
 

 

บริษทั โมโน เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) 

รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2562 

 

วนั เวลา และสถานที 

  

 การประชุมจัดขนึเมอืวันองัคารท ี23 เมษายน 2562 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ออดทิอเรียม ชัน 3 อาคารจัสมิน 

อนิเตอร์เนชันแนล เลขท ี200 หมู่ท ี4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตาํบลปากเกรด็ อาํเภอปากเกรด็ จังหวัดนนทบุร ี11120 

 

กรรมการทีเขา้ร่วมประชุม 

1. นายพิชญ์ โพธารามกิ  ประธานกรรมการ 

2. นายนวมนิทร ์ ประสพเนตร กรรมการ  ผู้ช่วยประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร 

   ประธานกรรมการบริหารความเสยีง และประธานเจ้าหน้าทกีารตลาด 

3. นายซัง โด ล ี  กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าทบีริหาร 

4. นายปฐมพงศ ์ สริชัยรัตน ์ กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสยีง  

และประธานเจ้าหน้าทปีฏบิตักิาร 

5. นายคมศักด ิ วัฒนาศรีโรจน ์ กรรมการ  กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าทกีารเงินและบัญชี 

6. นายศิริ   เหลืองสวัสด ิ กรรมการ 

7. นางพรรณี   วรวุฒิจงสถติ กรรมการอสิระ  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ 

   กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

8. นายปรีชา                   ลีละศิธร กรรมการอสิระ  กรรมการตรวจสอบ และ  

   ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

9. นายเกรยีงศักด ิ เธยีรนุกุล กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และ 

   กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ผูบ้ริหาร 

1. นายจิรประวัต ิ บุณยะเสน ผู้อาํนวยการอาวุโสกลุ่มธรุกจิโมบายอนิเทอร์เนต็ 

2. นางสาวเบญจวรรณ  รักวงษ์ ผู้อาํนวยการอาวุโสฝ่ายบริหารสาํนักงาน และกรรมการบริหาร 

3. นางสาวปิติฤด ี ศิริสมัพันธ ์ ผู้อาํนวยการฝ่ายกาํกบัดูแลกจิการ และเลขานุการบริษัท 

4. นางสาวปวีณา  พูนพัฒนสขุ ผู้อาํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

5. นายธรีศักด ิ ธาราวร ผู้อาํนวยการฝ่ายทรัพายากรบุคคล 

 

ผูเ้ขา้ร่วมประชุม 

1. นางสาวกรองแก้ว  ลิมป์กติตกุิล  ผู้ตรวจสอบบญัชี  บริษัท สาํนักงาน อวีาย จาํกดั 

2. นางนิตยา  เกยีรตเิสรกีุล ทปีรึกษากฎหมาย บริษัท เสร ีมานพ แอนด ์ดอล์ย จาํกดั 
 

 

เริมการประชุม 

นางสาวปิติฤดี ศิริสัมพันธ์ เลขานุการบริษัท กล่าวแนะนาํคณะกรรมการ ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการ ทงัสนิจํานวน 9 

ท่าน โดยเข้าร่วมประชุมในวันนีครบทงั 9 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทังหมด คณะผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบ

บัญชี และทปีรึกษากฎหมาย เข้าร่วมประชุม พร้อมทงัแจ้งวิธกีารประชุมและการออกเสยีงลงคะแนนในการพิจารณาวาระ

การประชุมต่างๆ โดยสรุปให้ทปีระชุมทราบ กล่าวคือ เมอืจะมีการออกเสยีงลงคะแนนในการพิจารณาวาระการประชุม

ต่างๆ ประธานทปีระชุมจะสอบถามทปีระชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เหน็ด้วย หรืองดออกเสยีงในวาระพิจารณานนัหรอืไม่ 
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 ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้ นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นชอบ หรือ เห็นด้วยตามมต ิ       

ทนีาํเสนอ  

 

 ถ้ามีผู้ ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงขอให้ยกมือขึน  จะมีเจ้าหน้าทีของบริษัทฯ ไปรับบัตร

ลงคะแนน ซึงทางบริษัทฯ ได้แจกให้แก่ผู้ถือหุ้นตอนลงทะเบียนแล้ว เพือนาํมาทาํการประมวลผลด้วยการหัก

คะแนนเสยีงทไีม่เหน็ด้วย หรอื งดออกเสยีง ออกจากคะแนนเสยีงทงัหมดของผู้ถือหุ้น ทเีข้าร่วมประชุมและมี

สทิธอิอกเสียงในวาระนันๆ  สาํหรับผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. หรือแบบ ค. ทผีู้ถือหุ้นได้

ระบุความประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนไว้ในหนังสอืมอบฉันทะแล้ว  เจ้าหน้าทบีริษัทฯ ได้นาํคะแนนเสยีง

ทผีู้ถอืหุ้นระบุไว้ในหนงัสอืมอบฉันทะทุกวาระ ไปบนัทกึข้อมูลรอไว้ล่วงหน้าตอนลงทะเบยีนเข้าร่วมประชุมแล้ว  

 

 เมือจบการชีแจงจากกรรมการในแต่ละวาระการประชุม ประธานฯ จะสอบถามผู้ ถือหุ้นและเปิดโอกาสให้

สอบถามข้อมูลใดๆ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมข้ีอสงสยั หรือจะสอบถามข้อมลู สามารถใช้ไมโครโฟนทตีงัอยู่ หรือยก

มือขึน จะมีเจ้าหน้าทบีริษัทฯ นาํไมโครโฟนไปให้ยังทนีัง โดยให้ผู้ถือหุ้นแจ้งชือ-นามสกุล สถานะเป็นผู้ถือหุ้น

หรือผู้รบัมอบฉันทะ และจาํนวนหุ้นทถีือ  

 

และเมือประธานได้แจ้งปิดการรับบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าบัตรลงคะแนน         

ทสี่งหลงัจากนนัเป็นโมฆะ และไม่นาํมานับคะแนนเสยีง   

 

กรณทีจีะมผีลทาํให้การลงคะแนนเสยีงเป็นโมฆะ หรือเรียกว่าบตัรเสยีนนั  มอีกี 4 กรณ ี ดงัน ี

1. กรณบีตัรลงคะแนนมกีารลงคะแนนไม่ตรงตามวาระทมีีการลงคะแนน 

2. กรณผีู้ลงคะแนนไม่ทาํเครอืงหมายใดๆ ในช่องลงคะแนน 

3. กรณีบัตรลงคะแนนทาํเครืองหมายใดๆ ในช่องลงคะแนนมากกว่า 1 ช่อง ยกเว้นกรณีของผู้มอบฉันทะ

เป็นคัสโตเดียนทสีามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระออกเป็นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย  หรืองดออก

เสยีงมากน้อยเพียงใด  ในแต่ละความเหน็กไ็ด้  

4. กรณบีตัรลงคะแนนชาํรุด  จนไม่สามารถวินิจฉัยได้ว่าผู้ลงคะแนนมคีวามประสงคจ์ะลงคะแนนเช่นใด 

 

นอกจากน ี เพือไม่ให้เป็นการเสยีเวลา เมอืประธานแจ้งปิดการรบับัตรลงคะแนนแล้ว ประธานสามารถดาํเนินการประชุม

ในเรืองถัดไปได้ทนัทใีนระหว่างรอการนับคะแนน และเมือนับคะแนนเสรจ็ กจ็ะแจ้งผลการนับคะแนนให้ทปีระชุมทราบ 

โดยนางสาวรุ่งทวิา จารรัุตนาภรณ์ จะเป็นผู้รายงานแจ้งผลสรปุการออกเสยีงลงคะแนนในแต่ละวาระ   

 

การออกเสียงลงคะแนนให้ถือหนึงหุ้ นเป็นหนึงเสียง การออกเสียงเลือกตังกรรมการ ให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการตาม

ข้อบังคบัของบริษัท ข้อ 16 ซึงระบุว่า ให้ทปีระชุมผู้ถือหุ้นเลือกตงักรรมการตามหลักเกณฑแ์ละวิธกีารดังต่อไปน ี 

 

(1) ผู้ถอืหุ้นคนหนงึ มีคะแนนเสยีงเท่ากบั 1 หุ้นต่อ 1 เสยีง 

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงทีมีอยู่ทังหมดตาม ข้อ (1) เลือกตังบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็น

กรรมการก็ได้ ในกรณีทีเลือกตังบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อย

เพียงใดไม่ได้  

(3) บุคคลซงึได้รบัคะแนนเสยีงสงูสดุตามลาํดบัลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตงัเป็นกรรมการเท่าจาํนวนกรรมการทจีะ

พึงมีหรือจะพึงเลือกตังในครังนัน ในกรณีทบุีคคลซึงได้รับเลือกตงัในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากัน

เกนิจาํนวนกรรมการ ทจีะพึงมหีรือจะพึงเลือกตงัในครงันนั ให้ประธานทปีระชุมเป็นผู้ออกเสยีงชีขาด 
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โดยก่อนการประชุมนี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคาํถามล่วงหน้า มายังบริษัทฯ ก่อนวันประชุม ได้ทาง

เวบ็ไซด์  www.mono.co.th  หมวดนักลงทุนสมัพันธ ์ตงัแต่วันท ี28 กนัยายน 2561 ถึงวันท ี31 ธนัวาคม 2561 ปรากฎ

ว่าไม่มีผู้ถือหุ้ นส่งคาํถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ก่อนวันประชุม ซึงเมือวันท ี30 มกราคม 2562 บริษัทฯ ได้แจ้งผลให้

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและผู้ถอืหุ้นรับทราบแล้ว   

 

จากนนันายพิชญ์  โพธารามกิ ประธานกรรมการ ซึงเป็นประธานในทปีระชุม  แถลงว่ามผีู้ถอืหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

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

หุ้นได้ 105,868,000 หุ้น รวมจํานวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมทงัสิน

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

ทจีาํหน่ายแล้วและมีสทิธอิอกเสยีงทงัหมด 3,471,029,658 หุ้น  คิดเป็นร้อยละ 71.55 ของจาํนวนหุ้นทจีาํหน่ายแล้ว

และมีสทิธิออกเสียงทังหมดของบริษัทฯ ดังนัน  จาํนวนหุ้นทีเข้าประชุมวันนี  จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของ

บริษัทฯ ข้อ 33 ประธานฯ จึงกล่าวเปิดประชุม จากนัน ประธานฯ ได้ขอให้  ผู้ถอืหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทเีข้าร่วมประชุม

และมีสิทธอิอกเสยีงในการประชุมจาํนวน 2 ท่าน ทาํหน้าทเีป็นพยานในการนับคะแนนในการประชุมครังนี ซึงตัวแทน       

ผู้ถอืหุ้นทอีาสารับหน้าทดีงักล่าวได้แก่ นางสาวพรเพญ็พิสทุธ ์ลีประสมสอง และ นางสาวโสภาวดี ชูม ีผู้รับมอบฉันทะจาก

ผู้ถอืหุ้นรายย่อย  ต่อจากนนัประธานฯ จึงดาํเนินการประชุมตามระเบยีบวาระการประชุมทกีาํหนดไว้ในหนังสอืนัดประชุม

ดงัต่อไปนี 

 

วาระที 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ ประจําปี 2561 ซึงประชุมเมือวนัที 25 เมษายน 

2561 

ประธานฯ แจ้งต่อทปีระชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดส่งสาํเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้ น ประจาํปี 2561  ซึงประชุมเมือ

วันท ี26 เมษายน 2561 ให้กบัผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสอืเชิญประชุมในครงันแีล้ว  

 

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสยัใดๆ ประธานฯ จึงขอให้ทปีระชุมลงมต ิ
 

มติของทีประชุม 

ทีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้ น ประจําปี 2561  ซึงประชุมเมือวันท ี         

25 เมษายน 2561 ด้วยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้น ซึงมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน  มติทปีระชุมเป็น

ดงัน ี

 

มติ 
จํานวนเสียง 

(1 หุน้ = 1 เสียง) 

รอ้ยละของจํานวนหุน้ทงัหมดของผูถ้อืหุน้ 

ทีเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

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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วาระที 2 รบัทราบรายงานประจําปีของคณะกรรมการบริษทัเกียวกบัผลการดําเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2561 

ประธานฯ แจ้งว่า รายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 ปรากฎอยู่ในรายงานประจาํปี 2561 ตามสงิที

ส่งมาด้วย 2 และสงิทสี่งมาด้วย 3 ทไีด้จัดส่งให้กบัผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสอืเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว โดยทคีณะกรรมการได้

พิจารณาผลการดาํเนินงานดงักล่าวแล้ว เหน็ว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงขอนาํเสนอต่อทปีระชุมสามญัผู้ถือหุ้นเพือรับทราบ  

 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายซัง โด ลี ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร รายงานถึงนโยบายการกาํกับดูแลกิจการทีดี และ

นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รปัชัน ของบริษัทฯ ปีทผ่ีานมา ดงัน ี

 

บรษิัทฯ และกลุ่มบริษัทโมโน ให้ความสาํคญัอย่างยิง   ในการดาํเนินธรุกจิอย่างมคีุณธรรมและยึดมนัในความรบัผดิชอบต่อ    

ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายมาโดยตลอด  ภายใต้หลักการกาํกับดูแลกิจการทีดี  อันเห็นได้จากผลการประเมินการกาํกับดูแล

กจิการทดีปีระจาํปี 2561 ทจีัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบรษิัทไทย โดยบริษัทฯ อยู่ในระดบั “ดเีลิศ” เป็นปีท ี4  

และนอกจากนัน ในฐานะทบีริษัทฯ ได้รับประกาศนียบัตรรับรองฐานะสมาชิกในโครงการ  “แนวร่วมปฏบิัติของภาคเอกชน

ไทยในการต่อต้านทุจริต”  ตังแต่ปี 2559  ซึงบริษัทฯ ยึดมันนโยบายการดาํเนินงานด้วยความโปร่งใส ต่อต้านการกระทาํ

อันเป็นการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ  ดังปรากฎตามข้อมูลทีได้เปิดเผยในรายงานประจําปี 2561 และเมือวันท ี         

4 มีนาคม 2562 บริษัทฯ ได้ขยายแนวร่วมโครงการแนวร่วมต่อต้านการทุจริตและคอร์รับชันไปยังหุ้นส่วนทางธุรกิจ           

ทปีรึกษาและคู่ค้า  ทีจะไม่มีส่วนเกียวข้องกบัการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ  สนับสนุนให้ดาํเนินนโยบายและแนวปฏิบัติใน

ทศิทางเดียวกนักบับริษัทฯ เรอืงการไม่เรียก  รับ และจ่ายสนิบน  ส่งเสริมการทาํธรุกจิอย่างตรงไป ตรงมา  แข่งขันในธุรกิจ

อย่างเป็นธรรมด้วยความสามารถ  ซงึจะช่วยเพิมความน่าเชือถือและสร้างความมนัใจให้กบันักลงทุนได้ในระยะยาว 

 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายคมศักดิ วัฒนาศรีโรจน์ ประธานเจ้าหน้าทกีารเงินและบัญชี  รายงานฐานะการเงินและ   

ผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 ให้ผู้ถอืหุ้นรับทราบดงัน ี
 

1. สนิทรัพย์รวมทงัสนิ 5,765 ล้านบาท โดยมีสนิทรัพย์หมุนเวียน 740 ล้านบาท  ทดีิน อาคารและอุปกรณ์ กับ 

สนิทรัพย์ไม่มีตวัตน 3,305 ล้านบาท และสนิทรัพย์ไม่หมุนเวียนอนื 1,720 ล้านบาท ซึงเมือเปรียบเทยีบกบัปี 

2560 สินทรัพย์รวมเพิมขึน 28 ล้านบาท หรือ เพิมขึน 0.5% โดยมีอาคาร ตลอดจนสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

เพิมขนึ 286 ล้านบาท และเงินสด ลูกหนี และเงินลงทุนลดลง 131 ล้านบาท 

2. หนีสนิรวมทงัสนิ 3,124 ล้านบาท โดยมีหนสีนิหมุนเวียน 868 ล้านบาท และไม่หมุนเวียน 2,256 ล้านบาท ซึง

เมอืเปรียบเทยีบกับปี 2560 หนีสนิรวมเพิมขึน 127 ล้านบาท หรือ เพิมขึน 4% เนืองจากเจ้าหนีการค้า และ

เจ้าหนอีนื เพิมขนึ 105 ล้านบาท และเงินกู้ยืมจากธนาคารทเีพิมขนึ 23 ล้านบาท 

3. ส่วนของผู้ถือหุ้ น 2,641 ล้านบาท ซึงเมือเปรียบเทียบกับปี 2560 ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง 98 ล้านบาท หรือ

ลดลง 4% โดยในระหว่างปี 2561 มีการเพิมทุน 200 ล้านบาท ในขณะทมีีผลขาดทุนสทุธ ิจาํนวน 193 ล้าน

บาท และมีการจ่ายปันผล 104 ล้านบาท 

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

ให้บริการโทรศัพทเ์คลอืนท ีลดลง 425 ล้านบาท โดยทรีายได้ค่าโฆษณาทวีีเพิมขนึไม่ทนักนั 

5. กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนรายจ่ายทางการเงิน ภาษีเงินได้นิติบุคคล ค่าเสอืมราคา และค่าตัดจาํหน่าย หรือที

เรียกกนัว่า (EBITDA) ในปี 2561 เป็นเงิน 1,202 ล้านบาท ลดลงเพียง 5 ล้านบาท และขาดทุนสุทธขิองปี 
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2561 เป็นเงิน 193 ล้านบาท ซึงขาดทุนเพิมขนึ 251 ล้านบาท สาเหตุหลกัททีาํให้ผลขาดทุนเพิมขนึจากปีก่อน

เนอืงจากในปี 2561 บริษัทมรีายได้ให้บริการโทรศัพทเ์คลอืนท ีลดลง  

เหตุการณ์สาํคัญในปี 2561 สรปุได้ดังนี  

เดอืน เมษายน                                                                                                                                         

เวบ็ไซต์ MThai.com ได้รับรางวัล เวบ็ไซต์ยอดเยียม จากงานพิธมีอบรางวัล เพรส อวอร์ด ประจาํปี 2561(Press 

Awards 2018) หรือรางวัล เณศไอยรา โดยชมรมสมาพันธส์อืสารมวลชนแห่งประเทศไทย 

เดอืน มิถุนายน  

บริษัท โมโน ทราเวล จาํกัดเรมิธรุกจิโฮมชอ็ปปิง โดยร่วมมือกบัสถานีโทรทศัน์ช่อง MONO29 ออกอากาศรายการ 

“29Shopping” โดยมสีนิค้าคุณภาพหลากหลายชนิด เพือให้ธรุกจิคอมเมริซ์เพิมรายได้ให้แก่ธรุกจิกลุ่มบริษัท 

เดอืน สงิหาคม                                                                                                                                                      

รีแบรนดด์งิ Monomax ซึงเป็นธรุกจิภาพยนตอ์อนไลนใ์นกลุ่มโมโน เพือสร้างการจดจาํแบรนด์ได้ง่ายขนึ รวมถึงการ

เพิมคอนเทนต ์ให้มคีวามแขง็แกร่ง หลากหลายมากขนึ และรองรบัความต้องการของลูกค้า ได้ครบถ้วน 

เดอืน กนัยายน 

โมโน กรุ๊ปได้เปิดตัว Application TUTOR ME เป็นบริการเรียนรู้ทางออน์ไลน์ได้ทุกทใีนระดับคุณภาพ ครอบคลุม

ทุกทักษะความรู้  โดยใช้งานได้ทุกอุปกรณ์ เช่น คอมพิวเตอร์ และสมาร์ทโฟน และสามารถรองรับการใช้งานทุก

อุปกรณ ์รวมถงึสมาร์ทดไีวท ์และยังรองรับทงัระบบปฏบิตักิาร iOS และ Android 

 

คุณพัชรินทร์  ชาญเมธา  ผู้ถอืหุ้นรายย่อย สอบถาม ดงัน ี

 ในปีทแีล้วมกีารเพิมทุน 200 ล้านบาท เป็นการเพิมทุนในสว่นไหน และในปีทแีล้วช่วงสองไตรมาสหลงั บริษัทฯ 

ขาดทุนกว่า 200 ล้านบาท เพราะเหตใุด 

 การพัฒนาแอพพลเิคชนัต่าง ๆ รวมทงัการเพิมคอนเทนตจ์ะทาํให้โมโนมีรายได้เพิมขนึอย่างไร 
 

คุณคมศักดิ  วัฒนาศรีโรจน์ ตอบคาํถามว่าการเพิมทุน 200 ล้านบาท เป็นกรณีผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธใิช้สิทธิแปลง

ใบสาํคญัแสดงสทิธเิป็นหุ้นสามญัจาํนวน 80 ล้านหน่วย ซงึไม่ได้เป็นการเพิมทุนใหม่ ส่วนปีทแีล้วขาดทุนเนอืงจากรายได้

จากบริการเสรมิทางโทรศัพทเ์คลอืนทลีดลง 425 ล้านบาท ขณะทรีายได้ของทวีียังทรงตวัและเพิมขนึอย่างต่อเนอืง 

 
 

 

ทังนี ประธานฯ ยังได้มอบหมายให้ คุณนวมินทร์ ประสพเนตร ประธานเจ้าหน้าทีการตลาด ชีแจงต่อทปีระชุมถึงผล

ประกอบการและแนวโน้มของกลุ่มธรุกจิ ดงัน ี
 

ขอชีแจงเหตกุารณ์สาํคญัทเีกดิขนึในปี 2018 ในด้านผลการดาํเนินงานและด้านการเงิน ซึงเป็นข้อมูลเพิมเตมิจากรายงาน

ของคุณคมศักด ิโดยเรมิจากปี 2018 มเีหตุการณ์สาํคัญ ดงัน ี 

MONO29 ได้รับการจัดอนัดับ (ranking) เพิมขนึจากอันดับ 4 มาเป็นอนัดับ 3 ทาํให้เรทตงิ (rating) โตขึนร้อยละ  

ทาํให้มีการปรับราคาขึนในช่วงของ prime time โดยปรับขนึร้อยละ 50 อกีประเดน็ทสีาํคัญ คือภาพยนตร์ทเีคยฉายแล้ว

และนาํเอามาฉายซาํ  เรทตงิของหนังทนีาํมาฉายใหม่กไ็ม่ตก แต่กลับเพิมขนึ เช่น Fast and Furious 7 ฉายเมอืปี 2017 

เรทตงิ 3.6 นาํกลับมาฉายในปี 2018 ได้เรทตงิถึง 4.2, G.I. Joe ฉายครงัแรกได้เรทตงิ 3.5 นาํกลับมาฉายอกีครงัได้เรท

ตงิ 3.755 ส่วน Fast and Furious 6 ฉายเมอืปี 2017 ได้เรทตงิ 3.2  นาํกลับมาฉายอกีครงัในปี 2018 ได้เรทตงิ 3.6 ซึง

หมายความว่าภาพยนตร์เหล่านยัีงคงทาํรายได้อยู่และส่งผลให้เรทตงิเพิมขนึ 
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ในส่วนของ MThai ได้รับรางวัล Press Award จากการรายงานเหตุการณ์ถาํหลวง ที MThai เกาะติดสถานการณ์อย่าง

ใกล้ชิดจนได้รับรางวัลจากหน่วยงานราชการและวงการสอืด้วยกนัเอง 

ในไตรมาส 3 ปีทแีล้ว มีการเปิดตัว Monomax เป็นบริการ video online streaming คล้ายกบั Netflix เกบ็ค่าบริการราย

เดือน เดือนละ 250 บาท ซึงบริษัทฯ พยายามผลักดันธุรกิจ Monomax ให้เป็นตัวเพิมรายได้อีกช่องทาง ซึงจะทาํให้

รายได้ของกลุ่มเพิมขนึ นอกจากนีบริษัทฯ มีการเพิมคอนเทนต์จาก 1 หมืนชัวโมง เป็น 2 หมนืชัวโมง โดยเพิมซีรีสจ์าก

ฮอลลีวูด ฮ่องกง จีน ไต้หวัน การ์ตูน หนังรางวัล มาอยู่ใน Monomax และอีกปัจจัยทีทําให้ Monomax ประสบ

ความสําเร็จ คือ การทําการตลาด (campaign) ร่วมกับช่อง MONO29 เช่น ภาพยนตร์ซีรีส์ทีออกอากาศทางช่อง 

MONO29 กจ็ะออกอากาศทาง Monomax ด้วย แผนการตลาดนีประสบความสาํเร็จมาก ทาํให้ผู้ชมสามารถเข้าถึงคอน

เทนตไ์ด้ทุกช่องทาง ซงึคงพัฒนาไปได้อย่างต่อเนอืง 

ส่วนเวลาออกอากาศ (airtime) ยังเหลืออยู่ ฝ่ายบริหารเหน็ว่าน่าจะทาํประโยชน์ได้มากขนึ จึงได้เกดิรายการ29Shopping 

เป็นการขายสนิค้าบนช่องทวีี โดยช่วงเวลาทผ่ีานมาอยู่ในขนัตอนของการเรียนรู้  โดย 29Shopping เรมิทาํการตลาดไปเมอื

ไตรมาสท ี  ซึงในช่วงแรกมีสนิค้าอยู่เพียง 60 SKU (Stock Keeping Unit) ในปี 2019 ตงัเป้าว่าจะมีสนิค้าเพิมขนึเป็น 

150 SKU ซึงรายได้เพิมขนึจากไตรมาสท ี3 เรมิต้นท ี7 ล้านบาท ไตรมาสท ี4 ได้ 12 ล้านบาท และในไตรมาสท ี1 ของ

ปี 2019 ได้ 23 ล้านบาท เติบโตขนึประมาณร้อยละ 92 ซึงหวังว่า 29Shopping จะเป็นธรุกจิน้องใหม่ทจีะมาเสรมิรายได้

ให้กบักลุ่ม MONO 

ในด้านประเดน็สาํคัญทางการเงิน (financial highlight) รายได้โดยรวมลดลง แต่ลดลงเพียงร้อยละ 3 แต่รายได้โฆษณา

โตขึนตลอดตังแต่ 2015-2018 จากปี 2017-2018 โตขึนร้อยละ 15 แต่น่าเสียดายทีธุรกิจบริการข้อมูลข่าวสารทาง

โทรศัพท์เคลือนที (MVAS) อยู่ในช่วงขาลงซึงเราพยายามประคับประคองมาโดยตลอด ปีทีแล้วรายได้ลดลงมาก

พอสมควร จาก 722 ล้านบาท เหลือ 295 ล้านบาท ส่งผลให้ภาพรวมปีทแีล้วขาดทุน ซึงรายได้รวมลดลงเพียงร้อยละ 

2.6 

ด้านต้นทุน ต้นทุนหลักคือต้นทุนด้านคอนเทนตซึ์งเพิมขนึจากปีทแีล้วร้อยละ 18 เนืองจากต้องลงทุนซอืลิขสทิธซิีรีสแ์ละ

ภาพยนตร์ต่าง ๆ เข้ามาเสรมิใน Monomax แต่โดยรวมแล้วต้นทุนเพิมขนึเลก็น้อยเพียงร้อยละ 3 ซึงทมีบริหารกพ็ยายาม

จัดการต้นทุนอย่างมปีระสทิธภิาพมากทสีดุ  

ด้าน OPEX (Operating Expenditure - ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน) ภาพรวมโตขึนร้อยละ 10 จากการลงทุนด้าน

การตลาดทมีากขนึ เนอืงจากนาํภาพยนตร์มาฉายในโรงภาพยนตร์มากขนึ ซงึส่วนนเีตบิโตตามรายได้  

ค่าใช้จ่ายเงินเดอืนเพิมขึนร้อยละ 8 ซึงเป็นเรอืงปกต ิโดยรวมทงัต้นทุนและค่าใช้จ่ายทางทมีบริหารพยายามจะควบคุมให้

เพิมขนึให้น้อยทสีดุและมปีระสทิธภิาพสงูสดุ 

ภาพรวมของกลุ่มบริษัทโมโน ขาดทุนท ี193 ล้านบาท สบืเนืองจากธรุกิจ MVAS ทลีดลง ซึงเราพยายามเสริมรายได้อนื

เข้ามาทดแทน รายได้อกีส่วนทเีตบิโตขนึคอืการจัดกจิกรรม (events) และการหาผู้สนับสนุน (sponsorships) โดยปีทผ่ีาน

มาบริษัทฯ รุกหนักด้านการจัดอเีวนท์มากขึน ซึงในการจัดกจิกรรม บริษัทฯ จะมีรายได้จากการขายโฆษณาและการขาย 

sponsorship เป็นหลัก ซึงในปีทผ่ีานมาบริษัทฯ มีงานอเีวนทห์ลัก ๆ 4 งานด้วยกนั คือ MThai Top Talk-About  ซึงจัด

ทุกปี มกีารจัดงาน New Year Countdown ทพัีทยาเมอืต้นปีทผ่ีานมาร่วมกบัเมอืงพัทยา ซงึปีหน้าทางพัทยากอ็ยากให้เรา

ไปจัดอีก คิดว่าคงมีจัดทุกปีหลังจากนี งาน Songkran Festival ล่าสุดทีผ่านมาจัดร่วมกับเมืองขอนแก่น ปิดถนนข้าว

เหนียวทาํคลืนมนุษย์บันทึกลง Guinness Book (Thailand Human Wave)  ซึงเป็นทีสนใจของเมืองขอนแก่นและได้

ผู้ สนับสนุนมากมาย และอีกรายการคือบาสเก็ตบอลที MONO ให้การสนับสนุนมาตังแต่แรก โดยภาพรวมของ 

sponsorship มีการเติบโตขึนทุกปีตังแต่ 2016-2018 ซึงปีทีแล้วได้รายได้จาก sponsorship มากกว่าทุกปี เนืองจาก 

MThai ได้รางวัลสอืออนไลน์ดีเด่น ทาํให้มีคนสนับสนุนกจิกรรมของ MThai มากขึน ในปี 2019 บริษัทฯ ตงัเป้ารายได้

เพิมจาก 81 ล้านบาท เป็น 150 ล้านบาท ซึงในไตรมาส 1 ของปี 2019 อยู่ในเกณฑท์น่ีาจะทาํได้ 

สาํหรับทิศทางของ Monomax ณ ปัจจุบันมองว่าบริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการวิดีโอออนไลน์ (video on demand streaming 

service) เบอร์ 1 ของเมอืงไทย และมกีารทาํข้อตกลงร่วมกนั (synergy) ระหว่างช่อง MONO29 กบั Monomax บริษัทฯ 
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เห็นว่าธุรกิจนียังเติบโตได้อีกมาก อย่างทีทราบดีว่ามีการเปลียนพฤติกรรมของผู้บริโภคจากทีวีเป็น video on demand 

มากขึน อินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทในชีวิตมากขึน ทางทีมบริหารได้เตรียมรับมือกับการแตกแขนงทางธุรกิจ 

(disruption) นีแล้วเช่นกนั  บริษัทฯ มึความเข้าใจตลาดทีผู้บริโภคเป็นคนไทยว่าคนไทยต้องการดูอะไร เราทาํ subtitle 

หรือพากย์ไทยในภาพยนตร์และซีรีส์ทุกเรืองทฉีายบน Monamax  ซึงทอีนืไม่มีหรือมีน้อย บริษัทฯ มีสัมพันธภาพทีดี

กบัซัพพลายเออรต่์างประเทศ เนอืงจากช่อง MONO29 ทาํการค้าขายกบัต่างประเทศมาตลอด ดงันันเรืองความสมัพันธ์

การซือหนังหรือซีรีส์ต่าง ๆ ไม่ใช่ปัญหา ซึงถือเป็นจุดทีบริษัทฯ ได้เปรียบคนอืน ๆ ในเรืองการผสมผสาน (leverage) 

ระหว่างช่อง MONO29 กบั Monomax ทมีีการทาํการตลาดร่วมกนั ช่อง MONO29 ฉาย Monomax กฉ็ายด้วย โดยออก

โฆษณาประชาสัมพันธพ์ร้อม ๆ กัน ซึงทาํให้การโฆษณามีประสิทธิภาพมากขึน เราคาดหวังว่าปีนี Monomax จะโตขึน

อย่างมาก เห็นได้จากเดือนกันยายนปี 2018 มีลูกค้า 171 ราย สินไตรมาสที 4 ปี 2018 ฐานลูกค้าทจ่ีายเงินจริงอยู่ท ี

4,400 ราย และล่าสดุสนิไตรมาส 1 ปีนี ยอดผู้สมัครเพิมขึนเป็น 11,000 ราย เนืองจากบริษัทฯ ซือคอนเทนต์มากขึน

และทาํการตลาดมากขนึ ปีนีบริษัทฯคาดหวังว่าตัวเลขนีจะโต 2 เท่าในทุก ๆ ไตรมาส เป้าหมายทบีริษัทฯ คาดการณ์ไว้

คอืไตรมาส 1 มีผู้สมคัรเพิมขนึเป็น 10,000 ราย ไตรมาส 2 เพิมขนึเป็น 30,000 ราย ไตรมาส 3 เพิมขนึเป็น 60,000 

ราย และไตรมาส  เพิมขนึเป็น 120,000 ราย 

สาํหรับช่อง MONO29 มีเรทติงโตขึนร้อยละ 20 มีการเพิมค่าโฆษณาในช่วง prime time ร้อยละ 50 โดยบริษัทฯ 

พยายามทาํแพ็คเกจ็โฆษณา (package) ให้หลากหลายขึน รวมถึงทาํการตลาดร่วมกับธุรกิจอนื ๆ โดยจะพยายามย่น

ระยะเวลาในการฉายภาพยนตร์และซีรีส์ให้เรว็ขึนหลังจากออกโรงภาพยนตร์ ซึงปัจจุบันอยู่ทปีระมาณ 16-18 เดือน 

นับเป็นจุดแขง็ในการทาํให้เรทติงเพิมขึน ในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ค่าโฆษณาไม่ค่อยขยับขึนเท่าไรเนืองจากยัง

ไม่ได้ใช้ราคาใหม่ ซึงการปรับราคาใหม่เรมิในเดอืนมนีาคมทผ่ีานมานี จะเหน็ได้ว่าตัวเลขค่าโฆษณาเพิมขนึจาก 220 ล้าน

บาท เป็น 235 ล้านบาท โดยการใช้ utilization ของโฆษณาเท่าเดิมแต่ได้รายได้มากขึน เพราะปรับค่าโฆษณามากขึน 

เดือนเมษายนเริมเหน็ความเปลียนแปลงของตัวเลขโฆษณา ซึงยังเป็นการคาดการณ์อยู่ แต่กใ็กล้เคียงตัวเลขจริงท ี  

ล้านบาท โตขึนจากปีทแีล้วท ี168 ล้านบาท ส่วนเดอืนพฤษภาคมคาดว่าจะเพิมขนึเป็น 195 ล้านบาท ซึงค่อนข้างมันใจ

ว่าเป็นไปได้ บริษัทฯมันใจว่าค่าโฆษณาโตจากปีทีแล้วแน่นอน อย่างตําประมาณร้อยละ 20 ในด้านเรทติง บริษัทมี

ภาพยนตร์และซีรีส์ใหม่ ๆ เข้ามาอย่างต่อเนือง โดยบริษัทฯ ได้ฉายวิดีทศัน์ตัวอย่างภาพยนต์และซีรีสใ์หม่ให้ผู้ถือหุ้นชม

ซึงบริษัทฯ เชือว่าภาพยนตร์และซีรีสใ์หม่นจีะช่วยผลักดนัเรทตงิให้ขยับเพิมขนึไปอกี 

สรปุโดยรวมในปี  รายได้คดิว่าน่าจะเตบิโตร้อยละ 15-25 EBITDA margin อยู่ทร้ีอยละ 50-60 ซึงพยายามคงไว้

เท่ากบัปีทแีล้ว ค่าเสอืมราคากบัค่าตัดจาํหน่าย (depreciation and amortization) อยู่ท ี1,000-1,200 ล้านบาท 
 

คุณพัชรินทร์  ชาญเมธา  ผู้ถอืหุ้นรายย่อย สอบถาม ดงัน ี

 เหตใุดเดอืนมีนาคมจึงมีอตัราค่าโฆษณาทางทวีีสงูทสีดุ 
 

คุณนวมนิทร ์ประสพเนตร ตอบคาํถามว่าอตัราค่าโฆษณาในตลาดจะสงูทสีดุในเดอืนมนีาคมของทุกปี เป็นแบบนีทุก

ช่อง ซงึอาจเป็นเพราะมกีจิกรรมในช่วง Motor Show ทาํให้ค่ายรถต่าง ๆ ลงโฆษณามากขนึ 

 

คุณวิไลลักษณ ์ ประฏภิาณวัตร  ผู้ถอืหุ้นรายย่อย สอบถาม ดงัน ี

 Monomax จะทาํเหมอืน Netflix ได้หรือไม่ ในเรอืง 1 account ดูได้ 4 เครอืงพร้อมกนั 

 การลดค่าสมัปทานไม่ต้องจ่าย 2 งวดสดุท้ายจะทาํให้บริษัทฯ กลบัมามกีาํไรในปีนีหรือไม่ และน่าจะมกีาํไร

เพิมขนึเท่าไร 

 เสนอแนะให้ศึกษาคอนเทนตข์อง Monomax เทยีบกบั Netflix ในเรอืงจุดเด่นจุดด้อย เพือให้มีจาํนวนสมาชิก

เพิมขนึ 

 ต้องการทราบรายได้และแนวโน้มของธรุกจิ Home Shopping และธรุกจิเพลง  



 

สงิทสี่งมาด้วย 1. 

 

-16- 

 

 

คุณพิชญ์ โพธารามิก ตอบคาํถามดังนี  ธุรกจิ Monomax มีแนวโน้มดีขนึมาก และมีคอนเทนต์หลากหลาย Netflix และ 

Monomax มี original content ทแีตกต่างกนั MONO29 มีคอนเทนต์ทเีราทาํเอง เช่น รสรินล่าแวมไพร์ นเรศวร นางฟ้า

ล่าผ ีและอนื ๆ ซึงเราใช้โปรโมทและได้ผลดี ค่อนข้างเป็น local content ทสีามารถนาํไปขายแถบอาเซียนได้ด้วย ซึงเป็น

ขนัตอนทจีะขยายต่อไป  

 

เราไม่สามารถนาํ Monomax มาเทยีบกบั Netflix ได้ในมุมของการเป็นแบรนด์ระดับโลก แต่ความน่าสนใจของธุรกจินอียู่

ตรงทสีามารถเทยีบได้กบัศูนย์เช่าวิดีโอซึงมีมากในสมัยก่อน แต่ตอนนีไม่มีแล้ว คนเปลียนมาดูทางออนไลน์แทน ตอนนี

คนเริมจ่ายเงิน 250 บาทตามทีเราได้ปรับเพิมขึน เมือช่วงปลายปี ซึงนับว่าถูก และดูได้ 4-5 อุปกรณ์ ล่าสุดเรา

ออกอากาศเรอืงรสรนิล่าแวมไพร์ฉายพร้อมกนักบั Monomax ลูกค้าทอียากดูฟรีกด็ูทช่ีอง MONO29 ส่วนคอซีรีสท์อียาก

ดูตังแต่ต้นจนจบกส็มัครที Monomax ดูได้เลย มีคนสมัครเข้ามาค่อนข้างเยอะ ซึงคิดว่าเป็นกลยุทธ์ทีน่าสนใจ ยอด

ผู้สมัครทคีาดการณ์ไว้ 120,000 ราย ภายในสนิปีน่าจะเป็นไปได้ ซึงถ้าเป็นเช่นนันรายได้จะกลับขนึมาเกอืบ 300 ล้าน

บาทต่อปีจากธุรกจินี ถ้ารวมกับธุรกิจการจัดงานต่าง ๆ ซึงปีนีน่าจะได้ 150-160 ล้านบาท รายได้รวมกจ็ะได้ประมาณ 

400-500 ล้านบาท ซึงจะมาทดแทนรายได้จาก MVAS ทหีายไป  

 

ธุรกิจ SMS ตอนนีเลิกใช้ไปแล้ว เราจึงไม่ได้คาดหวัง และมองหาธุรกิจใหม่มาเสริม ส่วนโฆษณาทางทีวีนันไปได้ดี ซึง     

จริงๆ แล้วมช่ีวงททีาํรายได้มาก 2 ช่วง อกีครงัคือช่วงเดอืนพฤศจิกายน โดยเฉพาะช่วงทมีีงาน Motor Show หรือ Motor 

Expo ค่ายรถจะทุ่มเงินเยอะเพือโฆษณาเพิมยอดขาย จึงเป็นผลพลอยได้ทเีกดิขนึทุกปี (seasonal effect) 

 

สาํหรับเหตุทีราคาหุ้ นตกเป็นเพราะอุตสาหกรรมดิจิตอลทีวีโดยรวม ซึงอยู่ในช่วงขาลง เพราะมีช่องเยอะมาก ทาํให้

โฆษณาถูกแบ่งไปตามช่องต่าง ๆ ช่องอนัดบั 1-2 ทุกช่องมปัีญหาหมด สงิทน่ีาสนใจคอืราคาในช่วง Prime Time ของเรา

อยู่ทปีระมาณ 150,000 บาทต่อนาท ีส่วนช่อง 3 และ 7 เข้าใจว่าอยู่ทกีว่า 300,000 บาท ซึงตอนนกีไ็ม่สามารถใช้ราคา

นีได้แล้ว แต่เป็นซือ 1 แถม 1 ราคาลดลงมาใกล้เคยีงกบัเรา ซึงถอืว่าดเีพราะราคามาอยู่ในจุดทพีอเหมาะแล้ว สงิทดีมีาก

ขนึไปอกีคือการท ีกสทช. ประกาศมาตรการให้คืนช่องได้และช่วยลดภาระด้านค่าใบอนุญาตต่าง ๆ เข้าใจว่าจะมีกาํไร

พิเศษในช่วงไตรมาสท ี2 หรือ 3 เป็นผลดีกบัทางบริษัทฯ แน่นอน ในด้านกระแสเงินสดกไ็ม่ต้องจ่ายอีกเกือบ 1,000 

ล้านบาท ทสีาํคัญเท่าทีทราบน่าจะมี 5 ช่องเป็นอย่างน้อยทีหายไป กจ็ะมีโอกาสขายโฆษณาได้มากขนึ ธุรกจิทีวีโดยรวม

น่าจะดีขึน ไม่ต้องแข่งขันกนัมากเกนิไป ส่วนของเรานันไม่ได้มองแค่ทวีีเพียงอย่างเดียว เราพยายามผลักดัน Monomax 

ด้วย (linear on demand) ดังนันในอนาคตไม่ว่าคนจะดูทีวีเหมือนเดิมหรือดูออนไลน์ เรากม็ีธุรกิจรองรับทังสองด้าน 

รายได้ทจีะเตบิโตในอนาคตจึงเป็นรายได้ทจีะโตอย่างมันคง จะโตมากน้อยกอ็ยากให้ติดตามต่อไปว่า Monomax จะทาํได้

ดแีค่ไหน ถ้าทาํได้ดีมากกอ็าจจะกลายเป็น snowball effect ได้ เพราะถ้าธุรกิจเรมิโตขนึเรือยๆ กจ็ะทาํให้หุ้นของบริษัทฯ 

ดขีนึ ซงึเราคาํนึงถงึเรอืงนี เราได้ทาํอะไรหลายอย่างตงัแต่ช่วงปลายปีทผ่ีานมาและปีนน่ีาจะส่งผลในหลายๆ เรอืง 

 

 

คุณพัชรินทร์  ชาญเมธา  ผู้ถอืหุ้นรายย่อย สอบถาม ดงัน ี
 

 ตงัเป้าการเตบิโตของธรุกจิ event ไว้เท่าไร การแข่งขนัมมีากน้อยแค่ไหน เพราะตอนนเีหน็ใครๆ กท็าํกนั 
 

คุณพิชญ์ โพธารามกิ ตอบคาํถามดังน ีบริษัทฯ ตังเป้าว่าจะโตเกอืบ 100% โดยมีตัวอย่างจากเมือปลายปีทแีล้วบริษัทฯ

จัดงานเคาทด์าวน์ทีเลือกจัดทพัีทยาเพราะเป็นทีทคีนไปเทียวและหาสปอนเซอร์ได้ง่าย ในช่วง 3 วันคนมาร่วมงานเป็น

แสนคน นับว่าประสบผลสาํเรจ็มาก  เรียกว่าเป็นงานเคาท์ดาวน์ทใีหญ่ทสีดุในประเทศ ปีหน้ามี requirement จากพัทยา

มาว่าขอให้จัด 7 วัน จากเดมิทจีัด 3 วัน ซงึเรามีศิลปินในค่าย Mono Music และมพัีนธมิตรนักร้องมากมาย รายได้นีจะ
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มาจากงานใหญ่ ๆ ทขีายได้ง่าย เรามีช่องทางในการโปรโมทอยู่แล้ว สปอนเซอร์จะชอบงานใหญ่ ๆ ในต่างจังหวัดเพราะ

เขาได้ลงพืนทด้ีวย มีการทาํกจิกรรมร่วมกนั เราจึงคิดว่าคู่แข่งไม่สามารถเข้ามาได้ ปีนีเราทาํได้ดปีีหน้าเขากอ็ยากร่วมงาน

กบัเราต่อ ซึงกค็งเป็นแบบนีต่อไปเรอืย ๆ 
 

ส่วนการจัดงานคอนเสริ์ตทสีตูดิโอกเ็ติบโตอย่างต่อเนือง สปอนเซอร์ทีมี ได้แก่ ธนาคารออมสิน บมจ.ทิพยประกันภัย 

และเรมิมลีกูค้าใหม่ ๆ เข้ามา คอนเสร์ิตทไีม่ใหญ่มาก ขนาด 300-400 ทนีัง กจ็ะจัดเป็นแบบสทิธพิิเศษสาํหรับลูกค้า ซึง

บริษัทฯ สามารถใช้ศิลปินจากต่างค่ายได้ด้วย คาดว่าธรุกจิส่วนนีน่าจะเตบิโต 
 
ไม่มีผู้ถือหุ้นถามข้อสงสัยใดๆ เพิมเติมอีกประธานฯ แจ้งให้ทีประชุมทราบว่า การรายงานผลการดาํเนินงานเป็นการ

รายงานเพือทราบ ไม่มกีารลงมต ิ
 

ทปีระชุมรับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 ตามทรีายงาน 
 
วาระที 3 พจิารณาอนุมติังบการเงิน และรายงานผูส้อบบญัชีประจําปี สินสุด ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 

ประธานฯ เสนอให้ทีประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และรายงานผู้สอบบัญชี ประจําปีสินสุด ณ วันท ี       

31 ธนัวาคม 2561 ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว ซึงงบการเงินดังกล่าวได้

ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และอนุมตัโิดยคณะกรรมการบริษัทแล้ว มรีายละเอยีดปรากฎในงบการเงิน 

และรายงานผู้สอบบัญชี ประจาํปีสนิสดุ ณ วันท ี31 ธนัวาคม 2561 ตามสงิทสี่งมาด้วย 2 ของหนังสอืเชิญประชุม 
 

และประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ทปีระชุมได้ซักถามในรายละเอยีดของวาระน ี
 

 

คุณพัชรินทร์  ชาญเมธา  ผู้ถอืหุ้นรายย่อย สอบถาม ดงัน ี

 จากรายงานประจาํปีหน้า  กาํไรจากการปรับเปลยีนเงอืนไขการชาํระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทเีป็นรายได้ 

75 ล้านบาทปี 2561 หมายความว่าอย่างไร 

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

หรือไม่ 

  จากรายงานประจาํปีหน้า 137 อตัราส่วนเงนิสดต่อการทาํกาํไรกว่า 700 ล้านบาท หมายความว่าอย่างไร 
 

คุณคมศักด ิ วัฒนาศรีโรจน์ ตอบคาํถามว่ากาํไรจากการปรับเปลียนเงือนไขการชาํระ 75 ล้านบาท มาจากประกาศการ

เลือนจ่ายชาํระในปี 2561 จึงมีการปรับตัวเลขทางบัญชี ซึงเป็นผลดีกบับริษัท ส่งผลให้มีกาํไรจึงได้แสดงไว้ในส่วนของ

กาํไร 

 

คุณพิชญ์ โพธารามกิ  ตอบคาํถามเสริมว่าเมือบริษัทฯ ประมูลใบอนุญาตมาได้ในราคากว่า 2,200 ล้านบาทแล้ว บริษัทฯ 

ได้นาํมาตัดเป็นค่าใช้จ่าย (amortize) ในทางบัญชีเป็นเวลา 15 ปี พอไม่ต้องจ่ายค่าใบอนุญาตส่วนทเีหลือ จาํนวนเงินที

ต้องตัดจ่าย จึงลดลง และต้องนาํค่าใช้จ่ายใน 5 ปีทีผ่านมา มาปรับปรุงด้วย ปีนีจึงเอาส่วนทีจ่ายเกินมาปรับให้เท่ากัน 

(reconcile) และเกดิเป็นกาํไรพิเศษขนึมา ซงึเป็นข้อเทจ็จริงทน่ีาจะเหมอืนกนัทุกท ีเท่าทผ่ีานมา กสทช. กม็กีารช่วยเหลอื

มาตลอด เมือมีการช่วยแบบหนึงกจ็ะมีการปรับตัวเลขแบบหนึง ดังนันการออกคาํสงัของ คสช. ตาม มาตรา 44 จึงถือ

เป็นผลดีกบับริษัทฯ 
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คุณคมศักด ิ วัฒนาศรีโรจน ์ตอบคาํถามเพิมเตมิว่า 50 ล้านบาทคอืยอดขาดทุน แต่เป็นขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน 

ส่วนอตัราเงนิสดต่อการทาํกาํไรเป็นร้อยละคอื ตวัเงินสดของกจิการ การทาํกาํไรคอืสว่นทขีาดทุน พอคดิออกมาจึงเป็น

ยอดตดิลบ นคีอืของปี 2561 
 

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสยัใดๆ เพิมเตมิอกี ประธานฯ จึงขอเสนอให้ทปีระชุมลงมต ิ
 

มติของทีประชุม 

ทปีระชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วลงมตอินุมตังิบการเงนิและรายงานผู้สอบบญัชีประจาํปี  สนิสดุ ณ วันท ี31 ธนัวาคม 2561 

ด้วยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  มีรายละเอยีดการออกเสยีงลงคะแนน 

มติทปีระชุมเป็นดงัน ี
 

มติ 
จํานวนเสียง 

(1 หุน้ = 1 เสียง) 

รอ้ยละของจํานวนหุน้ทงัหมดของผูถ้อืหุน้ 

ทีเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

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 - 

 

วาระที 4 พิจารณาอนุมติังดการจัดสรรเงินกําไรเป็นทุนสํารองตามกฎหมายและงดการจ่ายเงินปันผลประจําปี 

2561 

เลขานุการบริษัทฯ  แจ้งว่าตามข้อบังคับบรษิัทฯ ข้อ 45. ซงึกาํหนดให้ “บริษัทต้องจัดสรรกาํไรสทุธปิระจาํปีส่วนหนึงไว้

เป็นทุนสาํรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกาํไรสุทธิประจําปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่า        

ทุนสาํรองนจีะมีจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสบิ (10) ของทุนจดทะเบยีน” และคณะกรรมการมนีโยบายทจีะเสนอทปีระชุม

ผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นทวัไป ในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกาํไรสทุธหิลังหักภาษีเงินได้ตาม    

งบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละปี ทังนี การจ่ายเงินปันผลในแต่ละคราวคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงิน   

ปันผลโดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้ นเป็นหลัก เช่น การดาํรงเงินไว้เพือลงทุนในอนาคต หรือเพือจ่ายชาํระคืน       

เงินกู้ยืม หรอืเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ 
 

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว  เหน็ว่าสมควรทจีะเสนอให้ทปีระชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตังิดการจัดสรรเงินกาํไรสทุธิ

เป็นทุนสาํรองตามกฏหมาย  เนอืงจากปัจจุบนับริษัทฯ ได้จัดสรรเงินกาํไรสว่นหนึงไว้เป็นทุนสาํรองตามกฎหมายครบตาม

จาํนวนแล้ว เป็นจาํนวนทงัสนิ 51,970,000,00 บาท (ห้าสบิเอด็ล้านเก้าแสนเจด็หมืนบาท)  คดิเป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 

10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาํนวน 486,299,997.50 บาท (สร้ีอยแปดสบิหกล้านสองแสนเก้าหมืนเก้าพันเก้า

ร้อยเก้าสบิเจด็บาทห้าสบิสตางค)์  และงดการจ่ายเงินปันผลสาํหรบัผลการดาํเนินงานประจาํปี 2561 เนอืงจากบริษัทฯ มี

ผลการดาํเนินงาน (ตามงบการเงินเฉพาะกจิการ) ในปี 2561 ขาดทุนสทุธจิาํนวน 69,053,082.46 บาท  (หกสิบเก้า

ล้านห้าหมืนสามพันแปดสบิสองบาทสสีบิหกสตางค์) และเพือสาํรองเงินสดสาํหรับการลงทุนต่อเนืองตามแผนธุรกิจของ

บริษัทฯ 

 

และประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ทปีระชุมได้ซักถามในรายละเอยีดของวาระน ี
 

คุณพัชรินทร์  ชาญเมธา  ผู้ถอืหุ้นรายย่อย สอบถามว่าเหตใุดปีนไีม่ให้เป็นหุ้นปันผล 
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คุณพิชญ์ โพธารามกิ  ตอบคาํถามว่ากรณทีบีริษัทฯ จะจ่ายเงนิปันผลได้ บริษัทฯ จะต้องมกีาํไรก่อน และการจ่ายปันผลได้ 

จะจ่ายให้ในรปูแบบไหนกไ็ด้ ทงัเงนิสดและหุ้น ถ้าบริษัทฯ มีกาํไรเข้ามากจ็ะพิจารณาเรอืงนีแน่นอน 
 

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสยัใดๆ ประธานฯ จึงขอให้ทปีระชุมลงมต ิ
 

มติของทีประชุม 

ทปีระชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงดการจัดสรรเงินกาํไรเป็นทุนสาํรองตามกฎหมายและงดการจ่ายเงินปันผล

ประจาํปี 2561 ตามรายละเอยีดข้างต้นทเีลขานุการบริษัทฯ แจ้งไว้ทุกประการ ด้วยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉันทข์องผู้ถือหุ้น

ซึงมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน มรีายละเอยีดการออกเสยีงลงคะแนน มตทิปีระชุมเป็นดงัน ี
 

มติ 
จํานวนเสียง 

(1 หุน้ = 1 เสียง) 

รอ้ยละของจํานวนหุน้ทงัหมดของผูถ้อืหุน้ 

ทีเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

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 - 

 
วาระที 5 พจิารณาอนุมติัการแต่งตงัผูส้อบบญัชีของบริษทั  และกําหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบญัชีประจําปี 

2562 

เลขานุการบริษัทฯ  แจ้งว่าเพือให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 120  ซึงกาํหนดว่า 

ให้ทปีระชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี แต่งตงัผู้สอบบญัชี และกาํหนดจาํนวนเงนิค่าสอบบญัชีของบริษัทฯ ทุกปี และโดยการ

เสนอตามความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเหน็สมควรให้ทปีระชุมสามัญ   

ผู้ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติแต่งตังผู้สอบบัญชีจากบริษัท สาํนักงาน อีวาย จํากัด ตามรายชือต่อไปนีเป็นผู้สอบบัญชีของ    

บริษัทฯ ประจาํปี 2562 
 

ชือผู้สอบบญัชีรับอนุญาต ทะเบยีนเลขท ี
จาํนวนปีทเีป็น

ผู้สอบของบริษัท 

ระยะเวลาทไีด้รับความเหน็ชอบ

จากสาํนักงานกลต. 

1.นางสาวกรองแก้ว ลิมป์กติติกุล 5874 3 ปี 2558-2563 

2.นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน  3930 3 ปี 2560-2565 

3.นายณฐัวุฒิ  สนัตเิพช็ร 5730 - ปี 2560-2565 
 

ผู้สอบบัญชีของบริษัท สาํนักงาน อวีาย จาํกัด ดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้ทีมีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีบริษัทหลาย

แห่ง  และได้รับการยอมรับจากองคก์รต่างๆ เป็นอย่างด ีรวมทงัมคีวามเป็นอสิระในการปฏบิตังิาน   
 

ทงันี ผู้สอบบัญชีตามรายชือทเีสนอมานันไม่มีความสมัพันธห์รือส่วนได้เสยีกบับริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นราย

ใหญ่  หรือผู้ทเีกยีวข้องกบับุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด   รวมทงัผู้สอบบญัชีดงักล่าวยังสงักดัสาํนักงานสอบบัญชีเดยีวกนักบั

ผู้สอบบญัชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ  ยกเว้นบริษัทย่อยในต่างประเทศจะผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอนืในแต่ละ

ประเทศ  โดยคณะกรรมการจะดูแลให้การจัดทาํงบการเงินเสรจ็ได้ทนัตามกาํหนดระยะเวลา 
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พร้อมกันนี คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกาํหนดค่าตอบแทนการ

ตรวจสอบบัญชี ประจาํปี 2562 โดยมรีายละเอยีด ดังนี 

 

รายละเอียด    ปี 2562 (ปีทีเสนอ) ปี 2561 

1. ค่าสอบบญัชี 1,500,000 1,500,000 

2. ค่าบริการอนื - - 

รวมทงัสิน 1,500,000 1,500,000 
   

ทงันี ค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจาํปี 2562 ซึงเท่ากบัปี 2561  โดยมีปริมาณงานสอบทาน และงานตรวจสอบ

ของบริษัทฯ เพิมขนึ สาํหรับค่าบริการอนืๆ ในรอบปีทีผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีการรับบริการอืนจากสาํนักงานสอบบัญชีที

ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการทีเกียวข้องกับผู้สอบบัญชีและสาํนักงานสอบบัญชีทีผู้ สอบบัญชีสังกัด และเพือ

ประโยชน์สาํหรับผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จัดส่งประวัติโดยย่อของผู้สอบบัญชีทงั 3 ท่าน มาพร้อมกบัหนังสอืนัดประชุม ตาม

สงิทสี่งมาด้วย 4.   

 

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสยัใดๆ ประธานฯ จึงขอให้ทปีระชุมลงมต ิ

 

มติของทีประชุม 

ทีประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตังผู้สอบบัญชีจากบริษัท สาํนักงาน อีวาย จํากัด ตามรายชือข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีของ

บริษัทฯ ประจําปี 2562 และอนุมัติกาํหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจําปี 2562 เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 

1,500,000 บาท ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นซงึมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน มรีายละเอยีดการออกเสยีง

ลงคะแนน มติทปีระชุมเป็นดงัน ี
 
 

มติ 
จํานวนเสียง 

(1 หุน้ = 1 เสียง) 

รอ้ยละของจํานวนหุน้ทงัหมดของผูถ้อืหุน้ 

ทีเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

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 - 

 

วาระที 6 พจิารณาอนุมติัเลือกตงักรรมการทีออกตามวาระ สําหรบัปี  2562 

ก่อนเริมพิจารณาในวาระประธานฯ ได้เชิญกรรมการทหีมดวาระทัง 3 ท่านออกจากห้องประชุมเลขานุการบริษัทได้แจ้ง

ตามข้อบังคบับริษัท ข้อ  17 กาํหนดให้ “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามญัประจาํปีทุกครงัให้กรรมการออกจากตาํแหน่งหนงึใน

สาม (1/3) ของจาํนวนกรรมการในขณะนัน ถ้าจาํนวนกรรมการจะแบ่งให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ กใ็ห้ออกโดยจาํนวนที

ใกล้ทีสุดกับส่วนหนึงในสาม (1/3) กรรมการซีงพ้นจากตําแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้าดํารงตําแหน่งอีกก็ได้ 

กรรมการทต้ีองออกจากตาํแหน่งในปีแรกและปีทสีองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนัน ให้จับสลากกนั ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป 

ให้กรรมการคนทอียู่ในตาํแหน่งนานทสีดุนันเป็นผู้ออกจากตาํแหน่ง”  
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ปัจจุบันบริษัทฯ มกีรรมการทงัหมด 9 ท่าน ดังนัน จึงมีกรรมการ 3 ท่านทดีาํรงตาํแหน่งนานทสีดุเป็นผู้ออกจากตาํแหน่ง 

โดยกรรมการทต้ีองออกจากตาํแหน่งตามวาระในครงัน ีมีดังนี  

1. นายพิชญ์  โพธารามิก 
2. นายปรีชา ลีละศิธร 

3. นายเกรียงศักด ิ เธยีรนุกุล   
 

บุคคลทไีด้รับเสนอชือในครังนีได้ผ่านกระบวนการกลันกรองจากคณะกรรมการบริษัทแล้วรวมถึงการแต่งตังกรรมการ 

เพือดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการอสิระ  คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าเป็นบุคคลทจีะเสนอชือให้เป็นกรรมการ

อสิระจะสามารถให้ความเหน็ได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑท์เีกยีวข้อง ซึงได้พิจารณาตามความเห็นของ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว เหน็สมควรเสนอให้ทปีระชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเลือกตังกรรมการทอีอก

ตามวาระกลับเข้าดาํรงตาํแหน่งต่อไปอกีวาระหนงึ    

 

เนอืงจากกรรมการทงั 3 ท่าน เป็นผู้มคีุณสมบตัิเหมาะสม มคีวามรู้  ความสามารถ และประสบการณ์อนัเป็นประโยชน์ต่อ

การดาํเนินงานของบริษัทฯ ทงันไีม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชือบุคคลเพือเข้ารับการพิจารณาเลือกตงัเป็นกรรมการ 

 

สาํหรับข้อมูลและประวัติของกรรมการทีครบกาํหนดออกตามวาระ  และได้รับการเสนอชือกลับเข้าดาํรงตาํแหน่งใหม่  

บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว  โดยมีรายละเอยีดตามสงิทสี่งมาด้วย 5. หน้าท ี44 ถึง หน้าท ี47  ของหนังสอื

เชิญประชุม 

 

และ สาํหรับการออกเสยีงลงคะแนนเลือกตังกรรมการแทนกรรมการทต้ีองออกตามวาระ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถออกเสยีง

เลือกตงักรรมการเป็นรายบุคคลได้  โดยใช้หลักเกณฑ ์และวิธกีารตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 16   

 
และประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ทปีระชุมได้ซักถามในรายละเอยีดของวาระน ี

 

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสยัใดๆ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ทปีระชุมลงมติเลือกตงักรรมการเป็นรายบุคคล 
 

มติของทีประชุม 

ทปีระชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ เลือกตังกรรมการตามวาระทงั 3 ท่าน กลับเข้าดาํรงตาํแหน่งตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึง  ด้วย

คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง

กรรมการแต่ละรายโดยมมีติทปีระชุมเป็นดงัน ี
 

1. นายพิชญ์ โพธารามกิ    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. นายเกรียงศักดิ 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 - 
 

 

วาระที 7 พจิารณาอนุมติักําหนดค่าตอบแทนกรรมการ สําหรบัปี 2562 

เลขานุการบริษัทฯ แจ้งต่อทีประชุมว่า ในปี 2561 ทีประชุมผู้ ถือหุ้ นอนุมัติกาํหนดค่าตอบแทนตามตําแหน่ง และ         

ค่าบาํเหนจ็ของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัทฯ เป็นจาํนวนเงินไม่เกนิ 7,000,000 บาท และ

สาํหรับปี 2562 นี คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและ

คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัทอย่างรอบคอบ โดยเปรียบเทียบอ้างองิจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึง

พิจารณาจากการขยายตัวทางธรุกิจของบริษัทฯ รวมทงัภาระหน้าทแีละความรับผิดชอบ เหน็สมควรกาํหนดค่าตอบแทน

ตามตาํแหน่งและค่าบาํเหนจ็ของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ สาํหรับปี 2562  เป็นจาํนวนเงินไม่เกนิ 

7,000,000 บาท ซงึเท่ากบัปี 2561  และคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอทปีระชุมผู้ถือหุ้น เพือพิจารณาอนุมัติ

กาํหนดค่าตอบแทนและค่าบาํเหนจ็ของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ประจาํปี 2562 เป็นจาํนวนเงินไม่

เกนิ 7,000,000 บาท   โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปน ี

 

ตําแหน่ง 
ค่าตอบแทนต่อเดือน(บาท) 

ปี 2562 (ปีทีเสนอ) ปี 2561 
ประธานกรรมการ 70,000 70,000 

ผู้ ช่วยประธานกรรมการ 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 / ครงัทปีระชุม 10,000 บาท / ครงัทปีระชุม 

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 10,000 บาท / ครงัทปีระชุม 10,000 บาท / ครงัทปีระชุม 

ค่าบาํเหนจ็ของกรรมการ ไม่เกนิ 2 ล้านบาท ไม่เกนิ 2 ล้านบาท 

สทิธปิระโยชน์อนืๆ ไม่ม ี ไม่ม ี
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คณะกรรมการเห็นควรให้ทีประชุมผู้ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนตามตาํแหน่งและค่าบาํเหนจ็ของคณะกรรมการ

บริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ตามรายละเอียดข้างต้น สาํหรับขอบเขตหน้าทีของคณะกรรมการบริษัทและ

คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ  สามารถดูรายละเอียดได้จากรายงานประจําปี 2561 หัวข้อโครงสร้างการถือหุ้นและ         

การจัดการ 

สาํหรบัมตทิปีระชุมของวาระอนุมตักิาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ จะต้องผ่านการอนุมตัขิองทปีระชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนน

เสยีงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจาํนวนเสยีงทงัหมดของผู้ถือหุ้นซงึมาประชุม   
 

และประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ทปีระชุมได้ซักถามในรายละเอยีดของวาระน ี
 

คุณพัชรินทร์  ชาญเมธา  ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่าค่าบาํเหนจ็ทไีม่เกนิ 2 ล้านบาทนีคอืต่อคนหรือต่อยอดรวมทงัหมด 
ค่าตอบแทนกรรมการและประธานฯ ทงัปีจ่ายเป็นเงินทงัหมดเท่าไร 
 

คุณพิชญ ์ โพธารามกิ   ตอบคาํถามว่าการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการรวมทงัหมดไม่เกนิ 7 ล้านบาท เป็นการจ่ายให้แก่

กรรมการทุกคณะซึงมรีายละเอยีดอยู่ในรายงานประจาํปี 2561 หน้า 64 
 

คุณคมศักด ิ วัฒนาศรีโรจน ์ กล่าวคาํตอบเสริมดงันี ในการประชุมสามัญประจาํปีทุกปี บริษัทฯ จะขออนุมตัวิงเงิน

ค่าตอบแทนกรรมการไว้ 7 ล้านบาท แต่ในความเป็นจรงิ ในปีทผ่ีานมาบริษัทฯ จ่ายไปเพียง 3,700,000 บาท ซึงปรากฏ

ในงบการเงนิหน้า 136 รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร  
 

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสยัใดๆ ประธานฯ จึงขอให้ทปีระชุมลงมต ิ
 

มติของทีประชุม 

ทีประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกาํหนดค่าตอบแทนตามตาํแหน่ง และค่าบาํเหน็จของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุด

ต่างๆ สาํหรับปี 2562 เป็นจาํนวนเงินไม่เกนิ 7,000,000 บาท ด้วยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉันทข์องผู้ถือหุ้นซึงมาประชุม 

มีรายละเอยีดการออกเสยีงลงคะแนน มติทปีระชุมเป็นดงัน ี

 

มติ 
จํานวนเสียง 

(1 หุน้ = 1 เสียง) 

รอ้ยละของจํานวนหุน้ทงัหมดของผูถ้อืหุน้ 

ทีเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

. เหน็ด้วย 2,484,782,805                       100.0000 

. ไม่เหน็ด้วย                    0      0.0000 

. งดออกเสยีง                200            0.0000 

. บัตรเสยี                    0      0.0000 

รวม 140 ราย 2,484,783,005  100.0000 

 

วาระที 8 พจิารณาเรืองอืนๆ (ถา้มี) 
เลขานุการบริษัทให้ข้อมูลต่อทปีระชุมดังนี  ในระเบียบวาระที 10 ตามมาตรา 105 วรรค 2 ของพระราชบัญญัติบริษัท

มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิมเติม พ.ศ. 2544)  กาํหนดไว้ว่า “เมือทปีระชุมพิจารณาเสรจ็ตามวรรคหนึงแล้ว    

ผู้ถอืหุ้นซึงมหุ้ีนนับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจาํนวนหุ้นทจีาํหน่ายได้ทงัหมด  จะขอให้ทปีระชุมพิจารณาเรอืงอนื

นอกจากทกีาํหนดไว้ในหนังสอืนัดประชุมอีกกไ็ด้ ” ดังนัน ถ้าผู้ถือหุ้ นท่านใดประสงค์จะให้ทปีระชุมพิจารณาเรืองอนืๆ 

นอกเหนือจากทรีะบุไว้ในหนงัสอืเชิญประชุมจะต้องมหุ้ีนนับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 1,157,009,886 หุ้น จากจาํนวนหุ้นที

จาํหน่ายแล้วและมีสทิธิออกเสยีงทังหมดเท่ากับ  3,471,029,658 หุ้น ทังนี ไม่มีผู้ถือหุ้ นเสนอเรืองอืนใดให้ทีประชุม

พิจารณา  
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ผู้ถอืหุ้นมข้ีอซักถามในรายละเอยีดของวาระนี 
 

คุณพัชรินทร์  ชาญเมธา  ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามดงัน ี

 MONO-W1 ปีทีแล้วมีผู้ ใช้สิทธิแปลงเป็นหุ้นสามัญ  ล้านหน่วย ยังเหลืออีกกว่า  ล้านหน่วย และ

กรรมการคนอนืยังมีส่วนถืออยู่ เบด็เสรจ็น่าจะกว่า ,  ล้านหน่วย ขอความเหน็ว่า คุณพิชญ์จะทาํอย่างไรกบั 

warrant ทมีีอยู่ จะปล่อยให้เป็น  หรือคดิว่าจะช่วย MONO โดยการใช้สทิธแิปลงเป็นหุ้นสามญั จะได้มเีงินเพิม

ทุนให้แก่ MONO  

 ขอให้อธบิายเกยีวกบัผลการประกอบธรุกจิ MVAS ทลีดลง 
 

 

คุณพิชญ ์ โพธารามกิ   ตอบคาํถามว่าข้อแรก ขอตอบแบบภาพรวมว่า ในช่วง -  เดือนทเีหลือต้องดูว่าราคาหุ้นจะเป็น

อย่างไร ผลประกอบการดีขึนหรือไม่ ถ้า Monomax เติบโตได้เรว็ ราคาหุ้นกอ็าจจะขยับและอาจใช้สิทธไิด้ ซึงกย็ังตอบ

แบบชัดเจนไม่ได้ 
 

เรืองทสีอง ธุรกจิ SMS แทบจะไม่เหลืออยู่แล้วเพราะการใช้อนิเทอร์เนต็ผ่านโทรศัพทม์ือถือได้เข้ามาแทนท ีเป็นวัฏจักร

ของธุรกิจ ดังนันเมือเทคโนโลยีเปลียนเราจึงต้องเปลียนตาม จึงมีรายได้จากธุรกิจอืน ๆ เพิมเติมขึนมาเพือทดแทน

นอกเหนือจากทวีีซึงทาํได้ดใีนตอนนี 

 

คุณพัชรินทร์  ชาญเมธา  ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามเพิมเตมิดงัน ีMONO มีนโยบายทจีะซอืหุ้นคนืเพือจะดงึให้ราคาไม่ลง

ไปตาํกว่านีอกีหรอืไม่ ยกตวัอย่าง JAS  JTS  คุณพิชญ์ กไ็ด้กู้เงินธนาคารมาซอืหุ้น แล้วเหตุใด MONO จึงไม่ทาํ 
 

คุณพิชญ์  โพธารามกิ   ตอบคาํถามว่า ไม่ขอแสดงความเหน็ 

 

คุณเฉลิมชัย จูมดอก ผู้ถือหุ้นรายย่อย กล่าวว่าในช่วง 4-5 ปีทผ่ีานมาธุรกจิทีวีดิจิตอลได้รับผลกระทบอย่างมากทงัจาก

เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต สือออนไลน์ เชือมันว่าคณะผู้บริหารของโมโนน่าจะมีวิสัยทัศน์ทีจะทาํให้ทุกอย่างกลับมาดี

เหมือนเดิม คิดว่าค่าโฆษณาคงได้มากขนึจากช่วงเวลาไพรม์ไทมท์ไีด้กลับมา ขอให้กาํลังใจคณะผู้บริหารให้นาํพาองค์กร

เจริญก้าวหน้าต่อไป เชือมนัว่า MONO เป็นสอืทวีีดจิิตอลทเีป็นมหาชนอย่างแท้จริง สงัเกตได้จากตามสถานทต่ีางๆ เช่น 

ร้านขายอาหาร กจ็ะเหน็เปิดช่อง MONO29 ค่อนข้างเยอะ  
 

ปิดประชุมเวลา 15.45 น. 
 
 

ลงชือ  ประธานทปีระชุม 

 ( นายพิชญ์ โพธารามกิ)  
 

 

 

 

ลงชือ  ผู้จดบนัทกึการประชุม 

  (นางสาวปิติฤดี  ศิริสมัพันธ)์  

 


