บริษทั โมโน เทคโนโลยี จํ ากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจํ าปี 2562
วัน เวลา และสถานที่
การประชุมจัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ออดิทอเรียม ชั้น 3 อาคารจัสมิน
อินเตอร์เนชั่นแนล เลขที่ 200 หมู่ท่ี 4 ถนนแจ้ งวัฒนะ ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
กรรมการที่เข้าร่วมประชุม
1. นายพิชญ์
โพธารามิก
2. นายนวมินทร์
ประสพเนตร

ประธานกรรมการ
กรรมการ ผู้ช่วยประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้ าหน้ าที่การตลาด
กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง
และประธานเจ้ าหน้ าที่ปฏิบัติการ
กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้ าหน้ าที่การเงินและบัญชี
กรรมการ
กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

3. นายซัง โด ลี
4. นายปฐมพงศ์

สิรชัยรัตน์

5. นายคมศักดิ์
6. นายศิริ
7. นางพรรณี

วัฒนาศรีโรจน์
เหลืองสวัสดิ์
วรวุฒิจงสถิต

8. นายปรีชา

ลีละศิธร

9. นายเกรียงศักดิ์

เธียรนุกุล

ผูบ้ ริหาร
1. นายจิรประวัติ
2. นางสาวเบญจวรรณ
3. นางสาวปิ ติฤดี
4. นางสาวปวีณา
5. นายธีรศักดิ์

บุณยะเสน
รักวงษ์
ศิริสมั พันธ์
พูนพัฒนสุข
ธาราวร

ผู้อาํ นวยการอาวุโสกลุ่มธุรกิจโมบายอินเทอร์เน็ต
ผู้อาํ นวยการอาวุโสฝ่ ายบริหารสํานักงาน และกรรมการบริหาร
ผู้อาํ นวยการฝ่ ายกํากับดูแลกิจการ และเลขานุการบริษัท
ผู้อาํ นวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน
ผู้อาํ นวยการฝ่ ายทรัพายากรบุคคล

ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
1. นางสาวกรองแก้ ว
2. นางนิตยา

ลิมป์ กิตติกุล
เกียรติเสรีกุล

ผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด
ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท เสรี มานพ แอนด์ ดอล์ย จํากัด

เริ่มการประชุม
นางสาวปิ ติฤดี ศิริสัมพันธ์ เลขานุ การบริษัท กล่ าวแนะนําคณะกรรมการ ปั จจุ บันบริษัทฯ มีกรรมการ ทั้งสิ้นจํานวน 9
ท่าน โดยเข้ าร่ วมประชุมในวันนี้ครบทั้ง 9 ท่าน คิดเป็ นร้ อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด คณะผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบ
บัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย เข้ าร่วมประชุม พร้ อมทั้งแจ้ งวิธกี ารประชุมและการออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาวาระ
การประชุมต่ างๆ โดยสรุปให้ ท่ีประชุมทราบ กล่ าวคือ เมื่อจะมีการออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาวาระการประชุม
ต่างๆ ประธานที่ประชุมจะสอบถามที่ประชุมว่า มีผ้ ูถอื หุ้นท่านใดไม่เห็นด้ วย หรืองดออกเสียงในวาระพิจารณานั้นหรือไม่

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

(3)

ผู้ถอื หุ้นคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
ผู้ ถือ หุ้ น แต่ ล ะคนจะใช้ ค ะแนนเสีย งที่มี อยู่ ท้ังหมดตาม ข้ อ (1) เลื อ กตั้ งบุ ค คลเดี ย วหรื อหลายคนเป็ น
กรรมการก็ได้ ในกรณี ท่ีเลื อกตั้ งบุ ค คลหลายคนเป็ นกรรมการ จะแบ่ งคะแนนเสียงให้ แก่ ผ้ ู ใดมากน้ อ ย
เพียงใดไม่ได้
บุคคลซึ่งได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เป็ นผู้ได้ รับเลือกตั้งเป็ นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการที่จะ
พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งได้ รับเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากัน
เกินจํานวนกรรมการ ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ ประธานที่ประชุมเป็ นผู้ออกเสียงชี้ขาด
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โดยก่อนการประชุมนี้ บริษัทฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นสามารถส่งคําถามล่วงหน้ า มายังบริษัทฯ ก่อนวันประชุม ได้ ทาง
เว็บไซด์ www.mono.co.th หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ปรากฎ
ว่าไม่ มีผ้ ูถือหุ้ นส่งคําถามล่ วงหน้ ามายังบริษัทฯ ก่อนวันประชุม ซึ่งเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 บริษัทฯ ได้ แจ้ งผลให้
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผู้ถอื หุ้นรับทราบแล้ ว
จากนั้นนายพิชญ์ โพธารามิก ประธานกรรมการ ซึ่งเป็ นประธานในที่ประชุม แถลงว่ามีผ้ ูถอื หุ้นเข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเอง
จํานวน 76 ราย นับจํานวนหุ้นได้ 2,377,793,202 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะมาเข้ าร่วมประชุมจํานวน 49 ราย นับจํานวน
หุ้ นได้ 105,868,000 หุ้ น รวมจํานวนผู้ ถือหุ้ นเข้ าร่ วมประชุ มด้ วยตนเองและผู้ รับมอบฉั นทะมาเข้ าร่ วมประชุ มทั้งสิ้น
จํานวน 125 ราย นับจํานวนหุ้นได้ 2,483,661,202 หุ้น จากจํานวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดจํานวน 9,985 ราย นับจํานวนหุ้น
ที่จาํ หน่ ายแล้ วและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 3,471,029,658 หุ้ น คิดเป็ นร้ อยละ 71.55 ของจํานวนหุ้ นที่จาํ หน่ายแล้ ว
และมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ดังนั้น จํานวนหุ้ นที่เข้ าประชุมวันนี้ จึงครบเป็ นองค์ประชุมตามข้ อบังคับของ
บริษัทฯ ข้ อ 33 ประธานฯ จึงกล่าวเปิ ดประชุม จากนั้น ประธานฯ ได้ ขอให้ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้ าร่วมประชุม
และมีสิทธิออกเสียงในการประชุมจํานวน 2 ท่าน ทําหน้ าที่เป็ นพยานในการนับคะแนนในการประชุมครั้งนี้ ซึ่งตัวแทน
ผู้ถือหุ้นที่อาสารับหน้ าที่ดังกล่าวได้ แก่ นางสาวพรเพ็ญพิสทุ ธ์ ลีประสมสอง และ นางสาวโสภาวดี ชูมี ผู้รับมอบฉันทะจาก
ผู้ถือหุ้นรายย่อย ต่อจากนั้นประธานฯ จึงดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่กาํ หนดไว้ ในหนังสือนัดประชุม
ดังต่อไปนี้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจํ าปี 2561 ซึ่ งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน
2561

ประธานฯ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้ จัดส่งสําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้ น ประจําปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อ
วันที่ 26 เมษายน 2561 ให้ กบั ผู้ถอื หุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ ว
ไม่มีผ้ ูถอื หุ้นซักถามข้ อสงสัยใดๆ ประธานฯ จึงขอให้ ท่ปี ระชุมลงมติ
มติของที่ประชุม
ที่ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ นพิ จ ารณาแล้ ว มี ม ติ รั บ รองรายงานการประชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ประจําปี 2561 ซึ่ ง ประชุ ม เมื่ อ วั น ที่
25 เมษายน 2561 ด้ วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้ น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มติท่ปี ระชุมเป็ น
ดังนี้

มติ
1. เห็นด้ วย
2. ไม่เห็นด้ วย
3. งดออกเสียง
4. บัตรเสีย
รวม 131 ราย

จํ านวนเสียง
(1 หุน้ = 1 เสียง)
2,484,179,802
0
17,600
0
2,484,197,402
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ร้อยละของจํ านวนหุน้ ทั้งหมดของผูถ้ อื หุน้
ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
100.0000
0.0000
-

วาระที่ 2

รับทราบรายงานประจํ าปี ของคณะกรรมการบริษทั เกีย่ วกับผลการดําเนินงานของบริษทั ฯ ในรอบปี 2561

ประธานฯ แจ้ งว่า รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 ปรากฎอยู่ในรายงานประจําปี 2561 ตามสิ่งที่
ส่งมาด้ วย 2 และสิ่งที่ส่งมาด้ วย 3 ที่ได้ จัดส่งให้ กบั ผู้ถอื หุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุมเรียบร้ อยแล้ ว โดยที่คณะกรรมการได้
พิจารณาผลการดําเนินงานดังกล่าวแล้ ว เห็นว่าถูกต้ องและเพียงพอ จึงขอนําเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นเพื่อรับทราบ
ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ นายซัง โด ลี ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร รายงานถึงนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี และ
นโยบายการต่อต้ านการทุจริตคอร์รัปชั่น ของบริษัทฯ ปี ที่ผ่านมา ดังนี้
บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทโมโน ให้ ความสําคัญอย่างยิ่ง ในการดําเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อ
ผู้มีส่วนได้ เสียทุ กฝ่ ายมาโดยตลอด ภายใต้ หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี อันเห็นได้ จากผลการประเมินการกํากับดูแล
กิจการที่ดีประจําปี 2561 ที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยบริษัทฯ อยู่ในระดับ “ดีเลิศ” เป็ นปี ที่ 4
และนอกจากนั้น ในฐานะที่บริษัทฯ ได้ รับประกาศนียบัตรรับรองฐานะสมาชิกในโครงการ “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชน
ไทยในการต่อต้ านทุจริต” ตั้งแต่ปี 2559 ซึ่งบริษัทฯ ยึดมั่นนโยบายการดําเนินงานด้ วยความโปร่งใส ต่อต้ านการกระทํา
อัน เป็ นการทุ จริ ตคอร์ รัป ชั่ นในทุ กรูป แบบ ดั งปรากฎตามข้ อมู ลที่ได้ เปิ ดเผยในรายงานประจําปี 2561 และเมื่ อวั น ที่
4 มี น าคม 2562 บริ ษั ทฯ ได้ ขยายแนวร่ วมโครงการแนวร่ วมต่ อต้ านการทุ จริ ตและคอร์ รับชั่ นไปยั งหุ้ นส่ วนทางธุรกิจ
ที่ปรึกษาและคู่ค้า ที่จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้ องกับการคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ สนับสนุนให้ ดาํ เนินนโยบายและแนวปฏิบัติใน
ทิศทางเดียวกันกับบริษัทฯ เรื่องการไม่เรียก รับ และจ่ายสินบน ส่งเสริมการทําธุรกิจอย่างตรงไป ตรงมา แข่งขันในธุรกิจ
อย่างเป็ นธรรมด้ วยความสามารถ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือและสร้ างความมั่นใจให้ กบั นักลงทุนได้ ในระยะยาว
ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์ ประธานเจ้ าหน้ าที่การเงินและบัญชี รายงานฐานะการเงินและ
ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 ให้ ผ้ ูถอื หุ้นรับทราบดังนี้
1. สินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 5,765 ล้ านบาท โดยมีสินทรัพย์หมุนเวียน 740 ล้ านบาท ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ กับ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 3,305 ล้ านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 1,720 ล้ านบาท ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปี
2560 สิน ทรั พ ย์รวมเพิ่ ม ขึ้น 28 ล้ านบาท หรื อ เพิ่ ม ขึ้น 0.5% โดยมี อ าคาร ตลอดจนสิน ทรั พ ย์ไม่ มี ตัว ตน
เพิ่มขึ้น 286 ล้ านบาท และเงินสด ลูกหนี้ และเงินลงทุนลดลง 131 ล้ านบาท
2. หนี้สนิ รวมทั้งสิ้น 3,124 ล้ านบาท โดยมีหนี้สนิ หมุนเวียน 868 ล้ านบาท และไม่หมุนเวียน 2,256 ล้ านบาท ซึ่ง
เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 หนี้สินรวมเพิ่มขึ้น 127 ล้ านบาท หรือ เพิ่มขึ้น 4% เนื่องจากเจ้ าหนี้การค้ า และ
เจ้ าหนี้อ่นื เพิ่มขึ้น 105 ล้ านบาท และเงินกู้ยืมจากธนาคารที่เพิ่มขึ้น 23 ล้ านบาท
3. ส่วนของผู้ถือหุ้ น 2,641 ล้ านบาท ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 ส่วนของผู้ถือหุ้ นลดลง 98 ล้ านบาท หรือ
ลดลง 4% โดยในระหว่างปี 2561 มีการเพิ่มทุน 200 ล้ านบาท ในขณะที่มีผลขาดทุนสุทธิ จํานวน 193 ล้ าน
บาท และมีการจ่ายปันผล 104 ล้ านบาท
4. รายได้ รวมของปี 2561 เป็ นเงิน 2,508 ลบ. ลดลง 68 ลบ. หรือลดลง 3% ซึ่งรายได้ หลักที่ลดลงมาจาก รายได้
ให้ บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ลดลง 425 ล้ านบาท โดยที่รายได้ ค่าโฆษณาทีวีเพิ่มขึ้นไม่ทนั กัน
5. กําไรจากการดําเนินงานก่อนรายจ่ายทางการเงิน ภาษีเงินได้ นิติบุคคล ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจําหน่าย หรือที่
เรียกกันว่ า (EBITDA) ในปี 2561 เป็ นเงิน 1,202 ล้ านบาท ลดลงเพียง 5 ล้ านบาท และขาดทุนสุทธิของปี
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2561 เป็ นเงิน 193 ล้ านบาท ซึ่งขาดทุนเพิ่มขึ้น 251 ล้ านบาท สาเหตุหลักที่ทาํ ให้ ผลขาดทุนเพิ่มขึ้นจากปี ก่อน
เนื่องจากในปี 2561 บริษัทมีรายได้ ให้ บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ลดลง
เหตุการณ์สาํ คัญในปี 2561 สรุปได้ ดังนี้
เดือน เมษายน
เว็บไซต์ MThai.com ได้ รับรางวัล เว็บไซต์ยอดเยี่ยม จากงานพิธีมอบรางวัล เพรส อวอร์ด ประจําปี 2561(Press
Awards 2018) หรือรางวัล เณศไอยรา โดยชมรมสมาพันธ์ส่อื สารมวลชนแห่งประเทศไทย
เดือน มิถุนายน
บริษัท โมโน ทราเวล จํากัดเริ่มธุรกิจโฮมช็อปปิ้ ง โดยร่วมมือกับสถานีโทรทัศน์ช่อง MONO29 ออกอากาศรายการ
“29Shopping” โดยมีสนิ ค้ าคุณภาพหลากหลายชนิด เพื่อให้ ธุรกิจคอมเมิร์ซเพิ่มรายได้ ให้ แก่ธุรกิจกลุ่มบริษัท
เดือน สิงหาคม
รีแบรนด์ด้ งิ Monomax ซึ่งเป็ นธุรกิจภาพยนต์ออนไลน์ในกลุ่มโมโน เพื่อสร้ างการจดจําแบรนด์ได้ ง่ายขึ้น รวมถึงการ
เพิ่มคอนเทนต์ ให้ มีความแข็งแกร่ง หลากหลายมากขึ้น และรองรับความต้ องการของลูกค้ า ได้ ครบถ้ วน
เดือน กันยายน
โมโน กรุ๊ปได้ เปิ ดตัว Application TUTOR ME เป็ นบริการเรียนรู้ทางออน์ไลน์ได้ ทุกที่ในระดับคุณภาพ ครอบคลุม
ทุกทักษะความรู้ โดยใช้ งานได้ ทุกอุปกรณ์ เช่ น คอมพิวเตอร์ และสมาร์ทโฟน และสามารถรองรับการใช้ งานทุก
อุปกรณ์ รวมถึงสมาร์ทดีไวท์ และยังรองรับทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android
คุณพัชรินทร์ ชาญเมธา ผู้ถอื หุ้นรายย่อย สอบถาม ดังนี้
 ในปี ที่แล้ วมีการเพิ่มทุน 200 ล้ านบาท เป็ นการเพิ่มทุนในส่วนไหน และในปี ที่แล้ วช่วงสองไตรมาสหลัง บริษัทฯ
ขาดทุนกว่า 200 ล้ านบาท เพราะเหตุใด
การพัฒนาแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ รวมทั้งการเพิ่มคอนเทนต์จะทําให้ โมโนมีรายได้ เพิ่มขึ้นอย่างไร
คุณคมศักดิ์ วัฒ นาศรีโรจน์ ตอบคําถามว่ าการเพิ่ มทุน 200 ล้ านบาท เป็ นกรณีผ้ ูถือใบสําคัญแสดงสิทธิใช้ สิทธิแปลง
ใบสําคัญแสดงสิทธิเป็ นหุ้นสามัญจํานวน 80 ล้ านหน่วย ซึ่งไม่ได้ เป็ นการเพิ่มทุนใหม่ ส่วนปี ที่แล้ วขาดทุนเนื่องจากรายได้
จากบริการเสริมทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ลดลง 425 ล้ านบาท ขณะที่รายได้ ของทีวียังทรงตัวและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ประธานฯ ยังได้ มอบหมายให้ คุณ นวมินทร์ ประสพเนตร ประธานเจ้ าหน้ าที่การตลาด ชี้แจงต่ อที่ประชุ มถึงผล
ประกอบการและแนวโน้ มของกลุ่มธุรกิจ ดังนี้
ขอชี้แจงเหตุการณ์สาํ คัญที่เกิดขึ้นในปี 2018 ในด้ านผลการดําเนินงานและด้ านการเงิน ซึ่งเป็ นข้ อมูลเพิ่มเติมจากรายงาน
ของคุณคมศักดิ์ โดยเริ่มจากปี 2018 มีเหตุการณ์สาํ คัญ ดังนี้
MONO29 ได้ รับการจัดอันดับ (ranking) เพิ่มขึ้นจากอันดับ 4 มาเป็ นอันดับ 3 ทําให้ เรทติ้ง (rating) โตขึ้นร้ อยละ 20
ทําให้ มีการปรับราคาขึ้นในช่วงของ prime time โดยปรับขึ้นร้ อยละ 50 อีกประเด็นที่สาํ คัญ คือภาพยนตร์ท่เี คยฉายแล้ ว
และนําเอามาฉายซํา้ เรทติ้งของหนังที่นาํ มาฉายใหม่กไ็ ม่ตก แต่กลับเพิ่มขึ้น เช่ น Fast and Furious 7 ฉายเมื่อปี 2017
เรทติ้ง 3.6 นํากลับมาฉายในปี 2018 ได้ เรทติ้งถึง 4.2, G.I. Joe ฉายครั้งแรกได้ เรทติ้ง 3.5 นํากลับมาฉายอีกครั้งได้ เรท
ติ้ง 3.755 ส่วน Fast and Furious 6 ฉายเมื่อปี 2017 ได้ เรทติ้ง 3.2 นํากลับมาฉายอีกครั้งในปี 2018 ได้ เรทติ้ง 3.6 ซึ่ง
หมายความว่าภาพยนตร์เหล่านี้ยังคงทํารายได้ อยู่และส่งผลให้ เรทติ้งเพิ่มขึ้น
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ในส่วนของ MThai ได้ รับรางวัล Press Award จากการรายงานเหตุการณ์ถาํ้ หลวง ที่ MThai เกาะติดสถานการณ์อย่ าง
ใกล้ ชิดจนได้ รับรางวัลจากหน่วยงานราชการและวงการสื่อด้ วยกันเอง
ในไตรมาส 3 ปี ที่แล้ ว มีการเปิ ดตัว Monomax เป็ นบริการ video online streaming คล้ ายกับ Netflix เก็บค่าบริการราย
เดือน เดือนละ 250 บาท ซึ่งบริ ษัทฯ พยายามผลักดัน ธุรกิจ Monomax ให้ เป็ นตัวเพิ่ มรายได้ อีกช่ องทาง ซึ่งจะทําให้
รายได้ ของกลุ่มเพิ่มขึ้น นอกจากนี้บริษัทฯ มีการเพิ่มคอนเทนต์จาก 1 หมื่นชั่วโมง เป็ น 2 หมื่นชั่วโมง โดยเพิ่มซีรีส์จาก
ฮอลลี วู ด ฮ่ อ งกง จี น ไต้ หวั น การ์ ตู น หนั ง รางวั ล มาอยู่ ใ น Monomax และอี ก ปั จ จั ย ที่ ท ํา ให้ Monomax ประสบ
ความสํา เร็จ คื อ การทํา การตลาด (campaign) ร่ ว มกั บ ช่ อ ง MONO29 เช่ น ภาพยนตร์ ซี รี ส์ ท่ี อ อกอากาศทางช่ อ ง
MONO29 ก็จะออกอากาศทาง Monomax ด้ วย แผนการตลาดนี้ประสบความสําเร็จมาก ทําให้ ผ้ ูชมสามารถเข้ าถึงคอน
เทนต์ได้ ทุกช่องทาง ซึ่งคงพัฒนาไปได้ อย่างต่อเนื่อง
ส่วนเวลาออกอากาศ (airtime) ยังเหลืออยู่ ฝ่ ายบริหารเห็นว่าน่าจะทําประโยชน์ได้ มากขึ้น จึงได้ เกิดรายการ29Shopping
เป็ นการขายสินค้ าบนช่องทีวี โดยช่วงเวลาที่ผ่านมาอยู่ในขั้นตอนของการเรียนรู้ โดย 29Shopping เริ่มทําการตลาดไปเมื่อ
ไตรมาสที่ 3 ซึ่งในช่วงแรกมีสนิ ค้ าอยู่เพียง 60 SKU (Stock Keeping Unit) ในปี 2019 ตั้งเป้ าว่าจะมีสินค้ าเพิ่มขึ้นเป็ น
150 SKU ซึ่งรายได้ เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 3 เริ่มต้ นที่ 7 ล้ านบาท ไตรมาสที่ 4 ได้ 12 ล้ านบาท และในไตรมาสที่ 1 ของ
ปี 2019 ได้ 23 ล้ านบาท เติบโตขึ้นประมาณร้ อยละ 92 ซึ่งหวังว่า 29Shopping จะเป็ นธุรกิจน้ องใหม่ท่จี ะมาเสริมรายได้
ให้ กบั กลุ่ม MONO
ในด้ านประเด็นสําคัญทางการเงิน (financial highlight) รายได้ โดยรวมลดลง แต่ลดลงเพียงร้ อยละ 3 แต่รายได้ โฆษณา
โตขึ้นตลอดตั้งแต่ 2015-2018 จากปี 2017-2018 โตขึ้นร้ อยละ 15 แต่ น่าเสียดายที่ธุรกิจบริการข้ อมูลข่าวสารทาง
โทรศั พ ท์เคลื่ อ นที่ (MVAS) อยู่ ในช่ ว งขาลงซึ่ งเราพยายามประคั บ ประคองมาโดยตลอด ปี ที่แ ล้ ว รายได้ ล ดลงมาก
พอสมควร จาก 722 ล้ านบาท เหลือ 295 ล้ านบาท ส่งผลให้ ภาพรวมปี ที่แล้ วขาดทุน ซึ่งรายได้ รวมลดลงเพียงร้ อยละ
2.6
ด้ านต้ นทุน ต้ นทุนหลักคือต้ นทุนด้ านคอนเทนต์ซ่ึงเพิ่มขึ้นจากปี ที่แล้ วร้ อยละ 18 เนื่องจากต้ องลงทุนซื้อลิขสิทธิ์ซีรีสแ์ ละ
ภาพยนตร์ต่าง ๆ เข้ ามาเสริมใน Monomax แต่โดยรวมแล้ วต้ นทุนเพิ่มขึ้นเล็กน้ อยเพียงร้ อยละ 3 ซึ่งทีมบริหารก็พยายาม
จัดการต้ นทุนอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สดุ
ด้ าน OPEX (Operating Expenditure - ค่ าใช้ จ่ ายในการดําเนิ น งาน) ภาพรวมโตขึ้ นร้ อ ยละ 10 จากการลงทุ น ด้ า น
การตลาดที่มากขึ้น เนื่องจากนําภาพยนตร์มาฉายในโรงภาพยนตร์มากขึ้น ซึ่งส่วนนี้เติบโตตามรายได้
ค่าใช้ จ่ายเงินเดือนเพิ่มขึ้นร้ อยละ 8 ซึ่งเป็ นเรื่องปกติ โดยรวมทั้งต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายทางทีมบริหารพยายามจะควบคุมให้
เพิ่มขึ้นให้ น้อยที่สดุ และมีประสิทธิภาพสูงสุด
ภาพรวมของกลุ่มบริษัทโมโน ขาดทุนที่ 193 ล้ านบาท สืบเนื่องจากธุรกิจ MVAS ที่ลดลง ซึ่งเราพยายามเสริมรายได้ อ่นื
เข้ ามาทดแทน รายได้ อกี ส่วนที่เติบโตขึ้นคือการจัดกิจกรรม (events) และการหาผู้สนับสนุน (sponsorships) โดยปี ที่ผ่าน
มาบริษัทฯ รุกหนักด้ านการจัดอีเวนท์มากขึ้น ซึ่งในการจัดกิจกรรม บริษัทฯ จะมีรายได้ จากการขายโฆษณาและการขาย
sponsorship เป็ นหลัก ซึ่งในปี ที่ผ่านมาบริษัทฯ มีงานอีเวนท์หลัก ๆ 4 งานด้ วยกัน คือ MThai Top Talk-About ซึ่งจัด
ทุกปี มีการจัดงาน New Year Countdown ที่พัทยาเมื่อต้ นปี ที่ผ่านมาร่วมกับเมืองพัทยา ซึ่งปี หน้ าทางพัทยาก็อยากให้ เรา
ไปจัด อีก คิ ด ว่ าคงมี จัด ทุ กปี หลังจากนี้ งาน Songkran Festival ล่ าสุด ที่ผ่านมาจัด ร่ วมกับเมืองขอนแก่ น ปิ ดถนนข้ าว
เหนี ย วทําคลื่ น มนุ ษ ย์ บั น ทึก ลง Guinness Book (Thailand Human Wave) ซึ่ งเป็ นที่ส นใจของเมื องขอนแก่ น และได้
ผู้ ส นั บ สนุ น มากมาย และอี ก รายการคื อ บาสเก็ต บอลที่ MONO ให้ การสนั บ สนุ น มาตั้ ง แต่ แ รก โดยภาพรวมของ
sponsorship มี ก ารเติ บ โตขึ้น ทุ ก ปี ตั้ ง แต่ 2016-2018 ซึ่ ง ปี ที่แ ล้ ว ได้ ร ายได้ จาก sponsorship มากกว่ าทุ ก ปี เนื่ อ งจาก
MThai ได้ รางวัลสื่อออนไลน์ดีเด่น ทําให้ มีคนสนับสนุนกิจกรรมของ MThai มากขึ้น ในปี 2019 บริษัทฯ ตั้งเป้ ารายได้
เพิ่มจาก 81 ล้ านบาท เป็ น 150 ล้ านบาท ซึ่งในไตรมาส 1 ของปี 2019 อยู่ในเกณฑ์ท่นี ่าจะทําได้
สําหรับทิศทางของ Monomax ณ ปั จจุ บันมองว่ าบริษัทฯ เป็ นผู้ให้ บริการวิดีโอออนไลน์ (video on demand streaming
service) เบอร์ 1 ของเมืองไทย และมีการทําข้ อตกลงร่วมกัน (synergy) ระหว่างช่อง MONO29 กับ Monomax บริษัทฯ
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เห็นว่ าธุรกิจนี้ยังเติบโตได้ อีกมาก อย่ างที่ทราบดีว่ามีการเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคจากทีวีเป็ น video on demand
มากขึ้ น อิ น เทอร์ เ น็ ต เข้ า มามี บ ทบาทในชี วิ ต มากขึ้ น ทางที ม บริ ห ารได้ เตรี ย มรั บ มื อ กั บ การแตกแขนงทางธุ ร กิ จ
(disruption) นี้แล้ วเช่ นกัน บริษัทฯ มึความเข้ าใจตลาดที่ผ้ ูบริโภคเป็ นคนไทยว่าคนไทยต้ องการดูอะไร เราทํา subtitle
หรือพากย์ไทยในภาพยนตร์และซีรีส์ทุกเรื่องที่ฉายบน Monamax ซึ่งที่อ่ืนไม่ มีหรือมีน้อย บริษัทฯ มีสัมพั นธภาพที่ดี
กับซัพพลายเออร์ต่างประเทศ เนื่องจากช่อง MONO29 ทําการค้ าขายกับต่างประเทศมาตลอด ดังนั้นเรื่องความสัมพันธ์
การซื้อหนังหรือซีรีส์ต่าง ๆ ไม่ ใช่ ปัญหา ซึ่งถือเป็ นจุ ดที่บริษัทฯ ได้ เปรียบคนอื่น ๆ ในเรื่องการผสมผสาน (leverage)
ระหว่างช่อง MONO29 กับ Monomax ที่มีการทําการตลาดร่วมกัน ช่อง MONO29 ฉาย Monomax ก็ฉายด้ วย โดยออก
โฆษณาประชาสัมพั นธ์พร้ อม ๆ กัน ซึ่งทําให้ การโฆษณามีประสิทธิภาพมากขึ้น เราคาดหวังว่ าปี นี้ Monomax จะโตขึ้น
อย่ างมาก เห็นได้ จากเดือนกันยายนปี 2018 มีลูกค้ า 171 ราย สิ้นไตรมาสที่ 4 ปี 2018 ฐานลูกค้ าที่จ่ายเงินจริงอยู่ ท่ี
4,400 ราย และล่าสุดสิ้นไตรมาส 1 ปี นี้ ยอดผู้สมัครเพิ่มขึ้นเป็ น 11,000 ราย เนื่องจากบริษัทฯ ซื้อคอนเทนต์มากขึ้น
และทําการตลาดมากขึ้น ปี นี้บริษัทฯคาดหวังว่าตัวเลขนี้จะโต 2 เท่าในทุก ๆ ไตรมาส เป้ าหมายที่บริษัทฯ คาดการณ์ไว้
คือไตรมาส 1 มีผ้ ูสมัครเพิ่มขึ้นเป็ น 10,000 ราย ไตรมาส 2 เพิ่มขึ้นเป็ น 30,000 ราย ไตรมาส 3 เพิ่มขึ้นเป็ น 60,000
ราย และไตรมาส 4 เพิ่มขึ้นเป็ น 120,000 ราย
สํา หรั บ ช่ อ ง MONO29 มี เรทติ้ งโตขึ้ นร้ อ ยละ 20 มี ก ารเพิ่ ม ค่ าโฆษณาในช่ ว ง prime time ร้ อ ยละ 50 โดยบริ ษั ท ฯ
พยายามทําแพ็คเก็จโฆษณา (package) ให้ หลากหลายขึ้น รวมถึงทําการตลาดร่ วมกับธุรกิจอื่น ๆ โดยจะพยายามย่ น
ระยะเวลาในการฉายภาพยนตร์และซีรีส์ให้ เร็วขึ้นหลังจากออกโรงภาพยนตร์ ซึ่งปั จจุ บันอยู่ท่ีประมาณ 16-18 เดือน
นับเป็ นจุ ดแข็งในการทําให้ เรทติ้งเพิ่มขึ้น ในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ค่าโฆษณาไม่ ค่อยขยับขึ้นเท่าไรเนื่องจากยัง
ไม่ได้ ใช้ ราคาใหม่ ซึ่งการปรับราคาใหม่เริ่มในเดือนมีนาคมที่ผ่านมานี้ จะเห็นได้ ว่าตัวเลขค่าโฆษณาเพิ่มขึ้นจาก 220 ล้ าน
บาท เป็ น 235 ล้ านบาท โดยการใช้ utilization ของโฆษณาเท่าเดิมแต่ ได้ รายได้ มากขึ้น เพราะปรับค่ าโฆษณามากขึ้น
เดือนเมษายนเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเลขโฆษณา ซึ่งยังเป็ นการคาดการณ์อยู่ แต่กใ็ กล้ เคียงตัวเลขจริงที่ 190
ล้ านบาท โตขึ้นจากปี ที่แล้ วที่ 168 ล้ านบาท ส่วนเดือนพฤษภาคมคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็ น 195 ล้ านบาท ซึ่งค่อนข้ างมั่นใจ
ว่ าเป็ นไปได้ บริ ษั ท ฯมั่ น ใจว่ าค่ าโฆษณาโตจากปี ที่แล้ ว แน่ น อน อย่ างตํ่าประมาณร้ อยละ 20 ในด้ านเรทติ้ ง บริ ษั ท มี
ภาพยนตร์และซีรีส์ใหม่ ๆ เข้ ามาอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ ได้ ฉายวิดีทศั น์ตัวอย่างภาพยนต์และซีรีส์ใหม่ให้ ผ้ ูถือหุ้นชม
ซึ่งบริษัทฯ เชื่อว่าภาพยนตร์และซีรีสใ์ หม่น้ ีจะช่วยผลักดันเรทติ้งให้ ขยับเพิ่มขึ้นไปอีก
สรุปโดยรวมในปี 2019 รายได้ คิดว่าน่าจะเติบโตร้ อยละ 15-25 EBITDA margin อยู่ท่รี ้ อยละ 50-60 ซึ่งพยายามคงไว้
เท่ากับปี ที่แล้ ว ค่าเสื่อมราคากับค่าตัดจําหน่าย (depreciation and amortization) อยู่ท่ี 1,000-1,200 ล้ านบาท
คุณพัชรินทร์ ชาญเมธา ผู้ถอื หุ้นรายย่อย สอบถาม ดังนี้
 เหตุใดเดือนมีนาคมจึงมีอตั ราค่าโฆษณาทางทีวีสงู ที่สดุ
คุณนวมินทร์ ประสพเนตร ตอบคําถามว่าอัตราค่าโฆษณาในตลาดจะสูงที่สดุ ในเดือนมีนาคมของทุกปี เป็ นแบบนี้ทุก
ช่อง ซึ่งอาจเป็ นเพราะมีกจิ กรรมในช่วง Motor Show ทําให้ ค่ายรถต่าง ๆ ลงโฆษณามากขึ้น
คุณวิไลลักษณ์ ประฏิภาณวัตร ผู้ถอื หุ้นรายย่อย สอบถาม ดังนี้
 Monomax จะทําเหมือน Netflix ได้ หรือไม่ ในเรื่อง 1 account ดูได้ 4 เครื่องพร้ อมกัน
 การลดค่าสัมปทานไม่ต้องจ่าย 2 งวดสุดท้ ายจะทําให้ บริษัทฯ กลับมามีกาํ ไรในปี นี้หรือไม่ และน่าจะมีกาํ ไร
เพิ่มขึ้นเท่าไร
 เสนอแนะให้ ศึกษาคอนเทนต์ของ Monomax เทียบกับ Netflix ในเรื่องจุดเด่นจุดด้ อย เพื่อให้ มีจาํ นวนสมาชิก
เพิ่มขึ้น
 ต้ องการทราบรายได้ และแนวโน้ มของธุรกิจ Home Shopping และธุรกิจเพลง
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คุณพิชญ์ โพธารามิก ตอบคําถามดังนี้ ธุรกิจ Monomax มีแนวโน้ มดีข้ ึนมาก และมีคอนเทนต์หลากหลาย Netflix และ
Monomax มี original content ที่แตกต่างกัน MONO29 มีคอนเทนต์ท่เี ราทําเอง เช่น รสรินล่าแวมไพร์ นเรศวร นางฟ้ า
ล่าผี และอื่น ๆ ซึ่งเราใช้ โปรโมทและได้ ผลดี ค่อนข้ างเป็ น local content ที่สามารถนําไปขายแถบอาเซียนได้ ด้วย ซึ่งเป็ น
ขั้นตอนที่จะขยายต่อไป
เราไม่สามารถนํา Monomax มาเทียบกับ Netflix ได้ ในมุมของการเป็ นแบรนด์ระดับโลก แต่ความน่าสนใจของธุรกิจนี้อยู่
ตรงที่สามารถเทียบได้ กับศูนย์เช่ าวิดีโอซึ่งมีมากในสมัยก่อน แต่ตอนนี้ไม่มีแล้ ว คนเปลี่ยนมาดูทางออนไลน์แทน ตอนนี้
คนเริ่ ม จ่ ายเงิ น 250 บาทตามที่ เราได้ ป รั บ เพิ่ ม ขึ้ น เมื่ อ ช่ ว งปลายปี ซึ่ ง นั บ ว่ าถู ก และดู ได้ 4-5 อุ ป กรณ์ ล่ าสุ ด เรา
ออกอากาศเรื่องรสรินล่าแวมไพร์ฉายพร้ อมกันกับ Monomax ลูกค้ าที่อยากดูฟรีกด็ ูท่ชี ่อง MONO29 ส่วนคอซีรีสท์ ่อี ยาก
ดู ต้ังแต่ ต้ น จนจบก็ส มั ครที่ Monomax ดู ได้ เลย มี ค นสมั ครเข้ ามาค่ อนข้ างเยอะ ซึ่ งคิ ด ว่ าเป็ นกลยุ ท ธ์ท่ีน่ าสนใจ ยอด
ผู้สมัครที่คาดการณ์ไว้ 120,000 ราย ภายในสิ้นปี น่ าจะเป็ นไปได้ ซึ่งถ้ าเป็ นเช่ นนั้นรายได้ จะกลับขึ้นมาเกือบ 300 ล้ าน
บาทต่ อปี จากธุรกิจนี้ ถ้ ารวมกับธุรกิจการจัดงานต่าง ๆ ซึ่งปี นี้น่าจะได้ 150-160 ล้ านบาท รายได้ รวมก็จะได้ ประมาณ
400-500 ล้ านบาท ซึ่งจะมาทดแทนรายได้ จาก MVAS ที่หายไป
ธุรกิจ SMS ตอนนี้เลิกใช้ ไปแล้ ว เราจึงไม่ ได้ คาดหวัง และมองหาธุรกิจใหม่ มาเสริม ส่วนโฆษณาทางทีวีน้ันไปได้ ดี ซึ่ง
จริงๆ แล้ วมีช่วงที่ทาํ รายได้ มาก 2 ช่วง อีกครั้งคือช่วงเดือนพฤศจิกายน โดยเฉพาะช่วงที่มีงาน Motor Show หรือ Motor
Expo ค่ายรถจะทุ่มเงินเยอะเพื่อโฆษณาเพิ่มยอดขาย จึงเป็ นผลพลอยได้ ท่เี กิดขึ้นทุกปี (seasonal effect)
สําหรับเหตุท่ีราคาหุ้ น ตกเป็ นเพราะอุตสาหกรรมดิจิต อลทีวีโดยรวม ซึ่งอยู่ ในช่ วงขาลง เพราะมีช่องเยอะมาก ทําให้
โฆษณาถูกแบ่งไปตามช่องต่าง ๆ ช่องอันดับ 1-2 ทุกช่องมีปัญหาหมด สิ่งที่น่าสนใจคือราคาในช่วง Prime Time ของเรา
อยู่ท่ปี ระมาณ 150,000 บาทต่อนาที ส่วนช่อง 3 และ 7 เข้ าใจว่าอยู่ท่กี ว่า 300,000 บาท ซึ่งตอนนี้กไ็ ม่สามารถใช้ ราคา
นี้ได้ แล้ ว แต่เป็ นซื้อ 1 แถม 1 ราคาลดลงมาใกล้ เคียงกับเรา ซึ่งถือว่าดีเพราะราคามาอยู่ในจุดที่พอเหมาะแล้ ว สิ่งที่ดีมาก
ขึ้นไปอีกคือการที่ กสทช. ประกาศมาตรการให้ คืนช่ องได้ และช่ วยลดภาระด้ านค่ าใบอนุ ญาตต่ าง ๆ เข้ าใจว่าจะมีกาํ ไร
พิเศษในช่ วงไตรมาสที่ 2 หรือ 3 เป็ นผลดีกับทางบริษัทฯ แน่ นอน ในด้ านกระแสเงินสดก็ไม่ ต้องจ่ ายอีกเกือบ 1,000
ล้ านบาท ที่สาํ คัญเท่าที่ทราบน่าจะมี 5 ช่ องเป็ นอย่างน้ อยที่หายไป ก็จะมีโอกาสขายโฆษณาได้ มากขึ้น ธุรกิจทีวีโดยรวม
น่าจะดีข้ ึน ไม่ต้องแข่งขันกันมากเกินไป ส่วนของเรานั้นไม่ได้ มองแค่ทวี ีเพียงอย่างเดียว เราพยายามผลักดัน Monomax
ด้ วย (linear on demand) ดังนั้นในอนาคตไม่ ว่าคนจะดูทีวีเหมือนเดิมหรื อดู ออนไลน์ เราก็มีธุรกิจรองรับทั้งสองด้ าน
รายได้ ท่จี ะเติบโตในอนาคตจึงเป็ นรายได้ ท่จี ะโตอย่างมั่นคง จะโตมากน้ อยก็อยากให้ ติดตามต่อไปว่า Monomax จะทําได้
ดีแค่ไหน ถ้ าทําได้ ดีมากก็อาจจะกลายเป็ น snowball effect ได้ เพราะถ้ าธุรกิจเริ่มโตขึ้นเรื่อยๆ ก็จะทําให้ ห้ ุนของบริษัทฯ
ดีข้ นึ ซึ่งเราคํานึงถึงเรื่องนี้ เราได้ ทาํ อะไรหลายอย่างตั้งแต่ช่วงปลายปี ที่ผ่านมาและปี นี้น่าจะส่งผลในหลายๆ เรื่อง

คุณพัชรินทร์ ชาญเมธา ผู้ถอื หุ้นรายย่อย สอบถาม ดังนี้
 ตั้งเป้ าการเติบโตของธุรกิจ event ไว้ เท่าไร การแข่งขันมีมากน้ อยแค่ไหน เพราะตอนนี้เห็นใครๆ ก็ทาํ กัน
คุณพิชญ์ โพธารามิก ตอบคําถามดังนี้ บริษัทฯ ตั้งเป้ าว่ าจะโตเกือบ 100% โดยมีตัวอย่างจากเมื่อปลายปี ที่แล้ วบริษัทฯ
จัดงานเคาท์ดาวน์ท่ีเลือกจัดที่พัทยาเพราะเป็ นที่ท่ีคนไปเที่ยวและหาสปอนเซอร์ได้ ง่าย ในช่ วง 3 วันคนมาร่ วมงานเป็ น
แสนคน นับว่าประสบผลสําเร็จมาก เรียกว่าเป็ นงานเคาท์ดาวน์ท่ใี หญ่ท่สี ุดในประเทศ ปี หน้ ามี requirement จากพัทยา
มาว่าขอให้ จัด 7 วัน จากเดิมที่จัด 3 วัน ซึ่งเรามีศิลปิ นในค่าย Mono Music และมีพันธมิตรนักร้ องมากมาย รายได้ น้ ีจะ
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มาจากงานใหญ่ ๆ ที่ขายได้ ง่าย เรามีช่องทางในการโปรโมทอยู่แล้ ว สปอนเซอร์จะชอบงานใหญ่ ๆ ในต่างจังหวัดเพราะ
เขาได้ ลงพื้นที่ด้วย มีการทํากิจกรรมร่วมกัน เราจึงคิดว่าคู่แข่งไม่สามารถเข้ ามาได้ ปี นี้เราทําได้ ดีปีหน้ าเขาก็อยากร่วมงาน
กับเราต่อ ซึ่งก็คงเป็ นแบบนี้ต่อไปเรื่อย ๆ
ส่วนการจัดงานคอนเสิร์ตที่สตูดิโอก็เติบโตอย่างต่ อเนื่อง สปอนเซอร์ท่ีมี ได้ แก่ ธนาคารออมสิน บมจ.ทิพยประกันภัย
และเริ่มมีลูกค้ าใหม่ ๆ เข้ ามา คอนเสิร์ตที่ไม่ใหญ่มาก ขนาด 300-400 ที่น่ัง ก็จะจัดเป็ นแบบสิทธิพิเศษสําหรับลูกค้ า ซึ่ง
บริษัทฯ สามารถใช้ ศิลปิ นจากต่างค่ายได้ ด้วย คาดว่าธุรกิจส่วนนี้น่าจะเติบโต
ไม่ มีผ้ ู ถือหุ้ นถามข้ อสงสัยใดๆ เพิ่ มเติมอีกประธานฯ แจ้ งให้ ท่ีป ระชุ มทราบว่ า การรายงานผลการดําเนิ นงานเป็ นการ
รายงานเพื่อทราบ ไม่มีการลงมติ
ที่ประชุมรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 ตามที่รายงาน
วาระที่ 3

พิจารณาอนุ มตั ิงบการเงิน และรายงานผูส้ อบบัญชีประจํ าปี สิ้ นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานฯ เสนอให้ ท่ีป ระชุ ม พิ จารณาอนุ มั ติงบการเงิน ของบริ ษั ท ฯ และรายงานผู้ ส อบบั ญ ชี ประจําปี สิ้น สุด ณ วั น ที่
31 ธันวาคม 2561 ได้ ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เรียบร้ อยแล้ ว ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้
ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทแล้ ว มีรายละเอียดปรากฎในงบการเงิน
และรายงานผู้สอบบัญชี ประจําปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 2 ของหนังสือเชิญประชุม
และประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ท่ปี ระชุมได้ ซักถามในรายละเอียดของวาระนี้
คุณพัชรินทร์ ชาญเมธา ผู้ถอื หุ้นรายย่อย สอบถาม ดังนี้
 จากรายงานประจําปี หน้ า 136 กําไรจากการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตที่เป็ นรายได้
75 ล้ านบาทปี 2561 หมายความว่าอย่างไร
 กําไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้ จ่ายทางการเงินและรายได้ (ค่าใช้ จ่าย) ที่ติดลบ 50 ล้ านบาท หมายถึงขาดทุนใช่
หรือไม่
 จากรายงานประจําปี หน้ า 137 อัตราส่วนเงินสดต่อการทํากําไรกว่า 700 ล้ านบาท หมายความว่าอย่างไร
คุณคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์ ตอบคําถามว่ากําไรจากการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการชําระ 75 ล้ านบาท มาจากประกาศการ
เลื่อนจ่ายชําระในปี 2561 จึงมีการปรับตัวเลขทางบัญชี ซึ่งเป็ นผลดีกับบริษัท ส่งผลให้ มีกาํ ไรจึงได้ แสดงไว้ ในส่วนของ
กําไร
คุณพิชญ์ โพธารามิก ตอบคําถามเสริมว่าเมื่อบริษัทฯ ประมูลใบอนุญาตมาได้ ในราคากว่า 2,200 ล้ านบาทแล้ ว บริษัทฯ
ได้ นาํ มาตัดเป็ นค่าใช้ จ่าย (amortize) ในทางบัญชีเป็ นเวลา 15 ปี พอไม่ต้องจ่ายค่าใบอนุญาตส่วนที่เหลือ จํานวนเงินที่
ต้ องตัดจ่าย จึงลดลง และต้ องนําค่ าใช้ จ่ายใน 5 ปี ที่ผ่านมา มาปรับปรุงด้ วย ปี นี้จึงเอาส่วนที่จ่ายเกินมาปรับให้ เท่ากัน
(reconcile) และเกิดเป็ นกําไรพิเศษขึ้นมา ซึ่งเป็ นข้ อเท็จจริงที่น่าจะเหมือนกันทุกที่ เท่าที่ผ่านมา กสทช. ก็มีการช่วยเหลือ
มาตลอด เมื่อมีการช่ วยแบบหนึ่งก็จะมีการปรับตัวเลขแบบหนึ่ง ดังนั้นการออกคําสั่งของ คสช. ตาม มาตรา 44 จึงถือ
เป็ นผลดีกบั บริษัทฯ
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คุณคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์ ตอบคําถามเพิ่มเติมว่า 50 ล้ านบาทคือยอดขาดทุน แต่เป็ นขาดทุนก่อนค่าใช้ จ่ายทางการเงิน
ส่วนอัตราเงินสดต่อการทํากําไรเป็ นร้ อยละคือ ตัวเงินสดของกิจการ การทํากําไรคือส่วนที่ขาดทุน พอคิดออกมาจึงเป็ น
ยอดติดลบ นี่คือของปี 2561
ไม่มีผ้ ูถอื หุ้นซักถามข้ อสงสัยใดๆ เพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอเสนอให้ ท่ปี ระชุมลงมติ
มติของที่ประชุม
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ วลงมติอนุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจําปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ด้ วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้ นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน
มติท่ปี ระชุมเป็ นดังนี้
มติ
1. เห็นด้ วย
2. ไม่เห็นด้ วย
3. งดออกเสียง
4. บัตรเสีย
รวม 140 ราย
วาระที่ 4

จํ านวนเสียง
(1 หุน้ = 1 เสียง)
2,484,783,005
0
0
0
2,484,783,005

ร้อยละของจํ านวนหุน้ ทั้งหมดของผูถ้ อื หุน้
ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
100.0000
0.0000
-

พิจารณาอนุ มตั ิ งดการจัดสรรเงินกําไรเป็ นทุนสํารองตามกฎหมายและงดการจ่ ายเงินปั นผลประจํ าปี
2561

เลขานุการบริษัทฯ แจ้ งว่าตามข้ อบังคับบริษัทฯ ข้ อ 45. ซึ่งกําหนดให้ “บริษัทต้ องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี ส่วนหนึ่งไว้
เป็ นทุ น สํารองไม่ น้ อยกว่ าร้ อยละห้ า (5) ของกําไรสุท ธิป ระจําปี หั กด้ วยยอดเงิน ขาดทุ นสะสมยกมา (ถ้ ามี ) จนกว่ า
ทุนสํารองนี้จะมีจาํ นวนไม่น้อยกว่าร้ อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน” และคณะกรรมการมีนโยบายที่จะเสนอที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ูถือหุ้ นทั่วไป ในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ ตาม
งบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ ละปี ทั้งนี้ การจ่ ายเงินปั นผลในแต่ ละคราวคณะกรรมการบริษัทจะพิ จารณาการจ่ ายเงิน
ปั นผลโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้ นเป็ นหลั ก เช่ น การดํารงเงินไว้ เพื่ อลงทุนในอนาคต หรือเพื่ อจ่ ายชําระคืน
เงินกู้ยืม หรือเป็ นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ ว เห็นว่าสมควรที่จะเสนอให้ ท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรเงินกําไรสุทธิ
เป็ นทุนสํารองตามกฏหมาย เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ ได้ จัดสรรเงินกําไรส่วนหนึ่งไว้ เป็ นทุนสํารองตามกฎหมายครบตาม
จํานวนแล้ ว เป็ นจํานวนทั้งสิ้น 51,970,000,00 บาท (ห้ าสิบเอ็ดล้ านเก้ าแสนเจ็ดหมื่นบาท) คิดเป็ นไม่น้อยกว่าร้ อยละ
10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 486,299,997.50 บาท (สี่ร้อยแปดสิบหกล้ านสองแสนเก้ าหมื่นเก้ าพันเก้ า
ร้ อยเก้ าสิบเจ็ดบาทห้ าสิบสตางค์) และงดการจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2561 เนื่องจากบริษัทฯ มี
ผลการดําเนินงาน (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) ในปี 2561 ขาดทุนสุทธิจาํ นวน 69,053,082.46 บาท (หกสิบเก้ า
ล้ านห้ าหมื่นสามพันแปดสิบสองบาทสี่สิบหกสตางค์) และเพื่อสํารองเงินสดสําหรับการลงทุนต่อเนื่องตามแผนธุรกิจของ
บริษัทฯ
และประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ท่ปี ระชุมได้ ซักถามในรายละเอียดของวาระนี้
คุณพัชรินทร์ ชาญเมธา ผู้ถอื หุ้นรายย่อย สอบถามว่าเหตุใดปี นี้ไม่ให้ เป็ นหุ้นปันผล
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คุณพิชญ์ โพธารามิก ตอบคําถามว่ากรณีท่บี ริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลได้ บริษัทฯ จะต้ องมีกาํ ไรก่อน และการจ่ายปันผลได้
จะจ่ายให้ ในรูปแบบไหนก็ได้ ทั้งเงินสดและหุ้น ถ้ าบริษัทฯ มีกาํ ไรเข้ ามาก็จะพิจารณาเรื่องนี้แน่นอน
ไม่มีผ้ ูถอื หุ้นซักถามข้ อสงสัยใดๆ ประธานฯ จึงขอให้ ท่ปี ระชุมลงมติ
มติของที่ประชุม
ที่ประชุมผู้ถือหุ้ นได้ พิจารณาแล้ วมีมติอนุมัติงดการจัดสรรเงินกําไรเป็ นทุนสํารองตามกฎหมายและงดการจ่ายเงินปั นผล
ประจําปี 2561 ตามรายละเอียดข้ างต้ นที่เลขานุการบริษัทฯ แจ้ งไว้ ทุกประการ ด้ วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน มติท่ปี ระชุมเป็ นดังนี้
มติ
1. เห็นด้ วย
2. ไม่เห็นด้ วย
3. งดออกเสียง
4. บัตรเสีย
รวม 140 ราย

จํ านวนเสียง
(1 หุน้ = 1 เสียง)
2,484,767,805
0
15,200
0
2,484,783,005

ร้อยละของจํ านวนหุน้ ทั้งหมดของผูถ้ อื หุน้
ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
100.0000
0.0000
-

วาระที่ 5 พิจารณาอนุ มตั ิการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีของบริษทั และกําหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจํ าปี
2562
เลขานุการบริษัทฯ แจ้ งว่าเพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกําหนดว่า
ให้ ท่ปี ระชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี และโดยการ
เสนอตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทได้ พิจารณาแล้ วเห็นสมควรให้ ท่ปี ระชุมสามัญ
ผู้ ถือหุ้ นพิ จารณาอนุ มัติแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ตามรายชื่ อต่ อไปนี้ เป็ นผู้ สอบบัญ ชีของ
บริษัทฯ ประจําปี 2562
ชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
1.นางสาวกรองแก้ ว ลิมป์ กิตติกุล
2.นายศุภชัย ปั ญญาวัฒโน
3.นายณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร

ทะเบียนเลขที่
5874
3930
5730

จํานวนปี ที่เป็ น ระยะเวลาที่ได้ รับความเห็นชอบ
ผู้สอบของบริษัท
จากสํานักงานกลต.
3
ปี 2558-2563
3
ปี 2560-2565
ปี 2560-2565

ผู้สอบบัญชีของบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ดังกล่าวข้ างต้ น เป็ นผู้ท่มี ีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีบริษัทหลาย
แห่ง และได้ รับการยอมรับจากองค์กรต่างๆ เป็ นอย่างดี รวมทั้งมีความเป็ นอิสระในการปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้ เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้ท่เี กี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด รวมทั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าวยังสังกัดสํานักงานสอบบัญชีเดียวกันกับ
ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ ยกเว้ นบริษัทย่อยในต่างประเทศจะผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอ่นื ในแต่ละ
ประเทศ โดยคณะกรรมการจะดูแลให้ การจัดทํางบการเงินเสร็จได้ ทนั ตามกําหนดระยะเวลา
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พร้ อมกัน นี้ คณะกรรมการบริษั ทฯ เห็น ควรเสนอให้ ท่ีป ระชุ ม สามัญ ผู้ ถือหุ้ น พิ จารณาอนุ มัติ กาํ หนดค่ าตอบแทนการ
ตรวจสอบบัญชี ประจําปี 2562 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียด
1. ค่าสอบบัญชี

ปี 2562 (ปี ที่เสนอ)
1,500,000

2. ค่าบริการอื่น
รวมทั้งสิ้ น

ปี 2561
1,500,000

-

-

1,500,000

1,500,000

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจําปี 2562 ซึ่งเท่ากับปี 2561 โดยมีปริมาณงานสอบทาน และงานตรวจสอบ
ของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น สําหรับค่าบริการอื่นๆ ในรอบปี ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีการรับบริการอื่นจากสํานักงานสอบบัญชีท่ี
ผู้ ส อบบั ญ ชี สังกัด บุ ค คลหรื อ กิจ การที่เกี่ยวข้ อ งกับ ผู้ ส อบบั ญ ชี แ ละสํานั ก งานสอบบั ญ ชี ท่ีผ้ ู สอบบั ญ ชี สังกัด และเพื่ อ
ประโยชน์สาํ หรับผู้ถือหุ้ น บริษัทฯ ได้ จัดส่งประวัติโดยย่อของผู้สอบบัญชีท้งั 3 ท่าน มาพร้ อมกับหนังสือนัดประชุม ตาม
สิ่งที่ส่งมาด้ วย 4.
ไม่มีผ้ ูถอื หุ้นซักถามข้ อสงสัยใดๆ ประธานฯ จึงขอให้ ท่ปี ระชุมลงมติ
มติของที่ประชุม
ที่ประชุ มผู้ ถือหุ้ นอนุ มัติแต่ งตั้งผู้ สอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ตามรายชื่ อข้ างต้ น เป็ นผู้ สอบบัญชี ของ
บริ ษั ท ฯ ประจําปี 2562 และอนุ มั ติ ก ําหนดค่ าตอบแทนการตรวจสอบบั ญ ชี ป ระจําปี 2562 เป็ นจํานวนเงิน ไม่ เกิน
1,500,000 บาท ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดการออกเสียง
ลงคะแนน มติท่ปี ระชุมเป็ นดังนี้

มติ
1. เห็นด้ วย
2. ไม่เห็นด้ วย
3. งดออกเสียง
4. บัตรเสีย
รวม 140 ราย
วาระที่ 6

จํ านวนเสียง
(1 หุน้ = 1 เสียง)

ร้อยละของจํ านวนหุน้ ทั้งหมดของผูถ้ อื หุน้
ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2,484,782,805
0
200
0
2,484,783,005

100.0000
0.0000
-

พิจารณาอนุ มตั ิเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ สําหรับปี 2562

ก่อนเริ่มพิจารณาในวาระประธานฯ ได้ เชิญกรรมการที่หมดวาระทั้ง 3 ท่านออกจากห้ องประชุมเลขานุ การบริษัทได้ แจ้ ง
ตามข้ อบังคับบริษัท ข้ อ 17 กําหนดให้ “ในการประชุมผู้ถอื หุ้นสามัญประจําปี ทุกครั้งให้ กรรมการออกจากตําแหน่งหนึ่งใน
สาม (1/3) ของจํานวนกรรมการในขณะนั้น ถ้ าจํานวนกรรมการจะแบ่งให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจํานวนที่
ใกล้ ท่ีสุด กั บ ส่ ว นหนึ่ งในสาม (1/3) กรรมการซี่ ง พ้ นจากตําแหน่ ง อาจได้ รับ เลื อ กให้ กลั บ เข้ าดํา รงตําแหน่ ง อีก ก็ได้
กรรมการที่ต้องออกจากตําแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ จับสลากกัน ส่วนปี หลัง ๆ ต่อไป
ให้ กรรมการคนที่อยู่ในตําแหน่งนานที่สดุ นั้นเป็ นผู้ออกจากตําแหน่ง”
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ปั จจุบันบริษัทฯ มีกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน ดังนั้น จึงมีกรรมการ 3 ท่านที่ดาํ รงตําแหน่งนานที่สุดเป็ นผู้ออกจากตําแหน่ง
โดยกรรมการที่ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระในครั้งนี้ มีดังนี้
1. นายพิชญ์
โพธารามิก
2. นายปรีชา
ลีละศิธร
3. นายเกรียงศักดิ์ เธียรนุกุล
บุคคลที่ได้ รับเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ ผ่านกระบวนการกลั่นกรองจากคณะกรรมการบริษัทแล้ วรวมถึงการแต่ งตั้งกรรมการ
เพื่อดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทได้ พิจารณาแล้ วว่าเป็ นบุคคลที่จะเสนอชื่อให้ เป็ นกรรมการ
อิสระจะสามารถให้ ความเห็นได้ อย่างเป็ นอิสระและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้ อง ซึ่งได้ พิจารณาตามความเห็นของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ ว เห็นสมควรเสนอให้ ท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้ นอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออก
ตามวาระกลับเข้ าดํารงตําแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง
เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็ นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อนั เป็ นประโยชน์ต่อ
การดําเนินงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ไม่มีผ้ ูถอื หุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการ
สําหรับข้ อมูลและประวัติของกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ และได้ รับการเสนอชื่อกลับเข้ าดํารงตําแหน่ งใหม่
บริษัทฯ ได้ จัดส่งให้ แก่ท่านผู้ถือหุ้นแล้ ว โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 5. หน้ าที่ 44 ถึง หน้ าที่ 47 ของหนังสือ
เชิญประชุม
และ สําหรับการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียง
เลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคลได้ โดยใช้ หลักเกณฑ์ และวิธกี ารตามข้ อบังคับของบริษัทฯ ข้ อ 16
และประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ท่ปี ระชุมได้ ซักถามในรายละเอียดของวาระนี้
ไม่มีผ้ ูถอื หุ้นซักถามข้ อสงสัยใดๆ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ ท่ปี ระชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
มติของที่ประชุม
ที่ประชุมผู้ถือหุ้ นอนุ มัติ เลือกตั้งกรรมการตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้ าดํารงตําแหน่ งตามเดิมต่ อไปอีกวาระหนึ่ง ด้ วย
คะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้ นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง
กรรมการแต่ละรายโดยมีมติท่ปี ระชุมเป็ นดังนี้
1. นายพิชญ์ โพธารามิก ตําแหน่ง ประธานกรรมการ
รวม (140 ราย) จํานวนเสียงรวมเท่ากับ 2,484,783,005 เสียง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
จํานวนหุ้น
%
จํานวนหุ้น
%
จํานวนหุ้น
%
2,484,783,005 100.0000
0
0.0000
0
-
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บัตรเสีย
จํานวนหุ้น
%
0
-

2. นายปรีชา ลีละศิธร
ตําแหน่ง กรรมการอิสระ
รวม (140 ราย) จํานวนเสียงรวมเท่ากับ 2,484,783,005 เสียง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
จํานวนหุ้น
%
จํานวนหุ้น
%
จํานวนหุ้น
%
2,484,783,005 100.0000
0
0.0000
0
-

บัตรเสีย
จํานวนหุ้น
%
0
-

3. นายเกรียงศักดิ์ เธียรนุกุล ตําแหน่ง กรรมการอิสระ
รวม (140 ราย) จํานวนเสียงรวมเท่ากับ 2,484,783,005 เสียง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
จํานวนหุ้น
%
จํานวนหุ้น
%
จํานวนหุ้น
%
2,484,783,005 100.0000
0
0.0000
0
-

บัตรเสีย
จํานวนหุ้น
%
0
-

วาระที่ 7

พิจารณาอนุ มตั ิกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ สําหรับปี 2562

เลขานุ ก ารบริ ษั ท ฯ แจ้ งต่ อ ที่ป ระชุ ม ว่ า ในปี 2561 ที่ป ระชุ ม ผู้ ถือ หุ้ น อนุ มั ติ ก ําหนดค่ าตอบแทนตามตําแหน่ ง และ
ค่าบําเหน็จของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัทฯ เป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท และ
สําหรับปี 2562 นี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ ได้ พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและ
คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัทอย่างรอบคอบ โดยเปรียบเทียบอ้ างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึง
พิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งภาระหน้ าที่และความรับผิดชอบ เห็นสมควรกําหนดค่าตอบแทน
ตามตําแหน่งและค่าบําเหน็จของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ สําหรับปี 2562 เป็ นจํานวนเงินไม่เกิน
7,000,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2561 และคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ
กําหนดค่าตอบแทนและค่าบําเหน็จของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ประจําปี 2562 เป็ นจํานวนเงินไม่
เกิน 7,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตําแหน่ง
ประธานกรรมการ
ผู้ช่วยประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ค่าบําเหน็จของกรรมการ
สิทธิประโยชน์อ่นื ๆ

ค่าตอบแทนต่อเดือน(บาท)
ปี 2562 (ปี ที่เสนอ)
ปี 2561
70,000
70,000
30,000
30,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
10,000
10,000
20,000 บาท / ครั้งที่ประชุม 10,000 บาท / ครั้งที่ประชุม
10,000 บาท / ครั้งที่ประชุม 10,000 บาท / ครั้งที่ประชุม
ไม่เกิน 2 ล้ านบาท
ไม่เกิน 2 ล้ านบาท
ไม่มี
ไม่มี
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คณะกรรมการเห็นควรให้ ท่ีประชุมผู้ถือหุ้ นพิจารณาอนุ มัติค่าตอบแทนตามตําแหน่ งและค่าบําเหน็จของคณะกรรมการ
บริ ษั ท และคณะอนุ กรรมการชุ ด ต่ างๆ ตามรายละเอีย ดข้ างต้ น สําหรั บ ขอบเขตหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ ษั ท และ
คณะอนุ ก รรมการชุ ด ต่ า งๆ สามารถดู ร ายละเอี ย ดได้ จ ากรายงานประจําปี 2561 หั ว ข้ อ โครงสร้ างการถื อ หุ้ นและ
การจัดการ
สําหรับมติท่ปี ระชุมของวาระอนุมัติกาํ หนดค่าตอบแทนกรรมการ จะต้ องผ่านการอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้ วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถอื หุ้นซึ่งมาประชุม
และประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ท่ปี ระชุมได้ ซักถามในรายละเอียดของวาระนี้
คุณพัชรินทร์ ชาญเมธา ผู้ถอื หุ้นรายย่อย สอบถามว่าค่าบําเหน็จที่ไม่เกิน 2 ล้ านบาทนี้คือต่อคนหรือต่อยอดรวมทั้งหมด
ค่าตอบแทนกรรมการและประธานฯ ทั้งปี จ่ายเป็ นเงินทั้งหมดเท่าไร
คุณพิชญ์ โพธารามิก ตอบคําถามว่าการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการรวมทั้งหมดไม่เกิน 7 ล้ านบาท เป็ นการจ่ายให้ แก่
กรรมการทุกคณะซึ่งมีรายละเอียดอยู่ในรายงานประจําปี 2561 หน้ า 64
คุณคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์ กล่าวคําตอบเสริมดังนี้ ในการประชุมสามัญประจําปี ทุกปี บริษัทฯ จะขออนุมัติวงเงิน
ค่าตอบแทนกรรมการไว้ 7 ล้ านบาท แต่ในความเป็ นจริง ในปี ที่ผ่านมาบริษัทฯ จ่ายไปเพียง 3,700,000 บาท ซึ่งปรากฏ
ในงบการเงินหน้ า 136 รวมอยู่ในค่าใช้ จ่ายในการบริหาร
ไม่มีผ้ ูถอื หุ้นซักถามข้ อสงสัยใดๆ ประธานฯ จึงขอให้ ท่ปี ระชุมลงมติ
มติของที่ประชุม
ที่ประชุมผู้ถือหุ้ นอนุ มัติกาํ หนดค่ าตอบแทนตามตําแหน่ ง และค่ าบําเหน็จของคณะกรรมการและคณะอนุ กรรมการชุ ด
ต่างๆ สําหรับปี 2562 เป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท ด้ วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้ นซึ่งมาประชุม
มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน มติท่ปี ระชุมเป็ นดังนี้

มติ
1. เห็นด้ วย
2. ไม่เห็นด้ วย
3. งดออกเสียง
4. บัตรเสีย
รวม 140 ราย

จํ านวนเสียง
(1 หุน้ = 1 เสียง)
2,484,782,805
0
200
0
2,484,783,005

ร้อยละของจํ านวนหุน้ ทั้งหมดของผูถ้ อื หุน้
ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
100.0000
0.0000
0.0000
0.0000
100.0000

วาระที่ 8
พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
เลขานุ การบริษัทให้ ข้อมูลต่อที่ประชุมดังนี้ ในระเบียบวาระที่ 10 ตามมาตรา 105 วรรค 2 ของพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (แก้ ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2544) กําหนดไว้ ว่า “เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ ว
ผู้ถือหุ้นซึ่งมีห้ ุนนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นที่จาํ หน่ายได้ ท้งั หมด จะขอให้ ท่ปี ระชุมพิจารณาเรื่องอื่น
นอกจากที่กาํ หนดไว้ ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้ ” ดังนั้น ถ้ าผู้ถือหุ้ นท่านใดประสงค์จะให้ ท่ีประชุมพิจารณาเรื่องอื่นๆ
นอกเหนือจากที่ระบุไว้ ในหนังสือเชิญประชุมจะต้ องมีห้ ุนนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1,157,009,886 หุ้น จากจํานวนหุ้นที่
จําหน่ ายแล้ วและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดเท่ากับ 3,471,029,658 หุ้ น ทั้งนี้ ไม่มีผ้ ูถือหุ้ นเสนอเรื่องอื่นใดให้ ท่ีประชุ ม
พิจารณา
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ผู้ถอื หุ้นมีข้อซักถามในรายละเอียดของวาระนี้
คุณพัชรินทร์ ชาญเมธา ผู้ถอื หุ้นรายย่อย สอบถามดังนี้
 MONO-W1 ปี ที่แล้ วมี ผ้ ู ใช้ สิท ธิแ ปลงเป็ นหุ้ น สามั ญ 80 ล้ านหน่ วย ยั งเหลื ออีก กว่ า 800 ล้ านหน่ ว ย และ
กรรมการคนอื่นยังมีส่วนถืออยู่ เบ็ดเสร็จน่าจะกว่า 1,000 ล้ านหน่วย ขอความเห็นว่า คุณพิชญ์จะทําอย่างไรกับ
warrant ที่มีอยู่ จะปล่อยให้ เป็ น 0 หรือคิดว่าจะช่วย MONO โดยการใช้ สทิ ธิแปลงเป็ นหุ้นสามัญ จะได้ มีเงินเพิ่ม
ทุนให้ แก่ MONO
 ขอให้ อธิบายเกี่ยวกับผลการประกอบธุรกิจ MVAS ที่ลดลง
คุณพิชญ์ โพธารามิก ตอบคําถามว่าข้ อแรก ขอตอบแบบภาพรวมว่า ในช่วง 5-6 เดือนที่เหลือต้ องดูว่าราคาหุ้นจะเป็ น
อย่ างไร ผลประกอบการดีข้ ึนหรือไม่ ถ้ า Monomax เติบโตได้ เร็ว ราคาหุ้ นก็อาจจะขยับและอาจใช้ สิทธิได้ ซึ่งก็ยังตอบ
แบบชัดเจนไม่ได้
เรื่องที่สอง ธุรกิจ SMS แทบจะไม่เหลืออยู่แล้ วเพราะการใช้ อินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือได้ เข้ ามาแทนที่ เป็ นวัฏจักร
ของธุรกิจ ดังนั้ นเมื่อเทคโนโลยีเปลี่ ยนเราจึงต้ องเปลี่ ยนตาม จึงมีรายได้ จากธุรกิจอื่น ๆ เพิ่ มเติมขึ้นมาเพื่ อทดแทน
นอกเหนือจากทีวีซ่ึงทําได้ ดีในตอนนี้
คุณพัชรินทร์ ชาญเมธา ผู้ถอื หุ้นรายย่อย สอบถามเพิ่มเติมดังนี้ MONO มีนโยบายที่จะซื้อหุ้นคืนเพื่อจะดึงให้ ราคาไม่ลง
ไปตํ่ากว่านี้อกี หรือไม่ ยกตัวอย่าง JAS JTS คุณพิชญ์ ก็ได้ ก้ ูเงินธนาคารมาซื้อหุ้น แล้ วเหตุใด MONO จึงไม่ทาํ
คุณพิชญ์ โพธารามิก ตอบคําถามว่า ไม่ขอแสดงความเห็น
คุณเฉลิมชัย จูมดอก ผู้ถือหุ้ นรายย่อย กล่าวว่าในช่ วง 4-5 ปี ที่ผ่านมาธุรกิจทีวีดิจิตอลได้ รับผลกระทบอย่างมากทั้งจาก
เทคโนโลยีอิน เทอร์ เน็ต สื่อ ออนไลน์ เชื่ อ มั่ น ว่ าคณะผู้ บ ริ ห ารของโมโนน่ าจะมี วิสัยทัศ น์ ท่ีจะทําให้ ทุ ก อย่ างกลั บ มาดี
เหมือนเดิม คิดว่าค่าโฆษณาคงได้ มากขึ้นจากช่วงเวลาไพรม์ไทม์ท่ไี ด้ กลับมา ขอให้ กาํ ลังใจคณะผู้บริหารให้ นาํ พาองค์กร
เจริญก้ าวหน้ าต่อไป เชื่อมั่นว่า MONO เป็ นสื่อทีวีดิจิตอลที่เป็ นมหาชนอย่างแท้ จริง สังเกตได้ จากตามสถานที่ต่างๆ เช่น
ร้ านขายอาหาร ก็จะเห็นเปิ ดช่อง MONO29 ค่อนข้ างเยอะ
ปิ ดประชุมเวลา 15.45 น.

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ
( นายพิชญ์ โพธารามิก)

ผู้จดบันทึกการประชุม

ลงชื่อ
(นางสาวปิ ติฤดี ศิริสมั พันธ์)
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