจีนน้ันถือว่าเป็นตลาดที่ใหญ่และมีศักยภาพที่สงูสาํหรับ

ธุรกจิให้บริการมือถอื แต่เน่ืองจากธุรกจิน้ีที่ประเทศจีนเป็นธุรกจิที่อยู่ในการควบคุมดูแลค่อนข้างสงูโดยรัฐบาล จึงมีความ

ยุ่งยากในเร่ืองเง่ือนไขและกฎระเบียบค่อนข้างมาก ซ่ึงเป็นจุดหน่ึงที่เรายังติดขัดอยู่แต่อย่างไรกต็าม การลงทุนน้ีเป็นการ

ลงทุนแบบ joint venture และเราไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่สาํหรับความเสี่ยงในการลงทุนในคร้ังน้ี เราได้มีการควบคุมและ

เตรียมการสาํรองงบไว้ล่วงหน้าแล้ว โดยได้สาํรองไว้ที่ราว 20-30 ล้านบาท ซ่ึงความเสี่ยงในการลงทุนคร้ังน้ีถือว่าอยู่ใน

ระดับที่สามารถรับมือได้ และไม่ได้เป็นการใช้เงินลงทุนที่สงูมาก 

 

คุณกรกฎ จัสติน ธาดาธาํรงเวช  ผู้ถอืหุ้นรายย่อย สอบถามเร่ืองภาพยนตร์ที่ทางบริษัทผลิตเองเร่ือง โอเวอร์ไซส ์ทลายพุง 

ทางบริษัทได้มีการจัดหาสปอนเซอร์เพ่ือชดเชยต้นทุนในการผลิตไว้ด้วยหรือไม่ 

 

คุณพิชญ์ โพธารามิก ประธานกรรมการ ได้ให้คําตอบว่า ภาพยนตร์เร่ือง โอเวอร์ไซส์ ทลายพุง ถือเป็นเร่ืองแรกของ     

คุณวิสูตร พูลวรลักษณ์ รายได้น้ันอาจจะไม่เข้าเป้าเท่าที่ต้องการ โดยทาํรายได้ที่ 15 ล้านบาท จากที่ตั้งเป้าไว้ที่ 50-60 

ล้านบาท สาํหรับสาเหตุน้ันมีด้วยกันหลายสาเหตุ ซ่ึงทีมงานได้มีการพิจารณาและเห็นปัญหาแล้ว ซ่ึงมีเร่ืองการที่ยังไม่

พร้อมในเร่ืองทีมงาน เร่ืองของแบรนดิ้ งต่างๆ และอาจจะยังไม่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เสียทีเดียว  แต่ด้วย

ประสบการณ์ของคุณวิสูตร ซ่ึงเป็นผู้มีประสบการณ์ในการผลิตภาพยนตร์ไทยจากที่ผ่านมา หากหลายๆ อย่างมีความ

พร้อมมากขึ้น เช่ือว่าเราจะได้เหน็ผลงานภาพยนตร์ที่มีการพัฒนาเพ่ิมขึ้นไปเร่ือยๆ ในส่วนของสปอนเซอร์น้ันเราไม่ได้มี

สปอนเซอร์ตั้งแต่แรก แต่ภาพยนตร์ของโมโนเองสดุท้ายกจ็ะมาฉายต่อที่ช่องทวีีดิจิตอล ซ่ึงภาพยนตร์ที่เป็นที่ช่ืนชอบกจ็ะ

ได้ rating ของรายการที่ 1-3 ซ่ึงหมายความว่าจะสามารถทาํรายได้ได้ที่ 1.5-2 ล้านบาท ต่อการฉายหน่ึงคร้ัง และจาก

ข้อมูลที่เราพบว่าภาพยนตร์ที่เป็นที่ช่ืนชอบน้ันแม้เรานาํกลับมาฉายใหม่ในปีถัดไป rating กไ็ม่ได้ตก  ดังน้ันภาพยนตร์

ของโมโนเองซ่ึงไม่ได้มีเง่ือนไขการหมดอายุของสิทธิ์ จะทาํให้เราสามารถหารายได้ให้กับตัวภาพยนตร์น้ีเพ่ิม ได้อีกต่อไป
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ในอนาคต นอกเหนือจากรายได้ที่ได้จากโรงภาพยนตร์  นอกจากน้ันเรายังมีช่องทางในการหารายได้อื่นๆ อีกเช่น 

MThai.com หรือ Monomaxxx อกีด้วย 

 

คุณบุษกร งามพสุธาดล ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า คอนเทนต์ของเราและคอนเทนต์ที่ ซ้ือมาในปัจจุบันมีสัดส่วน

ประมาณเท่าใด และในอนาคต 3-5 ปีข้างหน้าสดัส่วนคอนเทนต์จะเพ่ิมเป็นเท่าใด 

 

คุณพิชญ์ โพธารามิก ตอบคาํถามว่า เรามีค่าใช้จ่ายด้านคอนเทนต์โดยเฉล่ียปีละประมาณ 1,000 ล้านบาท ร้อยละ 80 

เป็นคอนเทนต์ที่ซ้ือมา และภาพยนตร์ของโมโน ฟิล์ม ส่วนอีกร้อยละ 20 เป็นละครต่างๆที่เราผลิตเอง ซ่ึงในปัจจุบันเรา

ยังคงอยู่ที่สดัส่วนน้ี และจะรักษาระดับตัวเลขน้ีไปเร่ือยๆ หากรายได้เติบโตข้ึนผลตอบแทนกจ็ะดีขึ้น เน่ืองจากต้นทุนคงที่ 

(fix cost) ของเราจบแล้ว คอนเทนต์ของเราไม่เติบโตมากกว่าน้ี เราทาํสัญญาซ้ือภาพยนตร์ในลักษณะ output deal ได้ดี 

ทาํให้เราได้คอนเทนต์มากขึ้นแต่ใช้เงินน้อยลงกว่าที่ควรจะเป็น   

 

ไม่มีผู้ถือหุ้นถามข้อสงสัยใดๆ เพ่ิมเติมอีกประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การรายงานผลการดําเนินงานเป็นการ

รายงานเพ่ือทราบ ไม่มีการลงมติ 
 

ที่ประชุมรับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 ตามที่รายงาน 

 
วาระที่ 3 พจิารณาอนุมติังบการเงิน และรายงานผูส้อบบญัชีประจําปี ส้ินสุด ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ของบริษัทฯ และรายงานผู้สอบบัญชี  ประจาํปีสิ้ นสุด ณ วันที่        

31 ธันวาคม 2559 ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว ซ่ึงงบการเงินดังกล่าวได้

ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทแล้ว มีรายละเอยีดปรากฎในงบการเงิน 

และรายงานผู้สอบบัญชี ประจาํปีสิ้ นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และสิ่งที่ส่งมาด้วย 3  ของ

หนังสอืเชิญประชุม 

 

และประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอยีดของวาระน้ี 
 

 

ไม่มีผู้ถอืหุ้นซักถามข้อสงสยัใดๆ เพ่ิมเติมอกี ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ 

 

มติของที่ประชมุ 

ที่ประชุมผู้ถอืหุ้นพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจาํปี  สิ้นสดุ ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2559 

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน 

มติที่ประชุมเป็นดงัน้ี 

 

มติ 
จํานวนเสียง 

(1 หุน้ = 1 เสียง) 

รอ้ยละของจํานวนหุน้ทั้งหมดของผูถ้อืหุน้ 

ที่เขา้ร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ด้วย 2,594,653,825 100.0000 

2. ไม่เหน็ด้วย                     0     0.0000 

3. งดออกเสยีง                     0 - 

4. บัตรเสยี                     0 - 

รวม 262 ราย 2,594,653,825 - 
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วาระที่ 4 พจิารณาอนุมติัการจดัสรรเงินกําไรเป็นทุนสํารองตามกฎหมาย และเรื่องเงินปันผลประจําปี 2559 

เลขานุการบริษัทฯ  แจ้งว่าตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 45. ซ่ึงกาํหนดให้ “บริษัทต้องจัดสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไว้

เป็นทุนสาํรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกาํไรสุทธิประจําปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่า        

ทุนสาํรองน้ีจะมีจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสบิ (10) ของทุนจดทะเบียน” และคณะกรรมการมีนโยบายที่จะเสนอที่ประชุม

ผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นทั่วไป ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกาํไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ตาม    

งบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละปี   ทั้งน้ี การจ่ายเงินปันผลในแต่ละคราวคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงิน   

ปันผลโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น การดํารงเงินไว้เพ่ือลงทุนในอนาคต หรือเพ่ือจ่ายชําระคืน       

เงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ 

 

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่าสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรสุทธิเป็น         

ทุนสาํรองตามกฏหมาย และจ่ายเงินปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2559 มีรายละเอยีดดังน้ี 

 1. อนุมัติให้จัดสรรกาํไรเป็นเงินสาํรองตามกฎหมาย เพ่ิมอีกเป็นจาํนวนเงินเท่ากับ 570,000.00 บาท  

ซ่ึงเม่ือรวมกับทุนสาํรองตามกฎหมายที่มีอยู่เดิมจาํนวน 49,279,999.75 บาท คิดเป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย

ทั้งสิ้ นจาํนวน 49,849,999.75 (ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เท่ากับ 498,499,997.50 บาท) เพ่ือให้ทุนสาํรอง

ตามกฎหมายของบริษัทฯ มีจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ(10) ของทุนจดทะเบียนซ่ึงเป็นไปตามพระราชบัญญัติ

บริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 45.  เพ่ือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

ต่อไป 

 

 2.  อนุมัติจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2559 จากผลการดาํเนินงานประจาํปี 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของ

บริษัทฯ ทั้งหมดจาํนวน 3,343,935,537 หุ้น โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตรา หุ้นละ 0.03 บาท  เป็นเงิน

ทั้งสิ้ น 100,318,066.11 บาท ซึ่งเป็นเงินปันผลที่จ่ายจากผลการดําเนินงานประจาํปี 2559 (จากงบการเงิน

เฉพาะกิจการ) ที่มีกาํไรสุทธิทั้งสิ้ น 259,484,207.31 บาท คิดเป็นอัตราเงินปันผลต่อกาํไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 

38.66 โดยคงเหลือเงินสดไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียนต่อไป    

    

 

บริษัทฯ กาํหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (วัน Record Date) ในวันพุธที่ 8 มีนาคม 2560 และให้รวบรวม

รายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพ่ือ

สิทธิในการรับเงินปันผล ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2560 และมีกําหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 25 

พฤษภาคม 2560 ทั้งน้ี การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทฯ ยังมีความไม่แน่นอน เน่ืองจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุม

สามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2560 ซ่ึงจัดขึ้นในวันพุธที่ 26 เมษายน 2560 

 

ทั้งน้ี  เงินปันผลประจาํปี 2559  จาํนวน  0.03 บาทต่อหุ้นดังกล่าวข้างต้น  มีรายละเอยีดแยกออกเป็นดังน้ี 

         หุน้ละ           จํานวนเงิน                                 

   

1. จ่ายจากกาํไรสทุธจิากผลการดาํเนินงานประจาํปี 2559  0.003 บาท 10.03 ล้านบาท 

 ซ่ึงเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ทั้งน้ี  

 ผู้ถือหุ้นซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษี 

 จากการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวได้ตามมาตรา 47 ทวิ  
 แห่งประมวลรัษฎากร         



 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. 

-18- 

 

                                                                                หุ้นละ           จํานวนเงนิ 
 

2. จ่ายจากเงินปันผลรับ จากผลประกอบการที่ได้รับ BOI ของ          0.027 บาท         90.29 ล้านบาท 

 บริษัทย่อย  (ไม่ได้รับเครดิตภาษี) 
 

 รวม 0.03 บาท 100.32 ลา้นบาท 

 

สาํหรับรายละเอยีดเปรียบเทยีบการจ่ายเงินปันผลของปี 2558 และ 2559 มีดังต่อไปน้ี 

รายการ 
สําหรบัรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุดวนัที่ (งบการเงินเฉพาะกิจการ) 

31 ธนัวาคม 2559 (ปีที่เสนอ) 31 ธนัวาคม 2558 (งดจ่าย) 

1. กาํไรสทุธ ิ(บาท) 259,484,207.31 บาท 139,643,862.78 บาท 

2. กาํไรสะสม (บาท) 661,903,419.78 บาท 405,436,778.87 บาท 

3. กาํไรต่อหุ้น (บาท) 0.082 บาท 0.045 บาท 

4. จาํนวนหุ้นและเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น  จาํนวนหุ้น 
จ่ายปันผล 

(บาท/หุ้น) 
จาํนวนหุ้น 

จ่ายปันผล 

(บาท/หุ้น) 

    การจ่ายเงินปันผลประจาํปี 3,343,935,537 0.03 - -

5. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท) 0.03 บาทต่อหุ้น - 

6. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท) 100,318,066.11 บาท - 

7. อตัราเงินปันผลจ่ายต่อกาํไรสทุธ ิ ร้อยละ 38.66 - 
 

และประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอยีดของวาระน้ี 

 

คุณฮ้ังใช้ อัคควัสกุล ผู้ถือหุ้นรายย่อย ขอเสนอต่อคณะกรรมการว่า เป็นไปได้ไหมว่าในปีหน้าทางโมโนจะกาํหนดวัน XD 

เพ่ือได้สทิธิ์ปันผล หลังจากมีมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไปแล้วแทนที่การกาํหนด XD ก่อนที่จะผ่านมติจากที่ประชุมผู้ถอืหุ้น 

เช่น อาจจะกาํหนดวัน XD เป็นหลังมติประชุมผู้ถือหุ้นไปแล้ว 3 วัน และคงวันชาํระเงินปันผลเป็นวันเดิม ซ่ึงจะไม่เป็น

การไปลิดรอนให้ผู้ถือหุ้นได้รับเงินปันผลช้าลง  ทั้งน้ี  ทางโมโนกน่็าจะได้ประโยชน์มากข้ึนจากการที่จะมีคนต้องการซ้ือหุ้น

โมโนเพ่ิมขึ้นเพ่ือมารับเงินปันผล และคนที่ต้องการขายกจ็ะได้ขายเพราะราคาอาจจะมีการปรับตัวเพ่ิมขึ้น 

 

ไม่มีผู้ถอืหุ้นซักถามข้อสงสยัใดๆ เพ่ิมเติมอกี ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมต ิ

 

มติของที่ประชมุ 

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจัดสรรเงินกาํไรสทุธเิป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย  และจ่ายเงินปันผลประจาํปี 

2559 ตามรายละเอยีดข้างต้นที่เลขานุการบริษัทฯ แจ้งไว้ทุกประการ  ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม

และออกเสยีงลงคะแนน มีรายละเอยีดการออกเสยีงลงคะแนน มติที่ประชุมเป็นดังน้ี 
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มติ 
จํานวนเสียง

(1 หุน้ = 1 เสียง) 

รอ้ยละของจํานวนหุน้ทั้งหมดของผูถ้อืหุน้ 

ที่เขา้ร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ด้วย 2,588,563,425    99.7652 

2. ไม่เหน็ด้วย        6,093,500     0.2348 

3. งดออกเสยีง                     0 - 

4. บัตรเสยี                     0 - 

รวม 263 ราย 2,594,656,925 - 
 

 
วาระที่ 5 พจิารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทั  และกําหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบญัชีประจําปี 

2560 

เลขานุการบริษัทฯ  แจ้งว่าเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจาํกดั มาตรา 120  ซ่ึงกาํหนดว่า ให้ที่ประชุม     

ผู้ถือหุ้นสามัญประจาํปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาํหนดจาํนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี  และโดยการเสนอตาม

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสาํนักงาน อีวาย จํากัด ตามรายช่ือต่อไปน้ีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 

ประจาํปี 2560 

 

ผู้สอบบัญชีของบริษัท สาํนักงาน อีวาย จาํกัด ดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีบริษัทหลาย

แห่ง  และได้รับการยอมรับจากองค์กรต่างๆ เป็นอย่างดี รวมทั้งมีความเป็นอสิระในการปฏบัิติงาน   

 

นอกจากน้ี ผู้สอบบัญชีตามรายช่ือที่เสนอมาน้ันไม่มีความสมัพันธห์รือส่วนได้เสยีกบับริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถอืหุ้น

รายใหญ่  หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกบับุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด   รวมทั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าวยังสงักดัสาํนักงานสอบบัญชีเดียวกนั

กบัผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ  ยกเว้นบริษัทย่อยในต่างประเทศจะผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่นในแต่

ละประเทศ  โดยคณะกรรมการจะดูแลให้การจัดทาํงบการเงินเสรจ็ได้ทนัตามกาํหนดระยะเวลา 

พร้อมกันน้ี คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  พิจารณาอนุมัติกาํหนดค่าตอบแทนการ

ตรวจสอบบัญชี ประจาํปี 2560 เป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 1,500,000บาท ซ่ึงเพ่ิมขึ้นจากปี 2559 จาํนวน 300,000 บาท 

หรือคิดเป็นการเพ่ิมขึ้ นร้อยละ 25  เน่ืองจากปริมาณงานสอบทาน และงานตรวจสอบของบริษัทฯ เพ่ิมขึ้ น สาํหรับ

ค่าบริการอื่นๆ ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีการรับบริการอื่นจากสาํนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือ

กิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสาํนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด  และเพ่ือประโยชน์สาํหรับผู้ถือหุ้น บริษัทฯ 

ได้จัดส่งประวัติโดยย่อของผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4. หน้าที่ 51 ของหนังสือเชิญ

ประชุม 

 

และประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอยีดของวาระน้ี 

 

 

ช่ือผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 
จาํนวนปีที่เป็น

ผู้สอบของบริษัท 

ระยะเวลาที่ได้รับความ

เหน็ชอบจากสาํนักงานกลต. 

1.นางสาวกรองแก้ว ลิมป์กติติกุล 5874 1 ปี 2558-2563 

2.นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน  3930 3 ปี 2555-2560 

3.นางสาวศิราภรณ ์เอื้ออนันต์กุล 3844 - ปี 2555-2560 
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คุณฮ้ังใช้ อัคควัสกุล  ผู้ถือหุ้นรายย่อย  กล่าวต่อที่ประชุมว่าเน่ืองจาก ปีน้ีทางโมโน มีการปรับขึ้ นค่าตรวจสอบบัญชีถึง 

25% และปีหน้ายังไม่รู้ว่าจะปรับขึ้นอีกเท่าไร  และยังทราบมาว่าบางบริษัทมีค่าสอบบัญชีเพ่ิมขึ้นถึง 35% แต่บางบริษัท

เพ่ิมข้ึน 5%  จึงเป็นที่น่าคิดว่าทาํไมการปรับค่าตรวจสอบบัญชีถึงต่างกันขนาดน้ัน และเหตุผลเดิมๆ ที่ได้รับคือ อ้างว่า

มาตรฐานการตรวจสอบบัญชีเพ่ิมขึ้ น การทาํงานเพ่ิมขึ้ นดังน้ันจึงอยากขอรณรงค์เรียกร้องผ่านทางโมโน พิจารณา

สนับสนุนบริษัทผู้สอบบัญชีของไทย แทนบริษัทผู้สอบบัญชีต่างชาติ  ซ่ึงบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ไทยใช้บริการบริษัท

ผู้สอบบัญชีต่างชาติเป็นส่วนใหญ่ และแนวโน้มบริษัทในตลาดใหม่ๆ กจ็ะใช้บริษัทผู้สอบบัญชีต่างชาติ ด้วยเช่นกันซ่่ึงดู

แล้วบริษัทผู้สอบบัญชีของไทยไม่น่าจะมีโอกาสเกิดได้  ทั้งๆ ที่ทมีงานบริษัทผู้สอบบัญชีต่างชาติ กใ็ช้ทีมงานคนไทยและ

หากบริษัทในตลาดทุนไทยต่างสนับสนุนบริษัทผู้สอบบัญชีของไทย กจ็ะเป็นการทาํประโยชน์เพ่ือชาติ เป็นการสนับสนุน

ช่วยคนไทยด้วยกนั 

 

คุณพรรณี  วรวุฒิจงสถิต  ในนามกรรมการบริษัทและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ข้อมูลว่า สาํหรับการขึ้ นค่า

สอบบัญชีน้ัน เป็นเพราะกลุ่มบริษัทโมโนมีการต้ังบริษัทย่อยเพ่ิมขึ้ นอีก 2 บริษัท ในขณะเดียวกันบริษัทลูกปัจจุบันทีทาํ

ธุรกจิทวีีกมี็รายการต้องตรวจสอบเยอะมากเพราะดาํเนินธุรกจิในแต่ละวันตลอด 24 ช่ัวโมงไม่ใช่แค่เช้าถึงเยน็เท่าน้ัน และ

ในการตรวจสอบนั้นผู้สอบบัญชีกมี็การตรวจสอบอย่างละเอียด ซึงกมี็ผลดีกับโมโน เพราะว่าจะทาํให้ม่ันใจได้ว่า ทั้งการ

บันทึกบัญชี และข้อมูลทุกอย่างจะถูกต้อง ครบถ้วน เช่ือถือได้  ส่วนบริษัทผู้สอบบัญชีของไทยกมี็อยู่เพียงแต่ว่าเราจะ

เลือกใช้บริการหรือไม่  แต่สาํหรับค่าสอบบัญชีของโมโนในปัจจุบันน้ัน ถ้าหากนาํไปเทยีบกบัที่อื่นแล้วกยั็งถอืว่าน้อยกว่าที่

อื่นมากอยู่แล้ว 

 

ไม่มีผู้ถอืหุ้นซักถามข้อสงสยัใดๆ  ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ 

 
มติของที่ประชมุ 

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สาํนักงาน อีวาย จาํกัด ตามรายช่ือข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีของ

บริษัทฯ ประจําปี 2560 และอนุมัติกาํหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจําปี 2560 เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 

1,500,000 บาท ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน มีรายละเอยีดการออกเสยีง

ลงคะแนน มติที่ประชุมเป็นดังน้ี 
 

 

 

มติ 
จํานวนเสียง 

(1 หุน้ = 1 เสียง) 

รอ้ยละของจํานวนหุน้ทั้งหมดของผูถ้อืหุน้ 

ที่เขา้ร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ด้วย            2,596,769,845                           99.9999 

2. ไม่เหน็ด้วย                         2,480                             0.0001 

3. งดออกเสยีง                               0                                - 

4. บัตรเสยี                    0  - 

ราย 266 ราย            2,596,772,325  - 

 

วาระที่ 6 พจิารณาอนุมติัเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ สําหรบัปี 2560 
ก่อนเร่ิมพิจารณาในวาระประธานได้เชิญกรรมการที่หมดวาระทั้ง 3 ท่านออกจากห้องประชุมเลขานุการบริษัทได้แจ้งตาม

ข้อบังคับบริษัท ข้อ  17 กาํหนดให้ “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาํปีทุกคร้ังให้กรรมการออกจากตาํแหน่งหน่ึงในสาม 

(1/3) ของจาํนวนกรรมการในขณะน้ัน ถ้าจาํนวนกรรมการจะแบ่งให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ กใ็ห้ออกโดยจาํนวนที่ใกล้

ที่สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม (1/3) กรรมการซ่ีงพ้นจากตาํแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้าดาํรงตาํแหน่งอีกกไ็ด้ กรรมการที่

ต้องออกจากตาํแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทน้ัน ให้จับสลากกนั ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการ
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คนที่อยู่ในตําแหน่งนานที่สุดน้ันเป็นผู้ออกจากตําแหน่ง” ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน ดังน้ัน จึงมี

กรรมการ 3 ท่านที่ดาํรงตาํแหน่งนานที่สดุเป็นผู้ออกจากตาํแหน่ง โดยกรรมการที่ต้องออกจากตาํแหน่งตามวาระในคร้ังน้ี 

มีดังน้ี  

 1. นางพรรณี วรวุฒิจงสถติ  
 2. นายศิริ เหลืองสวัสดิ์ 

           3. นายปฐมพงศ์ สริชัยรัตน์ (ดาํรงตาํแหน่งแทนอตัราของนายโสรัชย์ อศัวะประภา   จึงมีวาระเหลือ 

                                                           เท่ากบัวาระของนายโสรัชย์ อศัวะประภา) 
 

บุคคลที่ได้รับเสนอช่ือในคร้ังน้ีได้ผ่านกระบวนการกล่ันกรองจากคณะกรรมการบริษัทแล้วรวมถึงการแต่งตั้งกรรมการ 

เพ่ือดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการอิสระ  คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าเป็นบุคคลที่จะเสนอช่ือให้เป็นกรรมการ

อิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ซ่ึงได้พิจารณาตามความเห็นของ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว เหน็สมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออก

ตามวาระกลับเข้าดาํรงตาํแหน่งต่อไปอกีวาระหน่ึง    

 

เน่ืองจากกรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อ

การดาํเนินงานของบริษัทฯ ทั้งน้ีไม่มีผู้ถอืหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ 

 

สาํหรับข้อมูลและประวัติของกรรมการที่ครบกาํหนดออกตามวาระ  และได้รับการเสนอช่ือกลับเข้าดาํรงตาํแหน่งใหม่  

บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว  โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5. หน้าที่ 54 ถึง หน้าที่ 57  ของหนังสือ

เชิญประชุม 

 

และ สาํหรับการออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียง

เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลได้  โดยใช้หลักเกณฑ ์และวิธกีารตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16   

 
และประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอยีดของวาระน้ี 

 

ไม่มีผู้ถอืหุ้นซักถามข้อสงสยัใดๆ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

 

มติของที่ประชมุ 

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ เลือกตั้งกรรมการตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดาํรงตาํแหน่งตามเดิมต่อไปอีกวาระหน่ึง  ด้วย

คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง

กรรมการแต่ละรายโดยมีมติที่ประชุมเป็นดังน้ี 

 

1. นางพรรณ ีวรวุฒิจงสถติ    ตาํแหน่ง กรรมการอสิระ 

      รวม ( 269 ราย)  จาํนวนเสยีงรวมเท่ากบั 2,596,788,325 เสยีง 

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 

จาํนวนหุ้น % จาํนวนหุ้น % จาํนวนหุ้น % จาํนวนหุ้น % 

2,579,877,525 99.3488 16,910,800 0.6512 0 - 0 - 
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2. นายศิริ เหลืองสวัสดิ์  ตาํแหน่ง  กรรมการ 
      รวม ( 269 ราย)  จาํนวนเสยีงรวมเท่ากบั 2,596,788,325  เสยีง 

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 

จาํนวนหุ้น % จาํนวนหุ้น % จาํนวนหุ้น % จาํนวนหุ้น % 

2,596,788,325 100.0000 0 0.0000 0 - 0 - 

 

 

3. นายปฐมพงศ์ สริชัยรัตน์    ตาํแหน่ง  กรรมการ 
      รวม (269  ราย)  จาํนวนเสยีงรวมเท่ากบั 2,596,788,325  เสยีง 

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 

จาํนวนหุ้น % จาํนวนหุ้น % จาํนวนหุ้น % จาํนวนหุ้น % 

2,596,788,325 100.0000 0 0.0000 0 - 0 -

 

 

วาระที่ 7 พจิารณาอนุมติักําหนดค่าตอบแทนกรรมการ สําหรบัปี 2560 
 

เลขานุการบริษัทฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในปี 2559 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกาํหนดค่าตอบแทนตามตําแหน่ง และค่า

บาํเหนจ็ของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัทฯ เป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท และ

สาํหรับปี 2560 น้ี คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและ

คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัทอย่างรอบคอบ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึง

พิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตของผลการดําเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งภาระหน้าที่และความ

รับผิดชอบ เห็นสมควรกาํหนดค่าตอบแทนตามตําแหน่งและค่าบําเหน็จของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ       

ชุดต่างๆ สําหรับปี 2560  เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท ซ่ึงเท่ากับปี 2559 คณะกรรมการบริษัทฯ   

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพ่ือพิจารณาอนุมัติกําหนดค่าตอบแทนและค่าบําเหน็จของคณะกรรมการและ

คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ประจาํปี 2560 เป็นจาํนวนเงินไม่เกนิ 7,000,000 บาท   โดยมีรายละเอยีดดังต่อไปน้ี 

 
 

ตําแหน่ง ค่าตอบแทนกรรมการต่อเดือน(บาท) สําหรบัปี 2560

ประธานกรรมการ 70,000 

รองประธานกรรมการ  50,000 

ผู้ช่วยประธานกรรมการ 30,000 

กรรมการ 20,000 

กรรมการอสิระ 20,000 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 20,000 

กรรมการตรวจสอบ 10,000 

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 10,000 บาท / คร้ังที่ประชุม 

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 10,000 บาท / คร้ังที่ประชุม 

ค่าบาํเหนจ็ของกรรมการ ไม่เกนิ 2 ล้านบาท 

สทิธปิระโยชน์อื่นๆ ไม่มี 
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สาํหรับมติที่ประชุมของวาระอนุมัติกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ จะต้องผ่านการอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนน

เสยีงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจาํนวนเสยีงทั้งหมดของผู้ถอืหุ้นซ่ึงมาประชุม   

 

ไม่มีผู้ถอืหุ้นซักถามข้อสงสยัใดๆ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ 
 

มติของที่ประชมุ 

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกาํหนดค่าตอบแทนตามตาํแหน่ง และค่าบาํเหน็จของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุด

ต่างๆ สาํหรับปี 2560 เป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซ่ึงมา

ประชุม มีรายละเอยีดการออกเสยีงลงคะแนน มติที่ประชุมเป็นดังน้ี 

 

มติ 
จํานวนเสียง 

(1 หุน้ = 1 เสียง) 

รอ้ยละของจํานวนหุน้ทั้งหมดของผูถ้อืหุน้ 

ที่เขา้ร่วมประชมุ 

1. เหน็ด้วย 2,596,995,225                             99.9992 

2. ไม่เหน็ด้วย                    0     0.0000 

3. งดออกเสยีง            20,000           0.0008 

4. บัตรเสยี                    0      0.0000 

รวม 271 ราย 2,597,015,225    100.0000 

 

 

วาระที่ 8 พิ จารณ าอ นุมัติ ให้ลด ทุนจดทะเบี ยนของบ ริษัท  จาก   498 ,499 ,997 .50  บาท  เป็ น 

486,299,997.50 บาท 

 

เลขานุการบริษัทฯ  แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 

12,200,000 บาท  จากทุนจดทะเบียน เดิมจํานวน  498,499,997.50 บาท  เป็น ทุนจดทะเบียนใหม่จํานวน 

486,299,997.50  บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้นาํออกจาํหน่ายจาํนวน 122,000,000 หุ้น ซ่ึงมีมูลค่าที่

ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เน่ืองจากเป็นหุ้นคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนแบบมอบอาํนาจทั่วไป (General 

Mandate) ที่อนุมัติให้ออกและเสนอขายในการประชุมสามัญประจาํปี 2559 และจะสิ้นสุดอายุการจัดสรรในการประชุม

สามัญประจาํปี 2560 

 

ไม่มีผู้ถอืหุ้นซักถามข้อสงสยัใดๆ   ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ 
  

มติของที่ประชมุ 

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาํนวน 12,200,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 

498,499,997.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน 486,299,997.50 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้   

นาํออกจาํหน่ายจาํนวน 122,000,000 หุ้น ซ่ึงมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 

ของจาํนวนเสยีงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิธอิอกเสยีงลงคะแนน มีรายละเอยีดการออกเสยีงลงคะแนน มติ

ที่ประชุมเป็นดังน้ี 

 

 

 

 



 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. 

-24- 

 

 

มติ 
จํานวนเสียง 

(1 หุน้ = 1 เสียง) 

รอ้ยละของจํานวนหุน้ทั้งหมดของผูถ้อืหุน้ 

ที่เขา้ร่วมประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ด้วย 2,597,415,225    100.0000 

2. ไม่เหน็ด้วย                    0               0.0000 

3. งดออกเสยีง                    0             0.0000 

4. บัตรเสยี                    0       0.0000 

รวม 272 ราย 2,597,415,225    100.0000 

 

วาระที่ 9 พจิารณาอนุมติัการแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษทัฯ  ขอ้ 4     เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจด

ทะเบยีน 

 

เลขานุการบริษัทฯ  แจ้งต่อที่ประชุมว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของ

บริษัทฯ ข้อ 4 เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทุนจดทะเบียน เป็นดังน้ี 

 
“ ข้อ 4.  ทุนจดทะเบียน จาํนวน 486,299,997.50 บาท (สี่ร้อยแปดสบิหกล้านสองแสนเก้าหม่ืนเก้า

    พันเก้าร้อยเก้าสบิเจด็บาทห้าสบิสตางค์) 

 แบ่งออกเป็น                  4,862,999,975  หุ้น  (สี่พันแปดร้อยหกสบิสองล้านเก้าแสนเก้า

    หม่ืนเก้าพันเก้าร้อยเจด็สบิห้าหุ้น) 

  มูลค่าหุ้นละ              0.10  บาท (สบิสตางค์)  

 โดยแยกออกเป็น     

  หุ้นสามัญ    4,862,999,975  หุ้น (สี่พันแปดร้อยหกสบิสองล้านเก้าแสนเก้า

      หม่ืนเก้าพันเก้าร้อยเจด็สบิห้าหุ้น)  

  หุ้นบุริมสทิธ ิ                    -หุ้น ” 

 
 ทั้งน้ี    มอบอํานาจให้กรรมการผู้มีอํานาจลงนามของบริษัท  และ/หรือ บุคคลที่กรรมการผู้มีอํานาจของบริษัท  

มอบหมายเป็นผู้มีอาํนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสอืบริคณห์สนธทิี่กรมพัฒนาธุรกจิการค้า กระทรวงพาณชิย์ มีอาํนาจ

แก้ไขและเพ่ิมเติมถ้อยคาํ หรือดาํเนินการใดๆ เพ่ือให้เป็นไปตามคาํสั่งของนายทะเบียน 

สาํหรับมติที่ประชุมของวาระอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ  ข้อ 4  เพ่ือให้สอดคล้องกับการลดทุน     

จดทะเบียนจะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซ่ึงมาประชุม

และมีสทิธอิอกเสยีงลงคะแนน   

 

ไม่มีผู้ถอืหุ้นซักถามข้อสงสยัใดๆ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ 
 

 

มติของที่ประชมุ 

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขหนังสอืบริคณห์สนธขิองบริษัทฯ  ข้อ 4 เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทุนจดทะเบียน และ

การมอบอาํนาจให้กรรมการผู้มีอาํนาจลงนามของบริษัท  และ/หรือ บุคคลที่กรรมการผู้มีอาํนาจของบริษัท  มอบหมาย

เป็นผู้มีอาํนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  กระทรวงพาณิชย์ มีอาํนาจแก้ไข

และเพ่ิมเติมถ้อยคาํ หรือดาํเนินการใดๆ เพ่ือให้เป็นไปตามคาํสั่งของนายทะเบียน  ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 
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ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธอิอกเสยีงลงคะแนน   มีรายละเอยีดการออกเสียงลงคะแนน   

มติที่ประชุมเป็นดังน้ี    
 

มติ 
จํานวนเสียง 

(1 หุน้ = 1 เสียง) 

รอ้ยละของจํานวนหุน้ทั้งหมดของผูถ้อืหุน้ 

ที่เขา้ร่วมประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ด้วย 2,597,415,225                              100.0000 

2. ไม่เหน็ด้วย                    0             0.0000 

3. งดออกเสยีง                    0           0.0000 

4. บัตรเสยี                    0     0.0000 

รวม 272 ราย 2,597,415,225 100.0000 

 

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติ ให้เพิ่ม ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ  จาก  486 ,299 ,997.50  บาท  เป็น 

519,699,997.50 บาท   
 

เลขานุการบริษัทฯ  แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนอีกจาํนวน 33,400,000 

บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจํานวน 334,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 

486,299,997.50 บาท  เป็นทุนจดทะเบียนจํานวน 519,699,997.50 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ  จํานวน 

5,196,999,975 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพ่ือเพ่ิมทุนการจดทะเบียนของบริษัทฯ  แบบมอบอาํนาจทั่วไป 

(General Mandate)  โดยมีรายละเอยีดดงัน้ี 

 

วตัถุประสงคข์องการเพิม่ทุน และการใชเ้งินทุนในส่วนที่เพิม่  

เพ่ือให้บริษัท มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอในการดาํเนินธุรกิจปกติและขยายธุรกิจ ส่งเสริมสภาพคล่อง และมีโครงสร้าง

เงินลงทุนที่เหมาะสมของบริษัท 

     

ทั้งน้ี  ในปี 2560  บริษัท ตั้งงบประมาณในการจัดซ้ือ Content  ประเภทต่างๆ อยู่ที่ประมาณ  600,000,000 บาท ถึง 

800,000,000 บาท  เพ่ือรองรับการเติบโตของช่องทีวีดิจิตอล MONO29 ทีวีดาวเทียม MonoPlus และบริการดูหนัง

ออนไลน์แบบบอกรับสมาชิก Monomaxxx.com โดยไม่มีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะ

การเงินและผลการดาํเนินงานของบริษัท  อนัเน่ืองจากการเพ่ิมทุนและการดาํเนินการตามแผนการใช้เงินดังกล่าว  

 

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าการออกหุ้นเพ่ิมทุนแบบมอบอาํนาจทั่วไป (General Mandate)  ทาํให้บริษัทรักษา

และเพ่ิมสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท โดยสามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอันสั้น  เพ่ือให้มีเงินทุนหมุนเวียน

เพียงพอในการดาํเนินธุรกจิปกติและรองรับการขยายธุรกจิ 

 

ประโยชนที์่บริษทัจะพงึไดร้บัจากการเพิม่ทุน/จดัสรรหุน้เพิม่ทุน 

บริษัท จะสามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอันสั้น และมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอในการดาํเนินธุรกิจปกติ เพ่ือขยาย

ธุรกจิและส่งเสริมสภาพคล่องของบริษัท  
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ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกบัการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแก่บุคคลใน  

วงจํากดั 

คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นการเพ่ิมทุนแบบมอบอาํนาจทั่วไป (General Mandate) คือการเพ่ิมทุนที่ได้รับอนุมัติ

จากผู้ถือหุ้นไว้เป็นการล่วงหน้า   ดังน้ัน  การจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุนให้แก่บุคคลในวงจาํกัดต้องมอบอาํนาจให้คณะกรรมการ

บริษัทพิจารณาออกและจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุนในแต่ละคราวตามความเหมาะสม โดยมีเหตุผลและความจาํเป็นในการเพ่ิมทุน    

เพ่ือเสริมสภาพคล่องให้แก่บริษัทในการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน การเพ่ิมทุนจึงถือได้ว่ามีความคล่องตัวรวดเร็ว               

ในการระดมทุนในแต่ละคราวตามความเหมาะสม ทนัต่อปัจจัยแวดล้อมที่เปล่ียนแปลงอย่างรวดเรว็ 

 

เหตุผลและความจําเป็นในการเพิม่ทุน 

ในการเพ่ิมทุนคร้ังน้ี บริษัทมีวัตถุประสงค์เพ่ือรักษาและเพ่ิมสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท ทั้งน้ี ในปี 2560 บริษัทตั้ง

งบประมาณในการจัดซ้ือ Content  ประเภทต่างๆ อยู่ที่ประมาณ  600,000,000 บาท ถึง 800,000,000 บาท เพ่ือ

รองรับการเติบโตของช่องทวีีดิจิตอล MONO29  ทวีีดาวเทยีม MonoPlus และบริการดูหนังออนไลน์แบบบอกรับสมาชิก 

Monomaxxx.com  และส่งเสริมให้บริษัทสามารถนาํเสนอบริการเพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ครบวงจรยิ่งขึ้น   

ซ่ึงจะเป็นประโยชน์กบับริษัทในระยะยาว 

 

ความเป็นไปไดข้องแผนการใชป้ระโยชนจ์ากการเพิม่ทุน 

บริษัท ได้ศึกษาความคุ้มค่าและความเป็นไปได้จากประโยชน์ที่บริษัท มี Content ที่ครอบคลุมตอบสนองกลุ่มลูกค้าทุกวัย 

เพ่ือรองรับการเติบโตของช่องทีวีดิจิตอล MONO29 ทีวีดาวเทียม MonoPlus และบริการดูหนังออนไลน์แบบบอกรับ

สมาชิก Monomaxxx.com   

 

ความสมเหตุสมผลของการเพิม่ทุน   

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าการออกหุ้นเพ่ิมทุนแบบมอบอาํนาจทั่วไป (General Mandate) น้ัน ทาํให้บริษัท 

รักษาและเพ่ิมสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท  ตามที่บริษัทได้ตั้งงบประมาณในการจัดซ้ือ Content ประเภทต่างๆ อยู่

ที่ประมาณ  600,000,000 บาท ถึง 800,000,000 บาท  เพ่ือรองรับการเติบโตของช่องทีวีดิจิตอล MONO29 ทีวี

ดาวเทียม MonoPlus  และบริการดูหนังออนไลน์แบบบอกรับสมาชิก Monomaxxx.com  ซ่ึงทาํให้บริษัทมีคอนเทนต์   

เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทุกกลุ่มเป้าหมายและครบวงจรย่ิงขึ้น  ซ่ึงจะเป็นประโยชน์กบับริษัทในระยะยาว 

 

ความเหมาะสมของราคาหุน้ที่ออกใหม่ซ่ึงบริษทัจดทะเบียนจะเสนอขายหุน้ใหแ้ก่บุคคลในวงจํากดั และที่มาของการ 

กําหนดราคาเสนอขายดงักล่าว 

ในการกําหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) ให้กับบุคคลในวงจํากัด  

คณะกรรมการบริษัท จะพิจารณากาํหนดราคาเสนอขายโดยเป็นไปเพ่ือประโยชน์สงูสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยบริษัท 

จะปฏบัิติตามหลักเกณฑด์ังน้ี 

 

(1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนให้แก่บุคคลในวงจํากัดน้ีจะไม่เป็นการเสนอขายหุ้นในราคาตํ่ าตามประกาศ

คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (รวมถึงที่มีการแก้ไข

เพ่ิมเติม)  

ราคาเสนอขาย จะใช้ราคาตลาดซ่ึงเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุน ที่ ทจ.72/2558 เร่ือง การอนุญาต

ให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจาํกดั   ทั้งน้ีคณะกรรมการของบริษัทจะกาํหนดราคาเสนอขาย

หุ้นที่ได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในราคาที่ดีที่สุดตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน โดยกาํหนด
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ราคาเสนอขายจะเป็นไปเพ่ือรักษาประโยชน์ที่ดีที่สดุของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม โดยราคาเสนอขายต้องไม่ตํ่ากว่าราคา

ถัวเฉล่ียถ่วงนํ้าหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจด็วันทาํการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้าวันทาํการ

ติดต่อกันก่อนวันกาํหนดราคาเสนอขายหุ้น  ทั้งน้ีคณะกรรมการบริษัทอาจกาํหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดได้แต่ต้อง

ไม่เกนิร้อยละสบิของราคาที่คาํนวณได้ (ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที่ ทจ.72/2558 เร่ืองการอนุญาตให้

บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจาํกัด หมวด 1 ข้อ 8 (1)) โดยในการกาํหนดส่วนลดดังกล่าว

คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาจากสภาวะตลาด ณ ขณะน้ันด้วยและเพ่ือให้การระดมทุนเป็นไปอย่างรวดเรว็  เพ่ือให้

บริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนที่เพียงพอ 

มีผลกระทบแยกเป็นกรณีดงัน้ี 

1.  มีผลกระทบต่อการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) และการลดลงของราคา (Price Dilution) เพียง

ร้อยละ 9.08 และร้อยละ 0.91 ตามลาํดับ สาํหรับกรณีที่ไม่มีการแปลงสิทธิตามใบสาํคัญแสดงสิทธิ และมีการเพ่ิม

ทุนแบบ General Mandate ทั้งจาํนวน       

2.  มีผลกระทบต่อการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) และการลดลงของราคา (Price Dilution) เพียง

ร้อยละ 6.43 และร้อยละ -0.002 ตามลาํดับ สาํหรับกรณีที่มีการแปลงสิทธิตามใบสาํคัญแสดงสิทธิ ครบทั้งจาํนวน 

และมีการเพ่ิมทุนแบบ General Mandate ทั้งจาํนวน 

ซ่ึงคณะกรรมการบริษัท  พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ามีความคุ้มค่าและยังเป็นการรักษาและเพ่ิมสภาพคล่องทางการเงิน

ให้กับบริษัท และมีความเห็นว่าการกาํหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนแบบมอบอาํนาจทั่วไป (General Mandate) 

โดยกาํหนดราคาเสนอขายตามหลักเกณฑข้์างต้นมีความเหมาะสมแล้ว  

 

เหตุผลและความจําเป็นในการเพิม่ทุนแบบมอบอํานาจทัว่ไป (General Mandate) ใหแ้ก่บุคคลในวงจํากดั 

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ามีเหตุผลและความจาํเป็นในการเพ่ิมทุนแบบมอบอาํนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่

บุคคลในวงจาํกัดเน่ืองจากบริษัทพิจารณาแล้วว่าจะทาํให้บริษัทสามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอันสั้น และมีเงินทุน

หมุนเวียนเพียงพอในการดําเนินธุรกิจปกติ รองรับการขยายธุรกิจ และส่งเสริมสภาพคล่องของบริษัท โดยบริษัทมี

หลักเกณฑใ์นการคัดเลือกบุคคลในวงจาํกดัดังน้ี 

1. บุคคลในวงจาํกดัแบบเฉพาะเจาะจงดังกล่าวเป็นผู้มีศักยภาพด้านลงทุน 

2. มีความพร้อมด้านการเงินและมีความประสงค์ของบุคคลในวงจํากัดอย่างชัดเจน  โดยจะไม่มีส่วนร่วมใน   

การบริหารหรืออาํนาจเปล่ียนแปลงใดๆ ของบริษัท 

3. มี คุณ สม บัติ ที่ จะสามารถ ช่วย เห ลือและส นับส นุนการดําเนิ น งานของบ ริษัท ให้ดี ขึ้ น  และสามารถให้ 

คาํแนะนาํในการหาโอกาสลงทุน 

 

ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดข้ึนต่อการประกอบธุรกิจของบริษทั  ตลอดจนฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของ

บริษทั  อนัเนือ่งมาจากการเพิม่ทุนและการดําเนินการตามแผนการใชเ้งินหรือโครงการ 

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าการออกหุ้นเพ่ิมทุนแบบมอบอาํนาจทั่วไป (General Mandate) น้ัน ทาํให้บริษัท 

รักษาและเพ่ิมสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท โดยไม่มีผลกระทบในด้านลบต่อการประกอบธุรกจิของบริษัท ตลอดจน

ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษัท อันเน่ืองจากการเพ่ิมทุนและการดาํเนินการตามแผนการใช้เงินดังกล่าวน้ี   

ทั้งน้ี  ในปี 2560  บริษัทตั้งงบประมาณในการจัดซ้ือ Content  ประเภทต่างๆ อยู่ที่ประมาณ  600,000,000 บาท ถึง 

800,000,000 บาท  เพ่ือรองรับการเติบโตของช่องทีวีดิจิตอล MONO29 ทีวีดาวเทียม MonoPlus และบริการดูหนัง
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ออนไลน์แบบบอกรับสมาชิก Monomaxxx.com  และส่งเสริมให้บริษัท สามารถนําเสนอบริการเพ่ือตอบสนองความ

ต้องการของลูกค้าได้ครบวงจรยิ่งขึ้น  ซ่ึงจะเป็นประโยชน์กบับริษัทในระยะยาว รวมถึงเพ่ือให้บริษัท มีเงินทุนหมุนเวียนที่

พอเพียงในการดาํเนินธุรกจิปกติ โดยที่บริษัทจะสามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอนัสั้นและรวดเรว็ 

ทั้งน้ี งบแสดงฐานะการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ได้แสดงสัดส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากับ 1.28 เท่า และ

เม่ือรวมรายการเพ่ิมทุนจากการเสนอขายหุ้นแล้ว สัดส่วนหน้ีสินต่อทุนของบริษัท  จะลดลงเป็น  1.25  เท่า 

 

คณะกรรมการบริษัท มีความเหน็ว่าการออกหุ้นเพ่ิมทุนแบบมอบอาํนาจทั่วไป (General Mandate) ทาํให้บริษัทรักษาและ

เพ่ิมสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท  โดยสามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอันสั้น เพ่ือให้มีเงินทุนหมุนเวียน

เพียงพอในการดาํเนินธุรกจิปกติเพ่ือขยายธุรกจิ 
 

สาํหรับรายละเอยีดมีข้อมูลปรากฏอยู่ในแบบรายงานการเพ่ิมทุน หรือ F53-4 ซ่ึงบริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว 

โดยมีรายละเอยีดดังปรากฎตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 6. หน้า 58 ถงึ หน้า 66 ของหนังสอืเชิญประชุม 

 

และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท มีอาํนาจพิจารณาเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุนในคราวเดียวกันหรือหลายคราวกไ็ด้ และ

การจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุนให้แก่บุคคลในวงจาํกัด จะไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนชาํระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ     

มีมติให้เพ่ิมทุน รวมถึงการกาํหนดราคาเสนอขาย วัน เวลาเสนอขาย และรายละเอียดเง่ือนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ

จัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุน   
 

ทั้งน้ี  มอบอาํนาจให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีอาํนาจในการพิจารณากาํหนดรายละเอยีด  เง่ือนไข และดาํเนินการใดๆ   

ที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุน  พร้อมทั้งให้อาํนาจในการพิจารณา หรือกาํหนดรายละเอียดอื่นๆ  ที่

เกี่ยวข้องกบัการจัดสรร ลงนามในเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้งดาํเนินการต่างๆ อนัจาํเป็นและสมควรอนัเกี่ยวเน่ือง

กับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนในคร้ังน้ี โดยรวมถึงการขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ต่อสํานักงาน

คณะกรรมการกาํกบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ  การนาํหุ้นสามัญเพ่ิมทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และให้ข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อกระทรวงพาณชิย์ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 

ไม่มีผู้ถอืหุ้นซักถามข้อสงสยัใดๆ   เพ่ิมเติมอกี ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ 
 

โดยในวาระน้ีต้องได้รับคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4  ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิธิออก

เสียงลงคะแนน  โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย เพ่ือพิจารณาเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท เพ่ือรองรับการ

ออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนให้แก่บุคคลในวงจาํกดั ดังน้ี 

 

 

ประเภททุนจดทะเบียน ทุนจดทะเบียน 

(หุ้น) 

ทุนจดทะเบียน 

(บาท) 

มูลค่าหุ้นละ 

(บาท) 

ทุนจดทะเบียนภายหลังการลดทุน (วาระที่ 8) 4,862,999,975 หุ้น 486,299,997.50 บาท 0.10 บาท  

การเพ่ิ ม ทุนแบบมอบอํานาจทั่ วไป  General 

Mandate  (Private Placement) 

334,000,000 หุ้น 33,400,000 บาท 0.10 บาท 

รวมเป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 5,196,999,975 หุ้น 519,699,997.50 บาท 0.10 บาท 

 

 



 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. 

-29- 

 

มติของที่ประชมุ 

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนอีกจํานวน 33,400,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจํานวน 

334,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 486,299,997.50 บาท  เป็นทุนจด

ทะเบียนจาํนวน 519,699,997.50 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จาํนวน 5,196,999,975 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 

0.10 บาท เพ่ือรองรับการเพ่ิมทุนของบริษัทฯ แบบมอบอาํนาจทั่วไป  (General Mandate) จาํนวน 26,500,000 บาท 

แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จาํนวน 265,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า      

3 ใน  4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดการออกเสียง

ลงคะแนน มติที่ประชุมเป็นดังน้ี 

มติ 
จํานวนเสียง 

(1 หุน้ = 1 เสียง) 

รอ้ยละของจํานวนหุน้ทั้งหมดของผูถ้อืหุน้ 

ที่เขา้ร่วมประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ด้วย 2,597,403,005   99.9995 

2. ไม่เหน็ด้วย                  220              0.0000 

3. งดออกเสยีง                     0     0.0000 

4. บัตรเสยี             12,000          0.0005 

รวม 272 ราย 2,597,415,225 100.0000 

 

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมติัการแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ  ขอ้ 4  เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทุน    

จดทะเบยีน 

 

เลขานุการบริษัทฯ  แจ้งต่อที่ประชุมว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของ

บริษัทฯ ข้อ 4  เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน ดังน้ี 

 
   “ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จาํนวน 519,699,997.50  บาท (ห้าร้อยสบิเก้าล้านหกแสนเก้าหม่ืนเก้าพัน

      เก้าร้อยเก้าสบิเจด็บาทห้าสบิสตางค์) 

       แบ่งออกเป็น 5,196,999,975     หุ้น (ห้าพันหน่ึงร้อยเก้าสบิหกล้านเก้าแสนเก้า

      หม่ืนเก้าพันเก้าร้อยเจด็สบิห้าหุ้น)  

  มูลค่าหุ้นละ               0.10     บาท (สบิสตางค์)     
 โดยแยกออกเป็น     

  หุ้นสามัญ   5,196,999,975     หุ้น (ห้าพันหน่ึงร้อยเก้าสบิหกล้านเก้าแสนเก้า

    หม่ืนเก้าพันเก้าร้อยเจด็สบิห้าหุ้น) 

  หุ้นบุริมสทิธ ิ                    -       หุ้น” 

 

ทั้งน้ี   มอบอาํนาจให้กรรมการผู้มีอาํนาจลงนามของบริษัทฯ และ หรือ บุคคลที่กรรมการผู้มีอาํนาจของบริษัทมอบหมาย  

เป็นผู้มีอาํนาจในการจดทะเบียน แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอาํนาจแก้ไข

และเพ่ิมเติมถ้อยคาํ หรือดาํเนินการใดๆ เพ่ือให้เป็นไปตามคาํสั่งของนายทะเบียน 

 
ไม่มีผู้ถอืหุ้นซักถามข้อสงสยัใดๆ   ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ 
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มติของที่ประชมุ 
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสอืบริคณห์สนธขิองบริษัทฯ ข้อ 4 เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน 

และการมอบอํานาจให้กรรมการผู้มีอํานาจลงนามของบริษัท และ/หรือ บุคคลที่กรรมการผู้มีอํานาจของบริษัท  

มอบหมายเป็นผู้มีอํานาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์          

มีอาํนาจแก้ไขและเพ่ิมเติมถ้อยคํา หรือดําเนินการใดๆ เพ่ือให้เป็นไปตามคําสั่งของนายทะเบียน ด้วยคะแนนเสียง        

ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   มีรายละเอียด    

การออกเสยีงลงคะแนน  มติที่ประชุมเป็นดังน้ี 
 

มติ 
จํานวนเสียง 

(1 หุน้ = 1 เสียง) 

รอ้ยละของจํานวนหุน้ทั้งหมดของผูถ้อืหุน้ 

ที่เขา้ร่วมประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ด้วย 2,597,415,005   100.0000 

2. ไม่เหน็ด้วย                 220     0.0000 

3. งดออกเสยีง                    0           0.0000 

4. บัตรเสยี                    0     0.0000 

รวม 272 ราย 2,597,415,225 100.0000 
 

 
 

วาระที่ 12 พิจารณาอนุมติัการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทัว่ไป (General Mandate) จํานวน        

ไม่เกิน 334,000,000 หุ้น ซ่ึงมีมูลค่าที่ตราไวหุ้ ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 9.99 ของทุน      

ชําระแลว้ เพือ่เสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจํากดั 
 

เลขานุการบริษัทฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนแบบ

มอบอาํนาจทั่วไป (General Mandate) จาํนวน 334,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพ่ือเสนอขายให้แก่

บุคคลในวงจาํกดั 

คณะกรรมการบริษัท  มีความเห็นว่าเหตุผลและความจําเป็น สําหรับการเพ่ิมทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General 

Mandate)   ให้แก่บุคคลในวงจํากัดน้ัน จะทําให้บริษัทสามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอันสั้น และมีเงินทุน

หมุนเวียนเพียงพอในการดําเนินธุรกิจปกติ รองรับการขยายธุรกิจ และส่งเสริมสภาพคล่องของบริษัท โดยบริษัทมี

หลักเกณฑใ์นการคัดเลือกบุคคลในวงจาํกดั ดังน้ี 
 

1.  บุคคลในวงจาํกดัแบบเฉพาะเจาะจงดังกล่าวเป็นผู้มีศักยภาพด้านลงทุน 

2.  มีความพร้อมด้านการเงินและความประสงค์ของบุคคลในวงจาํกดัอย่างชัดเจน โดยจะไม่มีส่วนร่วมในการบริหารหรือ

อาํนาจเปล่ียนแปลงใดๆ ของบริษัท 

3.  มีคุณสมบัติที่จะสามารถช่วยเหลือและสนับสนุนการดาํเนินงานของบริษัท ให้ดีขึ้น และสามารถให้คาํแนะนาํในการหา

โอกาสลงทุน 
 

ในการกาํหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนแบบมอบอาํนาจทั่วไปให้กับบุคคลในวงจาํกัด คณะกรรมการบริษัท จะ

พิจารณากาํหนดราคาเสนอขายโดยเป็นไปเพ่ือประโยชน์สงูสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยบริษัทจะปฏบัิติตามหลักเกณฑ์

ดังน้ี 
 

1.  การจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนให้แก่บุคคลในวงจาํกดัน้ีจะไม่เป็นการเสนอขายหุ้นในราคาตํ่าตามประกาศคณะกรรมการ

กาํกบัตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (รวมถงึที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม)  
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2.  ราคาเสนอขาย    จะใช้ราคาตลาด ซ่ึงเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุน ที่ ทจ.72/2558 เร่ือง การ

อนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจาํกัด   ทั้งน้ี  คณะกรรมการของบริษัทจะกาํหนด

ราคาเสนอขายหุ้น   ที่ได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในราคาที่ดีที่สุด  ตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้

ลงทุน  โดยกาํหนดราคาเสนอขายจะเป็นไปเพ่ือรักษาประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม   โดยราคาเสนอ

ขายต้องไม่ตํ่ากว่าราคาถวัเฉล่ียถ่วงนํา้หนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจด็วันทาํการติดต่อกนั   แต่ไม่

เกินสิบห้าวันทาํการติดต่อกันก่อนวันกาํหนดราคาเสนอขายหุ้น    ทั้งน้ี  คณะกรรมการบริษัทอาจกาํหนดราคาเสนอขาย

โดยมีส่วนลดได้แต่ต้องไม่เกินร้อยละสิบของราคาที่คํานวณได้    ตามประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุน ที่ ทจ.

72/2558 เร่ืองการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจาํกดั หมวด 1 ข้อ 8 (1) โดยใน

การกาํหนดส่วนลดดังกล่าวคณะกรรมการบริษัท  จะพิจารณาจากสภาวะตลาด ณ ขณะน้ันด้วย 
 

และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอาํนาจในการพิจารณาและกาํหนดเง่ือนไขและรายละเอยีดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

กับการจัดสรรและการเสนอขายหุ้นดังกล่าว รวมทั้งมีอาํนาจในการลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องและมีอาํนาจ

ดาํเนินการต่างๆ อันจาํเป็นและสมควรอันเกี่ยวเน่ืองกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนน้ี โดยมีรายละเอียดปรากฎในแบบ

รายงานการเพ่ิมทุน (F53-4) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6. หน้าที่ 58 ถงึหน้า 66 ของหนังสอืเชิญประชุม 

 

และประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอยีดของวาระน้ี 

 

คุณฮ้ังใช้ อคัควัสกุล ผู้ถือหุ้นรายย่อย แจ้งต่อที่ประชุมว่า โดยทั่วไป ผมไม่เหน็ด้วยกบัการทาํ General Mandate เพราะว่า

ในอดีตที่ผ่านมา มีผู้ถือหุ้นเจบ็ตัวและเสียประโยชน์จากการที่บริษัทในตลาดออก General Mandate แล้วเป็นผลให้ราคา

หุ้นของบริษัทลดลงเร่ือยๆ  แต่กมี็บางบริษัทในตลาดที่ออก General Mandate แล้วราคาหุ้นเพ่ิมขึ้นเหมือนกนัซ่ึงแบบน้ัน

ถือว่าเป็นแบบดี เพราะผู้ถือหุ้นได้ประโยชน์  ดังน้ันจึง ขอฝากท่านประธาน กรรมอิสระ และคณะกรรมตรวจสอบ โดย

หวังว่าจะคาํนึงถงึประโยชน์ของผู้ถอืหุ้น และไม่ทาํให้สิ่งที่ผู้ถอืหุ้นกงัวลน้ันเกดิขึ้น 

 

คุณพิชญ์ โพธารามิก  ประธานกรรมการ  กล่าวตอบขอบคุณสาํหรับคาํแนะนาํ 
 

 

 

 

 

ไม่มีผู้ถอืหุ้นซักถามข้อสงสยัใดๆ  เพ่ิมเติมอกี ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ 
 

  

มติของที่ประชมุ 

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนแบบมอบอํานาจทั่ วไป  (General Mandate) จํานวน 

334,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพ่ือเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจํากัด และการมอบหมายให้

คณะกรรมการบริษัทฯ  และหรือ  บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เป็นผู้มีอาํนาจในการพิจารณา และกาํหนด

เง่ือนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรร และการเสนอขายหุ้นดังกล่าว รวมทั้งมีอาํนาจในการลงนามใน

เอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องและมีอาํนาจดาํเนินการต่างๆ อนัจาํเป็นและสมควรอนัเกี่ยวเน่ืองกบัการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุน

น้ีด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถอืหุ้นซ่ึงมาประชุม และออกเสยีงลงคะแนน มีรายละเอยีดการออกเสยีงลงคะแนน  มติที่

ประชุมเป็นดังน้ี 
 

 

 

มติ 
จํานวนเสียง 

(1 หุน้ = 1 เสียง) 

รอ้ยละของจํานวนหุน้ทั้งหมดของผูถ้อืหุน้ 

ที่เขา้ร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ด้วย       2,597,395,005                            99.9992 

2. ไม่เหน็ด้วย                       220                                0.0000 

3. งดออกเสยีง                  20,000                                  - 

4. บัตรเสยี                          0                                  - 

รวม 272 ราย       2,597,415,225 - 
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วาระที่ 13 พิจารณาอนุมติัการเปลีย่นแปลงตราของบริษทั รวมทั้งแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทั หมวดที่ 9 บทเพิม่เติม 

ขอ้ 46. ตราของบริษทั 
  

เลขานุการบริษัทฯ  แจ้งต่อที่ประชุมว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการเปล่ียนแปลงตราของบริษัท 

รวมทั้งแก้ไขข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 9 บทเพ่ิมเติม ข้อ 46. ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทบัไว้น้ี 

 

 

 

 

ทั้งน้ี  มอบอํานาจให้กรรมการผู้มีอํานาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่กรรมการผู้มีอํานาจของบริษัทฯ 

มอบหมายเป็นผู้มีอาํนาจในการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอาํนาจ

แก้ไขและเพ่ิมเติมถ้อยคาํ หรือดาํเนินการใดๆ เพ่ือให้เป็นไปตามคาํสั่งของนายทะเบียน   

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยใดๆ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการเปล่ียนแปลงตราของบริษัท รวมทั้ง

แก้ไขข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 9 บทเพ่ิมเติม ข้อ 46. ตราของบริษัท และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ

หรือ  บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เป็นผู้มีอาํนาจในการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจ

การค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอาํนาจแก้ไขและเพ่ิมเติมถ้อยคํา หรือดําเนินการใดๆ เพ่ือให้เป็นไปตามคําสั่งของนาย

ทะเบียน   
   

  

มติของที่ประชมุ 

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการการเปล่ียนแปลงตราของบริษัท รวมทั้งแก้ไขข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 9 บทเพ่ิมเติม 

ข้อ 46. ตราของบริษัท และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ  และหรือ  บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เป็น

ผู้มีอาํนาจในการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอาํนาจแก้ไขและเพ่ิมเติม

ถ้อยคาํ หรือดาํเนินการใดๆ เพ่ือให้เป็นไปตามคาํสั่งของนายทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวน

เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซ่ึงมาประชุมและมีสทิธอิอกเสยีงลงคะแนน มีรายละเอยีดการออกเสยีงลงคะแนน มติที่ประชุม

เป็นดังน้ี 
 

มติ 
จํานวนเสียง 

(1 หุน้ = 1 เสียง) 

รอ้ยละของจํานวนหุน้ทั้งหมดของผูถ้อืหุน้ 

ที่เขา้ร่วมประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ด้วย 2,597,409,225    99.9998 

2. ไม่เหน็ด้วย              6,000              0.0002 

3. งดออกเสยีง                     0           0.0000 

4. บัตรเสยี                     0     0.0000 

รวม 272 ราย      2,597,415,225 100.0000 
 

 

 

 

 



 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. 

-33- 

 

 

วาระที่ 14 พจิารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถา้มี) 

เลขานุการบริษัทให้ข้อมูลต่อที่ประชุมดังน้ี  ในระเบียบวาระที่ 14 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจาํกัด มาตรา 105 

วรรค 2  กาํหนดไว้ว่า “ เม่ือที่ประชุมพิจารณาเสรจ็ตามวรรคหน่ึงแล้ว ผู้ถือหุ้นซ่ึงมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 

ของจาํนวนหุ้นที่จาํหน่ายได้ทั้งหมด  จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเร่ืองอื่นนอกจากที่กาํหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็

ได้ ” ดังน้ัน ถ้าผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะให้ที่ประชุมพิจารณาเร่ืองอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม

จะต้องมีหุ้นนับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า  1,114,645,179  หุ้น   จากจาํนวนหุ้นที่จาํหน่ายแล้วและมีสทิธอิอกเสยีงทั้งหมด

เท่ากบั  3,343,935,537 หุ้น ทั้งน้ี ไม่มีผู้ถอืหุ้นเสนอเร่ืองอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา  

 

ปิดประชุมเวลา 16.02 น. 

 
 

 
ลงช่ือ  ประธานที่ประชุม 

 ( นายพิชญ์ โพธารามิก)  
 

 

 

 

ลงช่ือ  ผู้จดบันทกึการประชุม 

  (นางสาวปิติฤดี  ศิริสมัพันธ)์  

   


