
 

 

บริษทั โมโน เทคโนโลยี จ ำกดั(มหำชน) 

รำยงำนกำรประชมุสำมญัผูถ้อืหุน้ ประจ ำปี 2561 

 

วนั เวลำ และสถำนท่ี 

  

 การประชุมจัดขึ้นเมื่อวันพุธที่  25 เมษายน 2561   เวลา 14.00 นาฬกิา ณ ออดิทอเรียม ชั้น 3  อาคารจัสมิน 

อนิเตอร์เนชั่นแนล เลขที่ 200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ต าบลปากเกรด็ อ าเภอปากเกรด็ จังหวัดนนทบุรี 11120 

 

กรรมกำรท่ีเขำ้ร่วมประชมุ 

1. นายพิชญ์ โพธารามกิ  ประธานกรรมการ 

2. นายนวมนิทร์ ประสพเนตร กรรมการ  ผู้ ช่วยประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร 

   ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่การตลาด 

3. นายซัง โด ลี  กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

4. นายปฐมพงศ ์ สริชัยรัตน์ กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง  

และประธานเจ้าหน้าที่ปฏบิตักิาร 

5. นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์ กรรมการ  กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่การเงินและบญัชี 

6. นายศิริ   เหลืองสวัสดิ์ กรรมการ 

7. นางพรรณ ี  วรวุฒิจงสถติ กรรมการอสิระ  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ 

   กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

8. นายปรีชา                   ลีละศิธร กรรมการอสิระ  กรรมการตรวจสอบ และ  

   ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

9. นายเกรียงศักดิ์  เธยีรนุกุล กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และ 

   กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ผูบ้ริหำร 

1. นายจิรประวัต ิ บุณยะเสน ผู้อ านวยการอาวุโสกลุ่มธรุกจิโมบายอนิเทอร์เนต็ 

2. นางสาวเบญจวรรณ  รักวงษ์ ผู้อ านวยการอาวุโสฝ่ายบริหารส านักงาน และกรรมการบริหาร 

3. นางสาวปิตฤิด ี ศิริสมัพันธ ์ ผู้อ านวยการฝ่ายก ากบัดูแลกจิการ และเลขานุการบริษัท 

4. นางสาวปวีณา  พูนพัฒนสขุ ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน  

 

ผูเ้ขำ้ร่วมประชมุ 

1. นางสาวกรองแก้ว  ลิมป์กติตกุิล  ผู้ตรวจสอบบญัชี  บริษัท ส านักงาน อวีาย จ ากดั 

2. นางนิตยา  เกยีรตเิสรีกุล ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท เสรี มานพ แอนด ์ดอล์ย จ ากดั 
 

 

เร่ิมกำรประชมุ 

นางสาวปิติฤดี ศิริสัมพันธ์ เลขานุการบริษัท กล่าวแนะน าคณะกรรมการ ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการ ทั้งสิ้นจ านวน 9 

ท่าน โดยเข้าร่วมประชุมในวันนี้ ครบทั้ง 9 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด คณะผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบ

บัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย เข้าร่วมประชุม   พร้อมทั้งแจ้งวิธีการประชุมและการออกเสยีงลงคะแนนในการพิจารณา

วาระการประชุมต่างๆ โดยสรุปให้ที่ประชุมทราบ กล่าวคือ เมื่อจะมีการออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาวาระการ

ประชุมต่างๆ ประธาน ที่ประชุมจะสอบถามที่ประชุมว่า มผีู้ถอืหุ้นท่านใดไม่เหน็ด้วย หรืองดออกเสยีงในวาระพิจารณานั้น

หรือไม่ 
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• ถ้าไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นชอบ หรือ  เห็นด้วยตามมติ        

ที่น าเสนอ  

 

• ถ้ามีผู้ ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงขอให้ยกมือขึ้ น  จะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ไปรับบัตร

ลงคะแนน ซึ่งทางบริษัทฯ ได้แจกให้แก่ผู้ถือหุ้นตอนลงทะเบียนแล้ว เพ่ือน ามาท าการประมวลผลด้วยการหัก

คะแนนเสยีงที่ไม่เหน็ด้วย หรือ งดออกเสยีง ออกจากคะแนนเสยีงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและมี

สทิธอิอกเสียงในวาระนั้นๆ  ส าหรับผู้รับมอบฉันทะตามหนังสอืมอบฉันทะแบบ ข. หรือแบบ ค. ที่ผู้ถือหุ้นได้

ระบุความประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนไว้ในหนังสอืมอบฉันทะแล้ว  เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ได้น าคะแนนเสยีง

ที่ผู้ถอืหุ้นระบุไว้ในหนังสอืมอบฉันทะทุกวาระ ไปบนัทกึข้อมูลรอไว้ล่วงหน้าตอนลงทะเบยีนเข้าร่วมประชุมแล้ว  

 

• เมื่อจบการชี้ แจงจากกรรมการในแต่ละวาระการประชุม ประธานฯ จะสอบถามผู้ถือหุ้นและเปิดโอกาสให้

สอบถามข้อมูลใดๆ หากผู้ถอืหุ้นท่านใดมข้ีอสงสยั หรือจะสอบถามข้อมูล สามารถใช้ไมโครโฟนที่ตั้งอยู่ หรือยก

มือขึ้น จะมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ น าไมโครโฟนไปให้ยังที่นั่ง โดยให้ผู้ถือหุ้นแจ้งชื่อ-นามสกุล สถานะเป็นผู้ถอืหุ้น

หรือผู้รับมอบฉันทะ และจ านวนหุ้นที่ถอื  

 

และเมื่อประธานได้แจ้งปิดการรับบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าบัตรลงคะแนน         

ที่ส่งหลังจากนั้นเป็นโมฆะ และไม่น ามานับคะแนนเสยีง   

 

กรณทีี่จะมผีลท าให้การลงคะแนนเสยีงเป็นโมฆะ หรือเรียกว่าบตัรเสยีนั้น  มอีกี 4 กรณ ี ดงันี้  

1. กรณบีตัรลงคะแนนมกีารลงคะแนนไม่ตรงตามวาระที่มกีารลงคะแนน 

2. กรณผีู้ลงคะแนนไม่ท าเคร่ืองหมายใดๆ ในช่องลงคะแนน 

3. กรณีบัตรลงคะแนนท าเครื่องหมายใดๆ ในช่องลงคะแนนมากกว่า 1 ช่อง ยกเว้นกรณีของผู้มอบฉันทะ

เป็นคัสโตเดียนที่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระออกเป็นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย  หรืองดออก

เสยีงมากน้อยเพียงใด  ในแต่ละความเหน็กไ็ด้  

4. กรณบีตัรลงคะแนนช ารดุ  จนไม่สามารถวินิจฉัยได้ว่าผู้ลงคะแนนมคีวามประสงคจ์ะลงคะแนนเช่นใด 

 

นอกจากนี้   เพ่ือไม่ให้เป็นการเสยีเวลา เมื่อประธานแจ้งปิดการรับบัตรลงคะแนนแล้ว ประธานสามารถด าเนินการประชุม

ในเรื่องถัดไปได้ทนัทใีนระหว่างรอการนับคะแนน และเมื่อนับคะแนนเสรจ็ กจ็ะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบ 

โดยนางสาวรุ่งทวิา จารรุัตนาภรณ ์จะเป็นผู้รายงานแจ้งผลสรปุการออกเสยีงลงคะแนนในแต่ละวาระ   

 

การออกเสียงลงคะแนนให้ถือหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง การออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ ให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการตาม

ข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 16  ซึ่งระบุว่า ให้ที่ประชุมผู้ถอืหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑแ์ละวิธกีารดงัต่อไปนี้   

 

(1) ผู้ถอืหุ้นคนหนึ่ง  มคีะแนนเสยีงเท่ากบั   1 หุ้นต่อ 1 เสยีง 

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม ข้อ (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็น

กรรมการกไ็ด้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใดมากน้อย

เพียงใดไม่ได้  

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสยีงสงูสดุตามล าดบัลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่จะ

พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากัน

เกนิจ านวนกรรมการ ที่จะพึงมหีรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสยีงชี้ขาด 
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โดยก่อนการประชุมนี้  บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งค าถามล่วงหน้า มายังบริษัทฯ ก่อนวันประชุม ได้ทาง

เวบ็ไซด ์ www.mono.co.th  หมวดนักลงทุนสมัพันธ ์ตั้งแต่วันที่ 29 กนัยายน 2560 ถงึวันที่ 31 ธนัวาคม 2560 ปรากฎ

ว่าไม่มีผู้ถือหุ้นส่งค าถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ก่อนวันประชุม ซึ่งเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561 บริษัทฯ ได้แจ้งผลให้

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผู้ถอืหุ้นรับทราบแล้ว   

 

จากนั้นนายพิชญ์  โพธารามกิ ประธานกรรมการ ซึ่งเป็นประธานในที่ประชุม  แถลงว่ามผีู้ถอืหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

จ านวน 82 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 2,346,689,101 หุ้น และผู้ รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมจ านวน 460 ราย นับ

จ านวนหุ้นได้ 449,367,567 หุ้น รวมจ านวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุม

ทั้งสิ้ นจ านวน 542 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 2,796,056,668 หุ้น จากจ านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดจ านวน 7,563 ราย  นับ

จ านวนหุ้นที่จ าหน่ายแล้วและมสีทิธอิอกเสยีงทั้งหมด  3,390,746,672 หุ้น  คดิเป็นร้อยละ 82.4614 ของจ านวนหุ้นที่

จ าหน่ายแล้วและมีสทิธอิอกเสยีงทั้งหมดของบริษัทฯ   ดังนั้น  จ านวนหุ้นที่เข้าประชุมวันนี้   จึงครบเป็นองค์ประชุมตาม

ข้อบงัคับของบริษัทฯ ข้อ  33 ประธานฯ จึงกล่าวเปิดประชุม จากนั้น ประธานฯ ได้ขอให้  ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่

เข้าร่วมประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงในการประชุมจ านวน 2 ท่าน ท าหน้าที่เป็นพยานในการนับคะแนนในการประชุมคร้ังนี้  

ซึ่งตวัแทน ผู้ถอืหุ้นที่อาสารับหน้าที่ดงักล่าวได้แก่ นางสาวพรพิมล ภักดกีอบกุล และ นายนิตพิล  ช่วยนะ ผู้รับมอบฉันทะ

จากผู้ถือหุ้นรายย่อย  ต่อจากนั้นประธานฯ จึงด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่ก  าหนดไว้ในหนังสือนัด

ประชุมดงัต่อไปนี้  

 

วำระท่ี 1 พิจำรณำรบัรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถ้ือหุน้ ประจ ำปี 2560 ซ่ึงประชุมเมื่อวนัท่ี 26 เมษำยน 

2560 

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดส่งส าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560  ซึ่งประชุมเมื่อ

วันที่ 26 เมษายน 2560 ให้กบัผู้ถอืหุ้นพร้อมหนังสอืเชิญประชุมในคร้ังนี้แล้ว  

 

ไม่มผู้ีถอืหุ้นซักถามข้อสงสยัใดๆ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมต ิ
 

มติของท่ีประชมุ 

ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560  ซึ่งประชุมเมื่อวันที่          

26 เมษายน 2560 ด้วยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉันทข์องผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน  มติที่ประชุมเป็น

ดงันี้  

 

มติ 
จ ำนวนเสียง 

(1 หุน้ = 1 เสียง) 

รอ้ยละของจ ำนวนหุน้ทั้งหมดของผูถ้อืหุน้ 

ท่ีเขำ้ร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ด้วย 2,796,199,168 100.0000 

2. ไม่เหน็ด้วย                     0     0.0000 

3. งดออกเสยีง                     0 0.0000 

4. บตัรเสยี                     0 0.0000 

รวม 546 ราย 2,796,199,168 100.0000 

 

 

 

 

http://www.mono.co.th/
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วำระท่ี 2 รบัทรำบรำยงำนประจ ำปีของคณะกรรมกำรบริษทัเกี่ยวกบัผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ ในรอบปี 2560 

ประธานฯ แจ้งว่า รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 ปรากฎอยู่ในรายงานประจ าปี 2560 ตามสิ่งที่

ส่งมาด้วย 2 และสิ่งที่ส่งมาด้วย 3  ที่ได้จัดส่งให้กบัผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสอืเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว โดยที่คณะกรรมการ

ได้พิจารณาผลการด าเนินงานดังกล่าวแล้ว เห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงขอน าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพ่ือ

รับทราบ  

 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายซัง โด ลี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานถึงนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี และ

นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ของบริษัทปีที่ผ่านมา ดงันี้  

 

กลุ่มบริษัทโมโน ให้ความส าคัญอย่างยิ่งในการด าเนินธรุกจิอย่างมคีุณธรรมและยึดมั่นในความรับผดิชอบต่อผู้มีส่วนได้เสยี

ทุกฝ่ายมาโดยตลอด  ภายใต้หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ดังเห็นได้จากผลการประเมินก ากับดูแลกิจการที่ดีประจ าปี 

2560 อยู่ในระดบั “ดเีลิศ” (Excellent) ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ( IOD ) ติดต่อกนัเป็นปีที่ 3

และในฐานะที่บริษัทฯ ได้รับประกาศนียบัตรรับรองฐานะสมาชิกในโครงการ “แนวร่วมปฏบิัตขิองภาคเอกชนไทยในการ

ต่อต้านทุจริต”  ตั้งแต่ปี 2559 บริษัทฯ ได้ประกาศให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนในบริษัทยึดมั่นความ

โปร่งใสและต่อต้านการกระท าอนัเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรปูแบบ  และให้ถอืนโยบายนี้ เป็นส่วนหนึ่งในการท างานนับ

แต่นั้นมา ดงัปรากฎตามข้อมูลที่ได้เปิดเผยในรายงานประจ าปี 2560 

 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงินและบญัชี  รายงานฐานะการเงินและผล

การด าเนินงานของบริษัทฯ   ในรอบปี 2560 ให้ผู้ถอืหุ้นรับทราบดงันี้  

 
1. สนิทรัพย์รวมทั้งสิ้น 5,737 ล้านบาท โดยมีสินทรัพย์หมุนเวียน 754 ล้านบาท ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ กับ 

สนิทรัพย์ไม่มีตวัตน 3,019 ล้านบาท และสนิทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 1,964 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเปรียบเทยีบกับปี 

2559 สนิทรัพย์รวมเพ่ิมขึ้น 345 ล้านบาท หรือ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 6 โดยมีอาคาร ตลอดจนสนิทรัพย์ไม่มีตัวตน

เพ่ิมขึ้น 290 ล้านบาท (ภาพยนตร์ เพ่ิมขึ้น 143 ล้านบาท คลิปเพ่ิมขึ้น 100 ล้านบาท และซีรีส์เพ่ิมขึ้น 85 

ล้านบาท) ส่วนเงินสด และเงินฝากธนาคารเพ่ิมขึ้น 43 ล้านบาท  

 

2. หนี้ สนิรวมทั้งสิ้น 2,997 ล้านบาท โดยมีหนี้ สนิหมุนเวียน 802 ล้านบาท และหนี้ สนิไม่หมุนเวียน 2,195 ล้าน

บาท ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 หนี้ สินรวมลดลง 29 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 1  เนื่องจากเงินกู้ยืม

ระยะยาวที่เพ่ิมขึ้น 129 ล้านบาท (ธนาคารกรุงเทพ เพ่ิมขึ้น 159 ล้านบาท และธนาคารออมสนิลดลง 30 ล้าน

บาท) ในขณะที่มกีารช าระหนี้ ต้นทุนใบอนุญาตทวีีดจิิตอลไป 168 ล้านบาท 

 

3. ส่วนของผู้ถอืหุ้น 2,739 ล้านบาท  ซึ่งเมื่อเปรียบเทยีบกบัปี 2559 ส่วนของผู้ถอืหุ้นเพ่ิมขึ้น 373 ล้านบาท หรือ

เพ่ิมขึ้นร้อยละ 16 ซึ่งในระหว่างปี 2560 มผีลก าไรสทุธ ิจ านวน 58 ล้านบาท ในขณะที่มกีารเพ่ิมทุน 524 ล้าน

บาท (จากการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate)ให้แก่บุคคลในวงจ ากดั 408 

ล้านบาท และการใช้สทิธแิปลงสภาพใบส าคญัแสดงสทิธิท่ีจะซื้อหุ้นสามญัของบริษัทฯ คร้ังที่ 1 (MONO-W1) 
116 ล้านบาท) และมกีารจ่ายเงินปันผล 202 ล้านบาท 
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4. รายได้รวมของปี 2560 เป็นเงิน 2,576 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 463 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 22 ซึ่งรายได้หลัก

ที่เพ่ิมขึ้นมาจากรายได้ค่าโฆษณาทวีี (รายได้โฆษณาทวีี เพ่ิมขึ้น 557 ล้านบาท รายได้จากธรุกจิสมัครรับข้อมูล 

ข่าวสารและบันเทิง ลดลง 169 ล้านบาท รายได้โฆษณาออนไลน์เพ่ิมขึ้น 4 ล้านบาท รายได้ธุรกิจภาพยนตร์ 

เพ่ิมขึ้น 22 ล้านบาท รายได้จากสปอนเซอร์ชิป เพ่ิมขึ้น 43 ล้านบาท) 

 

5. ก าไรจากการด าเนินงานก่อนรายจ่ายทางการเงิน ภาษีเงินได้นิติบุคคล ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจ าหน่าย หรือที่

เรียกกันว่า (EBITDA) ในปี 2560 เป็นเงิน 1,207 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 369 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 44   

และก าไรสุทธิของปี 2560 เป็นเงิน 58 ล้านบาท ก าไรเพ่ิมขึ้น 308 ล้านบาท หรือก าไรเพ่ิมขึ้นร้อยละ 123 

สาเหตหุลักที่ท าให้ผลก าไรเพ่ิมขึ้นจากปีก่อนเนื่องจากในปี 2560 บริษัทมรีายได้ค่าโฆษณาทวีี 

เหตกุารณส์ าคญัในปี 2560 

เดอืน กุมภาพันธ ์

จัดตั้งบริษัทย่อย 2 บริษัท โดยบริษัท โมโน เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน)  ถอืหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 100 ดงันี้   

1. บริษัท โมโน เพลย์ จ ากดั ด าเนินธรุกจิผลิตและบริการที่ให้ความบนัเทงิเกี่ยวกบัเกมออนไลน์  

2. บริษัท โมโน แอสโทร จ ากดั ด าเนนิธรุกจิด้านผลิตคอนเทนต ์ให้บริการข้อมูลสาระความรู้ ด้านโหราศาสตร์

และทกัษะเพ่ือส่งเสริมชีวิต การลงทุน รวมทั้งให้ค าปรึกษาด้านฮวงจุ้ย 

 

เดอืน มนีาคม         

บริษัท โมโน แอสโทร จ ากัด (Mono Astro) ขยายตลาดด้วยการเปิดให้บริการแอพพลิเคชั่น Neptune ใน

รปูแบบการดูดวงออนไลน์ที่สะดวก ใช้งานง่าย รองรับทั้งระบบ iOS และ Android เพ่ือตอบสนองความต้องการ

ของลูกค้าโดยมนีักพยากรณห์ลากหลายมากกว่า 100 ท่าน 
 

เดอืน เมษายน  

บริษัท โมโน สปอร์ต เอน็เตอร์เทนเมนท์ จ ากัด ธนาคารออมสิน การกีฬาแห่งประ เทศไทย และสมาคม

บาสเกตบอลอาชีพไทย ร่วมกนัแถลงจัดการแข่งขันกฬีาบาสเกตบอลระดับอาชีพ “ธนาคารออมสนิ ไทยแลนด ์

บาสเกตบอล ลีก 2017” (GSB TBL 2017) ซึ่งเป็นปีที่ 6 ตดิต่อกนั โดยชิงเงินรางวัลรวมกว่า 1.2 ล้านบาท 

 

เดอืน มถุินายน  

บริษัท โมโน เรดโิอ จ ากดั เพ่ิมศักยภาพด้วยการเริ่มธรุกจิ Showbiz Business โดยร่วมมอืกบัพันธมติร ธนาคาร

ออมสนิ จัด GSB 2 TONE CONCERT จัดแสดงคอนเสริ์ต ทั้งหมด 7 คอนเสร์ิต ที่น าศิลปินต่างขั้ว โคจรมา

เจอกนัคร้ังแรกบนเวทคีอนเสริ์ตอย่างต่อเนื่องตลอดปี 2560 
 

เดอืน ตลุาคม 

MONO Group คว้าสทิธิ์การแข่งขันบาสเกตบอล NBA ลีกบาสเกตบอลที่ดีที่สดุในโลก และมีผู้ติดตามชมจาก

ทั่วโลกมากกว่า 80 ล้านคน พร้อมถ่ายทอดสดการแข่งขนัผ่านทางฟรีทวีีดจิิตอล “ช่อง MONO29” และทางทวีี

ดาวเทยีม “ช่อง MONO PLUS” ตลอดฤดูกาล 2017-2018 นี้  พร้อมชมย้อนหลังไฮไลทก์ารแข่งขันผ่านทาง

เวบ็ไซต ์Seeme.me 
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ทั้งนี้  ประธานฯ ยังได้มอบหมายให้ คุณนวมินทร์ ประสพเนตร ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด ชี้ แจงต่อที่ประชุมถึง 

ภาพรวมธุรกจิและผลประกอบการของ Mono Group โดยจะกล่าวถงึสถานการณปั์จจุบนั  แนวโน้มธรุกจิใน 3 ปีข้างหน้า 

และกลยุทธท์ี่จะน าพาให้ประสบความส าเรจ็ในเป้าหมายที่วางไว้ ดงันี้  

 

ปัจจุบันธุรกจิหลักของ Mono Group ประกอบด้วย ธุรกจิสื่อทีวี ธุรกจิออนไลน์ ธุรกจิสมัครรับข้อมูลข่าวสารและบันเทิง 

และธรุกจิอื่นๆ  

 

• ธุรกิจส่ือทีวี 

ตั้งแต่เริ่มออกอากาศช่อง MONO29 ในปี 2557 ธุรกิจสื่อทีวีเป็นธุรกิจที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง เรตติ้ ง (TVR) เพ่ิมสูง

ขึ้นมาโดยตลอด โดยในปี 2560 TVR อยู่ที่ 1.000 ขณะที่อตัราค่าโฆษณาต่อนาทีสมัพันธก์บัเรตติ้ งที่เพ่ิมขึ้น อัตราค่า

โฆษณา ในปี 2560 อยู่ที่ 28,000 บาท/นาท ีซึ่งปี 2561 มเีป้าหมายว่าเรตติ้งเฉล่ียทั้งปีจะเพ่ิมขึ้นอยู่ที่ 1.200 และอตัรา

ค่าโฆษณาเฉล่ียทั้งปี อยู่ที่ 40,000 บาท โดยอัตราการใช้โฆษณา (Utilization Rate) อยู่ที่ร้อยละ 65 – 70  ซึ่งเป็น

เป้าหมายที่คาดว่าเป็นไปได้ 

 

• ธุรกิจสมคัรรบัขอ้มูลข่ำวสำรและบนัเทิง 

ส าหรับธรุกจิการให้บริการเสริมบนมอืถอื เดมิเคยเป็นธรุกจิหลักของเรา ปัจจุบนัมกีารปรับแนวทางการท าธรุกจิ 

เนื่องมาจากแนวโน้มตั้งแต่ปี 2558 – 2559 รายได้ลดลงมาตลอด ซึ่งทางผู้บริหารได้ตระหนักและปรับรปูแบบธรุกจิเป็น

ธุรกิจสมัครรับข้อมูลข่าวสารและบันเทิง ( Subscription Business ) หรือ วิดีโอสตรีมมิ่ง ( Video Streaming ) ภายใต้

บริการ Monomaxxx ปัจจุบันมียอดดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นกว่า 2 ล้านดาวน์โหลด และมียอดสมาชิกที่มีการใช้งาน

ประมาณ 120,000 ราย/เดือน โดยมีอตัราค่าบริการ 129 บาท/เดือน ซึ่งผู้บริหารมั่นใจว่าธุรกจิจะมีแนวโน้มเติบโตสงู 

ประกอบกบัธรุกจิที่กลุ่มบริษัท โมโน ที่ท าคอนเทนต ์ด้านภาพยนตร์ ซีรีส ์ท าให้สามารถใช้ประโยชน์จากคอนเทนตท์ี่มอียู่ 

 

• ธุรกิจออนไลน ์

ส าหรับธุรกจิออนไลน์ถือเป็นอกีหนึ่งธุรกจิดั้งเดิมของบริษัท โดยมี Mthai.com ที่ให้บริการเนื้ อหาสาระ บริการด้านวิดีโอ  

และปลายปี 2560 ได้เปิดให้บริการระบบวิดีโอพอร์ทลั (Video Portal) ในชื่อ Seeme.me เพ่ือเสริมธุรกจิวิดีโอออนไลน์ 

และมยีอดผู้เข้าชม (Pageview) สงูขึ้นอย่างต่อเนื่อง  

 

• แนวโนม้ใน 3 ปีขำ้งหนำ้ และกลยทุธก์ำรด ำเนินธุรกิจ (Outlook & Strategy) 

รายได้ในอนาคตของโมโน กรุ๊ป มาจากรายได้โฆษณา  (Advertising) และรายได้สมัครบริการข้อมูลข่าวสารและบันเทิง 

(Subscription) เป็นหลัก ซึ่งรายได้โฆษณามาจากทั้งสื่อทีวี และสื่อออนไลน์  โดยใน 3 – 4 ปีข้างหน้า คาดว่ามีการ

เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยสื่อทีวียังคงสร้างรายได้หลักให้กับ Mono Group  ทั้งนี้  ในปี 2561 - 2563 มองว่าตลาด

โฆษณารวมจะมกีารเตบิโตอยู่ที่ประมาณ 70,000 กว่าล้านบาท  และ MONO29 ต้องเข้าไปชิงส่วนแบ่งการตลาดที่สงูขึ้น 

ทั้งการสร้างเรตติ้งให้สงูขึ้น และการเพ่ิมค่าโฆษณา เพ่ือรักษาการเตบิโตไว้ได้ 

 

ธุรกิจ Monomaxxx ใน 2-3 ปีที่ผ่านมา มีแนวโน้มที่ชัดเจนของการเข้ามาท าการตลาดอย่างมากของผู้เล่นรายอื่น และ

แนวโน้มกลุ่มลูกค้าผู้ใช้บริการเพ่ิมขึ้นมาก จากการที่ Mono Group มีแพลตฟอร์มและเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นเอง และ

คอนเทนต์ที่ได้ประโยชน์จากการซื้ อคอนเทนต์ทั้งจากเทศกาลหนังและฮอลลีวูด ท าให้เราสามารถสร้างตลาดนี้ ได้ไม่ยาก 

ซึ่งปีต่อๆไป จะเพ่ิมการลงทุนทั้งด้านคอนเทนตแ์ละการตลาดเพ่ือให้ Monomaxxx เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส าหรับธรุกจิ

ออนไลน์ แนวโน้มเมด็เงินโฆษณาของตลาดโลกจะเข้าไปที่ออนไลน์ ซึ่งเรามี Mthai เป็นฐานอยู่แล้ว และคาดว่าจะยังคง

สร้างรายได้ให้กบัเราในอนาคต 
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เราเป็นธุรกจิสื่อและการให้บริการคอนเทนต์ (Media and Content Business) สื่อมีทั้งทวีีและออนไลน์ครบวงจร และกล

ยุทธ์ที่จะท าให้ถึงเป้าหมาย  เร่ืองคอนเทนตคื์อหวัใจท่ีเรำใหค้วำมส ำคญัมำก คอนเทนต์ที่หลากหลาย ซึ่งแบ่งเป็น 5 

กลุ่ม ภาพยนต์ ซีรีส ์เพลง วาไรตี้  และกีฬา  คอนเทนต์ภาพยนตร์ ได้ติดต่อกบัค่ายหนังฮอลลีวูดตั้งแต่เริ่มออกอากาศ 

และมีทมีผลิตคอนเทนตเ์องจากค่าย ทโีมเมนต ์  คอนเทนต์ซีรีสไ์ด้ลิขสทิธิ์จากทั้งฮอลลีวูดและเอเชีย รวมถงึทมีผลิตซีรีส์

เอง 4 – 5 ทมี    คอนเทนตเ์พลง มค่ีายเพลงโมโน มิวสคิที่ผลิตเพลงออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง    คอนเทนตว์าไรตี้และ

ข่าว  เป็นส่วนที่กสทช.ให้แต่ละช่องต้องท า  ซึ่งจะมีเสริมเข้ามา  สดุท้ายคอนเทนต์กฬีา เน้น 2 ประเภท คือกีฬามวย มี

โปรแกรมทอ็ปคิง เวิล์ดซีรีส์ ที่จัดขึ้นทุกปี และกีฬาบาสเกตบอลที่บริษัทให้ความส าคัญมาก มีการท าลีกระดับเยาวชน

จนถงึอาชีพ 

 

อกีกลยุทธท์ี่ส  าคัญคือ การใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มและคอนเทนต์ที่เอื้อกนัและกันในแต่ละธุรกิจ ซึ่งคอนเทนต์ทั้ง

ภาพยนต์ ซีรีส ์หรืออื่นๆ สามารถใช้ประโยชน์ได้หลายช่องทาง อาท ิภาพยนตร์ฉายทางโรงภาพยนตร์ เข้าสู่บริการของ 

Monomaxxx รวมถงึผ่านช่องทางออนไลน์  ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบจากที่อื่นๆ  

 

ทั้งนี้ การเติบโตใน 3 ปีข้างหน้านี้  ยังคงต้องมีการลงทุนพัฒนาคอนเทนต์ที่ต่อเนื่อง ซึ่งวางงบประมาณลงทุนพัฒนาในปี 

2561 ที่ 1,200 ล้านบาท   ปี 2562 ที่ 1,800 ล้านบาท   ปี 2563 จะอยู่ที่ 2,000 ล้านบาท ซึ่งเชื่อมั่นว่าคอนเทนตท์ี่ด ี

น ามาซึ่งเรตติ้ ง และรายได้ที่ดีตามมา   นอกจากนี้  ยังต้องขยายการท าข้อตกลง (Deal) กับค่ายภาพยนตร์ต่างประเทศ  

ปัจจุบันข้อตกลงส่วนใหญ่เป็นการซื้ อลิขสิทธิ์ส  าหรับสื่อทีวี อาจมีการท าข้อตกลงเพ่ิมส าหรับการให้บริการบน 

Monomaxxx เพ่ือขยายฐานคนดู รวมถึงการท าข้อตกลงพิเศษ (Output Deal) ส าหรับภาพยนตร์ที่ออกอากาศทางฟรีทวีี

คร้ังแรก (First Premiere)  

 

ท้ายสดุ คอนเทนต์กฬีา กฬีามวยได้เรตติ้ งกว่า 2.000 เป็นที่น่าพอใจ ส่วนกฬีาบาสเกตบอล เราเป็นคนริเร่ิมประมาณ 

3-4 ปี   และเริ่มเหน็ผลชัดเจนขึ้นทุกๆปี   จากเรตติ้ ง ปี 2558 อยู่ที่ 0.100 มาที่การแข่งขนัล่าสดุได้เรตติ้ งถงึ  1.200  

ซึ่งค่อนข้างเชื่อมั่นว่า  บาสเกตบอลจะมโีอกาสเข้าไปอยู่ในใจของคนไทยไม่แพ้ฟุตบอล  

 

และประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอยีดของวาระนี้  
 
คุณเจนจิรา ตั้งวงศ์สามารถ ผู้ถอืหุ้นรายย่อย ได้สอบถามประเดน็ ดงันี้  

• เดอืนมกราคมปีนี้  ท าไม Utilization Rate เพียงร้อยละ 40 และเดอืนตลุาคมปีที่แล้ว มอีตัราอยู่ที่เท่าไร 

• เหตผุลในการผลิตคอนเทนตเ์องของบริษัท  

• Output Deal คอือะไร 

• ปัจจุบนัค่าเงินบาทแขง็ เราซื้อคอนเทนตไ์ด้ถูกลงด้วยหรือไม่ และค่าโฆษณาต่อนาทเีท่าไร บริษัทจึงจะถงึจุดคุ้มทุน 

 

คุณนวมินทร์ ประสพเนตร ชี้ แจงว่าที่ Utilization Rate ลดลงเป็นช่วงระยะเวลาปกติของอุตสาหกรรมทวีี (Seasonal) ซึ่ง

จะลดลงในช่วงเดอืนธนัวาคม ถงึเดอืนกุมภาพันธ ์ส าหรับเดอืนตลุาคมปีที่ผ่านมามอีตัราอยู่ที่ร้อยละ 50 

 
การที่เราผลิตคอนเทนตเ์อง เนื่องจากยังคงให้ความส าคญักบัตลาดในประเทศ (Local Market) ขณะเดยีวกนัการผลิตเอง

สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้กบัหลายแพลตฟอร์ม ซึ่งเป็นประโยชน์ในระยะยาว  

 

การซื้ อคอนเทนต์รูปแบบ Output Deal เป็นข้อตกลงที่บริษัทท ากับค่ายภาพยนตร์ต่างประเทศ แบบเหมาลิขสิทธิ์

ภาพยนตร์ของแต่ละค่าย ปัจจุบนัค่าเงินแขง็ท าให้เราซื้อคอนเทนตไ์ด้ถูกลง และบริษัทถงึจุดคุ้มทุนมาตั้งแต่ปีที่แล้ว 
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คุณโชคชัย กาญจนกูล ผู้ถอืหุ้นรายย่อย ได้สอบถามและให้ข้อเสนอแนะ ดงันี้  

• จากข่าวมาตรา 44 คุณพิชญ์มีความเห็นอย่างไร จะช่วยลดค่าใช้จ่ายได้เท่าไร และเป็นเหตุให้ช่องอื่นสามารถถ่าย

โอนผู้เล่นใหม่เข้ามาได้หรือไม่ 

• การวัดเรตติ้ งของ AC Nielsen เห็นว่ามีการวัดในส่วนของออนไลน์ด้วย แต่บางคอนเทนต์ของโมโนฉายได้เฉพาะ

ทางทวีีอย่างเดยีว ซึ่งปัจจุบนัคนดูออนไลน์เพ่ิมขึ้น มผีลต่อเรตติ้งหรือไม่ 

• เสนอแนะบริการ Monomaxxx นอกจากให้ลูกค้าของพันธมิตรอย่าง 3BB ทดลองใช้ฟรีแล้ว ควรขยายฐานลูกค้าใน

พันธมิตรรายอื่น ที่มาลงโฆษณากับเรา อาจท าโปรโมชั่นแพ็คเกจรวมสิทธิแลกซื้ อบริการ หรือเป็นรหัสได้ลองใช้

บริการของ Monomaxxx ซึ่งเหน็ว่าธรุกจิบริการรับข้อมูลข่าวสาร (Subscription) เป็นธรุกจิที่สดใส 

 

คุณพิชญ์ โพธารามิก ตอบค าถามว่า กรณีมาตรา 44 จะช่วยบริษัทประหยัดค่าใช้จ่ายไปประมาณ 7 ล้านบาทต่อไตรมาส 

หรือ 28 – 30 ล้านบาทต่อปี ส่งผลถึงก าไร (Bottom line) ส่วนที่ดหีรือไม่นั้น เราให้ความส าคัญกบัธรุกจิเราเองมากกว่า 

ปัจจุบันเรตติ้ งติด 1 ใน 3 แล้ว และยังมีกลยุทธ์ขยายบริการไปยัง Monomaxxx และช่องทางออนไลน์ ใช้ประโยชน์จาก

คอนเทนต์ให้ได้มากที่สุด  ซึ่งเชื่อว่าบริษัทมีรูปแบบธุรกจิที่แตกต่างจากช่องอื่น  ซึ่งหลายบริษัทพ่ึงพิงการหารายได้จาก 

Social Media จากต่างประเทศ ซึ่งแม้ว่าจะมียอดผู้ชมสูง แต่มีส่วนแบ่งรายได้ที่ค่อนข้างน้อย ซึ่งผู้ ได้ประโยชน์เป็นผู้

ให้บริการจากต่างประเทศ เราจึงสร้างแพลตฟอร์มของคนไทยเอง  ส าหรับการโอนธุรกจิไม่มคีวามเหน็ ดีหรือไม่ขึ้นอยู่กบั

ว่าจะมคีอนเทนตค์ุณภาพและท าให้ธรุกจิเตบิโตได้หรือไม่ ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายส าหรับผู้เล่นรายใหม่ 

 

ส าหรับยอดผู้ชมที่เกดิบนแพลตฟอร์มอื่นๆ เชื่อว่าไม่ได้รายได้ หรือได้น้อย และเป็นผู้ชมคนละกลุ่ม เป็นเร่ืองที่ไม่ได้กงัวล

เท่าไร จากตัวอย่างที่สหรัฐอเมริกา ซีรีส์ที่ฉายทางทีวี จะไม่มีลงใน Youtube แต่ในประเทศไทยอาจเป็นการสนองความ

ต้องการที่ผดิ ผู้ให้บริการทวีี ควรรู้ ว่าต้องท าอย่างไร ซึ่งไม่ควรอยู่บนแพลตฟอร์มอื่น ทั้งนี้  แล้วแต่การบริหารของแต่ละที่ 

แต่คอนเทนตข์องโมโน จะไม่เผยแพร่บน Youtube วันเดยีวกบัที่ช่องฉายอยู่  

 

ขอบคุณส าหรับค าแนะน าในส่วนของธุรกิจ Monomaxxx ธุรกิจนี้ ก  าลังจะมีการปรับอย่างมาก มีการเพ่ิมคอนเทนต์

ระดับฮอลลีวูดมากขึ้น และจะมีการปรับราคาเพ่ิมขึ้น ซึ่งเรามีสัมพันธ์อันดีกับค่ายภาพยนตร์ต่างประเทศ และมีการให้

ทดลองดูฟรี 1 เดอืน ทางทมีงานก าลังเตรียมงานกนัภายในปีนี้  คงต้องตดิตามว่าผลตอบรับจะเป็นอย่างไร 

 
คุณอภิรัตน์ บางศิริ ผู้ถอืหุ้นรายย่อย ได้ให้ข้อเสนอแนะ ดงันี้  

• จากการที่ช่อง Mono Plus มีการฉายมิวสิควิดีโอเพลงจากต่างประเทศ เสนอแนะให้น ามาฉายในช่อง MONO29 

ด้วย เพ่ือให้มคีอนเทนตท์ี่หลากหลายนอกจากภาพยนตร์  

• เสนอให้มีการปรับปรุงการตลาดของการโปรโมทภาพยนตร์ที่เข้าฉายในโรงภาพยนตร์ ซึ่งควรเพ่ิมการโปรโมทใน

ส่วนนักแสดงที่เป็นที่รู้จัก  รวมถึงเพ่ิมการโปรโมทภาพยนตร์ที่ฉายทางช่อง MONO29 ครั้งแรก ซึ่งจะท าให้สร้าง

ยอดผู้ชมได้มากขึ้น 

• ส าหรับไทยซีรีส ์เสนอให้เพ่ิมการโปรโมทเพลงประกอบซีรีสใ์ห้มากขึ้น  หลายๆ เพลงเพราะมาก    หากได้รับการ

โปรโมทที่ดจีะท าให้กระแสคนรู้จักช่องเพ่ิมขึ้น สร้างรายได้มากขึ้น ซึ่งรวมถงึการโปรโมทศิลปินของค่ายโมโนมวิสคิด้วย  

 

คุณพิชญ์ โพธารามิก ชี้ แจงว่า ส าหรับช่อง Mono Plus ถือว่า เรตติ้ งเทยีบเท่าระดับล่างของฟรีทวีีในปัจจุบัน และเอเจนซี่

เริ่มลงโฆษณาแล้ว โดยทางทมีงานวาง Positioning ให้แตกต่างจากช่อง MONO29 ทั้งนี้  เร่ืองที่ผู้ถือหุ้นเสนอมาจะรับไว้

พิจารณา ส าหรับด้านการตลาด ต้องขอขอบคุณผู้ถอืหุ้นส าหรับข้อเสนอแนะ ทางทมีงานจะรับไปปรับปรงุต่อไป 
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คุณกรกฎ จัสตนิ ธาดาธ ารงเวช ผู้ถอืหุ้นรายย่อย สอบถาม ดงันี้  

• Monomaxxx เห็นว่ามีการเติบโตของยอดผู้ ใช้งาน (Active Subscribers) เพ่ิมสูงขึ้น เป็นลูกค้าเฉพาะในประเทศ

ไทย หรือประเทศเพ่ือนบ้านด้วย 

• รูปแบบธุรกิจของ Seeme.me เข้าใจว่าแตกต่างจากผู้ให้บริการ Video Portal ในต่างประเทศ ซึ่งเหน็ว่าแม้แต่คลิป

วิดโีอสั้นๆ จะมโีฆษณาขึ้นมา ส าหรับโฆษณาเหล่านี้มกีารช าระเงินทนัทหีรือไม่ 

• ในปีนี้ จะมีภาพยนตร์จากค่ายทโีมเมนต์หรือไม่ 

 

คุณพิชญ์ โพธารามิก ตอบค าถามว่า Monomaxxx มีเฉพาะในประเทศไทย เนื่องจากลิขสทิธิ์ที่ซื้อมาส่วนใหญ่ส าหรับฉาย

ในประเทศ แต่อาจจะมีที่เมียนมาร์บ้าง ไม่มากนัก สาเหตุที่เติบโตขึ้นมาก เนื่องจากมีการเจรจาซื้ อคอนเทนต์เพ่ิมเติม 

รวมถงึคอนเทนตท์ี่รับชมทาง MONO29 ไม่ทนั สามารถมารับชมที่ Monomaxxx ได้ ดงันั้น คอนเทนตจ์ะดขีึ้นและมากขึ้น 

ซึ่งหากปรับปรงุด้านการตลาด ตวัเลขคาดว่าจะเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ 

 

ส าหรับ Seeme.me เป็นแพลตฟอร์มคนไทย เรามีการก าหนดส่วนแบ่งรายได้ส าหรับพันธมิตรค่อนข้างสูงที่ร้อยละ 40 – 60 

แล้วแต่ราย ส าหรับโฆษณาที่แสดงในคลิปมีการช าระเงินจริง ซึ่งแตกต่างจากผู้ ให้บริการในต่างประเทศ แม้ยอดผู้ เข้าชมสูงจริง 

แต่ได้รับส่วนแบ่งรายได้น้อย ซึ่งคาดว่าจะมพัีนธมติรที่มศีักยภาพให้ความสนใจจ านวนมาก และส่งผลระยะยาวเร่ืองการโฆษณา 

 

ภาพยนตร์ค่ายทโีมเมนต์คาดว่าจะเข้าฉายในไตรมาส 3/2561 จ านวน 2 เรื่อง เรื่องแรกเป็นแนวโรแมนติกคอมเมดี้  อกี

เร่ืองเป็นแนววัยรุ่น  และการผลิตภาพยนตร์อีกหลายเร่ืองที่ไม่จ าเป็นต้องน าเข้าโรงภาพยนตร์ แต่เป็นการฉายแบบ 

Exclusive Content บน Monomaxxx และทางทวีี ซึ่งคุ้มค่าที่จะผลิต 

 

ไม่มีผู้ถือหุ้นถามข้อสงสัยใดๆ เพ่ิมเติมอีกประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การรายงานผลการด าเนินงานเป็นการ

รายงานเพ่ือทราบ ไม่มกีารลงมต ิ
 

ที่ประชุมรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 ตามที่รายงาน 
 

วำระท่ี 3 พจิำรณำอนุมติังบกำรเงิน และรำยงำนผูส้อบบญัชีประจ ำปี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ของบริษัทฯ และรายงานผู้สอบบัญชี  ประจ าปีสิ้นสุด ณ วันที่        

31 ธนัวาคม 2560 ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้

ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และอนุมตัโิดยคณะกรรมการบริษัทแล้ว มรีายละเอยีดปรากฎในงบการเงิน 

และรายงานผู้สอบบญัชี ประจ าปีสิ้นสดุ ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2560 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ของหนังสอืเชิญประชุม 

 

และประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอยีดของวาระนี้  
 

 

คุณจามจุรี แสงสว่าง ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า จากการที่บริษัทควบคุมค่าใช้จ่ายได้ดีในปี 2558 – 2560  ส าหรับปี 

2561 บริษัทมสีดัส่วนค่าใช้จ่ายคงที่และค่าใช้จ่ายผนัแปร เป็นเท่าไร   และหากผลประกอบการดขีึ้นในอนาคต เงินกู้ระยะ

ยาวจากสถาบนัการเงินประมาณ 1,500 ล้านบาท เป็นไปได้หรือไม่ที่จะท าการรีไฟแนนซ์ 

 

คุณพิชญ์ โพธารามกิ ตอบค าถามว่า ค่าใช้จ่ายคงที่คงไม่มีอะไรเพ่ิมขึ้นมาก ส่วนค่าใช้จ่ายผนัแปร จะมต้ีนทุนคอนเทนต์ที่

เพ่ิมขึ้นส าหรับบริการ Monomaxxx ซึ่งคาดว่าไม่เกนิร้อยละ 10 – 15  ของต้นทุนคอนเทนตปั์จจุบนั เนื่องจากมข้ีอตกลง

กบัคู่ค้าต่างประเทศอยู่แล้ว จึงท าให้ต้นทุนเพ่ิมขึ้ นไม่มาก  การลงทุนคอนเทนตใ์นอนาคต ในส่วนของสนิทรัพย์ไม่มตีวัตน  



10/18 

 

( Intangible Asset ) จะมีการตัดค่าเสื่อมและค่าตัดจ าหน่ายในจ านวนปีที่นานขึ้ น เนื่องจากใช้งานได้นาน ตัวอย่าง

ภาพยนตร์ที่ท าเมื่อ 10 ปีที่แล้ว ยังสามารถเอามาฉายและสร้างเรตติ้งได้ หากเราสร้างคอนเทนตเ์องจะดกีบับริษัทในระยะ

ยาว และในส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆ มไีม่มาก 

 

ส าหรับการรีไฟแนนซ์ ดูตามความเหมาะสม ทั้งนี้  อตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น อยู่ที่ 1 ต่อ 1 ซึ่งไม่สงูมาก หากมี

กระแสเงินสด เพียงพอสามารถช าระหนี้ ได้ ในส่วนธนาคารกรงุเทพ และธนาคารออมสนิยังเป็นพันธมติรที่ดอียู่ 

 

ไม่มผู้ีถอืหุ้นซักถามข้อสงสยัใดๆ เพ่ิมเตมิอกี ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมต ิ

 

มติของท่ีประชมุ 

ที่ประชุมผู้ถอืหุ้นพิจารณาแล้วลงมตอินุมตังิบการเงนิและรายงานผู้สอบบญัชีประจ าปี  สิ้นสดุ ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2560 

ด้วยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน  มีรายละเอยีดการออกเสยีงลงคะแนน 

มตทิี่ประชุมเป็นดงันี้  

 

มติ 
จ ำนวนเสียง 

(1 หุน้ = 1 เสียง) 

รอ้ยละของจ ำนวนหุน้ทั้งหมดของผูถ้อืหุน้ 

ท่ีเขำ้ร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ด้วย 2,796,356,968 100.0000 

2. ไม่เหน็ด้วย                     0     0.0000 

3. งดออกเสยีง                     0 0.0000 

4. บตัรเสยี                     0 0.0000 

รวม 552 ราย 2,796,356,968 100.0000 

 

วำระท่ี 4 พจิำรณำอนุมติักำรจดัสรรเงินก ำไรเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย และเร่ืองเงินปันผลประจ ำปี 2560 

เลขานุการบริษัทฯ  แจ้งว่าตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 45. ซึ่งก าหนดให้ “บริษัทต้องจัดสรรก าไรสทุธปิระจ าปีส่วนหนึ่งไว้

เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของก าไรสุทธิประจ าปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่า        

ทุนส ารองนี้จะมจี านวนไม่น้อยกว่าร้อยละสบิ (10) ของทุนจดทะเบยีน” และคณะกรรมการมนีโยบายที่จะเสนอที่ประชุม

ผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นทั่วไป ในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก าไรสทุธหิลังหักภาษีเงินได้ตาม    

งบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละปี   ทั้งนี้  การจ่ายเงินปันผลในแต่ละคราวคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงิน   

ปันผลโดยค านึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น การด ารงเงินไว้เพ่ือลงทุนในอนาคต หรือเพ่ือจ่ายช าระคืน        

เงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ 

 

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่าสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรเงินก าไรสุทธิเป็น         

ทุนส ารองตามกฏหมาย และจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 มรีายละเอยีดดงันี้  

 

4.1   ในปี 2560 บริษัท มกี าไรสทุธสิ  าหรับปีจ านวน 53,936,002.03 บาท  ให้บริษัทฯ  จัดสรรก าไรเป็นเงินส ารอง

ตามกฎหมาย เพ่ิมอกีเป็นจ านวนเงินเท่ากบั  2,120,000.00  บาท   ซึ่งเมื่อรวมกบัทุนส ารองตามกฎหมายที่มี

อยู่เดิมจ านวน 49,850,000.00 บาท    คิดเป็นทุนส ารองตามกฎหมายทั้งสิ้นจ านวน  51,970,000.00 บาท

เพ่ือให้ทุนส ารองตามกฎหมายของบริษัทฯ มีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน  ปัจจุบัน

ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ มีจ านวนเท่ากับ  519,699,997.50  บาท   ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัท

มหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 45.  
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4.2   อนุมัติจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2560 เพ่ิมเติมอีกจากก าไรสะสม จากงบการเงินเฉพาะกิจการ ให้แก่ผู้ถือหุ้น

สามญัของบริษัทฯ โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัรา หุ้นละ 0.03 บาทโดยคดิจากจ านวนหุ้น 3,471,029,658 

หุ้น  จ านวนหุ้นดังกล่าวได้รวมจ านวนหุ้นสามัญเพ่ิมทุนที่บริษัทฯ ได้ออกเพ่ือรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ 

MONO-W1 ในวันที่ 30 มีนาคม 2561    ให้กบัผู้ถือใบส าคัญแสดงสทิธทิี่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ คร้ังที่ 

1 (MONO-W1) ที่ได้ใช้สทิธแิปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัเพ่ิมทุน จ านวน 80,282,986 หุ้น ซึ่งหุ้นสามญัเพ่ิมทุน

นี้   จะเป็นหุ้นที่มสีทิธไิด้รับเงนิปันผลจากผลการด าเนนิงานปี 2560 และก าไรสะสม   รวมเป็นจ านวนเงินปันผล

จ่าย 104,130,889.74 บาท   รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 และ ก าไรสะสม

ทั้งหมด ในอตัราหุ้นละ 0.06 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 205,853,096.46 บาท  คดิเป็นอตัราเงินปันผลต่อก าไรสทุธิ

เท่ากับร้อยละ 381.66   ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ   โดยคงเหลือเงินสดไว้เป็น

เงินทุนหมุนเวียน 

 

และเนื่องจากในคราวประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังที่ 5/2560  เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560   ได้มีมติ

อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล  จากผลการด าเนินงาน 9  เดือนแรกของปี 2560  (คือ  งวดการ

ด าเนินงานตั้งแต่วันที่  1 มกราคม  ถึงวันที่ 30 กนัยายน 2560) และก าไรสะสม    ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 

โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท     รวมเป็นจ านวนเงินปันผลจ่าย 101,722,206.72   

บาท   โดยบริษัทฯ ได้ด าเนินการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้แก่ผู้ถอืหุ้นของบริษัทฯ แล้วเมื่อวันที่ 1 ธนัวาคม 

2560  

 

ดงันั้น  จะเหลือเงินปันผลงวดสดุท้ายอกีจ านวน 0.03 บาท ต่อหุ้น  ซึ่งจะจ่ายให้แก่ผู้ถอืหุ้นสามัญของบริษัทฯ  

ในวันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 โดย 

 •   วันขึ้นเคร่ืองหมาย XD วันแรก  คอื  วันที่  3 พฤษภาคม 2561 

 •   ก าหนดรายชื่อผู้ถอืหุ้นที่มสีทิธรัิบเงินปันผล หรือ วนั Record Date วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 

 
รายละเอยีดเปรียบเทยีบการจ่ายเงนิปันผลของปี 2560 และ 2559 มดีงัต่อไปนี้ 

รำยกำร 
ส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชีส้ินสดุวนัท่ี (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร) 

31 ธนัวำคม 2560 (ปีท่ีเสนอ) 31 ธนัวำคม 2559 

1. ก าไรสทุธ ิ(บาท) 53,936,002.03 บาท 259,484,207.31 บาท 

2. ก าไรสะสม (บาท) 511,679,395.10 บาท 661,903,419.78 บาท 

3. ก าไรต่อหุ้น (บาท) 0.016 บาท 0.082 บาท 

4. จ านวนหุ้นและเงนิปันผลจ่ายต่อหุ้น จ านวนหุ้น 
จ่ายปันผล 

(บาท/หุ้น) 
จ านวนหุ้น 

จ่ายปันผล 

(บาท/หุ้น) 

    การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล  3,390,740,224 0.03 - - 

    การจ่ายเงินปันผลประจ าปี 3,471,029,658
(1) 

0.03 3,343,935,537 0.03 

5. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท) 0.06 บาทต่อหุ้น 0.03 บาทต่อหุ้น 

6. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท) 205,853,096.46 บาท 100,318,066.11 บาท 

7. อตัราเงินปันผลจ่ายต่อก าไรสทุธ ิ ร้อยละ 381.66 ร้อยละ 38.66 
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หมายเหตุ
  (1)

 ได้รวมจ านวนหุ้นสามญัเพ่ิมทุนที่บริษัทฯ ได้ออกเพ่ือรองรับการใช้สทิธแิปลงสภาพ MONO-W1   ในวันที่ 

30 มนีาคม 2561 ให้กบัผู้ถอืใบส าคญัแสดงสทิธทิี่จะซื้อหุ้นสามญัของบริษัทฯ คร้ังที่ 1 (MONO-W1) ที่

ได้ใช้สทิธแิปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัเพ่ิมทุน  จ านวน 80,282,986 หุ้น   ซึ่งหุ้นสามญัเพ่ิมทุนนี้จะเป็นหุ้น

ที่มสีทิธไิด้รับเงินปันผลจากผลการด าเนินงานปี 2560 และก าไรสะสม 

 

ไม่มผู้ีถอืหุ้นซักถามข้อสงสยัใดๆ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมต ิ

 

มติของท่ีประชมุ 

ที่ประชุมผู้ถอืหุ้นได้พิจารณาแล้วมมีติอนุมัติจัดสรรเงินก าไรสทุธเิป็นทุนส ารองตามกฎหมาย  และจ่ายเงินปันผลประจ าปี 

2560 ตามรายละเอียดข้างต้นที่เลขานุการบริษัทฯ แจ้งไว้ทุกประการ  ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันทข์องผู้ถือหุ้นซึ่งมา

ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน มรีายละเอยีดการออกเสยีงลงคะแนน มตทิี่ประชุมเป็นดงันี้  

 

มติ 
จ ำนวนเสียง 

(1 หุน้ = 1 เสียง) 

รอ้ยละของจ ำนวนหุน้ทั้งหมดของผูถ้อืหุน้ 

ท่ีเขำ้ร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ด้วย 2,796,356,968 100.0000 

2. ไม่เหน็ด้วย                     0     0.0000 

3. งดออกเสยีง                     0 0.0000 

4. บตัรเสยี                     0 0.0000 

รวม 552 ราย 2,796,356,968 100.0000 

 
วำระท่ี 5 พจิำรณำอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทั  และก ำหนดค่ำตอบแทนกำรตรวจสอบบญัชีประจ ำปี 2561 

เลขานุการบริษัทฯ  แจ้งว่าเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 120  ซึ่งก าหนดว่า 

ให้ที่ประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นประจ าปี แต่งตั้งผู้สอบบญัชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษัทฯ ทุกปี  และโดยการ

เสนอตามความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเหน็สมควรให้ที่ประชุมสามญัผู้

ถอืหุ้นพิจารณาอนุมัตแิต่งตั้งผู้สอบบญัชีจากบริษัทส านักงาน อวีาย จ ากดั ตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 

ประจ าปี 2561 
 

ชื่อผู้สอบบญัชีรับอนุญาต ทะเบยีนเลขที่ 
จ านวนปีที่เป็น

ผู้สอบของบริษัท 

ระยะเวลาที่ได้รับความเหน็ชอบ

จากส านักงานกลต. 

1.นางสาวกรองแก้ว ลิมป์กติตกุิล 5874 2 ปี 2558-2563 

2.นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน  3930 3 ปี 2560-2565 

3.นายณฐัวุฒิ  สนัตเิพช็ร 5730 - ปี 2560-2565 

 

ผู้สอบบัญชีของบริษัท ส านักงาน อวีาย จ ากดั ดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีบริษัทหลาย

แห่ง  และได้รับการยอมรับจากองคก์รต่างๆ เป็นอย่างด ีรวมทั้งมคีวามเป็นอสิระในการปฏบิตังิาน   

 

ทั้งนี้  ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสมัพันธห์รือส่วนได้เสยีกบับริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นราย

ใหญ่  หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกบับุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด   รวมทั้งผู้สอบบญัชีดงักล่าวยังสงักดัส านักงานสอบบญัชีเดยีวกนักบั

ผู้สอบบญัชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ  ยกเว้นบริษัทย่อยในต่างประเทศจะผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีอื่นในแต่ละ

ประเทศ  โดยคณะกรรมการจะดูแลให้การจัดท างบการเงินเสรจ็ได้ทนัตามก าหนดระยะเวลา 
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พร้อมกันนี้  คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนการ

ตรวจสอบบญัชี ประจ าปี 2561โดยมรีายละเอยีด ดงันี้  

 

รำยละเอียด    ปี 2561 (ปีท่ีเสนอ) ปี 2560 

1. ค่าสอบบญัชี 1,500,000 1,500,000 

2. ค่าบริการอื่น - - 

รวมทั้งส้ิน 1,500,000 1,500,000 

   

ทั้งนี้  ค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจ าปี 2561 ซึ่งเท่ากบัปี 2560  โดยมีปริมาณงานสอบทาน และงานตรวจสอบ

ของบริษัทฯ เพ่ิมขึ้น ส าหรับค่าบริการอื่นๆ ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีการรับบริการอื่นจากส านักงานสอบบัญชีที่

ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและส านักงานสอบบัญชีที่ ผู้สอบบัญชีสังกัด และเพ่ือ

ประโยชน์ส าหรับผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จัดส่งประวัติโดยย่อของผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน มาพร้อมกบัหนังสอืนัดประชุม ตาม

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4.   

 

ไม่มผู้ีถอืหุ้นซักถามข้อสงสยัใดๆ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมต ิ

 

มติของท่ีประชมุ 

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ตามรายชื่อข้างต้น  เป็นผู้สอบบัญชีของ

บริษัทฯ ประจ าปี 2561 และอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจ าปี 2561 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 

1,500,000 บาท ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถอืหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน มรีายละเอยีดการออกเสยีง

ลงคะแนน มตทิี่ประชุมเป็นดงันี้  
 
 

มติ 
จ ำนวนเสียง 

(1 หุน้ = 1 เสียง) 

รอ้ยละของจ ำนวนหุน้ทั้งหมดของผูถ้อืหุน้ 

ท่ีเขำ้ร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ด้วย 2,796,341,968 100.0000 

2. ไม่เหน็ด้วย                     0     0.0000 

3. งดออกเสยีง                     15,000 0.0000 

4. บตัรเสยี                     0 0.0000 

รวม 552 ราย 2,796,356,968 100.0000 

 

วำระท่ี 6 พจิำรณำอนุมติัเลือกตั้งกรรมกำรท่ีออกตำมวำระ ส ำหรบัปี  2561 

ก่อนเร่ิมพิจารณาในวาระประธานได้เชิญกรรมการที่หมดวาระทั้ง 3 ท่านออกจากห้องประชุมเลขานุการบริษัทได้แจ้งตาม

ข้อบงัคบับริษัท ข้อ  17 ก าหนดให้ “ในการประชุมผู้ถอืหุ้นสามญัประจ าปีทุกคร้ังให้กรรมการออกจากต าแหน่งหนึ่งในสาม 

(1/3) ของจ านวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ กใ็ห้ออกโดยจ านวนที่ใกล้

ที่สดุกบัส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซี่งพ้นจากต าแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งอกีกไ็ด้ กรรมการที่

ต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบยีนบริษัทนั้น ให้จับสลากกนั ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการ

คนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สดุนั้นเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง”  
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ปัจจุบนับริษัทฯ มกีรรมการทั้งหมด 9 ท่าน ดังนั้น จึงมีกรรมการ 3 ท่านที่ด ารงต าแหน่งนานที่สดุเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง 

โดยกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระในคร้ังนี้  มดีงันี้   

1. นายนวมนิทร ์ ประสพเนตร 
2. นายซัง โด ล ี

3. นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์   
 

บุคคลที่ได้รับเสนอชื่อในครั้งนี้ ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองจากคณะกรรมการบริษัทแล้วรวมถึงการแต่งตั้งกรรมการ 

เพ่ือด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ  คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเหน็ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทนแล้ว  เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าด ารงต าแหน่ง

ต่อไปอกีวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มคีุณสมบัตเิหมาะสม มคีวามรู้  ความสามารถ และประสบการณ์มี

คุณสมบัติที่ เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทอันเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ ไม่ม ี           

ผู้ถอืหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ 
 

(ข้อมูลเบื้ องต้นของกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าด ารงต าแหน่งใหม่ ตามสิ่งที่      

ส่งมาด้วย 5.) 

 

ไม่มผีู้ถอืหุ้นซักถามข้อสงสยัใดๆ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมตเิลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

 

มติของท่ีประชมุ 

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ เลือกตั้งกรรมการตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าด ารงต าแหน่งตามเดิมต่อไปอกีวาระหนึ่ง  ด้วย

คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง

กรรมการแต่ละรายโดยมมีตทิี่ประชุมเป็นดงันี้  

 

1. นายนวมินทร์  ประสพเนตร    ต าแหน่ง กรรมการ 

      รวม ( 552 ราย)  จ านวนเสยีงรวมเท่ากบั 2,796,356,968 เสยีง 

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 

จ านวนหุ้น % จ านวนหุ้น % จ านวนหุ้น % จ านวนหุ้น % 

2,796,356,968 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 

 

2. นายซัง โด ล ี  ต าแหน่ง  กรรมการ 
      รวม ( 552 ราย)  จ านวนเสยีงรวมเท่ากบั 2,796,356,968 เสยีง 

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 

จ านวนหุ้น % จ านวนหุ้น % จ านวนหุ้น % จ านวนหุ้น % 

2,796,356,968 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 

 

3. นายคมศักดิ์  วัฒนาศรีโรจน์    ต าแหน่ง  กรรมการ 
      รวม (552  ราย)  จ านวนเสยีงรวมเท่ากบั 2,796,356,968 เสยีง 

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 

จ านวนหุ้น % จ านวนหุ้น % จ านวนหุ้น % จ านวนหุ้น % 

2,796,356,968 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 
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วำระท่ี 7 พจิำรณำอนุมติัก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร ส ำหรบัปี 2561 

เลขานุการบริษัทฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในปี 2560 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนตามต าแหน่ง และค่า

บ าเหนจ็ของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัทฯ เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท และ

ส าหรับปี 2561 นี้  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและ

คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัทอย่างรอบคอบ โดยเปรียบเทียบอ้างองิจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกนั รวมถึง

พิจารณาจากการขยายตัวทางธรุกจิของบริษัทฯ รวมทั้งภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ เหน็สมควรก าหนดค่าตอบแทน

ตามต าแหน่งและค่าบ าเหนจ็ของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ส าหรับปี 2561  เป็นจ านวนเงินไม่เกนิ 

7,000,000 บาท ซึ่งเท่ากบัปี 2560  และคณะกรรมการบริษัทฯ เหน็สมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพ่ือพิจารณาอนุมัติ

ก าหนดค่าตอบแทนและค่าบ าเหนจ็ของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ประจ าปี 2561 เป็นจ านวนเงินไม่

เกนิ 7,000,000 บาท   โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้  

 

ต ำแหน่ง 
ค่ำตอบแทนต่อเดือน(บำท) 

ปี 2561 (ปีท่ีเสนอ) ปี 2560 

ประธานกรรมการ 70,000 70,000 

รองประธานกรรมการ 50,000 50,000 

ผู้ช่วยประธานกรรมการ 30,000 30,000 

กรรมการ 20,000 20,000 

กรรมการอสิระ 20,000 20,000 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 20,000 20,000 

กรรมการตรวจสอบ 10,000 10,000 

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 10,000 บาท / คร้ังที่ประชุม 10,000 บาท / คร้ังที่ประชุม 

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 10,000 บาท / คร้ังที่ประชุม 10,000 บาท / คร้ังที่ประชุม 

ค่าบ าเหนจ็ของกรรมการ ไม่เกนิ 2 ล้านบาท ไม่เกนิ 2 ล้านบาท 

สทิธปิระโยชน์อื่นๆ ไม่ม ี ไม่ม ี

 

คณะกรรมการเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนตามต าแหน่งและค่าบ าเหนจ็ของคณะกรรมการ

บริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ตามรายละเอียดข้างต้น ส าหรับขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและ

คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ  สามารถดูรายละเอียดได้จากรายงานประจ าปี 2560 หัวข้อโครงสร้างการถือหุ้นและ         

การจัดการ 

 

ส าหรับมตทิี่ประชุมของวาระอนุมตักิ  าหนดค่าตอบแทนกรรมการ จะต้องผ่านการอนุมตัขิองที่ประชุมผู้ถอืหุ้น ด้วยคะแนน

เสยีงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสยีงทั้งหมดของผู้ถอืหุ้นซึ่งมาประชุม   

 

ไม่มผู้ีถอืหุ้นซักถามข้อสงสยัใดๆ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมต ิ
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มติของท่ีประชมุ 

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนตามต าแหน่ง และค่าบ าเหน็จของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุด

ต่างๆ ส าหรับปี 2561 เป็นจ านวนเงินไม่เกนิ 7,000,000 บาท ด้วยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉันทข์องผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 

มรีายละเอยีดการออกเสยีงลงคะแนน มตทิี่ประชุมเป็นดงันี้  

 

มติ 
จ ำนวนเสียง 

(1 หุน้ = 1 เสียง) 

รอ้ยละของจ ำนวนหุน้ทั้งหมดของผูถ้อืหุน้ 

ท่ีเขำ้ร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ด้วย 2,796,356,968 100.0000 

2. ไม่เหน็ด้วย                     0     0.0000 

3. งดออกเสยีง                     0 0.0000 

4. บตัรเสยี                     0 0.0000 

รวม 552 ราย 2,796,356,968 100.0000 

 

วำระท่ี 8 พิ จำรณ ำอ นุมั ติ ก ำรลด ทุ น จดท ะ เบี ยนของบ ริษัท  จ ำก   519,699,997.50 บ ำท  เป็ น 

486,299,997.50 บำท 

เลขานุการบริษัทฯ  แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 

33,400,000 บาท จากทุนจดทะเบียน เดิมจ านวน 519,699,997.50 บาท  เป็น ทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 

486,299,997.50 บาท โดยการตดัหุ้นจดทะเบยีนที่ยังไม่ได้น าออกจ าหน่ายจ านวน 334,000,000 หุ้น ซึ่งมมูีลค่าที่ตรา

ไว้หุ้นละ 0.10 บาท เนื่ องจากเป็นหุ้นคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนแบบมอบอ านาจทั่ วไป (General 

Mandate) ที่อนุมัติให้ออกและเสนอขายในการประชุมสามัญประจ าปี 2560 และจะสิ้นสุดอายุการจัดสรรในการประชุม

สามญัประจ าปี 2561 

 

ไม่มผู้ีถอืหุ้นซักถามข้อสงสยัใดๆ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมต ิ

  

มติของท่ีประชมุ 

ที่ประชุมผู้ถอืหุ้นมมีตอินุมตักิารลดทุนจดทะเบยีนของบริษัทฯ จ านวน 33,400,000 บาท จากทุนจดทะเบยีนเดมิจ านวน 

519,699,997.50 บาท เป็นทุนจดทะเบยีนใหม่จ านวน 486,299,997.50 บาท โดยการตดัหุ้นจดทะเบยีนที่ยังไม่ได้   

น าออกจ าหน่ายจ านวน 334,000,000 หุ้น ซึ่งมมูีลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 

ของจ านวนเสยีงทั้งหมดของผู้ถอืหุ้นที่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน มรีายละเอยีดการออกเสยีงลงคะแนน มติ

ที่ประชุมเป็นดงันี้ 

 

มติ 
จ ำนวนเสียง 

(1 หุน้ = 1 เสียง) 

รอ้ยละของจ ำนวนหุน้ทั้งหมดของผูถ้อืหุน้ 

ท่ีเขำ้ร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ด้วย 2,796,341,968 99.9995 

2. ไม่เหน็ด้วย                     0     0.0000 

3. งดออกเสยีง                     15,000 0.0005 

4. บตัรเสยี                     0 0.0000 

รวม 552 ราย 2,796,356,968 100.0000 
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วำระท่ี 9 พจิำรณำอนุมติักำรแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษทัฯ ขอ้ 4  เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบักำรลดทุนจดทะเบียน 

เลขานุการบริษัทฯ  แจ้งต่อที่ประชุมว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสอืบริคณห์สนธขิอง

บริษัทฯ ข้อ 4 เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทุนจดทะเบยีน เป็นดงันี้  

 
“ ข้อ 4.  ทุนจดทะเบยีน จ านวน 486,299,997.50 บาท (สี่ร้อยแปดสบิหกล้านสองแสนเก้าหมื่นเก้า

   พันเก้าร้อยเก้าสบิเจด็บาทห้าสบิสตางค์) 

 แบ่งออกเป็น   4,862,999,975 หุ้น (สี่พันแปดร้อยหกสบิสองล้านเก้าแสนเก้า

   หมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจด็สบิห้าหุ้น) 

  มูลค่าหุ้นละ                 0.10  บาท (สบิสตางค)์  

 โดยแยกออกเป็น     

  หุ้นสามญั    4,862,999,975 หุ้น (สี่พันแปดร้อยหกสบิสองล้านเก้าแสนเก้า

     หมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจด็สบิห้าหุ้น)  

  หุ้นบุริมสทิธ ิ                    -หุ้น ” 

 
 ทั้งนี้    มอบอ านาจให้กรรมการผู้มอี านาจลงนามของบริษัท  และ/หรือ บุคคลที่กรรมการผู้มอี านาจของบริษัท  มอบหมาย

เป็นผู้มีอ านาจในการจดทะเบยีนแก้ไขหนังสอืบริคณห์สนธทิี่กรมพัฒนาธุรกจิการค้า กระทรวงพาณชิย์ มอี านาจแก้ไขและ

เพ่ิมเตมิถ้อยค า หรือด าเนินการใดๆ เพ่ือให้เป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบยีน 

 

ส าหรับมติที่ประชุมของวาระอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ  ข้อ 4  เพ่ือให้สอดคล้องกับการลดทุน     

จดทะเบียนจะต้องผ่านมตอินุมัติด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม

และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน   

 

ไม่มผู้ีถอืหุ้นซักถามข้อสงสยัใดๆ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมต ิ

 

มติของท่ีประชมุ 

ที่ประชุมผู้ถอืหุ้นอนุมัตกิารแก้ไขหนังสอืบริคณห์สนธขิองบริษัทฯ  ข้อ 4 เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทุนจดทะเบยีน และ

การมอบอ านาจให้กรรมการผู้มีอ านาจลงนามของบริษัท  และ/หรือ บุคคลที่กรรมการผู้มีอ านาจของบริษัท  มอบหมาย

เป็นผู้มีอ านาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธทิี่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจแก้ไข

และเพ่ิมเตมิถ้อยค า หรือด าเนินการใดๆ เพ่ือให้เป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน  ด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 

ของจ านวนเสยีงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสทิธอิอกเสยีงลงคะแนน   มรีายละเอยีดการออกเสยีงลงคะแนน   

มตทิี่ประชุมเป็นดงันี้  
 

มติ 
จ ำนวนเสียง 

(1 หุน้ = 1 เสียง) 

รอ้ยละของจ ำนวนหุน้ทั้งหมดของผูถ้อืหุน้ 

ท่ีเขำ้ร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ด้วย 2,796,341,968 99.9995 

2. ไม่เหน็ด้วย                     0     0.0000 

3. งดออกเสยีง                     15,000 0.0005 

4. บตัรเสยี                     0 0.0000 

รวม 552 ราย 2,796,356,968 100.0000 
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วำระท่ี 10 พจิำรณำเร่ืองอ่ืนๆ (ถำ้มี) 
เลขานุการบริษัทให้ข้อมูลต่อที่ประชุมดังนี้   ในระเบียบวาระที่ 10 ตามมาตรา 105 วรรค 2 ของพระราชบัญญัติบริษัท

มหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  (แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2544)  ก าหนดไว้ว่า “ เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสรจ็ตามวรรคหนึ่งแล้ว 

ผู้ถอืหุ้นซึ่งมหุ้ีนนับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด  จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเร่ืองอื่น

นอกจากที่ก  าหนดไว้ในหนังสอืนัดประชุมอีกกไ็ด้ ” ดังนั้น ถ้าผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะให้ที่ประชุมพิจารณาเร่ืองอื่นๆ 

นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสอืเชิญประชุมจะต้องมีหุ้นนับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า  1,130,248,891  หุ้น   จากจ านวน

หุ้นที่จ าหน่ายแล้วและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดเท่ากับ  3,390,746,672 หุ้น ทั้งนี้  ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเร่ืองอื่นใดให้ที่

ประชุมพิจารณา  

 

ปิดประชุมเวลา 15.46 น. 

 
 
 

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม 

 ( นายพิชญ์ โพธารามกิ)  
 

 

 

ลงชื่อ  ผู้จดบนัทกึการประชุม 

  (นางสาวปิตฤิด ี ศิริสมัพันธ)์  

   


