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ท่าน โดยเข้ าร่วมประชุมในวันนีครบทัง 9 ท่าน คิดเป็ นร้ อยละ 100 ของกรรมการทังหมด คณะผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบ
บัญชี และทีปรึกษากฎหมาย เข้ าร่วมประชุม พร้ อมทังแจ้ งวิธกี ารประชุมและการออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาวาระ
การประชุมต่างๆ โดยสรุปให้ ทประชุ
ี
มทราบ กล่ าวคือ เมือจะมีการออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาวาระการประชุม
ต่างๆ ประธานทีประชุมจะสอบถามทีประชุมว่า มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้ วย หรืองดออกเสียงในวาระพิจารณานันหรือไม่
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 ถ้ าไม่ มีผ้ ู ถื อหุ้ น ท่ านใดไม่ เห็น ด้ ว ย หรืองดออกเสียง ให้ ถือ ว่ าท่า นผู้ถือหุ้ น เห็น ชอบ หรือ เห็น ด้ วยตามมติ
ทีนําเสนอ
 ถ้ ามีผ้ ู ถื อ หุ้ นท่ า นใดไม่ เ ห็น ด้ ว ย หรือ งดออกเสีย งขอให้ ยกมื อขึน จะมี เจ้ า หน้ าทีของบริษั ท ฯ ไปรับ บั ต ร
ลงคะแนน ซึงทางบริษัทฯ ได้ แจกให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นตอนลงทะเบียนแล้ ว เพือนํามาทําการประมวลผลด้ วยการหัก
คะแนนเสียงทีไม่เห็นด้ วย หรือ งดออกเสียง ออกจากคะแนนเสียงทังหมดของผู้ถือหุ้น ทีเข้ าร่วมประชุมและมี
สิทธิออกเสียงในวาระนันๆ สําหรับผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. หรือแบบ ค. ทีผู้ถือหุ้นได้
ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ ในหนังสือมอบฉันทะแล้ ว เจ้ าหน้ าทีบริษัทฯ ได้ นาํ คะแนนเสียง
ทีผู้ถอื หุ้นระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะทุกวาระ ไปบันทึกข้ อมูลรอไว้ ล่วงหน้ าตอนลงทะเบียนเข้ าร่วมประชุมแล้ ว
 เมือจบการชี แจงจากกรรมการในแต่ ล ะวาระการประชุม ประธานฯ จะสอบถามผู้ถือหุ้ นและเปิ ดโอกาสให้
สอบถามข้ อมูลใดๆ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัย หรือจะสอบถามข้ อมูล สามารถใช้ ไมโครโฟนทีตังอยู่ หรือยก
มือขึน จะมีเจ้ าหน้ าทีบริษัทฯ นําไมโครโฟนไปให้ ยังทีนัง โดยให้ ผ้ ูถือหุ้นแจ้ งชือ-นามสกุล สถานะเป็ นผู้ถือหุ้น
หรือผู้รบั มอบฉันทะ และจํานวนหุ้นทีถือ
และเมือประธานได้ แ จ้ งปิ ดการรับ บัต รลงคะแนนในแต่ ล ะวาระแล้ ว ทางบริษั ท ฯ จะถื อ ว่ าบั ต รลงคะแนน
ทีส่งหลังจากนันเป็ นโมฆะ และไม่นาํ มานับคะแนนเสียง
กรณีทจะมี
ี ผลทําให้ การลงคะแนนเสียงเป็ นโมฆะ หรือเรียกว่าบัตรเสียนัน มีอกี 4 กรณี ดังนี
1. กรณีบตั รลงคะแนนมีการลงคะแนนไม่ตรงตามวาระทีมีการลงคะแนน
2. กรณีผ้ ลู งคะแนนไม่ทาํ เครืองหมายใดๆ ในช่องลงคะแนน
3. กรณีบัตรลงคะแนนทําเครืองหมายใดๆ ในช่องลงคะแนนมากกว่า 1 ช่ อง ยกเว้ นกรณีของผู้มอบฉัน ทะ
เป็ นคัสโตเดียนทีสามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระออกเป็ นเห็นด้ วย ไม่ เห็น ด้ วย หรืองดออก
เสียงมากน้ อยเพียงใด ในแต่ละความเห็นก็ได้
4. กรณีบตั รลงคะแนนชํารุด จนไม่สามารถวินิจฉัยได้ ว่าผู้ลงคะแนนมีความประสงค์จะลงคะแนนเช่นใด
นอกจากนี เพือไม่ให้ เป็ นการเสียเวลา เมือประธานแจ้ งปิ ดการรับบัตรลงคะแนนแล้ ว ประธานสามารถดําเนินการประชุม
ในเรืองถัดไปได้ ทนั ทีในระหว่างรอการนับคะแนน และเมือนับคะแนนเสร็จ ก็จะแจ้ งผลการนับคะแนนให้ ทประชุ
ี
มทราบ
โดยนางสาวรุ่งทิวา จารุรัตนาภรณ์ จะเป็ นผู้รายงานแจ้ งผลสรุปการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ
การออกเสียงลงคะแนนให้ ถือหนึงหุ้น เป็ นหนึงเสียง การออกเสียงเลือกตังกรรมการ ให้ ใช้ หลักเกณฑ์และวิธีการตาม
ข้ อบังคับของบริษัท ข้ อ 16 ซึงระบุว่า ให้ ทประชุ
ี มผู้ถือหุ้นเลือกตังกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารดังต่อไปนี
(1)
(2)
(3)

ผู้ถอื หุ้นคนหนึง มีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
ผู้ถื อ หุ้ นแต่ ล ะคนจะใช้ ค ะแนนเสีย งทีมีอ ยู่ ทังหมดตาม ข้ อ (1) เลือ กตังบุ ค คลเดีย วหรือ หลายคนเป็ น
กรรมการก็ได้ ในกรณีทีเลือกตั งบุค คลหลายคนเป็ นกรรมการ จะแบ่ งคะแนนเสียงให้ แก่ ผ้ ูใดมากน้ อ ย
เพียงใดไม่ได้
บุคคลซึงได้ รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เป็ นผู้ได้ รับเลือกตังเป็ นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการทีจะ
พึงมีหรือจะพึ งเลือกตังในครังนัน ในกรณีทบุี คคลซึงได้ รับเลือกตังในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากัน
เกินจํานวนกรรมการ ทีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตังในครังนัน ให้ ประธานทีประชุมเป็ นผู้ออกเสียงชีขาด
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โดยก่อนการประชุมนี บริษัทฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นสามารถส่งคําถามล่วงหน้ า มายังบริษัทฯ ก่อนวันประชุม ได้ ทาง
เว็บไซด์ www.mono.co.th หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ ตังแต่วันที 28 กันยายน 2561 ถึงวันที 31 ธันวาคม 2561 ปรากฎ
ว่ าไม่ มีผ้ ูถือหุ้นส่งคําถามล่วงหน้ ามายังบริษัทฯ ก่อนวันประชุม ซึงเมือวันที 30 มกราคม 2562 บริษัทฯ ได้ แจ้ งผลให้
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยและผู้ถอื หุ้นรับทราบแล้ ว
จากนันนายพิชญ์ โพธารามิก ประธานกรรมการ ซึงเป็ นประธานในทีประชุม แถลงว่ามีผ้ ถู อื หุ้นเข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเอง
จํานวน 76 ราย นับจํานวนหุ้นได้ 2,377,793,202 หุ้น และผู้รบั มอบฉันทะมาเข้ าร่วมประชุมจํานวน 49 ราย นับจํานวน
หุ้ น ได้ 105,868,000 หุ้ น รวมจํานวนผู้ถือหุ้ น เข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะมาเข้ าร่ วมประชุมทังสิน
จํานวน 125 ราย นับจํานวนหุ้นได้ 2,483,661,202 หุ้น จากจํานวนผู้ถอื หุ้นทังหมดจํานวน 9,985 ราย นับจํานวนหุ้น
ทีจําหน่ายแล้ วและมีสทิ ธิออกเสียงทังหมด 3,471,029,658 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 71.55 ของจํานวนหุ้ นทีจําหน่ายแล้ ว
และมีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของบริษัทฯ ดังนัน จํานวนหุ้ นทีเข้ าประชุมวันนี จึงครบเป็ นองค์ประชุมตามข้ อบังคับของ
บริษัทฯ ข้ อ 33 ประธานฯ จึงกล่าวเปิ ดประชุม จากนัน ประธานฯ ได้ ขอให้ ผู้ถอื หุ้นและผู้รับมอบฉันทะทีเข้ าร่วมประชุม
และมีสิทธิออกเสียงในการประชุมจํานวน 2 ท่าน ทําหน้ าทีเป็ นพยานในการนับคะแนนในการประชุมครังนี ซึงตัวแทน
ผู้ถอื หุ้นทีอาสารับหน้ าทีดังกล่าวได้ แก่ นางสาวพรเพ็ญพิสทุ ธ์ ลีประสมสอง และ นางสาวโสภาวดี ชูมี ผู้รับมอบฉันทะจาก
ผู้ถอื หุ้นรายย่อย ต่อจากนันประธานฯ จึงดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมทีกําหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุม
ดังต่อไปนี
วาระที 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจํ าปี 2561 ซึ งประชุมเมือวันที 25 เมษายน
2561

ประธานฯ แจ้ งต่อทีประชุมว่ า บริษัทฯ ได้ จัดส่งสําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2561 ซึงประชุมเมือ
วันที 26 เมษายน 2561 ให้ กบั ผู้ถือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุมในครังนีแล้ ว
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามข้ อสงสัยใดๆ ประธานฯ จึงขอให้ ทประชุ
ี มลงมติ
มติของทีประชุม
ทีประชุ ม ผู้ ถือ หุ้ นพิ จารณาแล้ วมี ม ติรับ รองรายงานการประชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อหุ้ น ประจําปี 2561 ซึ งประชุ ม เมื อวั น ที
25 เมษายน 2561 ด้ วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้น ซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มติทประชุ
ี
มเป็ น
ดังนี
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 ทังหมดของผูถ้ อื หุน้
ทีเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
100.0000
0.0000
-

สิงทีส่งมาด้ วย 1.

วาระที 2

รับทราบรายงานประจํ าปี ของคณะกรรมการบริษทั เกียวกับผลการดําเนินงานของบริษทั ฯ ในรอบปี 2561

ประธานฯ แจ้ งว่ า รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 ปรากฎอยู่ในรายงานประจําปี 2561 ตามสิงที
ส่งมาด้ วย 2 และสิงทีส่งมาด้ วย 3 ทีได้ จัดส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุมเรียบร้ อยแล้ ว โดยทีคณะกรรมการได้
พิจารณาผลการดําเนินงานดังกล่าวแล้ ว เห็นว่าถูกต้ องและเพียงพอ จึงขอนําเสนอต่อทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพือรับทราบ
ประธานฯ ได้ ม อบหมายให้ นายซัง โด ลี ประธานเจ้ าหน้ าทีบริหาร รายงานถึงนโยบายการกํากับดูแลกิจการทีดี และ
นโยบายการต่อต้ านการทุจริตคอร์รปั ชัน ของบริษัทฯ ปี ทีผ่านมา ดังนี
บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทโมโน ให้ ความสําคัญอย่างยิง ในการดําเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและยึดมันในความรับผิดชอบต่อ
ผู้มีส่วนได้ เสียทุกฝ่ ายมาโดยตลอด ภายใต้ หลักการกํากับดูแลกิจการทีดี อันเห็นได้ จากผลการประเมินการกํากับดูแล
กิจการทีดีประจําปี 2561 ทีจัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยบริษัทฯ อยู่ในระดับ “ดีเลิศ” เป็ นปี ที 4
และนอกจากนัน ในฐานะทีบริษัทฯ ได้ รับประกาศนียบัตรรับรองฐานะสมาชิกในโครงการ “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชน
ไทยในการต่อต้ านทุจริต” ตังแต่ปี 2559 ซึงบริษัทฯ ยึดมันนโยบายการดําเนินงานด้ วยความโปร่งใส ต่อต้ านการกระทํา
อันเป็ นการทุ จริต คอร์รัป ชันในทุกรูป แบบ ดังปรากฎตามข้ อมูลทีได้ เปิ ดเผยในรายงานประจําปี 2561 และเมือวันที
4 มีนาคม 2562 บริษัทฯ ได้ ขยายแนวร่ วมโครงการแนวร่ วมต่ อต้ านการทุจริต และคอร์รับชั นไปยั งหุ้ นส่วนทางธุรกิ จ
ทีปรึกษาและคู่ค้า ทีจะไม่มีส่วนเกียวข้ องกับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ สนับสนุ นให้ ดาํ เนินนโยบายและแนวปฏิบัติใน
ทิศทางเดียวกันกับบริษัทฯ เรืองการไม่เรียก รับ และจ่ายสินบน ส่งเสริมการทําธุรกิจอย่างตรงไป ตรงมา แข่งขันในธุรกิจ
อย่างเป็ นธรรมด้ วยความสามารถ ซึงจะช่วยเพิมความน่าเชือถือและสร้ างความมันใจให้ กบั นักลงทุนได้ ในระยะยาว
ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ นายคมศักดิ วัฒนาศรีโรจน์ ประธานเจ้ าหน้ าทีการเงินและบัญชี รายงานฐานะการเงินและ
ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 ให้ ผ้ ถู อื หุ้นรับทราบดังนี
1. สินทรัพย์รวมทังสิน 5,765 ล้ านบาท โดยมีสนิ ทรัพย์หมุนเวียน 740 ล้ านบาท ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ กับ
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน 3,305 ล้ านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน 1,720 ล้ านบาท ซึงเมือเปรียบเทียบกับปี
2560 สินทรัพ ย์รวมเพิ มขึน 28 ล้ านบาท หรือ เพิ มขึน 0.5% โดยมีอาคาร ตลอดจนสิน ทรัพ ย์ไม่ มีตัวตน
เพิมขึน 286 ล้ านบาท และเงินสด ลูกหนี และเงินลงทุนลดลง 131 ล้ านบาท
2. หนีสินรวมทังสิน 3,124 ล้ านบาท โดยมีหนีสินหมุนเวียน 868 ล้ านบาท และไม่หมุนเวียน 2,256 ล้ านบาท ซึง
เมือเปรียบเทียบกับปี 2560 หนีสินรวมเพิมขึน 127 ล้ านบาท หรือ เพิมขึน 4% เนืองจากเจ้ าหนีการค้ า และ
เจ้ าหนีอืน เพิมขึน 105 ล้ านบาท และเงินกู้ยืมจากธนาคารทีเพิมขึน 23 ล้ านบาท
3. ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,641 ล้ านบาท ซึงเมือเปรียบเทียบกับปี 2560 ส่วนของผู้ถือหุ้ นลดลง 98 ล้ านบาท หรือ
ลดลง 4% โดยในระหว่างปี 2561 มีการเพิมทุน 200 ล้ านบาท ในขณะทีมีผลขาดทุนสุทธิ จํานวน 193 ล้ าน
บาท และมีการจ่ายปันผล 104 ล้ านบาท
4. รายได้ รวมของปี 2561 เป็ นเงิน 2,508 ลบ. ลดลง 68 ลบ. หรือลดลง 3% ซึงรายได้ หลักทีลดลงมาจาก รายได้
ให้ บริการโทรศัพท์เคลือนที ลดลง 425 ล้ านบาท โดยทีรายได้ ค่าโฆษณาทีวีเพิมขึนไม่ทนั กัน
5. กําไรจากการดําเนินงานก่อนรายจ่ายทางการเงิน ภาษีเงินได้ นิติบุคคล ค่าเสือมราคา และค่าตัดจําหน่ าย หรือที
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 ซึงขาดทุนเพิมขึน 251 ล้ านบาท สาเหตุหลักทีทําให้ ผลขาดทุนเพิมขึนจากปี ก่อน
เนืองจากในปี 2561 บริษัทมีรายได้ ให้ บริการโทรศัพท์เคลือนที ลดลง
เหตุการณ์สาํ คัญในปี 2561 สรุปได้ ดังนี
เดือน เมษายน
เว็บไซต์ MThai.com ได้ รับรางวัล เว็บไซต์ยอดเยียม จากงานพิธมี อบรางวัล เพรส อวอร์ด ประจําปี 2561(Press
Awards 2018) หรือรางวัล เณศไอยรา โดยชมรมสมาพันธ์สอสารมวลชนแห่
ื
งประเทศไทย
เดือน มิถุนายน
บริษัท โมโน ทราเวล จํากัดเริมธุรกิจโฮมช็อปปิ ง โดยร่วมมือกับสถานีโทรทัศน์ช่อง MONO29 ออกอากาศรายการ
“29Shopping” โดยมีสนิ ค้ าคุณภาพหลากหลายชนิด เพือให้ ธรุ กิจคอมเมิรซ์ เพิมรายได้ ให้ แก่ธรุ กิจกลุ่มบริษัท
เดือน สิงหาคม
รีแบรนด์ดงิ Monomax ซึงเป็ นธุรกิจภาพยนต์ออนไลน์ในกลุ่มโมโน เพือสร้ างการจดจําแบรนด์ได้ ง่ายขึน รวมถึงการ
เพิมคอนเทนต์ ให้ มคี วามแข็งแกร่ง หลากหลายมากขึน และรองรับความต้ องการของลูกค้ า ได้ ครบถ้ วน
เดือน กันยายน
โมโน กรุ๊ปได้ เปิ ดตัว Application TUTOR ME เป็ นบริการเรียนรู้ทางออน์ไลน์ได้ ทุกทีในระดับคุณภาพ ครอบคลุม
ทุกทักษะความรู้ โดยใช้ งานได้ ทุกอุปกรณ์ เช่ น คอมพิวเตอร์ และสมาร์ทโฟน และสามารถรองรับการใช้ งานทุ ก
อุปกรณ์ รวมถึงสมาร์ทดีไวท์ และยังรองรับทังระบบปฏิบตั กิ าร iOS และ Android
คุณพัชรินทร์ ชาญเมธา ผู้ถอื หุ้นรายย่อย สอบถาม ดังนี
 ในปี ทีแล้ วมีการเพิมทุน 200 ล้ านบาท เป็ นการเพิมทุนในส่วนไหน และในปี ทีแล้ วช่วงสองไตรมาสหลัง บริษัทฯ
ขาดทุนกว่า 200 ล้ านบาท เพราะเหตุใด
การพัฒนาแอพพลิเคชันต่าง ๆ รวมทังการเพิมคอนเทนต์จะทําให้ โมโนมีรายได้ เพิมขึนอย่างไร
คุณ คมศักดิ วัฒ นาศรีโรจน์ ตอบคําถามว่าการเพิมทุน 200 ล้ านบาท เป็ นกรณีผ้ ูถือใบสําคัญ แสดงสิทธิใช้ สิทธิแปลง
ใบสําคัญแสดงสิทธิเป็ นหุ้นสามัญจํานวน 80 ล้ านหน่วย ซึงไม่ได้ เป็ นการเพิมทุนใหม่ ส่วนปี ทีแล้ วขาดทุนเนืองจากรายได้
จากบริการเสริมทางโทรศัพท์เคลือนทีลดลง 425 ล้ านบาท ขณะทีรายได้ ของทีวียังทรงตัวและเพิมขึนอย่างต่อเนือง

ทังนี ประธานฯ ยังได้ มอบหมายให้ คุณ นวมิน ทร์ ประสพเนตร ประธานเจ้ าหน้ าทีการตลาด ชี แจงต่ อทีประชุ มถึงผล
ประกอบการและแนวโน้ มของกลุ่มธุรกิจ ดังนี
ขอชีแจงเหตุการณ์สาํ คัญทีเกิดขึนในปี 2018 ในด้ านผลการดําเนินงานและด้ านการเงิน ซึงเป็ นข้ อมูลเพิมเติมจากรายงาน
ของคุณคมศักดิ โดยเริมจากปี 2018 มีเหตุการณ์สาํ คัญ ดังนี
MONO29 ได้ รับการจัดอันดับ (ranking) เพิมขึนจากอันดับ 4 มาเป็ นอันดับ 3 ทําให้ เรทติง (rating) โตขึนร้ อยละ
ทําให้ มีการปรับราคาขึนในช่ วงของ prime time โดยปรับขึนร้ อยละ 50 อีกประเด็นทีสําคัญ คือภาพยนตร์ทเคยฉายแล้
ี
ว
และนําเอามาฉายซํา เรทติงของหนังทีนํามาฉายใหม่กไ็ ม่ตก แต่กลับเพิมขึน เช่น Fast and Furious 7 ฉายเมือปี 2017
เรทติง 3.6 นํากลับมาฉายในปี 2018 ได้ เรทติงถึง 4.2, G.I. Joe ฉายครังแรกได้ เรทติง 3.5 นํากลับมาฉายอีกครังได้ เรท
ติง 3.755 ส่วน Fast and Furious 6 ฉายเมือปี 2017 ได้ เรทติง 3.2 นํากลับมาฉายอีกครังในปี 2018 ได้ เรทติง 3.6 ซึง
หมายความว่าภาพยนตร์เหล่านียังคงทํารายได้ อยู่และส่งผลให้ เรทติงเพิมขึน
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ในส่วนของ MThai ได้ รับรางวัล Press Award จากการรายงานเหตุการณ์ถาหลวง
ํ
ที MThai เกาะติดสถานการณ์อย่าง
ใกล้ ชิดจนได้ รับรางวัลจากหน่วยงานราชการและวงการสือด้ วยกันเอง
ในไตรมาส 3 ปี ทีแล้ ว มีการเปิ ดตัว Monomax เป็ นบริการ video online streaming คล้ ายกับ Netflix เก็บค่าบริการราย
เดือน เดือนละ 250 บาท ซึงบริษัทฯ พยายามผลักดันธุรกิจ Monomax ให้ เป็ นตัวเพิ มรายได้ อีกช่ องทาง ซึงจะทําให้
รายได้ ของกลุ่มเพิมขึน นอกจากนีบริษัทฯ มีการเพิมคอนเทนต์จาก 1 หมืนชัวโมง เป็ น 2 หมืนชัวโมง โดยเพิมซีรีสจ์ าก
ฮอลลี วู ด ฮ่ อ งกง จี น ไต้ หวั น การ์ ตู น หนั ง รางวั ล มาอยู่ ใ น Monomax และอีก ปั จ จั ย ที ทํา ให้ Monomax ประสบ
ความสํา เร็จ คือ การทํา การตลาด (campaign) ร่ ว มกับ ช่ อ ง MONO29 เช่ น ภาพยนตร์ซี รี ส์ทีออกอากาศทางช่ อ ง
MONO29 ก็จะออกอากาศทาง Monomax ด้ วย แผนการตลาดนีประสบความสําเร็จมาก ทําให้ ผ้ ูชมสามารถเข้ าถึงคอน
เทนต์ได้ ทุกช่องทาง ซึงคงพัฒนาไปได้ อย่างต่อเนือง
ส่วนเวลาออกอากาศ (airtime) ยังเหลืออยู่ ฝ่ ายบริหารเห็นว่าน่าจะทําประโยชน์ได้ มากขึน จึงได้ เกิดรายการ29Shopping
เป็ นการขายสินค้ าบนช่องทีวี โดยช่วงเวลาทีผ่านมาอยู่ในขันตอนของการเรียนรู้ โดย 29Shopping เริมทําการตลาดไปเมือ
ไตรมาสที ซึงในช่วงแรกมีสนิ ค้ าอยู่เพียง 60 SKU (Stock Keeping Unit) ในปี 2019 ตังเป้ าว่าจะมีสนิ ค้ าเพิมขึนเป็ น
150 SKU ซึงรายได้ เพิมขึนจากไตรมาสที 3 เริมต้ นที 7 ล้ านบาท ไตรมาสที 4 ได้ 12 ล้ านบาท และในไตรมาสที 1 ของ
ปี 2019 ได้ 23 ล้ านบาท เติบโตขึนประมาณร้ อยละ 92 ซึงหวังว่า 29Shopping จะเป็ นธุรกิจน้ องใหม่ทจะมาเสริ
ี
มรายได้
ให้ กบั กลุ่ม MONO
ในด้ านประเด็นสําคัญทางการเงิน (financial highlight) รายได้ โดยรวมลดลง แต่ลดลงเพียงร้ อยละ 3 แต่รายได้ โฆษณา
โตขึนตลอดตังแต่ 2015-2018 จากปี 2017-2018 โตขึนร้ อยละ 15 แต่น่าเสียดายทีธุรกิจบริการข้ อมูลข่ าวสารทาง
โทรศั พ ท์ เคลื อนที (MVAS) อยู่ ใ นช่ ว งขาลงซึ งเราพยายามประคับ ประคองมาโดยตลอด ปี ทีแล้ ว รายได้ ลดลงมาก
พอสมควร จาก 722 ล้ านบาท เหลือ 295 ล้ านบาท ส่งผลให้ ภาพรวมปี ทีแล้ วขาดทุน ซึงรายได้ รวมลดลงเพียงร้ อยละ
2.6
ด้ านต้ นทุน ต้ นทุนหลักคือต้ นทุนด้ านคอนเทนต์ซึงเพิมขึนจากปี ทีแล้ วร้ อยละ 18 เนืองจากต้ องลงทุนซือลิขสิทธิซีรีสแ์ ละ
ภาพยนตร์ต่าง ๆ เข้ ามาเสริมใน Monomax แต่โดยรวมแล้ วต้ นทุนเพิมขึนเล็กน้ อยเพียงร้ อยละ 3 ซึงทีมบริหารก็พยายาม
จัดการต้ นทุนอย่างมีประสิทธิภาพมากทีสุด
ด้ า น OPEX (Operating Expenditure - ค่ าใช้ จ่ ายในการดําเนิ น งาน) ภาพรวมโตขึนร้ อ ยละ 10 จากการลงทุ น ด้ า น
การตลาดทีมากขึน เนืองจากนําภาพยนตร์มาฉายในโรงภาพยนตร์มากขึน ซึงส่วนนีเติบโตตามรายได้
ค่าใช้ จ่ายเงินเดือนเพิมขึนร้ อยละ 8 ซึงเป็ นเรืองปกติ โดยรวมทังต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายทางทีมบริหารพยายามจะควบคุมให้
เพิมขึนให้ น้อยทีสุดและมีประสิทธิภาพสูงสุด
ภาพรวมของกลุ่มบริษัทโมโน ขาดทุนที 193 ล้ านบาท สืบเนืองจากธุรกิจ MVAS ทีลดลง ซึงเราพยายามเสริมรายได้ อนื
เข้ ามาทดแทน รายได้ อกี ส่วนทีเติบโตขึนคือการจัดกิจกรรม (events) และการหาผู้สนับสนุน (sponsorships) โดยปี ทีผ่าน
มาบริษัทฯ รุกหนักด้ านการจัดอีเวนท์มากขึน ซึงในการจัดกิจกรรม บริษัทฯ จะมีรายได้ จากการขายโฆษณาและการขาย
sponsorship เป็ นหลัก ซึงในปี ทีผ่านมาบริษัทฯ มีงานอีเวนท์หลัก ๆ 4 งานด้ วยกัน คือ MThai Top Talk-About ซึงจัด
ทุกปี มีการจัดงาน New Year Countdown ทีพัทยาเมือต้ นปี ทีผ่านมาร่วมกับเมืองพัทยา ซึงปี หน้ าทางพัทยาก็อยากให้ เรา
ไปจัด อีก คิด ว่ าคงมีจัดทุ กปี หลัง จากนี งาน Songkran Festival ล่ าสุด ทีผ่านมาจัดร่ วมกับเมืองขอนแก่น ปิ ดถนนข้ าว
เหนี ยวทํา คลืนมนุ ษย์ บัน ทึกลง Guinness Book (Thailand Human Wave) ซึงเป็ นทีสนใจของเมือ งขอนแก่น และได้
ผู้ ส นั บ สนุ น มากมาย และอี ก รายการคื อ บาสเก็ต บอลที MONO ให้ การสนั บ สนุ น มาตังแต่ แ รก โดยภาพรวมของ
sponsorship มีการเติบ โตขึนทุ กปี ตังแต่ 2016-2018 ซึงปี ทีแล้ ว ได้ รายได้ จ าก sponsorship มากกว่ าทุกปี เนื องจาก
MThai ได้ รางวัลสือออนไลน์ดีเด่น ทําให้ มีคนสนับสนุนกิจกรรมของ MThai มากขึน ในปี 2019 บริษัทฯ ตังเป้ ารายได้
เพิมจาก 81 ล้ านบาท เป็ น 150 ล้ านบาท ซึงในไตรมาส 1 ของปี 2019 อยู่ในเกณฑ์ทน่ี าจะทําได้
สําหรับทิศทางของ Monomax ณ ปั จจุบัน มองว่าบริษัท ฯ เป็ นผู้ให้ บริการวิดีโอออนไลน์ (video on demand streaming
service) เบอร์ 1 ของเมืองไทย และมีการทําข้ อตกลงร่วมกัน (synergy) ระหว่างช่อง MONO29 กับ Monomax บริษัทฯ
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เห็นว่ าธุรกิจนียังเติบโตได้ อีกมาก อย่างทีทราบดีว่ามีการเปลียนพฤติกรรมของผู้บริโภคจากทีวีเป็ น video on demand
มากขึ น อิ น เทอร์เ น็ต เข้ า มามี บ ทบาทในชี วิ ต มากขึ น ทางทีม บริห ารได้ เ ตรี ย มรับ มื อ กับ การแตกแขนงทางธุ ร กิ จ
(disruption) นีแล้ วเช่ นกัน บริษัทฯ มึความเข้ าใจตลาดทีผู้บริโภคเป็ นคนไทยว่ าคนไทยต้ องการดูอะไร เราทํา subtitle
หรือพากย์ไทยในภาพยนตร์และซีรีส์ทุกเรืองทีฉายบน Monamax ซึงทีอืนไม่มีหรือมีน้ อย บริษัท ฯ มีสัมพั นธภาพทีดี
กับซัพพลายเออร์ต่างประเทศ เนืองจากช่อง MONO29 ทําการค้ าขายกับต่างประเทศมาตลอด ดังนันเรืองความสัมพันธ์
การซือหนังหรือซีรีส์ต่าง ๆ ไม่ ใช่ปัญหา ซึงถือเป็ นจุดทีบริษัทฯ ได้ เปรียบคนอืน ๆ ในเรืองการผสมผสาน (leverage)
ระหว่างช่ อง MONO29 กับ Monomax ทีมีการทําการตลาดร่วมกัน ช่อง MONO29 ฉาย Monomax ก็ฉายด้ วย โดยออก
โฆษณาประชาสัมพั นธ์พ ร้ อม ๆ กัน ซึงทําให้ การโฆษณามีประสิทธิภาพมากขึน เราคาดหวังว่ าปี นี Monomax จะโตขึน
อย่ างมาก เห็นได้ จากเดือนกันยายนปี 2018 มีลูกค้ า 171 ราย สินไตรมาสที 4 ปี 2018 ฐานลูกค้ าทีจ่ ายเงินจริงอยู่ที
4,400 ราย และล่าสุดสินไตรมาส 1 ปี นี ยอดผู้สมัครเพิมขึนเป็ น 11,000 ราย เนืองจากบริษัทฯ ซือคอนเทนต์มากขึน
และทําการตลาดมากขึน ปี นีบริษัทฯคาดหวังว่าตัวเลขนีจะโต 2 เท่าในทุก ๆ ไตรมาส เป้ าหมายทีบริษัทฯ คาดการณ์ไว้
คือไตรมาส 1 มีผ้ สู มัครเพิมขึนเป็ น 10,000 ราย ไตรมาส 2 เพิมขึนเป็ น 30,000 ราย ไตรมาส 3 เพิมขึนเป็ น 60,000
ราย และไตรมาส เพิมขึนเป็ น 120,000 ราย
สําหรับ ช่ อง MONO29 มี เ รทติ งโตขึนร้ อ ยละ 20 มี ก ารเพิ มค่ า โฆษณาในช่ ว ง prime time ร้ อ ยละ 50 โดยบริษั ท ฯ
พยายามทําแพ็คเก็จโฆษณา (package) ให้ หลากหลายขึน รวมถึงทําการตลาดร่ วมกับธุรกิจอืน ๆ โดยจะพยายามย่ น
ระยะเวลาในการฉายภาพยนตร์และซีรีส์ให้ เร็วขึนหลังจากออกโรงภาพยนตร์ ซึงปั จจุ บัน อยู่ทประมาณ
ี
16-18 เดือน
นับเป็ นจุ ดแข็งในการทําให้ เรทติงเพิมขึน ในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ค่าโฆษณาไม่ค่อยขยับขึนเท่าไรเนืองจากยัง
ไม่ได้ ใช้ ราคาใหม่ ซึงการปรับราคาใหม่เริมในเดือนมีนาคมทีผ่านมานี จะเห็นได้ ว่าตัวเลขค่าโฆษณาเพิมขึนจาก 220 ล้ าน
บาท เป็ น 235 ล้ านบาท โดยการใช้ utilization ของโฆษณาเท่าเดิมแต่ได้ รายได้ มากขึน เพราะปรับค่าโฆษณามากขึน
เดือนเมษายนเริมเห็นความเปลียนแปลงของตัวเลขโฆษณา ซึงยังเป็ นการคาดการณ์อยู่ แต่กใ็ กล้ เคียงตัวเลขจริงที
ล้ านบาท โตขึนจากปี ทีแล้ วที 168 ล้ านบาท ส่วนเดือนพฤษภาคมคาดว่าจะเพิมขึนเป็ น 195 ล้ านบาท ซึงค่อนข้ างมันใจ
ว่ าเป็ นไปได้ บริษัท ฯมั นใจว่ าค่ าโฆษณาโตจากปี ทีแล้ วแน่ นอน อย่ างตําประมาณร้ อยละ 20 ในด้ านเรทติง บริษั ท มี
ภาพยนตร์และซีรีส์ใหม่ ๆ เข้ ามาอย่างต่อเนือง โดยบริษัทฯ ได้ ฉายวิดีทศั น์ตัวอย่างภาพยนต์และซีรีสใ์ หม่ให้ ผ้ ถู ือหุ้นชม
ซึงบริษัทฯ เชือว่าภาพยนตร์และซีรีสใ์ หม่นจะช่
ี วยผลักดันเรทติงให้ ขยับเพิมขึนไปอีก
สรุปโดยรวมในปี
รายได้ คดิ ว่าน่าจะเติบโตร้ อยละ 15-25 EBITDA margin อยู่ทร้ี อยละ 50-60 ซึงพยายามคงไว้
เท่ากับปี ทีแล้ ว ค่าเสือมราคากับค่าตัดจําหน่าย (depreciation and amortization) อยู่ที 1,000-1,200 ล้ านบาท
คุณพัชรินทร์ ชาญเมธา ผู้ถอื หุ้นรายย่อย สอบถาม ดังนี
 เหตุใดเดือนมีนาคมจึงมีอตั ราค่าโฆษณาทางทีวีสงู ทีสุด
คุณนวมินทร์ ประสพเนตร ตอบคําถามว่าอัตราค่าโฆษณาในตลาดจะสูงทีสุดในเดือนมีนาคมของทุกปี เป็ นแบบนีทุก
ช่อง ซึงอาจเป็ นเพราะมีกจิ กรรมในช่วง Motor Show ทําให้ ค่ายรถต่าง ๆ ลงโฆษณามากขึน
คุณวิไลลักษณ์ ประฏิภาณวัตร ผู้ถอื หุ้นรายย่อย สอบถาม ดังนี
 Monomax จะทําเหมือน Netflix ได้ หรือไม่ ในเรือง 1 account ดูได้ 4 เครืองพร้ อมกัน
 การลดค่าสัมปทานไม่ต้องจ่าย 2 งวดสุดท้ ายจะทําให้ บริษัทฯ กลับมามีกาํ ไรในปี นีหรือไม่ และน่าจะมีกาํ ไร
เพิมขึนเท่าไร
 เสนอแนะให้ ศึกษาคอนเทนต์ของ Monomax เทียบกับ Netflix ในเรืองจุดเด่นจุดด้ อย เพือให้ มีจาํ นวนสมาชิก
เพิมขึน
 ต้ องการทราบรายได้ และแนวโน้ มของธุรกิจ Home Shopping และธุรกิจเพลง

-15-

สิงทีส่งมาด้ วย 1.

คุณพิ ชญ์ โพธารามิก ตอบคําถามดังนี ธุรกิจ Monomax มีแนวโน้ มดีขนมาก
ึ
และมีคอนเทนต์หลากหลาย Netflix และ
Monomax มี original content ทีแตกต่างกัน MONO29 มีคอนเทนต์ทเราทํ
ี าเอง เช่ น รสรินล่าแวมไพร์ นเรศวร นางฟ้ า
ล่าผี และอืน ๆ ซึงเราใช้ โปรโมทและได้ ผลดี ค่อนข้ างเป็ น local content ทีสามารถนําไปขายแถบอาเซียนได้ ด้วย ซึงเป็ น
ขันตอนทีจะขยายต่อไป
เราไม่สามารถนํา Monomax มาเทียบกับ Netflix ได้ ในมุมของการเป็ นแบรนด์ระดับโลก แต่ความน่าสนใจของธุรกิจนีอยู่
ตรงทีสามารถเทียบได้ กบั ศูนย์เช่าวิดีโอซึงมีมากในสมัยก่อน แต่ตอนนีไม่มีแล้ ว คนเปลียนมาดูทางออนไลน์แทน ตอนนี
คนเริมจ่ า ยเงิ น 250 บาทตามทีเราได้ ป รับ เพิ มขึ น เมื อช่ ว งปลายปี ซึ งนั บ ว่ าถู ก และดู ไ ด้ 4-5 อุ ป กรณ์ ล่ า สุด เรา
ออกอากาศเรืองรสรินล่าแวมไพร์ฉายพร้ อมกันกับ Monomax ลูกค้ าทีอยากดูฟรีกด็ ูทช่ี อง MONO29 ส่วนคอซีรีสท์ อยาก
ี
ดูตังแต่ ต้น จนจบก็สมัครที Monomax ดูไ ด้ เลย มีค นสมัค รเข้ ามาค่ อนข้ างเยอะ ซึงคิด ว่ าเป็ นกลยุท ธ์ทีน่ าสนใจ ยอด
ผู้สมัครทีคาดการณ์ไว้ 120,000 ราย ภายในสินปี น่าจะเป็ นไปได้ ซึงถ้ าเป็ นเช่นนันรายได้ จะกลับขึนมาเกือบ 300 ล้ าน
บาทต่อปี จากธุรกิจนี ถ้ ารวมกับธุรกิจการจัดงานต่าง ๆ ซึงปี นีน่าจะได้ 150-160 ล้ านบาท รายได้ รวมก็จะได้ ประมาณ
400-500 ล้ านบาท ซึงจะมาทดแทนรายได้ จาก MVAS ทีหายไป
ธุรกิจ SMS ตอนนีเลิกใช้ ไปแล้ ว เราจึงไม่ได้ คาดหวัง และมองหาธุรกิจใหม่มาเสริม ส่วนโฆษณาทางทีวีนันไปได้ ดี ซึง
จริงๆ แล้ วมีช่วงทีทํารายได้ มาก 2 ช่วง อีกครังคือช่วงเดือนพฤศจิกายน โดยเฉพาะช่ วงทีมีงาน Motor Show หรือ Motor
Expo ค่ายรถจะทุ่มเงินเยอะเพือโฆษณาเพิมยอดขาย จึงเป็ นผลพลอยได้ ทเกิ
ี ดขึนทุกปี (seasonal effect)
สํา หรับ เหตุ ทีราคาหุ้ น ตกเป็ นเพราะอุต สาหกรรมดิจิตอลทีวีโดยรวม ซึงอยู่ในช่ ว งขาลง เพราะมีช่องเยอะมาก ทําให้
โฆษณาถูกแบ่งไปตามช่องต่าง ๆ ช่องอันดับ 1-2 ทุกช่องมีปัญหาหมด สิงทีน่าสนใจคือราคาในช่วง Prime Time ของเรา
อยู่ทประมาณ
ี
150,000 บาทต่อนาที ส่วนช่อง 3 และ 7 เข้ าใจว่าอยู่ทกว่
ี า 300,000 บาท ซึงตอนนีก็ไม่สามารถใช้ ราคา
นีได้ แล้ ว แต่เป็ นซือ 1 แถม 1 ราคาลดลงมาใกล้ เคียงกับเรา ซึงถือว่าดีเพราะราคามาอยู่ในจุดทีพอเหมาะแล้ ว สิงทีดีมาก
ขึนไปอีกคือการที กสทช. ประกาศมาตรการให้ คืนช่ องได้ และช่วยลดภาระด้ านค่าใบอนุ ญาตต่าง ๆ เข้ าใจว่ าจะมีกาํ ไร
พิเศษในช่วงไตรมาสที 2 หรือ 3 เป็ นผลดีกบั ทางบริษัทฯ แน่นอน ในด้ านกระแสเงินสดก็ไม่ต้องจ่ ายอีกเกือบ 1,000
ล้ านบาท ทีสําคัญเท่าทีทราบน่ าจะมี 5 ช่องเป็ นอย่างน้ อยทีหายไป ก็จะมีโอกาสขายโฆษณาได้ มากขึน ธุรกิจทีวีโดยรวม
น่าจะดีขึน ไม่ต้องแข่งขันกันมากเกินไป ส่วนของเรานันไม่ได้ มองแค่ทวี ีเพียงอย่างเดียว เราพยายามผลักดัน Monomax
ด้ วย (linear on demand) ดังนันในอนาคตไม่ ว่าคนจะดูทีวีเหมือนเดิม หรือดูออนไลน์ เราก็มีธุรกิจรองรับทังสองด้ าน
รายได้ ทจะเติ
ี บโตในอนาคตจึงเป็ นรายได้ ทจะโตอย่
ี
างมันคง จะโตมากน้ อยก็อยากให้ ติดตามต่อไปว่า Monomax จะทําได้
ดีแค่ไหน ถ้ าทําได้ ดีมากก็อาจจะกลายเป็ น snowball effect ได้ เพราะถ้ าธุรกิจเริมโตขึนเรือยๆ ก็จะทําให้ ห้ ุนของบริษัทฯ
ดีขนึ ซึงเราคํานึงถึงเรืองนี เราได้ ทาํ อะไรหลายอย่างตังแต่ช่วงปลายปี ทีผ่านมาและปี นีน่าจะส่งผลในหลายๆ เรือง
คุณพัชรินทร์ ชาญเมธา ผู้ถอื หุ้นรายย่อย สอบถาม ดังนี
 ตังเป้ าการเติบโตของธุรกิจ event ไว้ เท่าไร การแข่งขันมีมากน้ อยแค่ไหน เพราะตอนนีเห็นใครๆ ก็ทาํ กัน
คุณพิชญ์ โพธารามิก ตอบคําถามดังนี บริษัทฯ ตังเป้ าว่าจะโตเกือบ 100% โดยมีตัวอย่างจากเมือปลายปี ทีแล้ วบริษัทฯ
จัดงานเคาท์ดาวน์ทีเลือกจัดทีพัทยาเพราะเป็ นทีทีคนไปเทียวและหาสปอนเซอร์ได้ ง่าย ในช่วง 3 วันคนมาร่ วมงานเป็ น
แสนคน นับว่ าประสบผลสําเร็จมาก เรียกว่าเป็ นงานเคาท์ดาวน์ทใหญ่
ี ทสุี ดในประเทศ ปี หน้ ามี requirement จากพัทยา
มาว่าขอให้ จัด 7 วัน จากเดิมทีจัด 3 วัน ซึงเรามีศิลปิ นในค่าย Mono Music และมีพันธมิตรนักร้ องมากมาย รายได้ นีจะ
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มาจากงานใหญ่ ๆ ทีขายได้ ง่าย เรามีช่องทางในการโปรโมทอยู่แล้ ว สปอนเซอร์จะชอบงานใหญ่ ๆ ในต่างจังหวัดเพราะ
เขาได้ ลงพืนทีด้ วย มีการทํากิจกรรมร่ วมกัน เราจึงคิดว่าคู่แข่งไม่สามารถเข้ ามาได้ ปี นีเราทําได้ ดปี ี หน้ าเขาก็อยากร่วมงาน
กับเราต่อ ซึงก็คงเป็ นแบบนีต่อไปเรือย ๆ
ส่วนการจัดงานคอนเสิร์ตทีสตูดิโอก็เติบโตอย่ างต่อเนือง สปอนเซอร์ทีมี ได้ แก่ ธนาคารออมสิน บมจ.ทิพยประกันภัย
และเริมมีลกู ค้ าใหม่ ๆ เข้ ามา คอนเสิร์ตทีไม่ใหญ่มาก ขนาด 300-400 ทีนัง ก็จะจัดเป็ นแบบสิทธิพิเศษสําหรับลูกค้ า ซึง
บริษัทฯ สามารถใช้ ศิลปิ นจากต่างค่ายได้ ด้วย คาดว่าธุรกิจส่วนนีน่าจะเติบโต
ไม่มีผ้ ู ถือหุ้ นถามข้ อสงสัยใดๆ เพิ มเติมอีกประธานฯ แจ้ งให้ ทีประชุ มทราบว่ า การรายงานผลการดําเนิน งานเป็ นการ
รายงานเพือทราบ ไม่มกี ารลงมติ
ทีประชุมรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 ตามทีรายงาน
วาระที 3

พิจารณาอนุ มตั ิงบการเงิน และรายงานผูส้ อบบัญชีประจํ าปี สินสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2561

ประธานฯ เสนอให้ ทีประชุ ม พิ จารณาอนุ มัติง บการเงิน ของบริษัทฯ และรายงานผู้สอบบัญ ชี ประจําปี สินสุด ณ วัน ที
31 ธันวาคม 2561 ได้ ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เรียบร้ อยแล้ ว ซึงงบการเงินดังกล่าวได้
ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และอนุมตั โิ ดยคณะกรรมการบริษัทแล้ ว มีรายละเอียดปรากฎในงบการเงิน
และรายงานผู้สอบบัญชี ประจําปี สินสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 ตามสิงทีส่งมาด้ วย 2 ของหนังสือเชิญประชุม
และประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ทประชุ
ี มได้ ซักถามในรายละเอียดของวาระนี
คุณพัชรินทร์ ชาญเมธา ผู้ถอื หุ้นรายย่อย สอบถาม ดังนี
 จากรายงานประจําปี หน้ า
กําไรจากการปรับเปลียนเงือนไขการชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทีเป็ นรายได้
75 ล้ านบาทปี 2561 หมายความว่าอย่างไร
 กําไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้ จ่ายทางการเงินและรายได้ (ค่าใช้ จ่าย) ทีติดลบ 50 ล้ านบาท หมายถึงขาดทุนใช่
หรือไม่
 จากรายงานประจําปี หน้ า 137 อัตราส่วนเงินสดต่อการทํากําไรกว่า 700 ล้ านบาท หมายความว่าอย่างไร
คุณคมศักดิ วัฒนาศรีโรจน์ ตอบคําถามว่ากําไรจากการปรับเปลียนเงือนไขการชําระ 75 ล้ านบาท มาจากประกาศการ
เลือนจ่ายชําระในปี 2561 จึงมีการปรับตัวเลขทางบัญชี ซึงเป็ นผลดีกบั บริษัท ส่งผลให้ มีกาํ ไรจึงได้ แสดงไว้ ในส่วนของ
กําไร
คุณพิชญ์ โพธารามิก ตอบคําถามเสริมว่าเมือบริษัทฯ ประมูลใบอนุญาตมาได้ ในราคากว่า 2,200 ล้ านบาทแล้ ว บริษัทฯ
ได้ นาํ มาตัดเป็ นค่าใช้ จ่าย (amortize) ในทางบัญชีเป็ นเวลา 15 ปี พอไม่ต้องจ่ายค่าใบอนุญาตส่วนทีเหลือ จํานวนเงินที
ต้ องตัดจ่ าย จึงลดลง และต้ องนําค่าใช้ จ่ายใน 5 ปี ทีผ่านมา มาปรับปรุงด้ วย ปี นีจึงเอาส่วนทีจ่ ายเกิน มาปรับให้ เท่ากัน
(reconcile) และเกิดเป็ นกําไรพิเศษขึนมา ซึงเป็ นข้ อเท็จจริงทีน่าจะเหมือนกันทุกที เท่าทีผ่านมา กสทช. ก็มกี ารช่วยเหลือ
มาตลอด เมือมีการช่วยแบบหนึงก็จะมีการปรับตัวเลขแบบหนึง ดังนันการออกคําสังของ คสช. ตาม มาตรา 44 จึงถือ
เป็ นผลดีกบั บริษัทฯ
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คุณคมศักดิ วัฒนาศรีโรจน์ ตอบคําถามเพิมเติมว่า 50 ล้ านบาทคือยอดขาดทุน แต่เป็ นขาดทุนก่อนค่าใช้ จ่ายทางการเงิน
ส่วนอัตราเงินสดต่อการทํากําไรเป็ นร้ อยละคือ ตัวเงินสดของกิจการ การทํากําไรคือส่วนทีขาดทุน พอคิดออกมาจึงเป็ น
ยอดติดลบ นีคือของปี 2561
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามข้ อสงสัยใดๆ เพิมเติมอีก ประธานฯ จึงขอเสนอให้ ทประชุ
ี มลงมติ
มติของทีประชุม
ทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ วลงมติอนุมตั งิ บการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจําปี สินสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2561
ด้ วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน
มติทประชุ
ี มเป็ นดังนี
มติ
1. เห็นด้ วย
2. ไม่เห็นด้ วย
3. งดออกเสียง
4. บัตรเสีย
รวม 140 ราย
วาระที 4

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

ร้อยละของจํ านวนหุน้ ทังหมดของผูถ้ อื หุน้
ทีเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
100.0000
0.0000
-

พิจารณาอนุ มตั ิงดการจัดสรรเงินกําไรเป็ นทุนสํารองตามกฎหมายและงดการจ่ ายเงินปั นผลประจํ าปี
2561

เลขานุ การบริษัทฯ แจ้ งว่ าตามข้ อบังคับบริษัทฯ ข้ อ 45. ซึงกําหนดให้ “บริษัทต้ องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี ส่วนหนึงไว้
เป็ นทุน สํารองไม่ น้ อยกว่ าร้ อยละห้ า (5) ของกําไรสุท ธิป ระจําปี หักด้ ว ยยอดเงิน ขาดทุน สะสมยกมา (ถ้ ามี ) จนกว่ า
ทุนสํารองนีจะมีจาํ นวนไม่น้อยกว่าร้ อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน” และคณะกรรมการมีนโยบายทีจะเสนอทีประชุม
ผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นทัวไป ในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ ตาม
งบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละปี ทังนี การจ่ายเงินปั นผลในแต่ละคราวคณะกรรมการบริษั ทจะพิ จารณาการจ่ายเงิน
ปั น ผลโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น เป็ นหลัก เช่ น การดํารงเงิน ไว้ เพื อลงทุนในอนาคต หรือเพื อจ่ ายชําระคืน
เงินกู้ยืม หรือเป็ นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ ว เห็นว่าสมควรทีจะเสนอให้ ทประชุ
ี มผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั งิ ดการจัดสรรเงินกําไรสุทธิ
เป็ นทุนสํารองตามกฏหมาย เนืองจากปัจจุบนั บริษัทฯ ได้ จัดสรรเงินกําไรส่วนหนึงไว้ เป็ นทุนสํารองตามกฎหมายครบตาม
จํานวนแล้ ว เป็ นจํานวนทังสิน 51,970,000,00 บาท (ห้ าสิบเอ็ดล้ านเก้ าแสนเจ็ดหมืนบาท) คิดเป็ นไม่น้อยกว่าร้ อยละ
10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 486,299,997.50 บาท (สีร้ อยแปดสิบหกล้ านสองแสนเก้ าหมืนเก้ าพันเก้ า
ร้ อยเก้ าสิบเจ็ดบาทห้ าสิบสตางค์) และงดการจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2561 เนืองจากบริษัทฯ มี
ผลการดําเนินงาน (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) ในปี 2561 ขาดทุนสุทธิจาํ นวน 69,053,082.46 บาท (หกสิบเก้ า
ล้ านห้ าหมืนสามพันแปดสิบสองบาทสีสิบหกสตางค์) และเพือสํารองเงินสดสําหรับการลงทุนต่อเนืองตามแผนธุรกิจของ
บริษัทฯ
และประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ทประชุ
ี มได้ ซักถามในรายละเอียดของวาระนี
คุณพัชรินทร์ ชาญเมธา ผู้ถอื หุ้นรายย่อย สอบถามว่าเหตุใดปี นีไม่ให้ เป็ นหุ้นปั นผล
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คุณพิชญ์ โพธารามิก ตอบคําถามว่ากรณีทบริ
ี ษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลได้ บริษัทฯ จะต้ องมีกาํ ไรก่อน และการจ่ายปันผลได้
จะจ่ายให้ ในรูปแบบไหนก็ได้ ทังเงินสดและหุ้น ถ้ าบริษัทฯ มีกาํ ไรเข้ ามาก็จะพิจารณาเรืองนีแน่นอน
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามข้ อสงสัยใดๆ ประธานฯ จึงขอให้ ทประชุ
ี มลงมติ
มติของทีประชุม
ทีประชุมผู้ถือหุ้นได้ พิจารณาแล้ วมีมติอนุมัติงดการจัดสรรเงินกําไรเป็ นทุนสํารองตามกฎหมายและงดการจ่ายเงินปันผล
ประจําปี 2561 ตามรายละเอียดข้ างต้ นทีเลขานุการบริษัทฯ แจ้ งไว้ ทุกประการ ด้ วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้น
ซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน มติทประชุ
ี มเป็ นดังนี
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 ทังหมดของผูถ้ อื หุน้
ทีเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
100.0000
0.0000
-

วาระที 5 พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตังผูส้ อบบัญชีของบริษทั และกําหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจําปี
2562
เลขานุการบริษัทฯ แจ้ งว่าเพือให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึงกําหนดว่ า
ให้ ทประชุ
ี มสามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี แต่งตังผู้สอบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี และโดยการ
เสนอตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทได้ พิจารณาแล้ วเห็นสมควรให้ ทประชุ
ี มสามัญ
ผู้ถื อหุ้ นพิ จารณาอนุมัติแต่ งตังผู้สอบบัญ ชีจากบริษั ท สํานักงาน อีวาย จํากัด ตามรายชือต่ อไปนีเป็ นผู้สอบบัญ ชีของ
บริษัทฯ ประจําปี 2562
ชือผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
1.นางสาวกรองแก้ ว ลิมป์ กิตติกุล
2.นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน
3.นายณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร

ทะเบียนเลขที
5874
3930
5730

จํานวนปี ทีเป็ น ระยะเวลาทีได้ รับความเห็นชอบ
ผู้สอบของบริษัท
จากสํานักงานกลต.
3
ปี 2558-2563
3
ปี 2560-2565
ปี 2560-2565

ผู้สอบบัญชีของบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ดังกล่าวข้ างต้ น เป็ นผู้ทีมีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีบริษัทหลาย
แห่ ง และได้ รับการยอมรับจากองค์กรต่างๆ เป็ นอย่างดี รวมทังมีความเป็ นอิสระในการปฏิบตั งิ าน
ทังนี ผู้สอบบัญชีตามรายชือทีเสนอมานันไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้ เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้ทเกี
ี ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด รวมทังผู้สอบบัญชีดงั กล่าวยังสังกัดสํานักงานสอบบัญชีเดียวกันกับ
ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ ยกเว้ นบริษัทย่อยในต่างประเทศจะผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอนในแต่
ื
ละ
ประเทศ โดยคณะกรรมการจะดูแลให้ การจัดทํางบการเงินเสร็จได้ ทนั ตามกําหนดระยะเวลา
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พร้ อมกันนี คณะกรรมการบริษัท ฯ เห็น ควรเสนอให้ ทีประชุ มสามัญ ผู้ ถื อหุ้ น พิ จารณาอนุ มัติกาํ หนดค่าตอบแทนการ
ตรวจสอบบัญชี ประจําปี 2562 โดยมีรายละเอียด ดังนี
รายละเอียด
1. ค่าสอบบัญชี

ปี 2562 (ปี ทีเสนอ)
1,500,000

2. ค่าบริการอืน
รวมทังสิน

ปี 2561
1,500,000

-

-

1,500,000

1,500,000

ทังนี ค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจําปี 2562 ซึงเท่ากับปี 2561 โดยมีปริมาณงานสอบทาน และงานตรวจสอบ
ของบริษัทฯ เพิมขึน สําหรับค่ าบริการอืนๆ ในรอบปี ทีผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีการรับบริการอืนจากสํานักงานสอบบัญชีที
ผู้ส อบบั ญ ชี สังกัด บุ ค คลหรือ กิจ การทีเกียวข้ อ งกับ ผู้ สอบบั ญ ชี แ ละสํานัก งานสอบบัญ ชีทีผู้ ส อบบัญ ชี สังกัด และเพื อ
ประโยชน์สาํ หรับผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้ จัดส่งประวัติโดยย่ อของผู้สอบบัญชีทงั 3 ท่าน มาพร้ อมกับหนังสือนัดประชุม ตาม
สิงทีส่งมาด้ วย 4.
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามข้ อสงสัยใดๆ ประธานฯ จึงขอให้ ทประชุ
ี มลงมติ
มติของทีประชุม
ทีประชุมผู้ ถือหุ้ นอนุ มัติแต่ งตังผู้สอบบัญชีจากบริษั ท สํานักงาน อีวาย จํากัด ตามรายชือข้ างต้ น เป็ นผู้สอบบัญ ชี ของ
บริษัท ฯ ประจํา ปี 2562 และอนุ มัติก าํ หนดค่ า ตอบแทนการตรวจสอบบัญ ชีป ระจํา ปี 2562 เป็ นจํานวนเงิน ไม่ เกิน
1,500,000 บาท ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดการออกเสียง
ลงคะแนน มติทประชุ
ี มเป็ นดังนี
มติ
1. เห็นด้ วย
2. ไม่เห็นด้ วย
3. งดออกเสียง
4. บัตรเสีย
รวม 140 ราย
วาระที 6

จํ านวนเสียง
(1 หุน้ = 1 เสียง)

ร้อยละของจํ านวนหุน้ ทังหมดของผูถ้ อื หุน้
ทีเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

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

100.0000
0.0000
-

พิจารณาอนุมตั ิเลือกตังกรรมการทีออกตามวาระ สําหรับปี 2562

ก่อนเริมพิ จารณาในวาระประธานฯ ได้ เชิญกรรมการทีหมดวาระทัง 3 ท่านออกจากห้ องประชุมเลขานุการบริษัทได้ แจ้ ง
ตามข้ อบังคับบริษัท ข้ อ 17 กําหนดให้ “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี ทุกครังให้ กรรมการออกจากตําแหน่งหนึงใน
สาม (1/3) ของจํานวนกรรมการในขณะนัน ถ้ าจํานวนกรรมการจะแบ่งให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจํานวนที
ใกล้ ทีสุด กับ ส่ ว นหนึ งในสาม (1/3) กรรมการซี งพ้ นจากตํา แหน่ ง อาจได้ รับ เลือ กให้ ก ลั บ เข้ า ดํารงตํา แหน่ งอีก ก็ไ ด้
กรรมการทีต้ องออกจากตําแหน่ งในปี แรกและปี ทีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนัน ให้ จับสลากกัน ส่วนปี หลัง ๆ ต่อไป
ให้ กรรมการคนทีอยู่ในตําแหน่งนานทีสุดนันเป็ นผู้ออกจากตําแหน่ง”
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สิงทีส่งมาด้ วย 1.

ปัจจุ บันบริษัทฯ มีกรรมการทังหมด 9 ท่าน ดังนัน จึงมีกรรมการ 3 ท่านทีดํารงตําแหน่งนานทีสุดเป็ นผู้ออกจากตําแหน่ง
โดยกรรมการทีต้ องออกจากตําแหน่งตามวาระในครังนี มีดังนี
1. นายพิชญ์
โพธารามิก
2. นายปรีชา
ลีละศิธร
3. นายเกรียงศักดิ เธียรนุกุล
บุคคลทีได้ รับเสนอชือในครังนีได้ ผ่านกระบวนการกลันกรองจากคณะกรรมการบริษัทแล้ วรวมถึงการแต่ งตังกรรมการ
เพือดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทได้ พิจารณาแล้ วว่าเป็ นบุคคลทีจะเสนอชือให้ เป็ นกรรมการ
อิสระจะสามารถให้ ความเห็นได้ อย่างเป็ นอิสระและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทเกี
ี ยวข้ อง ซึงได้ พิจารณาตามความเห็นของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ ว เห็นสมควรเสนอให้ ทประชุ
ี
มผู้ถือหุ้นอนุมัติเลือกตังกรรมการทีออก
ตามวาระกลับเข้ าดํารงตําแหน่งต่อไปอีกวาระหนึง
เนืองจากกรรมการทัง 3 ท่าน เป็ นผู้มคี ุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อนั เป็ นประโยชน์ต่อ
การดําเนินงานของบริษัทฯ ทังนีไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเสนอชือบุคคลเพือเข้ ารับการพิจารณาเลือกตังเป็ นกรรมการ
สําหรับข้ อมูลและประวัติของกรรมการทีครบกําหนดออกตามวาระ และได้ รับการเสนอชือกลับเข้ าดํารงตําแหน่ งใหม่
บริษัทฯ ได้ จัดส่งให้ แก่ท่านผู้ถือหุ้นแล้ ว โดยมีรายละเอียดตามสิงทีส่งมาด้ วย 5. หน้ าที 44 ถึง หน้ าที 47 ของหนังสือ
เชิญประชุม
และ สําหรับการออกเสียงลงคะแนนเลือกตังกรรมการแทนกรรมการทีต้ องออกตามวาระ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียง
เลือกตังกรรมการเป็ นรายบุคคลได้ โดยใช้ หลักเกณฑ์ และวิธกี ารตามข้ อบังคับของบริษัทฯ ข้ อ 16
และประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ทประชุ
ี มได้ ซักถามในรายละเอียดของวาระนี
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามข้ อสงสัยใดๆ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ ทประชุ
ี มลงมติเลือกตังกรรมการเป็ นรายบุคคล
มติของทีประชุม
ทีประชุ มผู้ถือหุ้นอนุมัติ เลือกตังกรรมการตามวาระทัง 3 ท่าน กลับเข้ าดํารงตําแหน่งตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึง ด้ วย
คะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง
กรรมการแต่ละรายโดยมีมติทประชุ
ี มเป็ นดังนี
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
-

สิงทีส่งมาด้ วย 1.

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. นายเกรียงศักดิ 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
-

วาระที 7

พิจารณาอนุ มตั ิกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ สําหรับปี 2562

เลขานุ ก ารบริ ษัท ฯ แจ้ งต่ อ ทีประชุ ม ว่ า ในปี 2561 ทีประชุ ม ผู้ ถื อหุ้ นอนุ มั ติ ก าํ หนดค่ า ตอบแทนตามตํา แหน่ ง และ
ค่าบําเหน็จของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัทฯ เป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท และ
สําหรับปี 2562 นี คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ ได้ พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและ
คณะอนุ กรรมการชุดต่างๆ ของบริษัทอย่างรอบคอบ โดยเปรียบเทียบอ้ างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึง
พิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทฯ รวมทังภาระหน้ าทีและความรับผิดชอบ เห็นสมควรกําหนดค่าตอบแทน
ตามตําแหน่งและค่าบําเหน็จของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ สําหรับปี 2562 เป็ นจํานวนเงินไม่เกิน
7,000,000 บาท ซึงเท่ากับปี 2561 และคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอทีประชุมผู้ถือหุ้น เพือพิจารณาอนุมัติ
กําหนดค่าตอบแทนและค่าบําเหน็จของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ประจําปี 2562 เป็ นจํานวนเงินไม่
เกิน 7,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี
ตําแหน่ง
ประธานกรรมการ
ผู้ช่วยประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ค่าบําเหน็จของกรรมการ
สิทธิประโยชน์อนๆ
ื

ค่าตอบแทนต่อเดือน(บาท)
ปี 2562 (ปี ทีเสนอ)
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 / ครังทีประชุม 10,000 บาท / ครังทีประชุม
10,000 บาท / ครังทีประชุม 10,000 บาท / ครังทีประชุม
ไม่เกิน 2 ล้ านบาท
ไม่เกิน 2 ล้ านบาท
ไม่มี
ไม่มี
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คณะกรรมการเห็นควรให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุ มัติค่าตอบแทนตามตําแหน่งและค่าบําเหน็จของคณะกรรมการ
บริษัท และคณะอนุ กรรมการชุ ด ต่ างๆ ตามรายละเอียดข้ า งต้ น สําหรับ ขอบเขตหน้ าทีของคณะกรรมการบริษั ท และ
คณะอนุ กรรมการชุ ด ต่ า งๆ สามารถดู รายละเอีย ดได้ จ ากรายงานประจํา ปี 2561 หั ว ข้ อ โครงสร้ า งการถื อ หุ้ นและ
การจัดการ
สําหรับมติทประชุ
ี มของวาระอนุมตั กิ าํ หนดค่าตอบแทนกรรมการ จะต้ องผ่านการอนุมตั ขิ องทีประชุมผู้ถือหุ้น ด้ วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุม
และประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ทประชุ
ี มได้ ซักถามในรายละเอียดของวาระนี
คุณพัชรินทร์ ชาญเมธา ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่าค่าบําเหน็จทีไม่เกิน 2 ล้ านบาทนีคือต่อคนหรือต่อยอดรวมทังหมด
ค่าตอบแทนกรรมการและประธานฯ ทังปี จ่ายเป็ นเงินทังหมดเท่าไร
คุณพิชญ์ โพธารามิก ตอบคําถามว่าการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการรวมทังหมดไม่เกิน 7 ล้ านบาท เป็ นการจ่ายให้ แก่
กรรมการทุกคณะซึงมีรายละเอียดอยู่ในรายงานประจําปี 2561 หน้ า 64
คุณคมศักดิ วัฒนาศรีโรจน์ กล่าวคําตอบเสริมดังนี ในการประชุมสามัญประจําปี ทุกปี บริษัทฯ จะขออนุมตั วิ งเงิน
ค่าตอบแทนกรรมการไว้ 7 ล้ านบาท แต่ในความเป็ นจริง ในปี ทีผ่านมาบริษัทฯ จ่ายไปเพียง 3,700,000 บาท ซึงปรากฏ
ในงบการเงินหน้ า 136 รวมอยู่ในค่าใช้ จ่ายในการบริหาร
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามข้ อสงสัยใดๆ ประธานฯ จึงขอให้ ทประชุ
ี มลงมติ
มติของทีประชุม
ทีประชุมผู้ถือหุ้ นอนุ มัติกาํ หนดค่าตอบแทนตามตําแหน่ ง และค่าบําเหน็จของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุด
ต่างๆ สําหรับปี 2562 เป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท ด้ วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุม
มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน มติทประชุ
ี มเป็ นดังนี
มติ
. เห็นด้ วย
. ไม่เห็นด้ วย
. งดออกเสียง
. บัตรเสีย
รวม 140 ราย

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

ร้อยละของจํ านวนหุน้ ทังหมดของผูถ้ อื หุน้
ทีเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
100.0000
0.0000
0.0000
0.0000
100.0000

วาระที 8
พิจารณาเรืองอืนๆ (ถ้ามี)
เลขานุการบริษัทให้ ข้อมูลต่อทีประชุมดังนี ในระเบียบวาระที 10 ตามมาตรา 105 วรรค 2 ของพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (แก้ ไขเพิมเติม พ.ศ. 2544) กําหนดไว้ ว่า “เมือทีประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึงแล้ ว
ผู้ถอื หุ้นซึงมีห้ ุนนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ ทงหมด
ั
จะขอให้ ทประชุ
ี มพิจารณาเรืองอืน
นอกจากทีกําหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้ ” ดังนัน ถ้ าผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะให้ ทประชุ
ี
มพิ จารณาเรืองอืนๆ
นอกเหนือจากทีระบุไว้ ในหนังสือเชิญประชุมจะต้ องมีห้ ุนนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1,157,009,886 หุ้น จากจํานวนหุ้นที
จําหน่ ายแล้ วและมีสทิ ธิออกเสียงทังหมดเท่ากับ 3,471,029,658 หุ้น ทังนี ไม่มีผ้ ูถือหุ้ นเสนอเรืองอืนใดให้ ทีประชุม
พิจารณา
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ผู้ถอื หุ้นมีข้อซักถามในรายละเอียดของวาระนี
คุณพัชรินทร์ ชาญเมธา ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามดังนี
 MONO-W1 ปี ทีแล้ ว มีผ้ ูใ ช้ สิท ธิแปลงเป็ นหุ้ น สามัญ ล้ านหน่ วย ยังเหลือ อีกกว่ า
ล้ านหน่ วย และ
กรรมการคนอืนยังมีส่วนถืออยู่ เบ็ดเสร็จน่าจะกว่า , ล้ านหน่วย ขอความเห็นว่า คุณพิชญ์จะทําอย่างไรกับ
warrant ทีมีอยู่ จะปล่อยให้ เป็ น หรือคิดว่าจะช่วย MONO โดยการใช้ สทิ ธิแปลงเป็ นหุ้นสามัญ จะได้ มเี งินเพิม
ทุนให้ แก่ MONO
 ขอให้ อธิบายเกียวกับผลการประกอบธุรกิจ MVAS ทีลดลง
คุณพิชญ์ โพธารามิก ตอบคําถามว่าข้ อแรก ขอตอบแบบภาพรวมว่า ในช่วง - เดือนทีเหลือต้ องดูว่าราคาหุ้นจะเป็ น
อย่ างไร ผลประกอบการดีขึนหรือไม่ ถ้ า Monomax เติบโตได้ เร็ว ราคาหุ้นก็อาจจะขยับและอาจใช้ สิทธิได้ ซึงก็ยังตอบ
แบบชัดเจนไม่ได้
เรืองทีสอง ธุรกิจ SMS แทบจะไม่เหลืออยู่แล้ วเพราะการใช้ อนิ เทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือได้ เข้ ามาแทนที เป็ นวัฏจักร
ของธุรกิจ ดังนันเมือเทคโนโลยีเปลียนเราจึงต้ องเปลียนตาม จึงมีรายได้ จากธุรกิจอืน ๆ เพิ มเติมขึนมาเพื อทดแทน
นอกเหนือจากทีวีซึงทําได้ ดใี นตอนนี
คุณพัชรินทร์ ชาญเมธา ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามเพิมเติมดังนี MONO มีนโยบายทีจะซือหุ้นคืนเพือจะดึงให้ ราคาไม่ลง
ไปตํากว่านีอีกหรือไม่ ยกตัวอย่าง JAS JTS คุณพิชญ์ ก็ได้ ก้เู งินธนาคารมาซือหุ้น แล้ วเหตุใด MONO จึงไม่ทาํ
คุณพิชญ์ โพธารามิก ตอบคําถามว่า ไม่ขอแสดงความเห็น
คุณเฉลิมชัย จูมดอก ผู้ถือหุ้นรายย่อย กล่าวว่าในช่วง 4-5 ปี ทีผ่านมาธุรกิจทีวีดิจิตอลได้ รับผลกระทบอย่างมากทังจาก
เทคโนโลยีอิน เทอร์เน็ต สือออนไลน์ เชือมันว่ าคณะผู้ บริห ารของโมโนน่ าจะมีวิสัยทัศ น์ ทีจะทํา ให้ ทุก อย่ างกลับ มาดี
เหมือนเดิม คิดว่าค่าโฆษณาคงได้ มากขึนจากช่วงเวลาไพรม์ไทม์ทได้
ี กลับมา ขอให้ กาํ ลังใจคณะผู้บริหารให้ นาํ พาองค์กร
เจริญก้ าวหน้ าต่อไป เชือมันว่า MONO เป็ นสือทีวีดจิ ิตอลทีเป็ นมหาชนอย่างแท้ จริง สังเกตได้ จากตามสถานทีต่างๆ เช่น
ร้ านขายอาหาร ก็จะเห็นเปิ ดช่อง MONO29 ค่อนข้ างเยอะ
ปิ ดประชุมเวลา 15.45 น.
ลงชือ

ประธานทีประชุม
( นายพิชญ์ โพธารามิก)

ลงชือ

ผู้จดบันทึกการประชุม
(นางสาวปิ ติฤดี ศิริสมั พันธ์)
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