
 

 

บริษทั โมโน เทคโนโลยี จํากดั(มหาชน) 

รายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2561 

 

วนั เวลา และสถานที่ 

  

 การประชุมจัดขึ้นเม่ือวันพุธที่  25 เมษายน 2561   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 ประธานกรรมการบริหาร 

   ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่การตลาด 

3. นายซัง โด ลี  กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

4. นายปฐมพงศ์ สริชัยรัตน์ กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง  

และประธานเจ้าหน้าที่ปฏบัิติการ 

5. นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์ กรรมการ  กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 

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 

ผูบ้ริหาร 

1. นายจิรประวัติ  บุณยะเสน ผู้อาํนวยการอาวุโสกลุ่มธุรกจิโมบายอนิเทอร์เนต็ 

2. นางสาวเบญจวรรณ  รักวงษ์ ผู้อาํนวยการอาวุโสฝ่ายบริหารสาํนักงาน และกรรมการบริหาร 

3. นางสาวปิติฤดี ศิริสมัพันธ ์ ผู้อาํนวยการฝ่ายกาํกบัดูแลกจิการ และเลขานุการบริษัท 

4. นางสาวปวีณา  พูนพัฒนสขุ ผู้อาํนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน  

 

ผูเ้ขา้ร่วมประชมุ 

1. นางสาวกรองแก้ว  ลิมป์กติติกุล  ผู้ตรวจสอบบัญชี  บริษัท สาํนักงาน อวีาย จาํกดั 

2. นางนิตยา  เกยีรติเสรีกุล ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท เสรี มานพ แอนด์ ดอล์ย จาํกดั 

 

 

เริ่มการประชมุ 

นางสาวปิติฤดี ศิริสัมพันธ์ เลขานุการบริษัท กล่าวแนะนําคณะกรรมการ ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการ ทั้งสิ้ นจาํนวน 9 

ท่าน โดยเข้าร่วมประชุมในวันน้ีครบทั้ง 9 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด คณะผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบ

บัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย เข้าร่วมประชุม   พร้อมทั้งแจ้งวิธีการประชุมและการออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณา

วาระการประชุมต่างๆ โดยสรุปให้ที่ประชุมทราบ กล่าวคือ เม่ือจะมีการออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาวาระการ

ประชุมต่างๆ ประธาน ที่ประชุมจะสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถอืหุ้นท่านใดไม่เหน็ด้วย หรืองดออกเสยีงในวาระพิจารณาน้ัน

หรือไม่ 
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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 การออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ 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 



-9- 
 

โดยก่อนการประชุมน้ี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคาํถามล่วงหน้า มายังบริษัทฯ ก่อนวันประชุม ได้ทาง

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

ว่าไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคาํถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ก่อนวันประชุม ซ่ึงเม่ือวันที่ 30 มกราคม 2561 บริษัทฯ ได้แจ้งผลให้

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผู้ถอืหุ้นรับทราบแล้ว   

 

จากน้ันนายพิชญ์  โพธารามิก ประธานกรรมการ ซ่ึงเป็นประธานในที่ประชุม  แถลงว่ามีผู้ถอืหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

จาํนวน 82 ราย นับจํานวนหุ้นได้ 2,346,689,101 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมจํานวน 460 ราย นับ

จาํนวนหุ้นได้ 449,367,567 หุ้น รวมจาํนวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุม

ทั้งสิ้ นจํานวน 542 ราย นับจาํนวนหุ้นได้ 2,796,056,668 หุ้น จากจํานวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดจํานวน 7,563 ราย  นับ

จาํนวนหุ้นที่จาํหน่ายแล้วและมีสทิธอิอกเสียงทั้งหมด  3,390,746,672 หุ้น  คิดเป็นร้อยละ 82.4614 ของจาํนวนหุ้นที่

จาํหน่ายแล้วและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ   ดังน้ัน  จาํนวนหุ้นที่เข้าประชุมวันน้ี  จึงครบเป็นองค์ประชุมตาม

ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ  33 ประธานฯ จึงกล่าวเปิดประชุม จากน้ัน ประธานฯ ได้ขอให้  ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่

เข้าร่วมประชุมและมีสทิธอิอกเสยีงในการประชุมจาํนวน 2 ท่าน ทาํหน้าที่เป็นพยานในการนับคะแนนในการประชุมคร้ังน้ี 

ซ่ึงตัวแทน ผู้ถอืหุ้นที่อาสารับหน้าที่ดังกล่าวได้แก่ นางสาวพรพิมล ภักดีกอบกุล และ นายนิติพล  ช่วยนะ ผู้รับมอบฉันทะ

จากผู้ถือหุ้นรายย่อย  ต่อจากน้ันประธานฯ จึงดาํเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่กาํหนดไว้ในหนังสือนัด

ประชุมดังต่อไปน้ี 

 

วาระที่ 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ ประจําปี 2560 ซ่ึงประชุมเมื่อวนัที่ 26 เมษายน 

2560 

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดส่งสาํเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2560  ซ่ึงประชุมเม่ือ

วันที่ 26 เมษายน 2560 ให้กบัผู้ถอืหุ้นพร้อมหนังสอืเชิญประชุมในคร้ังน้ีแล้ว  

 

ไม่มีผู้ถอืหุ้นซักถามข้อสงสยัใดๆ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ 
 

มติของที่ประชมุ 

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2560  ซ่ึงประชุมเม่ือวันที่          

26 เมษายน 2560 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้น ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  มติที่ประชุมเป็น

ดังน้ี 

 

มติ 
จํานวนเสียง 

(1 หุน้ = 1 เสียง) 

รอ้ยละของจํานวนหุน้ทั้งหมดของผูถ้อืหุน้ 

ที่เขา้ร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ด้วย 2,796,199,168 100.0000 

2. ไม่เหน็ด้วย                     0     0.0000 

3. งดออกเสยีง                     0 0.0000 

4. บัตรเสยี                     0 0.0000 

รวม 546 ราย 2,796,199,168 100.0000 
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วาระที่ 2 รบัทราบรายงานประจําปีของคณะกรรมการบริษทัเกีย่วกบัผลการดําเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2560 

ประธานฯ แจ้งว่า รายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 ปรากฎอยู่ในรายงานประจาํปี 2560 ตามสิ่งที่

ส่งมาด้วย 2 และสิ่งที่ส่งมาด้วย 3  ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสอืเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว โดยที่คณะกรรมการ

ได้พิจารณาผลการดําเนินงานดังกล่าวแล้ว เห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงขอนําเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพ่ือ

รับทราบ  

 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายซัง โด ลี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานถึงนโยบายการกาํกับดูแลกิจการที่ดี และ

นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน ของบริษัทปีที่ผ่านมา ดังน้ี 

 

กลุ่มบริษัทโมโน ให้ความสาํคัญอย่างย่ิงในการดาํเนินธุรกจิอย่างมีคุณธรรมและยึดม่ันในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

ทุกฝ่ายมาโดยตลอด  ภายใต้หลักการกาํกับดูแลกิจการที่ดี ดังเห็นได้จากผลการประเมินกาํกับดูแลกิจการที่ดีประจําปี 

2560 อยู่ในระดับ “ดีเลิศ” (Excellent) ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ( IOD ) ติดต่อกนัเป็นปีที่ 3

และในฐานะที่บริษัทฯ ได้รับประกาศนียบัตรรับรองฐานะสมาชิกในโครงการ “แนวร่วมปฏบัิติของภาคเอกชนไทยในการ

ต่อต้านทุจริต”  ตั้งแต่ปี 2559 บริษัทฯ ได้ประกาศให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนในบริษัทยึดม่ันความ

โปร่งใสและต่อต้านการกระทาํอนัเป็นการทุจริตคอร์รัปช่ันทุกรูปแบบ  และให้ถือนโยบายน้ีเป็นส่วนหน่ึงในการทาํงานนับ

แต่น้ันมา ดังปรากฎตามข้อมูลที่ได้เปิดเผยในรายงานประจาํปี 2560 

 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  รายงานฐานะการเงินและผล

การดาํเนินงานของบริษัทฯ   ในรอบปี 2560 ให้ผู้ถอืหุ้นรับทราบดังน้ี 

 
1. สินทรัพย์รวมทั้งสิ้ น 5,737 ล้านบาท โดยมีสินทรัพย์หมุนเวียน 754 ล้านบาท ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ กับ 

สนิทรัพย์ไม่มีตัวตน 3,019 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 1,964 ล้านบาท ซ่ึงเม่ือเปรียบเทยีบกับปี 

2559 สินทรัพย์รวมเพ่ิมขึ้ น 345 ล้านบาท หรือ เพ่ิมขึ้ นร้อยละ 6 โดยมีอาคาร ตลอดจนสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

เพ่ิมขึ้ น 290 ล้านบาท (ภาพยนตร์ เพ่ิมข้ึน 143 ล้านบาท คลิปเพ่ิมข้ึน 100 ล้านบาท และซีรีส์เพ่ิมข้ึน 85 

ล้านบาท) ส่วนเงินสด และเงินฝากธนาคารเพ่ิมขึ้น 43 ล้านบาท  

 

2. หน้ีสินรวมทั้งสิ้น 2,997 ล้านบาท โดยมีหน้ีสินหมุนเวียน 802 ล้านบาท และหน้ีสินไม่หมุนเวียน 2,195 ล้าน

บาท ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกับปี 2559 หน้ีสินรวมลดลง 29 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 1  เน่ืองจากเงินกู้ยืม

ระยะยาวที่เพ่ิมขึ้น 129 ล้านบาท (ธนาคารกรุงเทพ เพ่ิมขึ้น 159 ล้านบาท และธนาคารออมสนิลดลง 30 ล้าน

บาท) ในขณะที่มีการชาํระหน้ีต้นทุนใบอนุญาตทวีีดิจิตอลไป 168 ล้านบาท 

 

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

เพ่ิมขึ้นร้อยละ 16 ซ่ึงในระหว่างปี 2560 มีผลกาํไรสทุธ ิจาํนวน 58 ล้านบาท ในขณะที่มีการเพ่ิมทุน 524 ล้าน

บาท (จากการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนแบบมอบอาํนาจทั่วไป (General Mandate)ให้แก่บุคคลในวงจาํกดั 408 

ล้านบาท และการใช้สทิธแิปลงสภาพใบสาํคัญแสดงสทิธท่ีิจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทฯ คร้ังที่ 1 (MONO-W1) 
116 ล้านบาท) และมีการจ่ายเงินปันผล 202 ล้านบาท 
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4. รายได้รวมของปี 2560 เป็นเงิน 2,576 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 463 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 22 ซ่ึงรายได้หลัก

ที่เพ่ิมขึ้นมาจากรายได้ค่าโฆษณาทวีี (รายได้โฆษณาทวีี เพ่ิมขึ้น 557 ล้านบาท รายได้จากธุรกิจสมัครรับข้อมูล 

ข่าวสารและบันเทิง ลดลง 169 ล้านบาท รายได้โฆษณาออนไลน์เพ่ิมข้ึน 4 ล้านบาท รายได้ธุรกิจภาพยนตร์ 

เพ่ิมขึ้น 22 ล้านบาท รายได้จากสปอนเซอร์ชิป เพ่ิมขึ้น 43 ล้านบาท) 

 

5. กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนรายจ่ายทางการเงิน ภาษีเงินได้นิติบุคคล ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจาํหน่าย หรือที่

เรียกกันว่า (EBITDA) ในปี 2560 เป็นเงิน 1,207 ล้านบาท เพ่ิมขึ้ น 369 ล้านบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 44   

และกาํไรสุทธิของปี 2560 เป็นเงิน 58 ล้านบาท กาํไรเพ่ิมข้ึน 308 ล้านบาท หรือกาํไรเพ่ิมข้ึนร้อยละ 123 

สาเหตุหลักที่ทาํให้ผลกาํไรเพ่ิมขึ้นจากปีก่อนเน่ืองจากในปี 2560 บริษัทมีรายได้ค่าโฆษณาทวีี 

เหตุการณส์าํคัญในปี 2560 

เดือน กุมภาพันธ ์

จัดตั้งบริษัทย่อย 2 บริษัท โดยบริษัท โมโน เทคโนโลยี จาํกดั (มหาชน)  ถอืหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 100 ดังน้ี  

1. บริษัท โมโน เพลย์ จาํกดั ดาํเนินธุรกจิผลิตและบริการที่ให้ความบันเทงิเกี่ยวกบัเกมออนไลน์  

2. บริษัท โมโน แอสโทร จาํกดั ดาํเนินธุรกจิด้านผลิตคอนเทนต์ ให้บริการข้อมูลสาระความรู้ด้านโหราศาสตร์

และทกัษะเพ่ือส่งเสริมชีวิต การลงทุน รวมทั้งให้คาํปรึกษาด้านฮวงจุ้ย 

 

เดือน มีนาคม         

บริษัท โมโน แอสโทร จํากัด (Mono Astro) ขยายตลาดด้วยการเปิดให้บริการแอพพลิเคช่ัน Neptune ใน

รูปแบบการดูดวงออนไลน์ที่สะดวก ใช้งานง่าย รองรับทั้งระบบ iOS และ Android เพ่ือตอบสนองความต้องการ

ของลูกค้าโดยมีนักพยากรณห์ลากหลายมากกว่า 100 ท่าน 
 

เดือน เมษายน  

บริษัท โมโน สปอร์ต เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด ธนาคารออมสิน การกีฬาแห่งประเทศไทย และสมาคม

บาสเกตบอลอาชีพไทย ร่วมกันแถลงจัดการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลระดับอาชีพ “ธนาคารออมสิน ไทยแลนด์ 

บาสเกตบอล ลีก 2017” (GSB TBL 2017) ซ่ึงเป็นปีที่ 6 ติดต่อกนั โดยชิงเงินรางวัลรวมกว่า 1.2 ล้านบาท 

 

เดือน มิถุนายน  

บริษัท โมโน เรดิโอ จาํกดั เพ่ิมศักยภาพด้วยการเร่ิมธุรกจิ Showbiz Business โดยร่วมมือกบัพันธมิตร ธนาคาร

ออมสิน จัด GSB 2 TONE CONCERT จัดแสดงคอนเสิร์ต ทั้งหมด 7 คอนเสิร์ต ที่นาํศิลปินต่างขั้ว โคจรมา

เจอกนัคร้ังแรกบนเวทคีอนเสร์ิตอย่างต่อเน่ืองตลอดปี 2560 
 

เดือน ตุลาคม 

MONO Group คว้าสิทธิ์การแข่งขันบาสเกตบอล NBA ลีกบาสเกตบอลที่ดีที่สุดในโลก และมีผู้ติดตามชมจาก

ทั่วโลกมากกว่า 80 ล้านคน พร้อมถ่ายทอดสดการแข่งขันผ่านทางฟรีทวีีดิจิตอล “ช่อง MONO29” และทางทวีี

ดาวเทียม “ช่อง MONO PLUS” ตลอดฤดูกาล 2017-2018 น้ี พร้อมชมย้อนหลังไฮไลทก์ารแข่งขันผ่านทาง

เวบ็ไซต์ Seeme.me 
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ทั้งน้ี ประธานฯ ยังได้มอบหมายให้ คุณนวมินทร์ ประสพเนตร ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด ช้ีแจงต่อที่ประชุมถึง 

ภาพรวมธุรกิจและผลประกอบการของ Mono Group โดยจะกล่าวถึงสถานการณ์ปัจจุบัน  แนวโน้มธุรกจิใน 3 ปีข้างหน้า 

และกลยุทธท์ี่จะนาํพาให้ประสบความสาํเรจ็ในเป้าหมายที่วางไว้ ดังน้ี 

 

ปัจจุบันธุรกิจหลักของ Mono Group ประกอบด้วย ธุรกิจสื่อทีวี ธุรกิจออนไลน์ ธุรกิจสมัครรับข้อมูลข่าวสารและบันเทิง 

และธุรกจิอื่นๆ  

 

• ธุรกิจสือ่ทีวี 

ตั้งแต่เร่ิมออกอากาศช่อง MONO29 ในปี 2557 ธุรกิจสื่อทีวีเป็นธุรกิจที่เติบโตอย่างต่อเน่ือง เรตติ้ ง (TVR) เพ่ิมสูง

ขึ้ นมาโดยตลอด โดยในปี 2560 TVR อยู่ที่ 1.000 ขณะที่อัตราค่าโฆษณาต่อนาทีสัมพันธ์กับเรตต้ิงที่เพ่ิมขึ้ น อัตราค่า

โฆษณา ในปี 2560 อยู่ที่ 28,000 บาท/นาท ีซ่ึงปี 2561 มีเป้าหมายว่าเรตติ้ งเฉล่ียทั้งปีจะเพ่ิมขึ้นอยู่ที่ 1.200 และอตัรา

ค่าโฆษณาเฉล่ียทั้งปี อยู่ที่ 40,000 บาท โดยอัตราการใช้โฆษณา (Utilization Rate) อยู่ที่ ร้อยละ 65 – 70  ซ่ึงเป็น

เป้าหมายที่คาดว่าเป็นไปได้ 

 

• ธุรกิจสมคัรรบัขอ้มูลข่าวสารและบนัเทิง 

สาํหรับธุรกจิการให้บริการเสริมบนมือถือ เดิมเคยเป็นธุรกจิหลักของเรา ปัจจุบันมีการปรับแนวทางการทาํธุรกจิ 

เน่ืองมาจากแนวโน้มตั้งแต่ปี 2558 – 2559 รายได้ลดลงมาตลอด ซ่ึงทางผู้บริหารได้ตระหนักและปรับรูปแบบธุรกจิเป็น

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

บริการ Monomaxxx ปัจจุบันมียอดดาวน์โหลดแอพพลิเคช่ันกว่า 2 ล้านดาวน์โหลด และมียอดสมาชิกที่มีการใช้งาน

ประมาณ 120,000 ราย/เดือน โดยมีอัตราค่าบริการ 129 บาท/เดือน ซ่ึงผู้บริหารม่ันใจว่าธุรกิจจะมีแนวโน้มเติบโตสูง 

ประกอบกบัธุรกจิที่กลุ่มบริษัท โมโน ที่ทาํคอนเทนต์ ด้านภาพยนตร์ ซีรีส ์ทาํให้สามารถใช้ประโยชน์จากคอนเทนต์ที่มีอยู่ 

 

• ธุรกิจออนไลน ์

สาํหรับธุรกิจออนไลน์ถือเป็นอีกหน่ึงธุรกิจดั้งเดิมของบริษัท โดยมี Mthai.com ที่ให้บริการเน้ือหาสาระ บริการด้านวิดีโอ  

และปลายปี 2560 ได้เปิดให้บริการระบบวิดีโอพอร์ทัล (Video Portal) ในช่ือ Seeme.me เพ่ือเสริมธุรกิจวิดีโอออนไลน์ 

และมียอดผู้เข้าชม (Pageview) สงูขึ้นอย่างต่อเน่ือง  

 

• แนวโนม้ใน 3 ปีขา้งหนา้ และกลยุทธก์ารดําเนินธุรกิจ (Outlook & Strategy) 

รายได้ในอนาคตของโมโน กรุ๊ป มาจากรายได้โฆษณา  (Advertising) และรายได้สมัครบริการข้อมูลข่าวสารและบันเทิง 

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

เติบโตอย่างต่อเน่ือง โดยสื่อทีวียังคงสร้างรายได้หลักให้กับ Mono Group  ทั้งน้ี ในปี 2561 - 2563 มองว่าตลาด

โฆษณารวมจะมีการเติบโตอยู่ที่ประมาณ 70,000 กว่าล้านบาท  และ MONO29 ต้องเข้าไปชิงส่วนแบ่งการตลาดที่สงูขึ้ น 

ทั้งการสร้างเรตติ้ งให้สงูขึ้น และการเพ่ิมค่าโฆษณา เพ่ือรักษาการเติบโตไว้ได้ 

 

ธุรกิจ Monomaxxx ใน 2-3 ปีที่ผ่านมา มีแนวโน้มที่ชัดเจนของการเข้ามาทาํการตลาดอย่างมากของผู้เล่นรายอื่น และ

แนวโน้มกลุ่มลูกค้าผู้ใช้บริการเพ่ิมขึ้ นมาก จากการที่ Mono Group มีแพลตฟอร์มและเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้ นเอง และ

คอนเทนต์ที่ได้ประโยชน์จากการซ้ือคอนเทนต์ทั้งจากเทศกาลหนังและฮอลลีวูด ทาํให้เราสามารถสร้างตลาดน้ีได้ไม่ยาก 

ซ่ึงปีต่อๆไป จะเพ่ิมการลงทุนทั้งด้านคอนเทนต์และการตลาดเพ่ือให้ Monomaxxx เติบโตข้ึนอย่างต่อเน่ือง สาํหรับธุรกิจ

ออนไลน์ แนวโน้มเมด็เงินโฆษณาของตลาดโลกจะเข้าไปที่ออนไลน์ ซ่ึงเรามี Mthai เป็นฐานอยู่แล้ว และคาดว่าจะยังคง

สร้างรายได้ให้กบัเราในอนาคต 
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เราเป็นธุรกิจสื่อและการให้บริการคอนเทนต์ (Media and Content Business) สื่อมีทั้งทวีีและออนไลน์ครบวงจร และกล

ยุทธ์ที่จะทาํให้ถึงเป้าหมาย  เร่ืองคอนเทนตคื์อหวัใจที่เราใหค้วามสําคญัมาก คอนเทนต์ที่หลากหลาย ซ่ึงแบ่งเป็น 5 

กลุ่ม ภาพยนต์ ซีรีส์ เพลง วาไรต้ี และกีฬา  คอนเทนต์ภาพยนตร์ ได้ติดต่อกับค่ายหนังฮอลลีวูดตั้งแต่เร่ิมออกอากาศ 

และมีทมีผลิตคอนเทนต์เองจากค่าย ทโีมเมนต์   คอนเทนต์ซีรีสไ์ด้ลิขสทิธิ์จากทั้งฮอลลีวูดและเอเชีย รวมถึงทมีผลิตซีรีส์

เอง 4 – 5 ทมี    คอนเทนต์เพลง มีค่ายเพลงโมโน มิวสิคที่ผลิตเพลงออกสู่ตลาดอย่างต่อเน่ือง    คอนเทนต์วาไรตี้ และ

ข่าว  เป็นส่วนที่กสทช.ให้แต่ละช่องต้องทาํ  ซ่ึงจะมีเสริมเข้ามา  สุดท้ายคอนเทนต์กีฬา เน้น 2 ประเภท คือกีฬามวย มี

โปรแกรมทอ็ปคิง เวิล์ดซีรีส์ ที่จัดขึ้ นทุกปี และกีฬาบาสเกตบอลที่บริษัทให้ความสาํคัญมาก มีการทาํลีกระดับเยาวชน

จนถงึอาชีพ 

 

อีกกลยุทธ์ที่สาํคัญคือ การใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มและคอนเทนต์ที่เอื้ อกันและกันในแต่ละธุรกิจ ซ่ึงคอนเทนต์ทั้ง

ภาพยนต์ ซีรีส์ หรืออื่นๆ สามารถใช้ประโยชน์ได้หลายช่องทาง อาทิ ภาพยนตร์ฉายทางโรงภาพยนตร์ เข้าสู่บริการของ 

Monomaxxx รวมถงึผ่านช่องทางออนไลน์  ซ่ึงเป็นข้อได้เปรียบจากที่อื่นๆ  

 

ทั้งน้ีการเติบโตใน 3 ปีข้างหน้าน้ี ยังคงต้องมีการลงทุนพัฒนาคอนเทนต์ที่ต่อเน่ือง ซ่ึงวางงบประมาณลงทุนพัฒนาในปี 

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

นาํมาซ่ึงเรตต้ิง และรายได้ที่ดีตามมา   นอกจากน้ี ยังต้องขยายการทาํข้อตกลง (Deal) กับค่ายภาพยนตร์ต่างประเทศ  

ปัจจุบันข้อตกลงส่วนใหญ่เป็นการซ้ือลิขสิทธิ์สําหรับสื่อทีวี อาจมีการทําข้อตกลงเพ่ิมสําหรับการให้บริการบน 

Monomaxxx เพ่ือขยายฐานคนดู รวมถึงการทาํข้อตกลงพิเศษ (Output Deal) สาํหรับภาพยนตร์ที่ออกอากาศทางฟรีทีวี

คร้ังแรก (First Premiere)  

 

ท้ายสุด คอนเทนต์กีฬา กีฬามวยได้เรตติ้ งกว่า 2.000 เป็นที่น่าพอใจ ส่วนกีฬาบาสเกตบอล เราเป็นคนริเร่ิมประมาณ 

3-4 ปี   และเร่ิมเหน็ผลชัดเจนขึ้นทุกๆปี   จากเรตต้ิง ปี 2558 อยู่ที่ 0.100 มาที่การแข่งขันล่าสุดได้เรตต้ิงถึง  1.200  

ซ่ึงค่อนข้างเช่ือม่ันว่า  บาสเกตบอลจะมีโอกาสเข้าไปอยู่ในใจของคนไทยไม่แพ้ฟุตบอล  

 

และประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอยีดของวาระน้ี 
 
คุณเจนจิรา ตั้งวงศ์สามารถ ผู้ถอืหุ้นรายย่อย ได้สอบถามประเดน็ ดังน้ี 

 เดือนมกราคมปีน้ี ทาํไม Utilization Rate เพียงร้อยละ 40 และเดือนตุลาคมปีที่แล้ว มีอตัราอยู่ที่เท่าไร 

 เหตุผลในการผลิตคอนเทนต์เองของบริษัท  

 Output Deal คืออะไร 

 ปัจจุบันค่าเงินบาทแขง็ เราซ้ือคอนเทนต์ได้ถูกลงด้วยหรือไม่ และค่าโฆษณาต่อนาทเีท่าไร บริษัทจึงจะถงึจุดคุ้มทุน 

 

คุณนวมินทร์ ประสพเนตร ช้ีแจงว่าที่ Utilization Rate ลดลงเป็นช่วงระยะเวลาปกติของอุตสาหกรรมทวีี (Seasonal) ซ่ึง

จะลดลงในช่วงเดือนธนัวาคม ถงึเดือนกุมภาพันธ ์สาํหรับเดือนตุลาคมปีที่ผ่านมามีอตัราอยู่ที่ร้อยละ 50 

 
การที่เราผลิตคอนเทนต์เอง เน่ืองจากยังคงให้ความสาํคัญกบัตลาดในประเทศ (Local Market) ขณะเดียวกนัการผลิตเอง

สามารถนาํไปใช้ประโยชน์ได้กบัหลายแพลตฟอร์ม ซ่ึงเป็นประโยชน์ในระยะยาว  

 

การซ้ือคอนเทนต์รูปแบบ Output Deal เป็นข้อตกลงที่บริษัททํากับค่ายภาพยนตร์ต่างประเทศ แบบเหมาลิขสิทธิ์

ภาพยนตร์ของแต่ละค่าย ปัจจุบันค่าเงินแขง็ทาํให้เราซ้ือคอนเทนต์ได้ถูกลง และบริษัทถงึจุดคุ้มทุนมาตั้งแต่ปีที่แล้ว 
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คุณโชคชัย กาญจนกูล ผู้ถอืหุ้นรายย่อย ได้สอบถามและให้ข้อเสนอแนะ ดังน้ี 

 จากข่าวมาตรา 44 คุณพิชญ์มีความเห็นอย่างไร จะช่วยลดค่าใช้จ่ายได้เท่าไร และเป็นเหตุให้ช่องอื่นสามารถถ่าย

โอนผู้เล่นใหม่เข้ามาได้หรือไม่ 

 การวัดเรตต้ิงของ AC Nielsen เห็นว่ามีการวัดในส่วนของออนไลน์ด้วย แต่บางคอนเทนต์ของโมโนฉายได้เฉพาะ

ทางทวีีอย่างเดียว ซ่ึงปัจจุบันคนดูออนไลน์เพ่ิมขึ้น มีผลต่อเรตติ้ งหรือไม่ 

 เสนอแนะบริการ Monomaxxx นอกจากให้ลูกค้าของพันธมิตรอย่าง 3BB ทดลองใช้ฟรีแล้ว ควรขยายฐานลูกค้าใน

พันธมิตรรายอื่น ที่มาลงโฆษณากับเรา อาจทาํโปรโมช่ันแพ็คเกจรวมสิทธิแลกซ้ือบริการ หรือเป็นรหัสได้ลองใช้

บริการของ Monomaxxx ซ่ึงเหน็ว่าธุรกจิบริการรับข้อมูลข่าวสาร (Subscription) เป็นธุรกจิที่สดใส 

 

คุณพิชญ์ โพธารามิก ตอบคาํถามว่า กรณีมาตรา 44 จะช่วยบริษัทประหยัดค่าใช้จ่ายไปประมาณ 7 ล้านบาทต่อไตรมาส 

หรือ 28 – 30 ล้านบาทต่อปี ส่งผลถึงกาํไร (Bottom line) ส่วนที่ดีหรือไม่น้ัน เราให้ความสาํคัญกับธุรกจิเราเองมากกว่า 

ปัจจุบันเรตติ้ งติด 1 ใน 3 แล้ว และยังมีกลยุทธ์ขยายบริการไปยัง Monomaxxx และช่องทางออนไลน์ ใช้ประโยชน์จาก

คอนเทนต์ให้ได้มากที่สุด  ซ่ึงเช่ือว่าบริษัทมีรูปแบบธุรกิจที่แตกต่างจากช่องอื่น  ซ่ึงหลายบริษัทพ่ึงพิงการหารายได้จาก 

Social Media จากต่างประเทศ ซ่ึงแม้ว่าจะมียอดผู้ชมสูง แต่มีส่วนแบ่งรายได้ที่ค่อนข้างน้อย ซ่ึงผู้ได้ประโยชน์เป็นผู้

ให้บริการจากต่างประเทศ เราจึงสร้างแพลตฟอร์มของคนไทยเอง  สาํหรับการโอนธุรกจิไม่มีความเหน็ ดีหรือไม่ขึ้นอยู่กับ

ว่าจะมีคอนเทนต์คุณภาพและทาํให้ธุรกจิเติบโตได้หรือไม่ ซ่ึงไม่ใช่เร่ืองง่ายสาํหรับผู้เล่นรายใหม่ 

 

สาํหรับยอดผู้ชมที่เกดิบนแพลตฟอร์มอื่นๆ เช่ือว่าไม่ได้รายได้ หรือได้น้อย และเป็นผู้ชมคนละกลุ่ม เป็นเร่ืองที่ไม่ได้กงัวล

เท่าไร จากตัวอย่างที่สหรัฐอเมริกา ซีรีส์ที่ฉายทางทีวี จะไม่มีลงใน Youtube แต่ในประเทศไทยอาจเป็นการสนองความ

ต้องการที่ผิด ผู้ให้บริการทวีี ควรรู้ว่าต้องทาํอย่างไร ซ่ึงไม่ควรอยู่บนแพลตฟอร์มอื่น ทั้งน้ี แล้วแต่การบริหารของแต่ละที่ 

แต่คอนเทนต์ของโมโน จะไม่เผยแพร่บน Youtube วันเดียวกบัที่ช่องฉายอยู่  

 

ขอบคุณสําหรับคําแนะนําในส่วนของธุรกิจ Monomaxxx ธุรกิจน้ีกําลังจะมีการปรับอย่างมาก มีการเพ่ิมคอนเทนต์

ระดับฮอลลีวูดมากขึ้ น และจะมีการปรับราคาเพ่ิมข้ึน ซ่ึงเรามีสัมพันธ์อันดีกับค่ายภาพยนตร์ต่างประเทศ และมีการให้

ทดลองดูฟรี 1 เดือน ทางทมีงานกาํลังเตรียมงานกนัภายในปีน้ี คงต้องติดตามว่าผลตอบรับจะเป็นอย่างไร 

 
คุณอภิรัตน์ บางศิริ ผู้ถอืหุ้นรายย่อย ได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังน้ี 

 จากการที่ช่อง Mono Plus มีการฉายมิวสิควิดีโอเพลงจากต่างประเทศ เสนอแนะให้นํามาฉายในช่อง MONO29 

ด้วย เพ่ือให้มีคอนเทนต์ที่หลากหลายนอกจากภาพยนตร์  

 เสนอให้มีการปรับปรุงการตลาดของการโปรโมทภาพยนตร์ที่เข้าฉายในโรงภาพยนตร์ ซ่ึงควรเพ่ิมการโปรโมทใน

ส่วนนักแสดงที่เป็นที่รู้จัก  รวมถึงเพ่ิมการโปรโมทภาพยนตร์ที่ฉายทางช่อง MONO29 คร้ังแรก ซ่ึงจะทาํให้สร้าง

ยอดผู้ชมได้มากขึ้น 

 สาํหรับไทยซีรีส์ เสนอให้เพ่ิมการโปรโมทเพลงประกอบซีรีส์ให้มากขึ้น  หลายๆ เพลงเพราะมาก    หากได้รับการ

โปรโมทที่ดีจะทาํให้กระแสคนรู้จักช่องเพ่ิมขึ้น สร้างรายได้มากขึ้น ซ่ึงรวมถงึการโปรโมทศิลปินของค่ายโมโนมิวสคิด้วย  

 

คุณพิชญ์ โพธารามิก ช้ีแจงว่า สาํหรับช่อง Mono Plus ถือว่า เรตต้ิงเทยีบเท่าระดับล่างของฟรีทวีีในปัจจุบัน และเอเจนซ่ี

เร่ิมลงโฆษณาแล้ว โดยทางทีมงานวาง Positioning ให้แตกต่างจากช่อง MONO29 ทั้งน้ี เร่ืองที่ผู้ถือหุ้นเสนอมาจะรับไว้

พิจารณา สาํหรับด้านการตลาด ต้องขอขอบคุณผู้ถอืหุ้นสาํหรับข้อเสนอแนะ ทางทมีงานจะรับไปปรับปรุงต่อไป 
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คุณกรกฎ จัสติน ธาดาธาํรงเวช ผู้ถอืหุ้นรายย่อย สอบถาม ดังน้ี 

 Monomaxxx เห็นว่ามีการเติบโตของยอดผู้ใช้งาน (Active Subscribers) เพ่ิมสูงขึ้ น เป็นลูกค้าเฉพาะในประเทศ

ไทย หรือประเทศเพ่ือนบ้านด้วย 

 รูปแบบธุรกิจของ Seeme.me เข้าใจว่าแตกต่างจากผู้ให้บริการ Video Portal ในต่างประเทศ ซ่ึงเห็นว่าแม้แต่คลิป

วิดีโอสั้นๆ จะมีโฆษณาขึ้นมา สาํหรับโฆษณาเหล่าน้ีมีการชาํระเงินทนัทหีรือไม่ 

 ในปีน้ีจะมีภาพยนตร์จากค่ายทโีมเมนต์หรือไม่ 

 

คุณพิชญ์ โพธารามิก ตอบคาํถามว่า Monomaxxx มีเฉพาะในประเทศไทย เน่ืองจากลิขสิทธิ์ที่ซ้ือมาส่วนใหญ่สาํหรับฉาย

ในประเทศ แต่อาจจะมีที่เมียนมาร์บ้าง ไม่มากนัก สาเหตุที่เติบโตขึ้ นมาก เน่ืองจากมีการเจรจาซ้ือคอนเทนต์เพ่ิมเติม 

รวมถึงคอนเทนต์ที่รับชมทาง MONO29 ไม่ทนั สามารถมารับชมที่ Monomaxxx ได้ ดังน้ัน คอนเทนต์จะดีขึ้นและมากขึ้น 

ซ่ึงหากปรับปรุงด้านการตลาด ตัวเลขคาดว่าจะเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ 

 

สาํหรับ Seeme.me เป็นแพลตฟอร์มคนไทย เรามีการกาํหนดส่วนแบ่งรายได้สาํหรับพันธมิตรค่อนข้างสูงที่ร้อยละ 40 – 60 

แล้วแต่ราย สาํหรับโฆษณาที่แสดงในคลิปมีการชาํระเงินจริง ซ่ึงแตกต่างจากผู้ให้บริการในต่างประเทศ แม้ยอดผู้เข้าชมสูงจริง 

แต่ได้รับส่วนแบ่งรายได้น้อย ซ่ึงคาดว่าจะมีพันธมิตรที่มีศักยภาพให้ความสนใจจาํนวนมาก และส่งผลระยะยาวเร่ืองการโฆษณา 

 

ภาพยนตร์ค่ายทโีมเมนต์คาดว่าจะเข้าฉายในไตรมาส 3/2561 จาํนวน 2 เร่ือง เร่ืองแรกเป็นแนวโรแมนติกคอมเมดี้  อีก

เร่ืองเป็นแนววัยรุ่น  และการผลิตภาพยนตร์อีกหลายเร่ืองที่ไม่จําเป็นต้องนําเข้าโรงภาพยนตร์ แต่เป็นการฉายแบบ 

Exclusive Content บน Monomaxxx และทางทวีี ซ่ึงคุ้มค่าที่จะผลิต 

 

ไม่มีผู้ถือหุ้นถามข้อสงสัยใดๆ เพ่ิมเติมอีกประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การรายงานผลการดําเนินงานเป็นการ

รายงานเพ่ือทราบ ไม่มีการลงมติ 
 

ที่ประชุมรับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 ตามที่รายงาน 
 

วาระที่ 3 พจิารณาอนุมติังบการเงิน และรายงานผูส้อบบญัชีประจําปี ส้ินสุด ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ของบริษัทฯ และรายงานผู้สอบบัญชี  ประจาํปีสิ้ นสุด ณ วันที่        

31 ธันวาคม 2560 ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว ซ่ึงงบการเงินดังกล่าวได้

ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทแล้ว มีรายละเอยีดปรากฎในงบการเงิน 

และรายงานผู้สอบบัญชี ประจาํปีสิ้นสดุ ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2560 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ของหนังสอืเชิญประชุม 

 

และประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอยีดของวาระน้ี 
 

 

คุณจามจุรี แสงสว่าง ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า จากการที่บริษัทควบคุมค่าใช้จ่ายได้ดีในปี 2558 – 2560  สาํหรับปี 

2561 บริษัทมีสดัส่วนค่าใช้จ่ายคงที่และค่าใช้จ่ายผนัแปร เป็นเท่าไร   และหากผลประกอบการดีขึ้นในอนาคต เงินกู้ระยะ

ยาวจากสถาบันการเงินประมาณ 1,500 ล้านบาท เป็นไปได้หรือไม่ที่จะทาํการรีไฟแนนซ์ 

 

คุณพิชญ์ โพธารามิก ตอบคาํถามว่า ค่าใช้จ่ายคงที่คงไม่มีอะไรเพ่ิมขึ้นมาก ส่วนค่าใช้จ่ายผันแปร จะมีต้นทุนคอนเทนต์ที่

เพ่ิมขึ้นสาํหรับบริการ Monomaxxx ซ่ึงคาดว่าไม่เกนิร้อยละ 10 – 15  ของต้นทุนคอนเทนต์ปัจจุบัน เน่ืองจากมีข้อตกลง

กบัคู่ค้าต่างประเทศอยู่แล้ว จึงทาํให้ต้นทุนเพ่ิมขึ้นไม่มาก  การลงทุนคอนเทนต์ในอนาคต ในส่วนของสนิทรัพย์ไม่มีตัวตน  
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( Intangible Asset ) จะมีการตัดค่าเสื่อมและค่าตัดจําหน่ายในจํานวนปีที่นานขึ้ น เน่ืองจากใช้งานได้นาน ตัวอย่าง

ภาพยนตร์ที่ทาํเม่ือ 10 ปีที่แล้ว ยังสามารถเอามาฉายและสร้างเรตติ้ งได้ หากเราสร้างคอนเทนต์เองจะดีกบับริษัทในระยะ

ยาว และในส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆ มีไม่มาก 

 

สาํหรับการรีไฟแนนซ์ ดูตามความเหมาะสม ทั้งน้ี อตัราส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น อยู่ที่ 1 ต่อ 1 ซ่ึงไม่สงูมาก หากมี

กระแสเงินสด เพียงพอสามารถชาํระหน้ีได้ ในส่วนธนาคารกรุงเทพ และธนาคารออมสนิยังเป็นพันธมิตรที่ดีอยู่ 

 

ไม่มีผู้ถอืหุ้นซักถามข้อสงสยัใดๆ เพ่ิมเติมอกี ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ 

 

มติของที่ประชมุ 

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจาํปี  สิ้นสดุ ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2560 

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน 

มติที่ประชุมเป็นดังน้ี 

 

มติ 
จํานวนเสียง 

(1 หุน้ = 1 เสียง) 

รอ้ยละของจํานวนหุน้ทั้งหมดของผูถ้อืหุน้ 

ที่เขา้ร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ด้วย 2,796,356,968 100.0000 

2. ไม่เหน็ด้วย                     0     0.0000 

3. งดออกเสยีง                     0 0.0000 

4. บัตรเสยี                     0 0.0000 

รวม 552 ราย 2,796,356,968 100.0000 

 

วาระที่ 4 พจิารณาอนุมติัการจดัสรรเงินกําไรเป็นทุนสํารองตามกฎหมาย และเรื่องเงินปันผลประจําปี 2560 

เลขานุการบริษัทฯ  แจ้งว่าตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 45. ซ่ึงกาํหนดให้ “บริษัทต้องจัดสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไว้

เป็นทุนสาํรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกาํไรสุทธิประจําปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่า        

ทุนสาํรองน้ีจะมีจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน” และคณะกรรมการมีนโยบายที่จะเสนอที่ประชุม

ผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นทั่วไป ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกาํไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ตาม    

งบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละปี   ทั้งน้ี การจ่ายเงินปันผลในแต่ละคราวคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงิน   

ปันผลโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น การดํารงเงินไว้เพ่ือลงทุนในอนาคต หรือเพ่ือจ่ายชําระคืน       

เงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ 

 

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่าสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรสุทธิเป็น         

ทุนสาํรองตามกฏหมาย และจ่ายเงินปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2560 มีรายละเอยีดดังน้ี 

 

4.1   ในปี 2560 บริษัท มีกาํไรสทุธสิาํหรับปีจาํนวน 53,936,002.03 บาท  ให้บริษัทฯ  จัดสรรกาํไรเป็นเงินสาํรอง

ตามกฎหมาย เพ่ิมอกีเป็นจาํนวนเงินเท่ากบั  2,120,000.00  บาท   ซ่ึงเม่ือรวมกบัทุนสาํรองตามกฎหมายที่มี

อยู่เดิมจาํนวน 49,850,000.00 บาท    คิดเป็นทุนสาํรองตามกฎหมายทั้งสิ้นจาํนวน  51,970,000.00 บาท

เพ่ือให้ทุนสาํรองตามกฎหมายของบริษัทฯ มีจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน  ปัจจุบัน

ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ มีจาํนวนเท่ากับ  519,699,997.50  บาท   ซ่ึงเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัท

มหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 45.  
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4.2   อนุมัติจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2560 เพ่ิมเติมอีกจากกาํไรสะสม จากงบการเงินเฉพาะกิจการ ให้แก่ผู้ถือหุ้น

สามัญของบริษัทฯ โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัรา หุ้นละ 0.03 บาทโดยคิดจากจาํนวนหุ้น 3,471,029,658 

หุ้น  จาํนวนหุ้นดังกล่าวได้รวมจาํนวนหุ้นสามัญเพ่ิมทุนที่บริษัทฯ ได้ออกเพ่ือรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ 

MONO-W1 ในวันที่ 30 มีนาคม 2561    ให้กับผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทฯ คร้ังที่ 

1 (MONO-W1) ที่ได้ใช้สทิธแิปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญเพ่ิมทุน จาํนวน 80,282,986 หุ้น ซ่ึงหุ้นสามัญเพ่ิมทุน

น้ี  จะเป็นหุ้นที่มีสทิธไิด้รับเงินปันผลจากผลการดาํเนินงานปี 2560 และกาํไรสะสม   รวมเป็นจาํนวนเงินปันผล

จ่าย 104,130,889.74 บาท   รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายจากผลการดาํเนินงานประจาํปี 2560 และ กาํไรสะสม

ทั้งหมด ในอตัราหุ้นละ 0.06 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 205,853,096.46 บาท  คิดเป็นอตัราเงินปันผลต่อกาํไรสทุธิ

เท่ากับร้อยละ 381.66   ซ่ึงเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ   โดยคงเหลือเงินสดไว้เป็น

เงินทุนหมุนเวียน 

 

และเน่ืองจากในคราวประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังที่ 5/2560  เม่ือวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560   ได้มีมติ

อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล  จากผลการดําเนินงาน 9  เดือนแรกของปี 2560  (คือ  งวดการ

ดาํเนินงานตั้งแต่วันที่  1 มกราคม  ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560) และกาํไรสะสม    ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 

โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท     รวมเป็นจํานวนเงินปันผลจ่าย 101,722,206.72   

บาท   โดยบริษัทฯ ได้ดาํเนินการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้วเม่ือวันที่ 1 ธนัวาคม 

2560  

 

ดังน้ัน  จะเหลือเงินปันผลงวดสุดท้ายอีกจาํนวน 0.03 บาท ต่อหุ้น  ซ่ึงจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ  

ในวันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 โดย 

 •   วันขึ้นเคร่ืองหมาย XD วันแรก  คือ  วันที่  3 พฤษภาคม 2561 

 •   กาํหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสทิธรัิบเงินปันผล หรือ วัน Record Date วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 

 
รายละเอยีดเปรียบเทยีบการจ่ายเงินปันผลของปี 2560 และ 2559 มีดังต่อไปน้ี 

รายการ 
สําหรบัรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุดวนัที่ (งบการเงินเฉพาะกิจการ) 

31 ธนัวาคม 2560 (ปีที่เสนอ) 31 ธนัวาคม 2559 

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

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

3. กาํไรต่อหุ้น (บาท) 0.016 บาท 0.082 บาท 

4. จาํนวนหุ้นและเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น จาํนวนหุ้น 
จ่ายปันผล 

(บาท/หุ้น) 
จาํนวนหุ้น 

จ่ายปันผล 

(บาท/หุ้น) 

    การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล  3,390,740,224 0.03 - - 

    การจ่ายเงินปันผลประจาํปี 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. อตัราเงินปันผลจ่ายต่อกาํไรสทุธ ิ ร้อยละ 381.66 ร้อยละ 38.66 
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หมายเหตุ
  (1)

 ได้รวมจาํนวนหุ้นสามัญเพ่ิมทุนที่บริษัทฯ ได้ออกเพ่ือรองรับการใช้สทิธแิปลงสภาพ MONO-W1   ในวันที่ 

30 มีนาคม 2561 ให้กบัผู้ถอืใบสาํคัญแสดงสทิธทิี่จะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทฯ คร้ังที่ 1 (MONO-W1) ที่

ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญเพ่ิมทุน  จาํนวน 80,282,986 หุ้น   ซ่ึงหุ้นสามัญเพ่ิมทุนน้ีจะเป็นหุ้น

ที่มีสทิธไิด้รับเงินปันผลจากผลการดาํเนินงานปี 2560 และกาํไรสะสม 

 

ไม่มีผู้ถอืหุ้นซักถามข้อสงสยัใดๆ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ 

 

มติของที่ประชมุ 

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจัดสรรเงินกาํไรสทุธเิป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย  และจ่ายเงินปันผลประจาํปี 

2560 ตามรายละเอียดข้างต้นที่เลขานุการบริษัทฯ แจ้งไว้ทุกประการ  ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซ่ึงมา

ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน มีรายละเอยีดการออกเสยีงลงคะแนน มติที่ประชุมเป็นดังน้ี 

 

มติ 
จํานวนเสียง 

(1 หุน้ = 1 เสียง) 

รอ้ยละของจํานวนหุน้ทั้งหมดของผูถ้อืหุน้ 

ที่เขา้ร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ด้วย 2,796,356,968 100.0000 

2. ไม่เหน็ด้วย                     0     0.0000 

3. งดออกเสยีง                     0 0.0000 

4. บัตรเสยี                     0 0.0000 

รวม 552 ราย 2,796,356,968 100.0000 

 
วาระที่ 5 พจิารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทั  และกําหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบญัชีประจําปี 2561 

เลขานุการบริษัทฯ  แจ้งว่าเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120  ซ่ึงกาํหนดว่า 

ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาํหนดจาํนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี  และโดยการ

เสนอตามความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเหน็สมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้

ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสาํนักงาน อวีาย จาํกดั ตามรายช่ือต่อไปน้ีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 

ประจาํปี 2561 
 

ช่ือผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 
จาํนวนปีที่เป็น

ผู้สอบของบริษัท 

ระยะเวลาที่ได้รับความเหน็ชอบ

จากสาํนักงานกลต. 

1.นางสาวกรองแก้ว ลิมป์กติติกุล 5874 2 ปี 2558-2563 

2.นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน  3930 3 ปี 2560-2565 

3.นายณฐัวุฒิ  สนัติเพช็ร 5730 - ปี 2560-2565 

 

ผู้สอบบัญชีของบริษัท สาํนักงาน อีวาย จาํกัด ดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีบริษัทหลาย

แห่ง  และได้รับการยอมรับจากองค์กรต่างๆ เป็นอย่างดี รวมทั้งมีความเป็นอสิระในการปฏบัิติงาน   

 

ทั้งน้ี ผู้สอบบัญชีตามรายช่ือที่เสนอมาน้ันไม่มีความสัมพันธห์รือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นราย

ใหญ่  หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกบับุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด   รวมทั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าวยังสงักดัสาํนักงานสอบบัญชีเดียวกนักบั

ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ  ยกเว้นบริษัทย่อยในต่างประเทศจะผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่นในแต่ละ

ประเทศ  โดยคณะกรรมการจะดูแลให้การจัดทาํงบการเงินเสรจ็ได้ทนัตามกาํหนดระยะเวลา 
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พร้อมกันน้ี คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกาํหนดค่าตอบแทนการ

ตรวจสอบบัญชี ประจาํปี 2561โดยมีรายละเอยีด ดังน้ี 

 

รายละเอียด    ปี 2561 (ปีที่เสนอ) ปี 2560 

1. ค่าสอบบัญชี 1,500,000 1,500,000 

2. ค่าบริการอื่น -  - 

รวมทั้งส้ิน 1,500,000 1,500,000 

   

ทั้งน้ี ค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจาํปี 2561 ซ่ึงเท่ากับปี 2560  โดยมีปริมาณงานสอบทาน และงานตรวจสอบ

ของบริษัทฯ เพ่ิมขึ้ น สาํหรับค่าบริการอื่นๆ ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีการรับบริการอื่นจากสาํนักงานสอบบัญชีที่

ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสํานักงานสอบบัญชีที่ ผู้สอบบัญชีสังกัด และเพ่ือ

ประโยชน์สาํหรับผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จัดส่งประวัติโดยย่อของผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน มาพร้อมกับหนังสือนัดประชุม ตาม

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4.   

 

ไม่มีผู้ถอืหุ้นซักถามข้อสงสยัใดๆ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ 

 

มติของที่ประชมุ 

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สาํนักงาน อีวาย จาํกัด ตามรายช่ือข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีของ

บริษัทฯ ประจําปี 2561 และอนุมัติกําหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจําปี 2561 เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 

1,500,000 บาท ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอยีดการออกเสยีง

ลงคะแนน มติที่ประชุมเป็นดังน้ี 
 
 

มติ 
จํานวนเสียง 

(1 หุน้ = 1 เสียง) 

รอ้ยละของจํานวนหุน้ทั้งหมดของผูถ้อืหุน้ 

ที่เขา้ร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ด้วย 2,796,341,968 100.0000 

2. ไม่เหน็ด้วย                     0     0.0000 

3. งดออกเสยีง                     15,000 0.0000 

4. บัตรเสยี                     0 0.0000 

รวม 552 ราย 2,796,356,968 100.0000 

 

วาระที่ 6 พจิารณาอนุมติัเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ สําหรบัปี  2561 

ก่อนเร่ิมพิจารณาในวาระประธานได้เชิญกรรมการที่หมดวาระทั้ง 3 ท่านออกจากห้องประชุมเลขานุการบริษัทได้แจ้งตาม

ข้อบังคับบริษัท ข้อ  17 กาํหนดให้ “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาํปีทุกคร้ังให้กรรมการออกจากตาํแหน่งหน่ึงในสาม 

(1/3) ของจาํนวนกรรมการในขณะน้ัน ถ้าจาํนวนกรรมการจะแบ่งให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ กใ็ห้ออกโดยจาํนวนที่ใกล้

ที่สุดกับส่วนหน่ึงในสาม (1/3) กรรมการซ่ีงพ้นจากตาํแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้าดาํรงตาํแหน่งอกีกไ็ด้ กรรมการที่

ต้องออกจากตาํแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทน้ัน ให้จับสลากกนั ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการ

คนที่อยู่ในตาํแหน่งนานที่สดุน้ันเป็นผู้ออกจากตาํแหน่ง”  
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ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน ดังน้ัน จึงมีกรรมการ 3 ท่านที่ดาํรงตาํแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตาํแหน่ง 

โดยกรรมการที่ต้องออกจากตาํแหน่งตามวาระในคร้ังน้ี มีดังน้ี  

1. นายนวมินทร์ ประสพเนตร 
2. นายซัง โด ลี 

3. นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์   
 

บุคคลที่ได้รับเสนอช่ือในคร้ังน้ีได้ผ่านกระบวนการกล่ันกรองจากคณะกรรมการบริษัทแล้วรวมถึงการแต่งตั้งกรรมการ 

เพ่ือดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ  คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทนแล้ว  เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดาํรงตาํแหน่ง

ต่อไปอกีวาระหน่ึง เน่ืองจากกรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์มี

คุณสมบัติที่ เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทอันเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของบริษัทฯ ทั้งน้ีไม่มี            

ผู้ถอืหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการพิจารณาเลือกต้ังเป็นกรรมการ 

 

(ข้อมูลเบ้ืองต้นของกรรมการที่ครบกาํหนดออกตามวาระ และได้รับการเสนอช่ือกลับเข้าดาํรงตาํแหน่งใหม่ ตามสิ่งที่      

ส่งมาด้วย 5.) 

 

ไม่มีผู้ถอืหุ้นซักถามข้อสงสยัใดๆ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

 

มติของที่ประชมุ 

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ เลือกตั้งกรรมการตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดาํรงตาํแหน่งตามเดิมต่อไปอีกวาระหน่ึง  ด้วย

คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง

กรรมการแต่ละรายโดยมีมติที่ประชุมเป็นดังน้ี 

 

1. นายนวมินทร์  ประสพเนตร    ตาํแหน่ง กรรมการ 

      รวม ( 552 ราย)  จาํนวนเสยีงรวมเท่ากบั 2,796,356,968 เสยีง 

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 

จาํนวนหุ้น % จาํนวนหุ้น % จาํนวนหุ้น % จาํนวนหุ้น % 

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

 

2. นายซัง โด ลี   ตาํแหน่ง  กรรมการ 

      รวม ( 552 ราย)  จาํนวนเสยีงรวมเท่ากบั 2,796,356,968 เสยีง 

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 

จาํนวนหุ้น % จาํนวนหุ้น % จาํนวนหุ้น % จาํนวนหุ้น % 

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

 

3. นายคมศักด์ิ  วัฒนาศรีโรจน์    ตาํแหน่ง  กรรมการ 
      รวม (552  ราย)  จาํนวนเสยีงรวมเท่ากบั 2,796,356,968 เสยีง 

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 

จาํนวนหุ้น % จาํนวนหุ้น % จาํนวนหุ้น % จาํนวนหุ้น % 

2,796,356,968 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
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วาระที่ 7 พจิารณาอนุมติักําหนดค่าตอบแทนกรรมการ สําหรบัปี 2561 

เลขานุการบริษัทฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในปี 2560 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกาํหนดค่าตอบแทนตามตําแหน่ง และค่า

บาํเหน็จของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัทฯ เป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท และ

สาํหรับปี 2561 น้ี คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและ

คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัทอย่างรอบคอบ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึง

พิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ เหน็สมควรกาํหนดค่าตอบแทน

ตามตาํแหน่งและค่าบาํเหนจ็ของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ สาํหรับปี 2561  เป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 

7,000,000 บาท ซ่ึงเท่ากับปี 2560  และคณะกรรมการบริษัทฯ เหน็สมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพ่ือพิจารณาอนุมัติ

กาํหนดค่าตอบแทนและค่าบาํเหนจ็ของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ประจาํปี 2561 เป็นจาํนวนเงินไม่

เกนิ 7,000,000 บาท   โดยมีรายละเอยีดดังต่อไปน้ี 

 

ตําแหน่ง 
ค่าตอบแทนต่อเดือน(บาท) 

ปี 2561 (ปีที่เสนอ) 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 

ค่าบาํเหนจ็ของกรรมการ ไม่เกนิ 2 ล้านบาท ไม่เกนิ 2 ล้านบาท 

สทิธปิระโยชน์อื่นๆ ไม่มี ไม่มี 

 

คณะกรรมการเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนตามตาํแหน่งและค่าบาํเหน็จของคณะกรรมการ

บริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ตามรายละเอียดข้างต้น สําหรับขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและ

คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ  สามารถดูรายละเอียดได้จากรายงานประจําปี 2560 หัวข้อโครงสร้างการถือหุ้นและ         

การจัดการ 

 

สาํหรับมติที่ประชุมของวาระอนุมัติกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ จะต้องผ่านการอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนน

เสยีงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจาํนวนเสยีงทั้งหมดของผู้ถอืหุ้นซ่ึงมาประชุม   

 

ไม่มีผู้ถอืหุ้นซักถามข้อสงสยัใดๆ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ 
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มติของที่ประชมุ 

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกาํหนดค่าตอบแทนตามตาํแหน่ง และค่าบาํเหน็จของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุด

ต่างๆ สาํหรับปี 2561 เป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันทข์องผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม 

มีรายละเอยีดการออกเสยีงลงคะแนน มติที่ประชุมเป็นดังน้ี 

 

มติ 
จํานวนเสียง 

(1 หุน้ = 1 เสียง) 

รอ้ยละของจํานวนหุน้ทั้งหมดของผูถ้อืหุน้ 

ที่เขา้ร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ด้วย 2,796,356,968 100.0000 

2. ไม่เหน็ด้วย                     0     0.0000 

3. งดออกเสยีง                     0 0.0000 

4. บัตรเสยี                     0 0.0000 

รวม 552 ราย 2,796,356,968 100.0000 

 

วาระที่ 8 พิ จ ารณ าอ นุ มั ติ ก ารลด ทุ น จดท ะเบี ยน ขอ งบ ริษัท  จาก   519,699,997.50 บ าท  เป็ น 

486,299,997.50 บาท 

เลขานุการบริษัทฯ  แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 

33,400,000 บาท  จากทุนจดทะเบียน เดิมจํานวน  519,699,997.50 บาท  เป็น ทุนจดทะเบียนให ม่จํานวน 

486,299,997.50 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้นาํออกจาํหน่ายจาํนวน 334,000,000 หุ้น ซ่ึงมีมูลค่าที่ตรา

ไว้หุ้นละ 0.10 บาท เน่ืองจากเป็นหุ้นคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General 

Mandate) ที่อนุมัติให้ออกและเสนอขายในการประชุมสามัญประจาํปี 2560 และจะสิ้นสุดอายุการจัดสรรในการประชุม

สามัญประจาํปี 2561 

 

ไม่มีผู้ถอืหุ้นซักถามข้อสงสยัใดๆ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ 

  

มติของที่ประชมุ 

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาํนวน 33,400,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 

519,699,997.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน 486,299,997.50 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้   

นาํออกจาํหน่ายจาํนวน 334,000,000 หุ้น ซ่ึงมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 

ของจาํนวนเสยีงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิธอิอกเสยีงลงคะแนน มีรายละเอยีดการออกเสยีงลงคะแนน มติ

ที่ประชุมเป็นดังน้ี 

 

มติ 
จํานวนเสียง 

(1 หุน้ = 1 เสียง) 

รอ้ยละของจํานวนหุน้ทั้งหมดของผูถ้อืหุน้ 

ที่เขา้ร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ด้วย 2,796,341,968 99.9995 

2. ไม่เหน็ด้วย                     0     0.0000 

3. งดออกเสยีง                     15,000 0.0005 

4. บัตรเสยี                     0 0.0000 

รวม 552 ราย 2,796,356,968 100.0000 
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วาระที่ 9 พจิารณาอนุมติัการแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษทัฯ ขอ้ 4  เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบยีน 

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   มอบอาํนาจให้กรรมการผู้มีอาํนาจลงนามของบริษัท  และ/หรือ บุคคลที่กรรมการผู้มีอาํนาจของบริษัท  มอบหมาย

เป็นผู้มีอาํนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสอืบริคณห์สนธทิี่กรมพัฒนาธุรกจิการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอาํนาจแก้ไขและ

เพ่ิมเติมถ้อยคาํ หรือดาํเนินการใดๆ เพ่ือให้เป็นไปตามคาํสั่งของนายทะเบียน 

 

สาํหรับมติที่ประชุมของวาระอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ  ข้อ 4  เพ่ือให้สอดคล้องกับการลดทุน     

จดทะเบียนจะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซ่ึงมาประชุม

และมีสทิธอิอกเสยีงลงคะแนน   

 

ไม่มีผู้ถอืหุ้นซักถามข้อสงสยัใดๆ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ 

 

มติของที่ประชมุ 

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขหนังสอืบริคณห์สนธขิองบริษัทฯ  ข้อ 4 เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทุนจดทะเบียน และ

การมอบอาํนาจให้กรรมการผู้มีอาํนาจลงนามของบริษัท  และ/หรือ บุคคลที่กรรมการผู้มีอาํนาจของบริษัท  มอบหมาย

เป็นผู้มีอาํนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  กระทรวงพาณิชย์ มีอาํนาจแก้ไข

และเพ่ิมเติมถ้อยคาํ หรือดาํเนินการใดๆ เพ่ือให้เป็นไปตามคาํสั่งของนายทะเบียน  ด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 

ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธอิอกเสยีงลงคะแนน   มีรายละเอยีดการออกเสียงลงคะแนน   

มติที่ประชุมเป็นดังน้ี 
 

มติ 
จํานวนเสียง 

(1 หุน้ = 1 เสียง) 

รอ้ยละของจํานวนหุน้ทั้งหมดของผูถ้อืหุน้ 

ที่เขา้ร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ด้วย 2,796,341,968 99.9995 

2. ไม่เหน็ด้วย                     0     0.0000 

3. งดออกเสยีง                     15,000 0.0005 

4. บัตรเสยี                     0 0.0000 

รวม 552 ราย 2,796,356,968 100.0000 
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วาระที่ 10 พจิารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถา้มี) 
เลขานุการบริษัทให้ข้อมูลต่อที่ประชุมดังน้ี  ในระเบียบวาระที่ 10 ตามมาตรา 105 วรรค 2 ของพระราชบัญญัติบริษัท

มหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535  (แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2544)  กาํหนดไว้ว่า “ เม่ือที่ประชุมพิจารณาเสรจ็ตามวรรคหน่ึงแล้ว 

ผู้ถือหุ้นซ่ึงมีหุ้นนับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจาํนวนหุ้นที่จาํหน่ายได้ทั้งหมด  จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเร่ืองอื่น

นอกจากที่กาํหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกกไ็ด้ ” ดังน้ัน ถ้าผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะให้ที่ประชุมพิจารณาเร่ืองอื่นๆ 

นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมจะต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า  1,130,248,891  หุ้น   จากจาํนวน

หุ้นที่จําหน่ายแล้วและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดเท่ากับ  3,390,746,672 หุ้น ทั้งน้ี ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเร่ืองอื่นใดให้ที่

ประชุมพิจารณา  

 

ปิดประชุมเวลา 15.46 น. 

 
 
 

ลงช่ือ  ประธานที่ประชุม 

 ( นายพิชญ์ โพธารามิก)  
 

 

 

ลงช่ือ  ผู้จดบันทกึการประชุม 

  (นางสาวปิติฤดี  ศิริสมัพันธ)์  

   


