
 

 

บริษทั โมโน เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) 

รายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2562 

 

วนั เวลา และสถานที่ 

  

 การประชุมจัดขึ้นเม่ือวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ออดิทอเรียม ช้ัน 3 อาคารจัสมิน 

อนิเตอร์เนช่ันแนล เลขที่ 200 หมู่ที่ 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 

5. นายธรีศักดิ์ ธาราวร ผู้อาํนวยการฝ่ายทรัพายากรบุคคล 

 

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 พร้อมทั้งแจ้งวิธกีารประชุมและการออกเสยีงลงคะแนนในการพิจารณาวาระ

การประชุมต่างๆ โดยสรุปให้ที่ประชุมทราบ กล่าวคือ เม่ือจะมีการออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาวาระการประชุม

ต่างๆ ประธานที่ประชุมจะสอบถามที่ประชุมว่า 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 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 
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โดยก่อนการประชุมน้ี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคาํถามล่วงหน้า มายังบริษัทฯ ก่อนวันประชุม ได้ทาง

เวบ็ไซด์  www.mono.co.th  หมวดนักลงทุนสมัพันธ ์ตั้งแต่วันที่ 28 กนัยายน 2561 ถงึวันที่ 31 ธนัวาคม 2561 ปรากฎ

ว่าไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคาํถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ก่อนวันประชุม ซ่ึงเม่ือวันที่ 30 มกราคม 2562 บริษัทฯ ได้แจ้งผลให้

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผู้ถอืหุ้นรับทราบแล้ว   

 

จากน้ันนายพิชญ์  โพธารามิก ประธานกรรมการ ซ่ึงเป็นประธานในที่ประชุม  แถลงว่ามีผู้ถอืหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

จาํนวน 76 ราย นับจาํนวนหุ้นได้ 2,377,793,202 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมจาํนวน 49 ราย นับจาํนวน

หุ้นได้ 105,868,000 หุ้น รวมจาํนวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้ น

จาํนวน 125 ราย นับจาํนวนหุ้นได้ 2,483,661,202 หุ้น จากจาํนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดจาํนวน 9,985 ราย  นับจาํนวนหุ้น

ที่จาํหน่ายแล้วและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 3,471,029,658 หุ้น  คิดเป็นร้อยละ 71.55 ของจาํนวนหุ้นที่จาํหน่ายแล้ว

และมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ดังน้ัน  จาํนวนหุ้นที่เข้าประชุมวันน้ี  จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของ

บริษัทฯ ข้อ 33 ประธานฯ จึงกล่าวเปิดประชุม จากน้ัน ประธานฯ ได้ขอให้  ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม

และมีสิทธิออกเสียงในการประชุมจาํนวน 2 ท่าน ทาํหน้าที่เป็นพยานในการนับคะแนนในการประชุมคร้ังน้ี ซ่ึงตัวแทน       

ผู้ถือหุ้นที่อาสารับหน้าที่ดังกล่าวได้แก่ นางสาวพรเพญ็พิสทุธ ์ลีประสมสอง และ นางสาวโสภาวดี ชูมี ผู้รับมอบฉันทะจาก

ผู้ถือหุ้นรายย่อย  ต่อจากน้ันประธานฯ จึงดาํเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่กาํหนดไว้ในหนังสอืนัดประชุม

ดังต่อไปน้ี 

 

วาระที ่1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ ประจําปี 2561 ซ่ึงประชุมเมื่อวนัที่ 25 เมษายน 

2561 

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดส่งสาํเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2561  ซ่ึงประชุมเม่ือ

วันที่ 26 เมษายน 2561 ให้กบัผู้ถอืหุ้นพร้อมหนังสอืเชิญประชุมในคร้ังน้ีแล้ว  

 

ไม่มีผู้ถอืหุ้นซักถามข้อสงสยัใดๆ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ 
 

มติของที่ประชมุ 

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2561  ซ่ึงประชุมเม่ือวันที่          

25 เมษายน 2561 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้น ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  มติที่ประชุมเป็น

ดังน้ี 

 

มติ 
จํานวนเสียง 

(1 หุน้ = 1 เสียง) 

รอ้ยละของจํานวนหุน้ทั้งหมดของผูถ้อืหุน้ 

ที่เขา้ร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ด้วย 2,484,179,802 100.0000 

2. ไม่เหน็ด้วย                     0     0.0000 

3. งดออกเสยีง                     17,600 - 

4. บัตรเสยี                     0 - 

รวม 131 ราย 2,484,197,402 - 
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วาระที่ 2 รบัทราบรายงานประจําปีของคณะกรรมการบริษทัเกีย่วกบัผลการดําเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2561 

ประธานฯ แจ้งว่า รายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 ปรากฎอยู่ในรายงานประจาํปี 2561 ตามสิ่งที่

ส่งมาด้วย 2 และสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ที่ได้จัดส่งให้กบัผู้ถอืหุ้นพร้อมหนังสอืเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว โดยที่คณะกรรมการได้

พิจารณาผลการดาํเนินงานดังกล่าวแล้ว เหน็ว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงขอนาํเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นเพ่ือรับทราบ  

 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายซัง โด ลี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานถึงนโยบายการกาํกับดูแลกิจการที่ดี และ

นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน ของบริษัทฯ ปีที่ผ่านมา ดังน้ี 

 

บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทโมโน ให้ความสาํคัญอย่างย่ิง   ในการดาํเนินธุรกจิอย่างมีคุณธรรมและยึดม่ันในความรับผิดชอบต่อ    

ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายมาโดยตลอด  ภายใต้หลักการกาํกับดูแลกิจการที่ดี  อันเห็นได้จากผลการประเมินการกาํกับดูแล

กจิการที่ดีประจาํปี 2561 ที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยบริษัทฯ อยู่ในระดับ “ดีเลิศ” เป็นปีที่ 4  

และนอกจากน้ัน ในฐานะที่บริษัทฯ ได้รับประกาศนียบัตรรับรองฐานะสมาชิกในโครงการ  “แนวร่วมปฏบัิติของภาคเอกชน

ไทยในการต่อต้านทุจริต”  ตั้งแต่ปี 2559  ซ่ึงบริษัทฯ ยึดม่ันนโยบายการดาํเนินงานด้วยความโปร่งใส ต่อต้านการกระทาํ

อันเป็นการทุจริตคอร์รัปช่ันในทุกรูปแบบ  ดังปรากฎตามข้อมูลที่ได้เปิดเผยในรายงานประจําปี 2561 และเม่ือวันที่          

4 มีนาคม 2562 บริษัทฯ ได้ขยายแนวร่วมโครงการแนวร่วมต่อต้านการทุจริตและคอร์รับช่ันไปยังหุ้นส่วนทางธุรกิจ           

ที่ปรึกษาและคู่ค้า  ที่จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปช่ันในทุกรูปแบบ  สนับสนุนให้ดาํเนินนโยบายและแนวปฏิบัติใน

ทศิทางเดียวกันกับบริษัทฯ เร่ืองการไม่เรียก  รับ และจ่ายสินบน  ส่งเสริมการทาํธุรกิจอย่างตรงไป ตรงมา  แข่งขันในธุรกิจ

อย่างเป็นธรรมด้วยความสามารถ  ซ่ึงจะช่วยเพ่ิมความน่าเช่ือถือและสร้างความมั่นใจให้กบันักลงทุนได้ในระยะยาว 

 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  รายงานฐานะการเงินและ   

ผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 ให้ผู้ถอืหุ้นรับทราบดังน้ี 

 
1. สินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 5,765 ล้านบาท โดยมีสินทรัพย์หมุนเวียน 740 ล้านบาท  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ กับ 

สนิทรัพย์ไม่มีตัวตน 3,305 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 1,720 ล้านบาท ซ่ึงเม่ือเปรียบเทยีบกับปี 

2560 สินทรัพย์รวมเพ่ิมขึ้ น 28 ล้านบาท หรือ เพ่ิมขึ้ น 0.5% โดยมีอาคาร ตลอดจนสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

เพ่ิมขึ้น 286 ล้านบาท และเงินสด ลูกหน้ี และเงินลงทุนลดลง 131 ล้านบาท 

2. หน้ีสนิรวมทั้งสิ้น 3,124 ล้านบาท โดยมีหน้ีสนิหมุนเวียน 868 ล้านบาท และไม่หมุนเวียน 2,256 ล้านบาท ซ่ึง

เม่ือเปรียบเทียบกับปี 2560 หน้ีสินรวมเพ่ิมขึ้ น 127 ล้านบาท หรือ เพ่ิมขึ้ น 4% เน่ืองจากเจ้าหน้ีการค้า และ

เจ้าหน้ีอื่น เพ่ิมขึ้น 105 ล้านบาท และเงินกู้ยืมจากธนาคารที่เพ่ิมขึ้น 23 ล้านบาท 

3. ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,641 ล้านบาท ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกับปี 2560 ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง 98 ล้านบาท หรือ

ลดลง 4% โดยในระหว่างปี 2561 มีการเพ่ิมทุน 200 ล้านบาท ในขณะที่มีผลขาดทุนสุทธิ จาํนวน 193 ล้าน

บาท และมีการจ่ายปันผล 104 ล้านบาท 

4. รายได้รวมของปี 2561 เป็นเงิน 2,508 ลบ. ลดลง 68 ลบ. หรือลดลง 3% ซ่ึงรายได้หลักที่ลดลงมาจาก รายได้

ให้บริการโทรศัพทเ์คล่ือนที่ ลดลง 425 ล้านบาท โดยที่รายได้ค่าโฆษณาทวีีเพ่ิมขึ้นไม่ทนักนั 

5. กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนรายจ่ายทางการเงิน ภาษีเงินได้นิติบุคคล ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจาํหน่าย หรือที่

เรียกกันว่า (EBITDA) ในปี 2561 เป็นเงิน 1,202 ล้านบาท ลดลงเพียง 5 ล้านบาท และขาดทุนสุทธิของปี 
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2561 เป็นเงิน 193 ล้านบาท ซ่ึงขาดทุนเพ่ิมขึ้น 251 ล้านบาท สาเหตุหลักที่ทาํให้ผลขาดทุนเพ่ิมขึ้นจากปีก่อน

เน่ืองจากในปี 2561 บริษัทมีรายได้ให้บริการโทรศัพทเ์คล่ือนที่ ลดลง  

เหตุการณส์าํคัญในปี 2561 สรุปได้ดังน้ี  

เดือน เมษายน                                                                                                                                         

เวบ็ไซต์ MThai.com ได้รับรางวัล เวบ็ไซต์ยอดเย่ียม จากงานพิธีมอบรางวัล เพรส อวอร์ด ประจาํปี 2561(Press 

Awards 2018) หรือรางวัล เณศไอยรา โดยชมรมสมาพันธส์ื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย 

เดือน มิถุนายน  

บริษัท โมโน ทราเวล จาํกดัเร่ิมธุรกจิโฮมชอ็ปป้ิง โดยร่วมมือกบัสถานีโทรทศัน์ช่อง MONO29 ออกอากาศรายการ 

“29Shopping” โดยมีสนิค้าคุณภาพหลากหลายชนิด เพ่ือให้ธุรกจิคอมเมิร์ซเพ่ิมรายได้ให้แก่ธุรกจิกลุ่มบริษัท 

เดือน สงิหาคม                                                                                                                                                 

รีแบรนด์ดิ้ ง Monomax ซ่ึงเป็นธุรกจิภาพยนต์ออนไลน์ในกลุ่มโมโน เพ่ือสร้างการจดจาํแบรนด์ได้ง่ายขึ้น รวมถงึการ

เพ่ิมคอนเทนต์ ให้มีความแขง็แกร่ง หลากหลายมากขึ้น และรองรับความต้องการของลูกค้า ได้ครบถ้วน 

เดือน กนัยายน 

โมโน กรุ๊ปได้เปิดตัว Application TUTOR ME เป็นบริการเรียนรู้ทางออน์ไลน์ได้ทุกที่ในระดับคุณภาพ ครอบคลุม

ทุกทักษะความรู้ โดยใช้งานได้ทุกอุปกรณ์ เช่น คอมพิวเตอร์ และสมาร์ทโฟน และสามารถรองรับการใช้งานทุก

อปุกรณ ์รวมถงึสมาร์ทดีไวท ์และยังรองรับทั้งระบบปฏบัิติการ iOS และ Android 

 

คุณพัชรินทร์  ชาญเมธา  ผู้ถอืหุ้นรายย่อย สอบถาม ดังน้ี 

 ในปีที่แล้วมีการเพ่ิมทุน 200 ล้านบาท เป็นการเพ่ิมทุนในส่วนไหน และในปีที่แล้วช่วงสองไตรมาสหลัง บริษัทฯ 

ขาดทุนกว่า 200 ล้านบาท เพราะเหตุใด 

 การพัฒนาแอพพลิเคช่ันต่าง ๆ รวมทั้งการเพ่ิมคอนเทนต์จะทาํให้โมโนมีรายได้เพ่ิมขึ้นอย่างไร 

 

คุณคมศักดิ์  วัฒนาศรีโรจน์ ตอบคาํถามว่าการเพ่ิมทุน 200 ล้านบาท เป็นกรณีผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิแปลง

ใบสาํคัญแสดงสทิธเิป็นหุ้นสามัญจาํนวน 80 ล้านหน่วย ซ่ึงไม่ได้เป็นการเพ่ิมทุนใหม่ ส่วนปีที่แล้วขาดทุนเน่ืองจากรายได้

จากบริการเสริมทางโทรศัพทเ์คล่ือนที่ลดลง 425 ล้านบาท ขณะที่รายได้ของทวีียังทรงตัวและเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง 

 
 

 

ทั้งน้ี ประธานฯ ยังได้มอบหมายให้ คุณนวมินทร์ ประสพเนตร ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด ช้ีแจงต่อที่ประชุมถึงผล

ประกอบการและแนวโน้มของกลุ่มธุรกจิ ดังน้ี 

 

ขอช้ีแจงเหตุการณ์สาํคัญที่เกดิขึ้นในปี 2018 ในด้านผลการดาํเนินงานและด้านการเงิน ซ่ึงเป็นข้อมูลเพ่ิมเติมจากรายงาน

ของคุณคมศักดิ์ โดยเร่ิมจากปี 2018 มีเหตุการณส์าํคัญ ดังน้ี  

MONO29 ได้รับการจัดอันดับ (ranking) เพ่ิมขึ้ นจากอันดับ 4 มาเป็นอันดับ 3 ทาํให้เรทต้ิง (rating) โตขึ้นร้อยละ 20 

ทาํให้มีการปรับราคาขึ้นในช่วงของ prime time โดยปรับขึ้นร้อยละ 50 อีกประเดน็ที่สาํคัญ คือภาพยนตร์ที่เคยฉายแล้ว

และนาํเอามาฉายซํา้  เรทต้ิงของหนังที่นาํมาฉายใหม่กไ็ม่ตก แต่กลับเพ่ิมขึ้น เช่น Fast and Furious 7 ฉายเม่ือปี 2017 

เรทต้ิง 3.6 นาํกลับมาฉายในปี 2018 ได้เรทติ้ งถงึ 4.2, G.I. Joe ฉายคร้ังแรกได้เรทต้ิง 3.5 นาํกลับมาฉายอกีคร้ังได้เรท

ติ้ ง 3.755 ส่วน Fast and Furious 6 ฉายเม่ือปี 2017 ได้เรทติ้ ง 3.2  นาํกลับมาฉายอกีคร้ังในปี 2018 ได้เรทติ้ ง 3.6 ซ่ึง

หมายความว่าภาพยนตร์เหล่าน้ียังคงทาํรายได้อยู่และส่งผลให้เรทติ้ งเพ่ิมขึ้น 
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ในส่วนของ MThai ได้รับรางวัล Press Award จากการรายงานเหตุการณ์ถํา้หลวง ที่ MThai เกาะติดสถานการณ์อย่าง

ใกล้ชิดจนได้รับรางวัลจากหน่วยงานราชการและวงการสื่อด้วยกนัเอง 

ในไตรมาส 3 ปีที่แล้ว มีการเปิดตัว Monomax เป็นบริการ video online streaming คล้ายกับ Netflix เกบ็ค่าบริการราย

เดือน เดือนละ 250 บาท ซ่ึงบริษัทฯ พยายามผลักดันธุรกิจ Monomax ให้เป็นตัวเพ่ิมรายได้อีกช่องทาง ซ่ึงจะทาํให้

รายได้ของกลุ่มเพ่ิมขึ้น นอกจากน้ีบริษัทฯ มีการเพ่ิมคอนเทนต์จาก 1 หม่ืนช่ัวโมง เป็น 2 หม่ืนช่ัวโมง โดยเพ่ิมซีรีส์จาก

ฮอลลีวูด ฮ่องกง จีน ไต้หวัน การ์ตูน หนังรางวัล มาอยู่ใน Monomax และอีกปัจจัยที่ทําให้ Monomax ประสบ

ความสําเร็จ คือ การทําการตลาด (campaign) ร่วมกับช่อง MONO29 เช่น ภาพยนตร์ซีรีส์ที่ออกอากาศทางช่อง 

MONO29 กจ็ะออกอากาศทาง Monomax ด้วย แผนการตลาดน้ีประสบความสาํเรจ็มาก ทาํให้ผู้ชมสามารถเข้าถึงคอน

เทนต์ได้ทุกช่องทาง ซ่ึงคงพัฒนาไปได้อย่างต่อเน่ือง 

ส่วนเวลาออกอากาศ (airtime) ยังเหลืออยู่ ฝ่ายบริหารเหน็ว่าน่าจะทาํประโยชน์ได้มากขึ้น จึงได้เกดิรายการ29Shopping 

เป็นการขายสนิค้าบนช่องทวีี โดยช่วงเวลาที่ผ่านมาอยู่ในขั้นตอนของการเรียนรู้ โดย 29Shopping เร่ิมทาํการตลาดไปเม่ือ

ไตรมาสที่ 3 ซ่ึงในช่วงแรกมีสนิค้าอยู่เพียง 60 SKU (Stock Keeping Unit) ในปี 2019 ตั้งเป้าว่าจะมีสินค้าเพ่ิมขึ้นเป็น 

150 SKU ซ่ึงรายได้เพ่ิมขึ้นจากไตรมาสที่ 3 เร่ิมต้นที่ 7 ล้านบาท ไตรมาสที่ 4 ได้ 12 ล้านบาท และในไตรมาสที่ 1 ของ

ปี 2019 ได้ 23 ล้านบาท เติบโตขึ้นประมาณร้อยละ 92 ซ่ึงหวังว่า 29Shopping จะเป็นธุรกจิน้องใหม่ที่จะมาเสริมรายได้

ให้กบักลุ่ม MONO 

ในด้านประเดน็สาํคัญทางการเงิน (financial highlight) รายได้โดยรวมลดลง แต่ลดลงเพียงร้อยละ 3 แต่รายได้โฆษณา

โตขึ้ นตลอดต้ังแต่ 2015-2018 จากปี 2017-2018 โตขึ้ นร้อยละ 15 แต่น่าเสียดายที่ธุรกิจบริการข้อมูลข่าวสารทาง

โทรศัพท์เคล่ือนที่ (MVAS) อยู่ในช่วงขาลงซ่ึงเราพยายามประคับประคองมาโดยตลอด ปีที่แล้วรายได้ลดลงมาก

พอสมควร จาก 722 ล้านบาท เหลือ 295 ล้านบาท ส่งผลให้ภาพรวมปีที่แล้วขาดทุน ซ่ึงรายได้รวมลดลงเพียงร้อยละ 

2.6 

ด้านต้นทุน ต้นทุนหลักคือต้นทุนด้านคอนเทนต์ซ่ึงเพ่ิมขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ 18 เน่ืองจากต้องลงทุนซ้ือลิขสทิธิ์ซีรีสแ์ละ

ภาพยนตร์ต่าง ๆ เข้ามาเสริมใน Monomax แต่โดยรวมแล้วต้นทุนเพ่ิมขึ้นเลก็น้อยเพียงร้อยละ 3 ซ่ึงทมีบริหารกพ็ยายาม

จัดการต้นทุนอย่างมีประสทิธภิาพมากที่สดุ  

ด้าน OPEX (Operating Expenditure - ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน) ภาพรวมโตขึ้ นร้อยละ 10 จากการลงทุนด้าน

การตลาดที่มากขึ้น เน่ืองจากนาํภาพยนตร์มาฉายในโรงภาพยนตร์มากขึ้น ซ่ึงส่วนน้ีเติบโตตามรายได้  

ค่าใช้จ่ายเงินเดือนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 8 ซ่ึงเป็นเร่ืองปกติ โดยรวมทั้งต้นทุนและค่าใช้จ่ายทางทมีบริหารพยายามจะควบคุมให้

เพ่ิมขึ้นให้น้อยที่สดุและมีประสทิธภิาพสงูสดุ 

ภาพรวมของกลุ่มบริษัทโมโน ขาดทุนที่ 193 ล้านบาท สืบเน่ืองจากธุรกิจ MVAS ที่ลดลง ซ่ึงเราพยายามเสริมรายได้อื่น

เข้ามาทดแทน รายได้อกีส่วนที่เติบโตขึ้นคือการจัดกจิกรรม (events) และการหาผู้สนับสนุน (sponsorships) โดยปีที่ผ่าน

มาบริษัทฯ รุกหนักด้านการจัดอีเวนท์มากขึ้ น ซ่ึงในการจัดกิจกรรม บริษัทฯ จะมีรายได้จากการขายโฆษณาและการขาย 

sponsorship เป็นหลัก ซ่ึงในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ มีงานอีเวนท์หลัก ๆ 4 งานด้วยกัน คือ MThai Top Talk-About  ซ่ึงจัด

ทุกปี มีการจัดงาน New Year Countdown ที่พัทยาเม่ือต้นปีที่ผ่านมาร่วมกบัเมืองพัทยา ซ่ึงปีหน้าทางพัทยากอ็ยากให้เรา

ไปจัดอีก คิดว่าคงมีจัดทุกปีหลังจากน้ี งาน Songkran Festival ล่าสุดที่ผ่านมาจัดร่วมกับเมืองขอนแก่น ปิดถนนข้าว

เหนียวทาํคล่ืนมนุษย์บันทึกลง Guinness Book (Thailand Human Wave)  ซ่ึงเป็นที่สนใจของเมืองขอนแก่นและได้

ผู้สนับสนุนมากมาย และอีกรายการคือบาสเก็ตบอลที่ MONO ให้การสนับสนุนมาตั้ งแต่แรก โดยภาพรวมของ 

sponsorship มีการเติบโตขึ้ นทุกปีตั้ งแต่ 2016-2018 ซ่ึงปีที่แล้วได้รายได้จาก sponsorship มากกว่าทุกปี เน่ืองจาก 

MThai ได้รางวัลสื่อออนไลน์ดีเด่น ทาํให้มีคนสนับสนุนกิจกรรมของ MThai มากขึ้ น ในปี 2019 บริษัทฯ ตั้งเป้ารายได้

เพ่ิมจาก 81 ล้านบาท เป็น 150 ล้านบาท ซ่ึงในไตรมาส 1 ของปี 2019 อยู่ในเกณฑท์ี่น่าจะทาํได้ 

สาํหรับทิศทางของ Monomax ณ ปัจจุบันมองว่าบริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการวิดีโอออนไลน์ (video on demand streaming 

service) เบอร์ 1 ของเมืองไทย และมีการทาํข้อตกลงร่วมกัน (synergy) ระหว่างช่อง MONO29 กับ Monomax บริษัทฯ 
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เห็นว่าธุรกิจน้ียังเติบโตได้อีกมาก อย่างที่ทราบดีว่ามีการเปล่ียนพฤติกรรมของผู้บริโภคจากทีวีเป็น video on demand 

มากขึ้ น อินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทในชีวิตมากขึ้ น ทางทีมบริหารได้เตรียมรับมือกับการแตกแขนงทางธุรกิจ 

(disruption) น้ีแล้วเช่นกัน  บริษัทฯ มึความเข้าใจตลาดที่ผู้บริโภคเป็นคนไทยว่าคนไทยต้องการดูอะไร เราทาํ subtitle 

หรือพากย์ไทยในภาพยนตร์และซีรีส์ทุกเร่ืองที่ฉายบน Monamax  ซ่ึงที่อื่นไม่มีหรือมีน้อย บริษัทฯ มีสัมพันธภาพที่ดี

กบัซัพพลายเออร์ต่างประเทศ เน่ืองจากช่อง MONO29 ทาํการค้าขายกับต่างประเทศมาตลอด ดังน้ันเร่ืองความสัมพันธ์

การซ้ือหนังหรือซีรีส์ต่าง ๆ ไม่ใช่ปัญหา ซ่ึงถือเป็นจุดที่บริษัทฯ ได้เปรียบคนอื่น ๆ ในเร่ืองการผสมผสาน (leverage) 

ระหว่างช่อง MONO29 กบั Monomax ที่มีการทาํการตลาดร่วมกัน ช่อง MONO29 ฉาย Monomax กฉ็ายด้วย โดยออก

โฆษณาประชาสัมพันธ์พร้อม ๆ กัน ซ่ึงทาํให้การโฆษณามีประสิทธิภาพมากข้ึน เราคาดหวังว่าปีน้ี Monomax จะโตขึ้ น

อย่างมาก เห็นได้จากเดือนกันยายนปี 2018 มีลูกค้า 171 ราย สิ้ นไตรมาสที่ 4 ปี 2018 ฐานลูกค้าที่จ่ายเงินจริงอยู่ที่ 

4,400 ราย และล่าสุดสิ้นไตรมาส 1 ปีน้ี ยอดผู้สมัครเพ่ิมขึ้ นเป็น 11,000 ราย เน่ืองจากบริษัทฯ ซ้ือคอนเทนต์มากขึ้ น

และทาํการตลาดมากขึ้ น ปีน้ีบริษัทฯคาดหวังว่าตัวเลขน้ีจะโต 2 เท่าในทุก ๆ ไตรมาส เป้าหมายที่บริษัทฯ คาดการณ์ไว้

คือไตรมาส 1 มีผู้สมัครเพ่ิมขึ้นเป็น 10,000 ราย ไตรมาส 2 เพ่ิมขึ้นเป็น 30,000 ราย ไตรมาส 3 เพ่ิมขึ้นเป็น 60,000 

ราย และไตรมาส 4 เพ่ิมขึ้นเป็น 120,000 ราย 

สําหรับช่อง MONO29 มีเรทติ้ งโตขึ้ นร้อยละ 20 มีการเพ่ิมค่าโฆษณาในช่วง prime time ร้อยละ 50 โดยบริษัทฯ 

พยายามทาํแพ็คเกจ็โฆษณา (package) ให้หลากหลายขึ้ น รวมถึงทาํการตลาดร่วมกับธุรกิจอื่น ๆ โดยจะพยายามย่น

ระยะเวลาในการฉายภาพยนตร์และซีรีส์ให้เร็วขึ้ นหลังจากออกโรงภาพยนตร์ ซ่ึงปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 16-18 เดือน 

นับเป็นจุดแขง็ในการทาํให้เรทติ้ งเพ่ิมขึ้ น ในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ค่าโฆษณาไม่ค่อยขยับขึ้ นเท่าไรเน่ืองจากยัง

ไม่ได้ใช้ราคาใหม่ ซ่ึงการปรับราคาใหม่เร่ิมในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาน้ี จะเหน็ได้ว่าตัวเลขค่าโฆษณาเพ่ิมขึ้นจาก 220 ล้าน

บาท เป็น 235 ล้านบาท โดยการใช้ utilization ของโฆษณาเท่าเดิมแต่ได้รายได้มากข้ึน เพราะปรับค่าโฆษณามากขึ้ น 

เดือนเมษายนเร่ิมเห็นความเปล่ียนแปลงของตัวเลขโฆษณา ซ่ึงยังเป็นการคาดการณ์อยู่ แต่กใ็กล้เคียงตัวเลขจริงที่ 190 

ล้านบาท โตขึ้นจากปีที่แล้วที่ 168 ล้านบาท ส่วนเดือนพฤษภาคมคาดว่าจะเพ่ิมขึ้นเป็น 195 ล้านบาท ซ่ึงค่อนข้างม่ันใจ

ว่าเป็นไปได้ บริษัทฯม่ันใจว่าค่าโฆษณาโตจากปีที่แล้วแน่นอน อย่างตํ่าประมาณร้อยละ 20 ในด้านเรทติ้ ง บริษัทมี

ภาพยนตร์และซีรีส์ใหม่ ๆ เข้ามาอย่างต่อเน่ือง โดยบริษัทฯ ได้ฉายวิดีทศัน์ตัวอย่างภาพยนต์และซีรีส์ใหม่ให้ผู้ถือหุ้นชม

ซ่ึงบริษัทฯ เช่ือว่าภาพยนตร์และซีรีสใ์หม่น้ีจะช่วยผลักดันเรทต้ิงให้ขยับเพ่ิมขึ้นไปอกี 

สรุปโดยรวมในปี 2019 รายได้คิดว่าน่าจะเติบโตร้อยละ 15-25 EBITDA margin อยู่ที่ร้อยละ 50-60 ซ่ึงพยายามคงไว้

เท่ากบัปีที่แล้ว ค่าเสื่อมราคากบัค่าตัดจาํหน่าย (depreciation and amortization) อยู่ที่ 1,000-1,200 ล้านบาท 

 

คุณพัชรินทร์  ชาญเมธา  ผู้ถอืหุ้นรายย่อย สอบถาม ดังน้ี 

 เหตุใดเดือนมีนาคมจึงมีอตัราค่าโฆษณาทางทวีีสงูที่สดุ 
 

คุณนวมินทร์ ประสพเนตร ตอบคาํถามว่าอตัราค่าโฆษณาในตลาดจะสงูที่สดุในเดือนมีนาคมของทุกปี เป็นแบบน้ีทุก

ช่อง ซ่ึงอาจเป็นเพราะมีกจิกรรมในช่วง Motor Show ทาํให้ค่ายรถต่าง ๆ ลงโฆษณามากขึ้น 

 

คุณวิไลลักษณ ์ ประฏภิาณวัตร  ผู้ถอืหุ้นรายย่อย สอบถาม ดังน้ี 

 Monomax จะทาํเหมือน Netflix ได้หรือไม่ ในเร่ือง 1 account ดูได้ 4 เคร่ืองพร้อมกนั 

 การลดค่าสมัปทานไม่ต้องจ่าย 2 งวดสดุท้ายจะทาํให้บริษัทฯ กลับมามีกาํไรในปีน้ีหรือไม่ และน่าจะมีกาํไร

เพ่ิมขึ้นเท่าไร 

 เสนอแนะให้ศึกษาคอนเทนต์ของ Monomax เทยีบกบั Netflix ในเร่ืองจุดเด่นจุดด้อย เพ่ือให้มีจาํนวนสมาชิก

เพ่ิมขึ้น 

 ต้องการทราบรายได้และแนวโน้มของธุรกจิ Home Shopping และธุรกจิเพลง  
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คุณพิชญ์ โพธารามิก ตอบคาํถามดังน้ี  ธุรกิจ Monomax มีแนวโน้มดีขึ้ นมาก และมีคอนเทนต์หลากหลาย Netflix และ 

Monomax มี original content ที่แตกต่างกัน MONO29 มีคอนเทนต์ที่เราทาํเอง เช่น รสรินล่าแวมไพร์ นเรศวร นางฟ้า

ล่าผี และอื่น ๆ ซ่ึงเราใช้โปรโมทและได้ผลดี ค่อนข้างเป็น local content ที่สามารถนาํไปขายแถบอาเซียนได้ด้วย ซ่ึงเป็น

ขั้นตอนที่จะขยายต่อไป  

 

เราไม่สามารถนาํ Monomax มาเทยีบกบั Netflix ได้ในมุมของการเป็นแบรนด์ระดับโลก แต่ความน่าสนใจของธุรกิจน้ีอยู่

ตรงที่สามารถเทยีบได้กับศูนย์เช่าวิดีโอซ่ึงมีมากในสมัยก่อน แต่ตอนน้ีไม่มีแล้ว คนเปล่ียนมาดูทางออนไลน์แทน ตอนน้ี

คนเร่ิมจ่ายเงิน 250 บาทตามที่ เราได้ปรับเพ่ิมขึ้ น เม่ือช่วงปลายปี ซ่ึงนับว่าถูก และดูได้ 4-5 อุปกรณ์ ล่าสุดเรา

ออกอากาศเร่ืองรสรินล่าแวมไพร์ฉายพร้อมกนักบั Monomax ลูกค้าที่อยากดูฟรีกดู็ที่ช่อง MONO29 ส่วนคอซีรีสท์ี่อยาก

ดูตั้งแต่ต้นจนจบกส็มัครที่ Monomax ดูได้เลย มีคนสมัครเข้ามาค่อนข้างเยอะ ซ่ึงคิดว่าเป็นกลยุทธ์ที่น่าสนใจ ยอด

ผู้สมัครที่คาดการณ์ไว้ 120,000 ราย ภายในสิ้นปีน่าจะเป็นไปได้ ซ่ึงถ้าเป็นเช่นน้ันรายได้จะกลับขึ้นมาเกือบ 300 ล้าน

บาทต่อปีจากธุรกิจน้ี ถ้ารวมกับธุรกิจการจัดงานต่าง ๆ ซ่ึงปีน้ีน่าจะได้ 150-160 ล้านบาท รายได้รวมกจ็ะได้ประมาณ 

400-500 ล้านบาท ซ่ึงจะมาทดแทนรายได้จาก MVAS ที่หายไป  

 

ธุรกิจ SMS ตอนน้ีเลิกใช้ไปแล้ว เราจึงไม่ได้คาดหวัง และมองหาธุรกิจใหม่มาเสริม ส่วนโฆษณาทางทีวีน้ันไปได้ดี ซ่ึง     

จริงๆ แล้วมีช่วงที่ทาํรายได้มาก 2 ช่วง อกีคร้ังคือช่วงเดือนพฤศจิกายน โดยเฉพาะช่วงที่มีงาน Motor Show หรือ Motor 

Expo ค่ายรถจะทุ่มเงินเยอะเพ่ือโฆษณาเพ่ิมยอดขาย จึงเป็นผลพลอยได้ที่เกดิขึ้นทุกปี (seasonal effect) 

 

สาํหรับเหตุที่ราคาหุ้นตกเป็นเพราะอุตสาหกรรมดิจิตอลทีวีโดยรวม ซ่ึงอยู่ในช่วงขาลง เพราะมีช่องเยอะมาก ทาํให้

โฆษณาถูกแบ่งไปตามช่องต่าง ๆ ช่องอนัดับ 1-2 ทุกช่องมีปัญหาหมด สิ่งที่น่าสนใจคือราคาในช่วง Prime Time ของเรา

อยู่ที่ประมาณ 150,000 บาทต่อนาท ีส่วนช่อง 3 และ 7 เข้าใจว่าอยู่ที่กว่า 300,000 บาท ซ่ึงตอนน้ีกไ็ม่สามารถใช้ราคา

น้ีได้แล้ว แต่เป็นซ้ือ 1 แถม 1 ราคาลดลงมาใกล้เคียงกบัเรา ซ่ึงถือว่าดีเพราะราคามาอยู่ในจุดที่พอเหมาะแล้ว สิ่งที่ดีมาก

ขึ้ นไปอีกคือการที่ กสทช. ประกาศมาตรการให้คืนช่องได้และช่วยลดภาระด้านค่าใบอนุญาตต่าง ๆ เข้าใจว่าจะมีกาํไร

พิเศษในช่วงไตรมาสที่ 2 หรือ 3 เป็นผลดีกับทางบริษัทฯ แน่นอน ในด้านกระแสเงินสดกไ็ม่ต้องจ่ายอีกเกือบ 1,000 

ล้านบาท ที่สาํคัญเท่าที่ทราบน่าจะมี 5 ช่องเป็นอย่างน้อยที่หายไป กจ็ะมีโอกาสขายโฆษณาได้มากขึ้ น ธุรกิจทีวีโดยรวม

น่าจะดีขึ้ น ไม่ต้องแข่งขันกันมากเกินไป ส่วนของเราน้ันไม่ได้มองแค่ทวีีเพียงอย่างเดียว เราพยายามผลักดัน Monomax 

ด้วย (linear on demand) ดังน้ันในอนาคตไม่ว่าคนจะดูทีวีเหมือนเดิมหรือดูออนไลน์ เรากมี็ธุรกิจรองรับทั้งสองด้าน 

รายได้ที่จะเติบโตในอนาคตจึงเป็นรายได้ที่จะโตอย่างม่ันคง จะโตมากน้อยกอ็ยากให้ติดตามต่อไปว่า Monomax จะทาํได้

ดีแค่ไหน ถ้าทาํได้ดีมากกอ็าจจะกลายเป็น snowball effect ได้ เพราะถ้าธุรกิจเร่ิมโตขึ้นเร่ือยๆ กจ็ะทาํให้หุ้นของบริษัทฯ 

ดีขึ้น ซ่ึงเราคาํนึงถงึเร่ืองน้ี เราได้ทาํอะไรหลายอย่างตั้งแต่ช่วงปลายปีที่ผ่านมาและปีน้ีน่าจะส่งผลในหลายๆ เร่ือง 

 

 

คุณพัชรินทร์  ชาญเมธา  ผู้ถอืหุ้นรายย่อย สอบถาม ดังน้ี 
 

 ตั้งเป้าการเติบโตของธุรกจิ event ไว้เท่าไร การแข่งขันมีมากน้อยแค่ไหน เพราะตอนน้ีเหน็ใครๆ กท็าํกนั 

 

คุณพิชญ์ โพธารามิก ตอบคาํถามดังน้ี บริษัทฯ ตั้งเป้าว่าจะโตเกือบ 100% โดยมีตัวอย่างจากเม่ือปลายปีที่แล้วบริษัทฯ

จัดงานเคาท์ดาวน์ที่เลือกจัดที่พัทยาเพราะเป็นที่ที่คนไปเที่ยวและหาสปอนเซอร์ได้ง่าย ในช่วง 3 วันคนมาร่วมงานเป็น

แสนคน นับว่าประสบผลสาํเรจ็มาก  เรียกว่าเป็นงานเคาท์ดาวน์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ปีหน้ามี requirement จากพัทยา

มาว่าขอให้จัด 7 วัน จากเดิมที่จัด 3 วัน ซ่ึงเรามีศิลปินในค่าย Mono Music และมีพันธมิตรนักร้องมากมาย รายได้น้ีจะ
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มาจากงานใหญ่ ๆ ที่ขายได้ง่าย เรามีช่องทางในการโปรโมทอยู่แล้ว สปอนเซอร์จะชอบงานใหญ่ ๆ ในต่างจังหวัดเพราะ

เขาได้ลงพ้ืนที่ด้วย มีการทาํกจิกรรมร่วมกัน เราจึงคิดว่าคู่แข่งไม่สามารถเข้ามาได้ ปีน้ีเราทาํได้ดีปีหน้าเขากอ็ยากร่วมงาน

กบัเราต่อ ซ่ึงกค็งเป็นแบบน้ีต่อไปเร่ือย ๆ 
 

ส่วนการจัดงานคอนเสิร์ตที่สตูดิโอกเ็ติบโตอย่างต่อเน่ือง สปอนเซอร์ที่มี ได้แก่ ธนาคารออมสิน บมจ.ทิพยประกันภัย 

และเร่ิมมีลูกค้าใหม่ ๆ เข้ามา คอนเสร์ิตที่ไม่ใหญ่มาก ขนาด 300-400 ที่น่ัง กจ็ะจัดเป็นแบบสทิธพิิเศษสาํหรับลูกค้า ซ่ึง

บริษัทฯ สามารถใช้ศิลปินจากต่างค่ายได้ด้วย คาดว่าธุรกจิส่วนน้ีน่าจะเติบโต 

 

ไม่มีผู้ถือหุ้นถามข้อสงสัยใดๆ เพ่ิมเติมอีกประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การรายงานผลการดําเนินงานเป็นการ

รายงานเพ่ือทราบ ไม่มีการลงมติ 
 

ที่ประชุมรับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 ตามที่รายงาน 
 

วาระที่ 3 พจิารณาอนุมติังบการเงิน และรายงานผูส้อบบญัชีประจําปี ส้ินสุด ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และรายงานผู้สอบบัญชี ประจําปีสิ้ นสุด ณ วันที่        

31 ธันวาคม 2561 ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว ซ่ึงงบการเงินดังกล่าวได้

ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทแล้ว มีรายละเอยีดปรากฎในงบการเงิน 

และรายงานผู้สอบบัญชี ประจาํปีสิ้นสดุ ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2561 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ของหนังสอืเชิญประชุม 

 

และประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอยีดของวาระน้ี 
 

 

คุณพัชรินทร์  ชาญเมธา  ผู้ถอืหุ้นรายย่อย สอบถาม ดังน้ี 

 จากรายงานประจาํปีหน้า 136 กาํไรจากการปรับเปล่ียนเง่ือนไขการชาํระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตที่เป็นรายได้ 

75 ล้านบาทปี 2561 หมายความว่าอย่างไร 

 กาํไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ที่ติดลบ 50 ล้านบาท หมายถึงขาดทุนใช่

หรือไม่ 

  จากรายงานประจาํปีหน้า 137 อตัราส่วนเงินสดต่อการทาํกาํไรกว่า 700 ล้านบาท หมายความว่าอย่างไร 

 

คุณคมศักดิ์  วัฒนาศรีโรจน์ ตอบคาํถามว่ากาํไรจากการปรับเปล่ียนเง่ือนไขการชาํระ 75 ล้านบาท มาจากประกาศการ

เล่ือนจ่ายชําระในปี 2561 จึงมีการปรับตัวเลขทางบัญชี ซ่ึงเป็นผลดีกับบริษัท ส่งผลให้มีกาํไรจึงได้แสดงไว้ในส่วนของ

กาํไร 

 

คุณพิชญ์ โพธารามิก  ตอบคาํถามเสริมว่าเม่ือบริษัทฯ ประมูลใบอนุญาตมาได้ในราคากว่า 2,200 ล้านบาทแล้ว บริษัทฯ 

ได้นาํมาตัดเป็นค่าใช้จ่าย (amortize) ในทางบัญชีเป็นเวลา 15 ปี พอไม่ต้องจ่ายค่าใบอนุญาตส่วนที่เหลือ จาํนวนเงินที่

ต้องตัดจ่าย จึงลดลง และต้องนําค่าใช้จ่ายใน 5 ปีที่ผ่านมา มาปรับปรุงด้วย ปีน้ีจึงเอาส่วนที่จ่ายเกินมาปรับให้เท่ากัน 

(reconcile) และเกดิเป็นกาํไรพิเศษข้ึนมา ซ่ึงเป็นข้อเทจ็จริงที่น่าจะเหมือนกนัทุกที่ เท่าที่ผ่านมา กสทช. กมี็การช่วยเหลือ

มาตลอด เม่ือมีการช่วยแบบหน่ึงกจ็ะมีการปรับตัวเลขแบบหน่ึง ดังน้ันการออกคาํสั่งของ คสช. ตาม มาตรา 44 จึงถือ

เป็นผลดีกบับริษัทฯ 
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คุณคมศักดิ์  วัฒนาศรีโรจน์ ตอบคาํถามเพ่ิมเติมว่า 50 ล้านบาทคือยอดขาดทุน แต่เป็นขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน 

ส่วนอตัราเงินสดต่อการทาํกาํไรเป็นร้อยละคือ ตัวเงินสดของกจิการ การทาํกาํไรคือส่วนที่ขาดทุน พอคิดออกมาจึงเป็น

ยอดติดลบ น่ีคือของปี 2561 

 

ไม่มีผู้ถอืหุ้นซักถามข้อสงสยัใดๆ เพ่ิมเติมอกี ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ 

 

มติของที่ประชมุ 

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจาํปี  สิ้นสดุ ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2561 

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน 

มติที่ประชุมเป็นดังน้ี 

 

มติ 
จํานวนเสียง 

(1 หุน้ = 1 เสียง) 

รอ้ยละของจํานวนหุน้ทั้งหมดของผูถ้อืหุน้ 

ที่เขา้ร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ด้วย 2,484,783,005 100.0000 

2. ไม่เหน็ด้วย                     0     0.0000 

3. งดออกเสยีง                     0 - 

4. บัตรเสยี                     0 - 

รวม 140 ราย 2,484,783,005 - 

 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมติังดการจัดสรรเงินกําไรเป็นทุนสํารองตามกฎหมายและงดการจ่ายเงินปันผลประจําปี 

2561 

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  เหน็ว่าสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรเงินกาํไรสทุธิ

เป็นทุนสาํรองตามกฏหมาย  เน่ืองจากปัจจุบันบริษัทฯ ได้จัดสรรเงินกาํไรส่วนหน่ึงไว้เป็นทุนสาํรองตามกฎหมายครบตาม

จาํนวนแล้ว เป็นจาํนวนทั้งสิ้น 51,970,000,00 บาท (ห้าสิบเอด็ล้านเก้าแสนเจด็หม่ืนบาท)  คิดเป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 

10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาํนวน 486,299,997.50 บาท (สี่ร้อยแปดสิบหกล้านสองแสนเก้าหม่ืนเก้าพันเก้า

ร้อยเก้าสบิเจด็บาทห้าสบิสตางค์)  และงดการจ่ายเงินปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2561 เน่ืองจากบริษัทฯ มี

ผลการดาํเนินงาน (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) ในปี 2561 ขาดทุนสุทธิจาํนวน 69,053,082.46 บาท  (หกสิบเก้า

ล้านห้าหม่ืนสามพันแปดสิบสองบาทสี่สิบหกสตางค์) และเพ่ือสาํรองเงินสดสาํหรับการลงทุนต่อเน่ืองตามแผนธุรกิจของ

บริษัทฯ 

 

และประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอยีดของวาระน้ี 
 

คุณพัชรินทร์  ชาญเมธา  ผู้ถอืหุ้นรายย่อย สอบถามว่าเหตุใดปีน้ีไม่ให้เป็นหุ้นปันผล 
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คุณพิชญ์ โพธารามิก  ตอบคาํถามว่ากรณีที่บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลได้ บริษัทฯ จะต้องมีกาํไรก่อน และการจ่ายปันผลได้ 

จะจ่ายให้ในรูปแบบไหนกไ็ด้ ทั้งเงินสดและหุ้น ถ้าบริษัทฯ มีกาํไรเข้ามากจ็ะพิจารณาเร่ืองน้ีแน่นอน 

 

ไม่มีผู้ถอืหุ้นซักถามข้อสงสยัใดๆ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ 

 

มติของที่ประชมุ 

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงดการจัดสรรเงินกาํไรเป็นทุนสาํรองตามกฎหมายและงดการจ่ายเงินปันผล

ประจาํปี 2561 ตามรายละเอยีดข้างต้นที่เลขานุการบริษัทฯ แจ้งไว้ทุกประการ ด้วยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉันทข์องผู้ถือหุ้น

ซ่ึงมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน มีรายละเอยีดการออกเสยีงลงคะแนน มติที่ประชุมเป็นดังน้ี 

 

มติ 
จํานวนเสียง 

(1 หุน้ = 1 เสียง) 

รอ้ยละของจํานวนหุน้ทั้งหมดของผูถ้อืหุน้ 

ที่เขา้ร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ด้วย 2,484,767,805   100.0000 

2. ไม่เหน็ด้วย                                 0       0.0000 

3. งดออกเสยีง             15,200 - 

4. บัตรเสยี                     0 - 

รวม 140 ราย 2,484,783,005 - 

 
วาระที่ 5 พจิารณาอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทั  และกําหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบญัชีประจําปี 

2562 

เลขานุการบริษัทฯ  แจ้งว่าเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120  ซ่ึงกาํหนดว่า 

ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาํหนดจาํนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี และโดยการ

เสนอตามความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเหน็สมควรให้ที่ประชุมสามัญ   

ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สาํนักงาน อีวาย จาํกัด ตามรายช่ือต่อไปน้ีเป็นผู้สอบบัญชีของ    

บริษัทฯ ประจาํปี 2562 
 

ช่ือผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 
จาํนวนปีที่เป็น

ผู้สอบของบริษัท 

ระยะเวลาที่ได้รับความเหน็ชอบ

จากสาํนักงานกลต. 

1.นางสาวกรองแก้ว ลิมป์กติติกุล 5874 3 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 2562 โดยมีรายละเอยีด ดังน้ี 

 

รายละเอียด    ปี 2562 (ปีที่เสนอ) ปี 2561 

1. ค่าสอบบัญชี 1,500,000 1,500,000 

2. ค่าบริการอื่น -  - 

รวมทั้งส้ิน 1,500,000 1,500,000 

   

ทั้งน้ี ค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจาํปี 2562 ซ่ึงเท่ากับปี 2561  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 2562 และอนุมัติกําหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจําปี 2562 เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 

1,500,000 บาท ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอยีดการออกเสยีง

ลงคะแนน มติที่ประชุมเป็นดังน้ี 
 
 

มติ 
จํานวนเสียง 

(1 หุน้ = 1 เสียง) 

รอ้ยละของจํานวนหุน้ทั้งหมดของผูถ้อืหุน้ 

ที่เขา้ร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ด้วย 2,484,782,805                    100.0000 

2. ไม่เหน็ด้วย                    0   0.0000 

3. งดออกเสยีง                 200 - 

4. บัตรเสยี                    0 - 

รวม 140 ราย            2,484,783,005 - 

 

วาระที่ 6 พจิารณาอนุมติัเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ สําหรบัปี  2562 

ก่อนเร่ิมพิจารณาในวาระประธานฯ ได้เชิญกรรมการที่หมดวาระทั้ง 3 ท่านออกจากห้องประชุมเลขานุการบริษัทได้แจ้ง

ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ  17 กาํหนดให้ “ในการประชุมผู้ถอืหุ้นสามัญประจาํปีทุกคร้ังให้กรรมการออกจากตาํแหน่งหน่ึงใน

สาม (1/3) ของจาํนวนกรรมการในขณะน้ัน ถ้าจาํนวนกรรมการจะแบ่งให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ กใ็ห้ออกโดยจาํนวนที่

ใกล้ที่สุดกับส่วนหน่ึงในสาม (1/3) กรรมการซ่ีงพ้นจากตําแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้าดํารงตําแหน่งอีกก็ได้ 

กรรมการที่ต้องออกจากตาํแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทน้ัน ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป 

ให้กรรมการคนที่อยู่ในตาํแหน่งนานที่สดุน้ันเป็นผู้ออกจากตาํแหน่ง”  
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ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน ดังน้ัน จึงมีกรรมการ 3 ท่านที่ดาํรงตาํแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตาํแหน่ง 

โดยกรรมการที่ต้องออกจากตาํแหน่งตามวาระในคร้ังน้ี มีดังน้ี  

1. นายพิชญ์  โพธารามิก 
2. นายปรีชา ลีละศิธร 

3. นายเกรียงศักดิ์ เธยีรนุกุล   
 

บุคคลที่ได้รับเสนอช่ือในคร้ังน้ีได้ผ่านกระบวนการกล่ันกรองจากคณะกรรมการบริษัทแล้วรวมถึงการแต่งตั้งกรรมการ 

เพ่ือดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการอิสระ  คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าเป็นบุคคลที่จะเสนอช่ือให้เป็นกรรมการ

อิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ซ่ึงได้พิจารณาตามความเห็นของ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว เหน็สมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออก

ตามวาระกลับเข้าดาํรงตาํแหน่งต่อไปอกีวาระหน่ึง    

 

เน่ืองจากกรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อนัเป็นประโยชน์ต่อ

การดาํเนินงานของบริษัทฯ ทั้งน้ีไม่มีผู้ถอืหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ 

 

สาํหรับข้อมูลและประวัติของกรรมการที่ครบกาํหนดออกตามวาระ  และได้รับการเสนอช่ือกลับเข้าดาํรงตาํแหน่งใหม่  

บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว  โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5. หน้าที่ 44 ถึง หน้าที่ 47  ของหนังสือ

เชิญประชุม 

 

และ สาํหรับการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียง

เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลได้  โดยใช้หลักเกณฑ ์และวิธกีารตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16   

 
และประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอยีดของวาระน้ี 

 

ไม่มีผู้ถอืหุ้นซักถามข้อสงสยัใดๆ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

 

มติของที่ประชมุ 

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ เลือกตั้งกรรมการตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดาํรงตาํแหน่งตามเดิมต่อไปอีกวาระหน่ึง  ด้วย

คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง

กรรมการแต่ละรายโดยมีมติที่ประชุมเป็นดังน้ี 

 

1. นายพิชญ์ โพธารามิก    ตาํแหน่ง ประธานกรรมการ 

       รวม (140 ราย)  จาํนวนเสยีงรวมเท่ากบั 2,484,783,005 เสยีง 

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 

จาํนวนหุ้น % จาํนวนหุ้น % จาํนวนหุ้น % จาํนวนหุ้น % 

2,484,783,005 100.0000 0 0.0000 0 - 0 - 
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2. นายปรีชา ลีละศิธร ตาํแหน่ง  กรรมการอสิระ 

      รวม (140 ราย)  จาํนวนเสยีงรวมเท่ากบั 2,484,783,005 เสยีง 

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 

จาํนวนหุ้น % จาํนวนหุ้น % จาํนวนหุ้น % จาํนวนหุ้น % 

2,484,783,005 100.0000 0 0.0000 0 - 0 - 

 

3. นายเกรียงศักด์ิ เธยีรนุกุล  ตาํแหน่ง  กรรมการอสิระ 
      รวม (140 ราย)  จาํนวนเสยีงรวมเท่ากบั 2,484,783,005 เสยีง 

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 

จาํนวนหุ้น % จาํนวนหุ้น % จาํนวนหุ้น % จาํนวนหุ้น % 

2,484,783,005 100.0000 0 0.0000 0 - 0 - 

 

 

วาระที่ 7 พจิารณาอนุมติักําหนดค่าตอบแทนกรรมการ สําหรบัปี 2562 

เลขานุการบริษัทฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในปี 2561 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกําหนดค่าตอบแทนตามตําแหน่ง และ         

ค่าบาํเหนจ็ของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัทฯ เป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท และ

สาํหรับปี 2562 น้ี คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและ

คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัทอย่างรอบคอบ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึง

พิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ เหน็สมควรกาํหนดค่าตอบแทน

ตามตาํแหน่งและค่าบาํเหนจ็ของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ สาํหรับปี 2562  เป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 

7,000,000 บาท ซ่ึงเท่ากับปี 2561  และคณะกรรมการบริษัทฯ เหน็สมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพ่ือพิจารณาอนุมัติ

กาํหนดค่าตอบแทนและค่าบาํเหนจ็ของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ประจาํปี 2562 เป็นจาํนวนเงินไม่

เกนิ 7,000,000 บาท   โดยมีรายละเอยีดดังต่อไปน้ี 

 

ตําแหน่ง 
ค่าตอบแทนต่อเดือน(บาท) 

ปี 2562 (ปีที่เสนอ) ปี 2561

ประธานกรรมการ 70,000 70,000 

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 20,000 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 
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คณะกรรมการเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนตามตาํแหน่งและค่าบาํเหน็จของคณะกรรมการ

บริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ตามรายละเอียดข้างต้น สําหรับขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและ

คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ  สามารถดูรายละเอียดได้จากรายงานประจําปี 2561 หัวข้อโครงสร้างการถือหุ้นและ         

การจัดการ 

สาํหรับมติที่ประชุมของวาระอนุมัติกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ จะต้องผ่านการอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนน

เสยีงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจาํนวนเสยีงทั้งหมดของผู้ถอืหุ้นซ่ึงมาประชุม   

 

และประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอยีดของวาระน้ี 
 

คุณพัชรินทร์  ชาญเมธา  ผู้ถอืหุ้นรายย่อย สอบถามว่าค่าบาํเหนจ็ที่ไม่เกนิ 2 ล้านบาทน้ีคือต่อคนหรือต่อยอดรวมทั้งหมด 
ค่าตอบแทนกรรมการและประธานฯ ทั้งปีจ่ายเป็นเงินทั้งหมดเท่าไร 
 

คุณพิชญ์  โพธารามิก   ตอบคาํถามว่าการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการรวมทั้งหมดไม่เกนิ 7 ล้านบาท เป็นการจ่ายให้แก่

กรรมการทุกคณะซ่ึงมีรายละเอยีดอยู่ในรายงานประจาํปี 2561 หน้า 64 

 

คุณคมศักดิ์  วัฒนาศรีโรจน์  กล่าวคาํตอบเสริมดังน้ี ในการประชุมสามัญประจาํปีทุกปี บริษัทฯ จะขออนุมัติวงเงิน

ค่าตอบแทนกรรมการไว้ 7 ล้านบาท แต่ในความเป็นจริง ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ จ่ายไปเพียง 3,700,000 บาท ซ่ึงปรากฏ

ในงบการเงินหน้า 136 รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร  

 

ไม่มีผู้ถอืหุ้นซักถามข้อสงสยัใดๆ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ 

 

มติของที่ประชมุ 

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกาํหนดค่าตอบแทนตามตาํแหน่ง และค่าบาํเหน็จของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุด

ต่างๆ สาํหรับปี 2562 เป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันทข์องผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม 

มีรายละเอยีดการออกเสยีงลงคะแนน มติที่ประชุมเป็นดังน้ี 

 

มติ 
จํานวนเสียง 

(1 หุน้ = 1 เสียง) 

รอ้ยละของจํานวนหุน้ทั้งหมดของผูถ้อืหุน้ 

ที่เขา้ร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ด้วย 2,484,782,805                       100.0000 

2. ไม่เหน็ด้วย                    0      0.0000 

3. งดออกเสยีง                200            0.0000 

4. บัตรเสยี                    0      0.0000 

รวม 140 ราย 2,484,783,005  100.0000 

 

วาระที่ 8 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 

นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสอืเชิญประชุมจะต้องมีหุ้นนับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 1,157,009,886 หุ้น จากจาํนวนหุ้นที่

จาํหน่ายแล้วและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดเท่ากับ  3,471,029,658 หุ้น ทั้งน้ี ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเร่ืองอื่นใดให้ที่ประชุม

พิจารณา  
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ผู้ถอืหุ้นมีข้อซักถามในรายละเอยีดของวาระน้ี 
 

คุณพัชรินทร์  ชาญเมธา  ผู้ถอืหุ้นรายย่อย สอบถามดังน้ี 

 MONO-W1 ปีที่แล้วมีผู้ใช้สิทธิแปลงเป็นหุ้นสามัญ 80 ล้านหน่วย ยังเหลืออีกกว่า 800 ล้านหน่วย และ

กรรมการคนอื่นยังมีส่วนถืออยู่ เบด็เสรจ็น่าจะกว่า 1,000 ล้านหน่วย ขอความเหน็ว่า คุณพิชญ์จะทาํอย่างไรกบั 

warrant ที่มีอยู่ จะปล่อยให้เป็น 0 หรือคิดว่าจะช่วย MONO โดยการใช้สทิธแิปลงเป็นหุ้นสามัญ จะได้มีเงินเพ่ิม

ทุนให้แก่ MONO  

 ขอให้อธบิายเกี่ยวกบัผลการประกอบธุรกจิ MVAS ที่ลดลง 

 

 

คุณพิชญ์  โพธารามิก   ตอบคาํถามว่าข้อแรก ขอตอบแบบภาพรวมว่า ในช่วง 5-6 เดือนที่เหลือต้องดูว่าราคาหุ้นจะเป็น

อย่างไร ผลประกอบการดีขึ้ นหรือไม่ ถ้า Monomax เติบโตได้เรว็ ราคาหุ้นกอ็าจจะขยับและอาจใช้สิทธิได้ ซ่ึงกยั็งตอบ

แบบชัดเจนไม่ได้ 
 

เร่ืองที่สอง ธุรกิจ SMS แทบจะไม่เหลืออยู่แล้วเพราะการใช้อินเทอร์เนต็ผ่านโทรศัพทมื์อถือได้เข้ามาแทนที่ เป็นวัฏจักร

ของธุรกิจ ดังน้ันเม่ือเทคโนโลยีเปล่ียนเราจึงต้องเปล่ียนตาม จึงมีรายได้จากธุรกิจอื่น ๆ เพ่ิมเติมขึ้ นมาเพ่ือทดแทน

นอกเหนือจากทวีีซ่ึงทาํได้ดีในตอนน้ี 

 

คุณพัชรินทร์  ชาญเมธา  ผู้ถอืหุ้นรายย่อย สอบถามเพ่ิมเติมดังน้ี MONO มีนโยบายที่จะซ้ือหุ้นคืนเพ่ือจะดึงให้ราคาไม่ลง

ไปตํ่ากว่าน้ีอกีหรือไม่ ยกตัวอย่าง JAS  JTS  คุณพิชญ์ กไ็ด้กู้เงินธนาคารมาซ้ือหุ้น แล้วเหตุใด MONO จึงไม่ทาํ 

 

คุณพิชญ์  โพธารามิก   ตอบคาํถามว่า ไม่ขอแสดงความเหน็ 

 

คุณเฉลิมชัย จูมดอก ผู้ถือหุ้นรายย่อย กล่าวว่าในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาธุรกิจทีวีดิจิตอลได้รับผลกระทบอย่างมากทั้งจาก

เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต สื่อออนไลน์ เช่ือม่ันว่าคณะผู้บริหารของโมโนน่าจะมีวิสัยทัศน์ที่จะทาํให้ทุกอย่างกลับมาดี

เหมือนเดิม คิดว่าค่าโฆษณาคงได้มากขึ้นจากช่วงเวลาไพรม์ไทม์ที่ได้กลับมา ขอให้กาํลังใจคณะผู้บริหารให้นาํพาองค์กร

เจริญก้าวหน้าต่อไป เช่ือม่ันว่า MONO เป็นสื่อทวีีดิจิตอลที่เป็นมหาชนอย่างแท้จริง สงัเกตได้จากตามสถานที่ต่างๆ เช่น 

ร้านขายอาหาร กจ็ะเหน็เปิดช่อง MONO29 ค่อนข้างเยอะ  
 

ปิดประชุมเวลา 15.45 น. 

 
 

ลงช่ือ  ประธานที่ประชุม 

 ( นายพิชญ์ โพธารามิก)  
 

 

 

 

ลงช่ือ  ผู้จดบันทกึการประชุม 

  (นางสาวปิติฤดี  ศิริสมัพันธ)์  

 


