
 

  

บริษทั โมโน เน็กซ ์จํากดั (มหาชน) 

รายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2564 

 

วนั เวลา และสถานที่ 

  

 การประชุมจัดขึ้ น เม่ือวันพฤหัสบดีที่  29 เมษายน  2564 เวลา 14.00 นาฬิกา โดยดําเนินการผ่าน                

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมของบริษัท เลขที่ 29/9 หมู่ 4 ถนนชัยพฤกษ์ ตําบลบางพลับ อําเภอปากเกร็ด          

จังหวัดนนทบุรี 

 

กรรมการที่เขา้ร่วมประชมุ 

1. นางพรรณ ี  วรวุฒิจงสถติ ประธานกรรมการ และกรรมการอสิระ 

2. นายปรีชา                   ลีละศิธร กรรมการอสิระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ  

   ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

3. นายเกรียงศักดิ์  เธยีรนุกุล กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และ 

   กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

4. นายเจริญ  แสงวิชัยภัทร กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และ 

   กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

5. นายนวมินทร์ ประสพเนตร กรรมการ ผู้ช่วยประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร 

   ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่การตลาด 

6. นายปฐมพงศ์ สริชัยรัตน์ กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง  

และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

7. นายซัง โด  ลี กรรมการ 

8. นายศิริ   เหลืองสวัสดิ์ กรรมการ 

 

ผูบ้ริหาร 

1. นางสาวสรัญญา   อมรรัตนสชุาติ  ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน 

2. นางสาวเบญจวรรณ  รักวงษ์ ผู้อาํนวยการอาวุโสฝ่ายบริหารสาํนักงาน และกรรมการบริหาร 

3. นางสาวปิติฤดี ศิริสมัพันธ ์ ผู้อาํนวยการฝ่ายกาํกบัดูแลกจิการและสื่อสารองค์กร และเลขานุการบริษัท 

4. นายธรีศักดิ์ ธาราวร ผู้อาํนวยการฝ่ายทรัพายากรบุคคล 

5. นางสาวทศันีย์  ควรแถลง ผู้ช่วยผู้อาํนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน 

 

ผูเ้ขา้ร่วมประชมุ 

1. นางสาวกรองแก้ว  ลิมป์กติติกุล  ผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัท สาํนักงาน อวีาย จาํกดั 

2. นางนิตยา  เกยีรติเสรีกุล ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท เสรี มานพ แอนด์ ดอล์ย จาํกดั 

 

เริ่มการประชมุ 

นางสาวปิติฤดี ศิริสัมพันธ์ เลขานุการบริษัท ทาํหน้าที่ดาํเนินการประชุม  แจ้งต่อที่ประชุมว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโควิด 19 ระลอกใหม่ในประเทศไทย คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความเสี่ยงของการ

แพร่ระบาดของโรคดังกล่าว  ตลอดจนมีความห่วงใยในสุขภาพ และความปลอดภัยของท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน         

รวมถึงผู้ที่ มีส่วนร่วมในการจัดการประชุม จึงได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 โดยผ่าน              
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สื่ออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) ภายใต้พระราชกาํหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดย บริษัทฯ 

ได้ใช้ระบบของบริษัท โคโนวานซ์ จํากัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบที่ได้ประเมินตนเองกับหน่วยงานสาํนักงานพัฒนา 

ธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ (สพธอ. หรือ ETDA) โดยให้บริการลงทะเบียนและประมวลผลระบบนับผลคะแนนเสียงใน

การประชุม 

 

จากน้ัน จึงกล่าวแนะนาํคณะกรรมการ ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการ ทั้งสิ้นจาํนวน 8 ท่าน โดยเข้าร่วมประชุมในวันนี้ครบ

ทั้ง 8 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด คณะผู้บริหาร และผู้ตรวจสอบบัญชี รวมถึงที่ปรึกษากฎหมาย เข้า

ร่วมประชุมและเป็นสกัขีพยานและเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสยีงด้วย พร้อมทั้งแจ้งวิธกีารประชุมและการออกเสยีง

ลงคะแนนในการพิจารณาวาระการประชุมต่างๆ โดยสรุปให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้  

 

ประธานที่ประชุมจะดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กําหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม เม่ือจะมีการออกเสียง

ลงคะแนนในการพิจารณาวาระการประชุมต่างๆ ประธานที่ประชุมจะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย 

หรือ งดออกเสยีง ในวาระพิจารณานั้นๆ หรือไม่ 

 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดที่เห็นด้วย ไม่ต้องกดลงคะแนนใดๆ นะคะ เนื่องจาก ระบบจะนับคะแนน

เสยีงของท่านเป็นเหน็ชอบหรือเหน็ด้วยตามมติที่นาํเสนอ 

 ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใด ไม่เหน็ด้วย หรือ งดออกเสยีง ขอให้ท่านกดปุ่มลงคะแนนใน

หน้าจอของท่าน เพ่ือลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยระบบจะหักคะแนนเสียงที่ไม่เหน็ด้วย หรือ งดออกเสียงของ

ท่าน ออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนั้นๆ   ดังนั้น ใน

การลงคะแนนดังกล่าวจะไม่ปรากฎบัตรเสยีแต่อย่างใด  

 

สาํหรับผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. หรือแบบ ค. ที่ผู้ถือหุ้นได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียง

ลงคะแนนไว้ในหนังสอืมอบฉันทะแล้วนั้น เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้นาํคะแนนเสยีงที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสอืมอบฉันทะ

ทุกวาระ ไปบันทึกข้อมูลรอไว้ล่วงหน้าตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมแล้ว และจะนาํมาประมวลผลรวมกับคะแนนเสียง

ของผู้ถือหุ้นรายอื่น จากนั้น จะแจ้งผลการออกเสยีงลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบในแต่ละวาระโดยมีนางสาวรุ่งทวิา  

จารุรัตนาภรณ ์ จะเป็นผู้รายงานแจ้งผลสรุปการออกเสยีงลงคะแนนในแต่ละวาระ   

 

สาํหรับท่านผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีข้อสงสยั หรือมีความประสงค์ที่จะสอบถามข้อมูลใดๆ ในแต่ละวาระ ท่านสามารถกด  ปุ่ม

สญัลักษณ์รูปมือ เพ่ือใช้ในการขอสอบถามในช่วงเวลาที่บริษัทฯ เปิดให้สอบถาม โดยระบบจะแสดงลาํดับที่ให้ท่านทราบ    

หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่จะเป็นผู้แจ้งช่ือเพ่ือให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามหรือแสดงความเห็นผ่านทางระบบตามลาํดับ และเพ่ือ

ความถูกต้องในการบันทึกข้อมูลในการจัดทาํรายงานการประชุม  ขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้น แจ้งช่ือ และนามสกุลของ

ท่านผู้ถอืหุ้นก่อนสอบถาม 

 

การออกเสียงลงคะแนนให้ถือหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง การออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ ให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการตาม

ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 ซึ่งระบุว่า ให้ที่ประชุมผู้ถอืหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑแ์ละวิธกีารดังต่อไปน้ี  

 

(1) ผู้ถอืหุ้นคนหนึ่ง มีคะแนนเสยีงเท่ากบั 1 หุ้นต่อ 1 เสยีง 

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม ข้อ (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็น

กรรมการกไ็ด้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อย

เพียงใดไม่ได้  
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(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสยีงสงูสดุตามลาํดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจาํนวนกรรมการที่จะ

พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากัน

เกนิจาํนวนกรรมการ ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสยีงช้ีขาด 

 

โดยก่อนการประชุมนี้  บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคาํถามล่วงหน้า มายังบริษัทฯ ก่อนวันประชุม ได้ทาง

เว็บไซด์  www.mono.co.th  หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2563 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563      

ปรากฎว่าไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคําถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ  ก่อนวันประชุม ซึ่ งเม่ือวันที่ 29 มกราคม 2564 บริษัทฯ            

ได้แจ้งผลให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผู้ถือหุ้นรับทราบแล้ว 

 

จากน้ันนางพรรณี วรวุฒิจงสถิต ประธานกรรมการ ซึ่งเป็นประธานในที่ประชุม  แถลงว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วย

ตนเองจํานวน 4 ราย นับจํานวนหุ้นได้ 17,206,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.64 ของจํานวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม

ประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะที่มาเข้าร่วมประชุม และผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมจํานวน 34 ราย นับ

จาํนวนหุ้นได้ 2,650,677,840 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.36 ของจาํนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและ

ผู้รับมอบฉันทะที่มาเข้าร่วมประชุม  รวมจาํนวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุม

ทั้งสิ้นจาํนวน 38 ราย นับจาํนวนหุ้นได้ 2,667,883,940 หุ้น จากจาํนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดจาํนวน 6,750 ราย  นับจาํนวน

หุ้นที่จาํหน่ายแล้วและมีสทิธอิอกเสยีงทั้งหมด 3,471,054,038 หุ้น  คิดเป็นร้อยละ 76.8609 ของจาํนวนหุ้นที่จาํหน่าย

แล้วและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ดังนั้น  จาํนวนหุ้นที่เข้าประชุมวันนี้   จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับ

ของบริษัทฯ ข้อ 33 ประธานฯ จึงกล่าวเปิดประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่กาํหนดไว้ใน

หนังสอืนัดประชุมดังต่อไปน้ี 

 

วาระที่ 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ ประจําปี 2563 ซ่ึงประชุมเมื่อวนัที่ 10 สิงหาคม 

2563 

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดส่งสาํเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2563  ซึ่งประชุมเม่ือ

วันที่ 10 สงิหาคม 2563 ให้กบัผู้ถอืหุ้นพร้อมหนังสอืเชิญประชุมในคร้ังนี้แล้ว  
 

และประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอยีดของวาระน้ี 
 

ไม่มีผู้ถอืหุ้นซักถามข้อสงสยัใดๆ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ 
 

มติของที่ประชมุ 

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2563  ซึ่งประชุมเม่ือวันที่          

10 สิงหาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  มติที่ประชุมเป็น

ดังนี้  

 

มติ 
จํานวนเสียง 

(1 หุน้ = 1 เสียง) 

รอ้ยละของจํานวนหุน้ทั้งหมดของผูถ้อืหุน้ 

ที่เขา้ร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ด้วย 2,667,883,940 100.0000 

2. ไม่เหน็ด้วย                     0     0.0000 

3. งดออกเสยีง                     0     0.0000 

4. บัตรเสยี                     0     0.0000 

รวม 38 ราย 2,667,883,940 100.0000 
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วาระที่ 2 รบัทราบรายงานประจําปีของคณะกรรมการบริษทัเกีย่วกบัผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2563 

ประธานฯ แจ้งว่า รายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 ปรากฎอยู่ในรายงานประจาํปี 2563 ตามสิ่งที่

ส่งมาด้วย 2 และสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ที่ได้จัดส่งให้กบัผู้ถอืหุ้นพร้อมหนังสอืเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว โดยที่คณะกรรมการได้

พิจารณาผลการดาํเนินงานดังกล่าวแล้ว เหน็ว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงขอนาํเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นเพ่ือรับทราบ  

 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณสรัญญา  อมรรัตนสชุาติ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน  สรุปรายงานผลการดาํเนินงาน

ของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 ให้ผู้ถอืหุ้นรับทราบดังน้ี 

 

ฐานะการเงินในปี 2563 มีสินทรัพย์หมุนเวียน 659 ล้านบาท มีที่ ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 652 ล้านบาท 

สนิทรัพย์ไม่มีตัวตน 2,041 ล้านบาท สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 1,054 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 4,406 ล้านบาท เมื่อ

เทียบกับปี 2562 ทีมียอดรวมที่ 4,543 ล้านบาท สินทรัพย์ลดลงประมาณ 137 ล้านบาท หรือลดลง 3% โดย

ลูกหน้ีการค้าเพ่ิมข้ึน 103 ล้านบาท อาคาร และอุปกรณ์ ลดลง 61 ล้านบาท และสนิทรัพย์ไม่มีตัวตน ลดลง 242 

ล้านบาท 

 

ในด้านหน้ีสิน ปี 2563 มีหน้ีสินหมุนเวียน 963 ล้านบาท เจ้าหน้ีการค้า และเจ้าหน้ีอื่น 497 ล้านบาท หน้ีสิน      

ไม่หมุนเวียน 1,593 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 3,053 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2562 ที่มีหน้ีสินรวมอยู่ที่ 2,531 ล้าน

บาท เพ่ิมข้ึน 522 ล้านบาท หรือเพ่ิมข้ึน 21% เกิดจากเงินกู้ยืมจากธนาคารเพ่ิมข้ึน 137 ล้านบาท เจ้าหน้ีการค้า 

และเจ้าหน้ีอื่นเพ่ิมข้ึน 139 ล้านบาท และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง เพ่ิมข้ึน 215 ล้านบาท 

 

ส่วนของผู้ถือหุ้น ปี 2563 มีอยู่ที่ 1,353 ล้านบาท เมื่อเทยีบกบัปี 2562 ที่ 2,011 ล้านบาท ลดลง 659 ล้านบาท 

หรือลดลง 33% สาเหตุหลักเกดิจากการขาดทุนสทุธ ิ661 ล้านบาท และองค์ประกอบอื่น 2 ล้านบาท  

 

รายงานผลการดําเนินงานปี 2563 ในด้านรายได้รวมอยู่ที่ 1,692 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2562 ซ่ึงมีรายได้

รวมอยู่ที่ 2,184 ล้านบาท รายได้ลดลงประมาณ 492 ล้านบาท หรือลดลง 23% สาเหตหลักเกดิจากรายได้ รายได้

โฆษณาทวีีลดลง 574 ล้านบาท รายได้ Monomax เพ่ิมข้ึน 145 ล้านบาท รายได้ Shopping เพ่ิมข้ึน 19 ล้านบาท 

รายได้ 3BB GigaTV เพ่ิมข้ึน 30 ล้านบาท และรายได้ธุรกิจอื่นลดลงคือ sponsorship ลดลง 78 ล้านบาท 

เน่ืองจากมีการปิดธุรกจิในช่วงต้นปี 

 

ต้นทุนและค่าใช้จ่ายรวม ในปี 2563 อยู่ที่ 2,282 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2562 ที่ 2,743 ล้านบาท ต้นทุนและ

ค่าใช้จ่าย ลดลง 461 ล้านบาท หรือลดลง 17% โดยต้นทุนธุรกิจทวีี ลดลง 134 ล้านบาท ต้นทุนธุรกิจอื่น ลดลง 

83 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายพนักงาน ลดลง 74 ล้านบาท และค่าใช้จ่าย marketing ลดลง 119 ล้านบาท 

 

EBITDA และกาํไร (ขาดทุน) สุทธิ ในปี 2563 มี EBITDA อยู่ที่ 896 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2562 ซ่ึงอยู่ที่ 

807 ล้านบาท EBITDA เพ่ิมข้ึน 89 ล้านบาท หรือเพ่ิมข้ึน 11% ขณะที่กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ ในปี 2563 ขาดทุน 

661 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2562 ที่ขาดทุน 616 ล้านบาท มีขาดทุนเพ่ิมข้ึน 45 ล้านบาท หรือขาดทุนเพ่ิมข้ึน 

7% โดยในปี 2563 มีในส่วนของ special expenses อยู่ที่ 137 ล้านบาท 
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เหตุการณส์าํคัญในรอบปี 2563 ที่ผ่านมา  

ไตรมาสที่ 1: มีการปรับโครงสร้างองค์กร หยุดธุรกิจที่ไม่ทาํกาํไร (ส่งผลให้ปี 2563 ปิดบริษัทในประเทศ 8 

บริษัท ต่างประเทศ 1 บริษัท) และมีนโยบายควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่าย ได้แก่ ค่าใช้จ่าย

พนักงาน, ค่าเช่า, ต้นทุน Content เป็นต้น  

ไตรมาสที่ 2:  มุ่งขยายฐานลูกค้า MONOMAX ในลักษณะ B2B เร่ิมต้นด้วยการร่วมกับ 3BB และ HBO          

จัดแคมเปญ “3BB GIGATainment”  กับแพ็กเกจ 3BB GIGATainment และในเดือนมิถุนายน 

บริษัทฯ ย้ายที่ทาํการสาํนักงานใหญ่มายังโมโน 29 สตูดิโอ ถนนชัยพฤกษ์ จังหวัดนนทบุรี 

ไตรมาสที่ 3:  เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2563 ได้ดาํเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนช่ือบริษัท จากเดิม “บริษัท โมโน  

เทคโนโลยี จาํกัด (มหาชน)” เปลี่ยนเป็น “บริษัท โมโน เน็กซ์ จํากัด (มหาชน)” และลดทุน       

จดทะเบียนจาํนวน 139 ล้านบาท จากเดิม 486 ล้านบาท เป็น 347 ล้านบาท ซ่ึงเป็นส่วนที่สาํรอง

เพ่ือรองรับการใช้สทิธแิปลงสภาพ MONO-W1 ที่ครบกาํหนดอายุแล้ว 

ไตรมาสที่ 4:  ให้บริการ Monomax และให้บริการคอนเทนต์บนแพลตฟอร์ม 3BB GIGATV โดยเปิดตัวอย่าง

เป็นทางการเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 

 

ทั้งนี้  ประธานฯ ยังได้มอบหมายให้ คุณปฐมพงศ์ สริชัยรัตน์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  รายงานถงึนโยบายการกาํกบัดูแล

กิจการที่ดี และนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน  ของบริษัทในปีที่ผ่านมา ให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบ  รวมถึงช้ีแจง

ทศิทางแนวโน้มธุรกจิของกลุ่มบริษัท ให้ท่านผู้ถอืหุ้นทราบ 

 

บริษัทและกลุ่มบริษัทโมโน ให้ความสาํคัญ ในการดาํเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและยึดม่ันในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้

เสียทุกฝ่าย ภายใต้หลักการกาํกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด  อันเห็นได้จากผลการประเมิน การกาํกับดูแลกิจการที่ดี

ประจาํปี 2563 ที่ บริษัทอยู่ในระดับ “ดีเลิศ” เป็นปีที่ 6 และนอกจากนั้น ในฐานะที่บริษัทฯ ได้รับประกาศนียบัตรรับรอง

ฐานะสมาชิกในโครงการ “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต” ตั้งแต่ปี 2559 ซึ่งบริษัทฯ ยึดม่ัน

นโยบายการดาํเนินงานด้วยความโปร่งใส ต่อต้านการกระทาํอนัเป็นการทุจริตคอร์รัปช่ัน ทุกรูปแบบ  ดังปรากฎตามข้อมูลที่

ได้เปิดเผยในรายงานประจาํปี 2563 และในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้มีการปรับแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้าน

การคอร์รัปช่ันฉบับปรับปรุง 4.0 มาใช้เป็นแนวทางกาํหนดเป็นมาตรการต่อต้านการคอร์รัปช่ันของบริษัท และ ปัจจุบัน

บริษัทฯ ได้รับประกาศนียบัตรการต่ออายุการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อ ต้านการทุจริต  

ต่อเนื่องเป็นสมัยที่ 2 และจะถงึรอบการต่ออายุการขอรับใบอนุญาตคร้ังถัดไปในไตรมาสที่ 2 ของปี 2565   

 

รายงานทศิทางของกลุ่มธุรกจิแบ่งหัวข้อเป็น 1. ผลประกอบการธุรกจิ โดยจะกล่าวถึงปัจจัยสาํคัญและสิ่งที่เกดิข้ึน

ในปี 2020  2. ทศิทางกลยุทธปี 2021 และ 3. ธุรกจิและกลยุทธต้ังแต่ปี 2021 เป็นต้นไป 

ผลการดําเนินงานปี 2020 จะกล่าวถึง 1. กลยุทธในการดําเนินงานในช่วงวิกฤตโควิด 2. การเติบโตของช่อง 

MONO29 และ 3. บริการ video on demand MonoMax ซ่ึงเป็นธุรกจิดาวรุ่งของบริษัท รวมถึงกลยุทธความร่วมมือ

กบั 3BB GIGATV 

 

การดาํเนินงานภายใต้วิกฤตโควิด-19 ได้ดาํเนินการลดค่าใช้จ่ายและยุติธุรกิจที่ไม่ทาํกาํไร ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายและ

ค่าดาํเนินงานลดลง ซ่ึงได้ลดค่าใช้จ่ายด้านการตลาดโดยมุ่งเน้นสื่อที่มีประสทิธภิาพ เช่น สื่อออนไลน์ ควบคุมการ

ซ้ือคอนเทนต์ทั้งในและต่างประเทศ ผลิตคอนเทนต์คุณภาพโดยไม่ผลิตมากเกินไป รวมทั้งควบคุมสวัสดิการ

พนักงานที่ไม่จาํเป็น เช่น ค่าเดินทางไปต่างประเทศ เบี้ ยเลี้ ยงต่าง ๆ ต่อรองกับเจ้าหน้ีและลูกหน้ีเร่ืองระยะเวลา

ชาํระเงิน (term of payment) เพ่ือผลประโยชน์ร่วมกัน ทั้งน้ี ค่าใช้จ่ายในปี 2020 ลดลง 2,177 ล้านบาท ซ่ึงลดลง
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จากปีที่แล้ว 525 ล้านบาท โดยมีส่วนเพ่ิมเติมพิเศษ (extra item) ได้แก่ ค่าชดเชยการลดขนาดบริษัท (downsize) 

การด้อยค่าของสินทรัพย์ (impair) และการตัดจาํหน่ายของสนิทรัพย์บางส่วนจากการยุติธุรกจิที่ไม่ทาํกาํไร (write 

off) รวมเป็น 2,314 ล้านบาท ลดลงจากปีที่แล้ว 429 ล้านบาท 

 

สาํหรับช่อง MONO29 โฆษณาปรับตัวดีข้ึน มีการเติบโตอย่างมั่นคง TVR อยู่ที่ 1.229 การเติบโตปีต่อปีเท่ากับ

ร้อยละ 8 และได้รับความนิยมอยู่ในอนัดับ 3 ของธุรกจิฟรีทวีี 

 

MonoMax เป็นธุรกิจดาวรุ่งของบริษัท โดยมีกลยุทธสาํคัญคือการร่วมมือกับ 3BB ซ่ึงมีตัวอย่างจากการที่ AT&T 

ควบรวมกับ Warner Bros. ทาํให้มีความสมบูรณ์แบบทั้งการเป็น Telco และการมีคอนเทนต์ โดยมองว่าการ

ประกอบธุรกิจในอนาคตต้องมีพรีเมี่ยมคอนเทนต์ โฆษณา การเข้าถึงลูกค้า (direct to customer) ซ่ึงสามารถขาย

ของเพ่ิมเติมได้ และมี high-speed internet ซ่ึงเป็นเทคโนโลยี การมีองค์ประกอบเหล่าน้ีจะทาํให้สามารถอ่าน

พฤติกรรมผู้บริโภคได้และตอบสนองได้เป็นอย่างดี ทั้งน้ี 3BB มีความเช่ียวชาญด้านเทคโนโลยี ส่วนโมโนชาํนาญ

ด้านการทาํโฆษณาและการทาํคอนเทนต์ การร่วมมือกันจึงเป็นการเติมเตม็ที่ดี โดยดาํเนินการคล้ายกับแผนการ

ของผู้เล่นระดับโลก การควบรวมนี้ มีข้อดีคือ 1. การที่โมโนเป็นตัวแทนจัดหาคอนเทนต์ให้ 3BB ทาํให้โมโนมี

อํานาจเจรจาต่อรองมากข้ึน และการที่โมโนได้สิทธิ์ทั้ง TV SVOD IPTV หรือ 3BB GIGATV ทําให้สามารถ

วางแผนการตลาดได้ต้ังแต่ต้นนํา้จนถึงปลายนํา้ จึงเป็นการใช้ประโยชน์ของสิทธิ์อย่างเตม็ที่ 2. คอนเทนต์เป็น

แบบพิเศษ exclusive คือได้หนังดี เพราะมีอาํนาจต่อรองมาก ผู้ที่อยากรับชมต้องใช้บริการ MonoMax หรือ 3BB 

GIGATV เท่าน้ัน รวมทั้งคอนเทนต์ที่ผลิตในเครือโมโนหรือจ้างผลิตด้วย ซ่ึงในอนาคตเม่ือใช้ประโยชน์จาก 

exclusive คอนเทนต์ที่ผลิตเองแล้ว อาจนําคอนเทนต์เหล่าน้ีไปเผยแพร่ในต่างประเทศด้วยเพ่ือหารายได้เพ่ิม

หลังจากที่ได้ใช้ประโยชน์ภายในประเทศในช่วงเวลาหน่ึง 3. มีผลประโยชน์ร่วมกันคือ 3BB ได้ลดการเลิกใช้

บริการของลูกค้า และเพ่ิม  Average Revenue Per User (ARPU) หรือรายได้เฉลี่ยของผู้ให้บริการต่อลูกค้าหน่ึงคน 

ส่วนโมโนมีรายได้เพ่ิมข้ึนจากฐานลูกค้าของ 3BB ซ่ึงพ่วงซ้ือ MonoMax ไปด้วย และลดความเสี่ยงกรณีรายได้จาก

ทวีีลดลง และรายได้จาก VOD เพ่ิมข้ึน ซ่ึงเป็นการปรับตัวสู่ยุค VOD 

 

การบริหารสิทธิ์ในแต่ละช่องทางสาํหรับภาพยนตร์เร่ิมจากการนําเข้าโรงภาพยนตร์ จากนั้น 2-3 เดือนจะมาสู่ 

TVOD (Transactional video on-demand) หรือการซ้ือเป็นเร่ือง ๆ  ถัดจาก น้ันจะเป็นบ ริการแบบ  SVOD 

(Subscription video on-demand) ซ่ึงเป็นการซ้ือแบบเหมารายเดือน จากน้ันอีก 2 เดือนจึงฉายทาง Cable TV 

(3BB) หรือ IPTV จากน้ัน 1-1.5  ปี จึงฉายทางฟรีทีวี (MONO29) สาํหรับละครหรือซีรีย์จะฉายทาง SVOD 

ก่อน จากน้ันประมาณ 3 เดือนจึงฉายทางฟรีทีวี การได้สิทธิ์ในหลายช่องทางทาํให้หนังวนอยู่ใน 3BB GIGATV, 

MonoMax และ MONO29 ทาํให้การโปรโมทคุ้มค่ามากข้ึน 

 

การร่วมมือกับ  3BB GIGATV มี  3 ข้ันตอนคือ 1. ขาย MonoMax แบบ  bundled โดยรวมอยู่ในแพ็คเก็จ 

GIGATAINMENT และ GIGATV 2. การผลิตช่องทีวีให้จํานวน 6 ช่อง ได้แก่ ได้แก่ 3BB Asian, 3BB SPORTS 

1, MONO29 MUSIC STATION, RUSH STORIES, MONO PLUS และ A’lure 3. เป็นที่ปรึกษาและทาํแผนการ

ตลาดให้ 3BB ทั้งน้ี โมโนและ 3BB ได้ร่วมมือกันโดยมีเป้าหมายที่จะเป็น “เพ่ือนบนโลกดิจิทัล” (Digital 

Companion) ที่เข้าถงึทุกหน้าจอ 
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ด้านการแข่งขันในส่วน set-top box มีฟรีทวีี โดยการรับชมผ่าน GIGATV ดีกว่าการใช้เสาอากาศทั่วไป เพราะการ

รับสัญญาณผ่านสายไฟเบอร์ทาํให้ภาพไม่กระตุกและไม่ถูกรบกวนจากสภาพอากาศ มี Premium TV ซ่ึงมีทั้งช่อง

ไทยและต่างประเทศจํานวน 31 ช่อง โดยมีทั้งหนัง สารคดี กีฬา รายการต่างประเทศ สามารถรับชมเป็น

ภาษาองักฤษได้ อกีทั้งเป็นกล่องแรกที่มี 2 function ร่วมกนัคือ ดูทวีีสด และบริการ SVOD ซ่ึงมีทั้ง HBO GO และ 

MonoMax และแอปพลิเคช่ันอกี 2 ราย  

 

ด้านการแข่งขันระหว่าง true visions, AIS PLAY และ 3BB GIGATV คอนเทนต์เด่นของ true visions คือกฬีา AIS 

PLAY มีจํานวนช่องใกล้เคียงกัน และมีจุดเด่นคือคอนเสิร์ต ส่วน 3BB GIGATV มีมวยปลํ้า ช่อง HBO ซ่ึงเด่น

เร่ืองหนัง ช่อง Bloomberg และกีฬาตะกร้อ อีกทั้งเป็นกล่องที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดจึงมีความคมชัดที่ Full HD 

ถึง 4K ด้านแอปพลิเคช่ันที่มี ได้แก่ HBO Go, Monomax และ LineTV โดยเร่ิมเสนอขายที่ประมาณ 100 บาทต่อ

เดือน แต่ถ้าสมัครแบบสัญญา 2 ปีกจ็ะเสมือนว่าได้ใช้ฟรี ข้อดีคือ สัญญาณดีกว่า มีหนังใหม่หลายเร่ืองทาํให้

เหมือนมีโรงหนังอยู่ที่บ้าน รวมทั้งมีสารคดีท่องเที่ยว ส่วนข้อเสยีโดยรวม ได้แก่ การเซนเซอร์ในประเทศไทย และ

ของเถื่อน 

 

HBO มีช่องสดทั้งหมด 6 ช่อง วาไรตี้  5 ช่อง ช่องการ์ตูนและเดก็ 5 ช่อง ช่องคุณผู้ชาย 2 ช่อง สารคดี 3 ช่อง และ

ข่าวจากทุกมุมโลก ได้แก่ CNN (อเมริกา), BBC (อังกฤษ), Bloomberg (ธุรกิจ), CCTV1 (จีน), ALJAZEERA 

(อาหรับ) กฬีามี 3 ช่อง ได้แก่ EGDG SPORT, BLUEANT EXTREME, 3BB SPORT1 ส่วนช่องที่กาํลังเตรียมใน

อนาคตคือช่องชอ็ปป้ิง โดยช่องต่าง ๆ สามารถรับชมย้อนหลังได้ 

ข้อดีของ HBO คือ CG ดีมาก ฉากอลังการยิ่งใหญ่ เร่ืองเด่น ๆ ได้แก่ Game of Thrones, Watchmen, Westworld, 

และล่าสุดคือ Raised by Wolves HBO โดดเด่นเพราะในช่วงหน่ึงสัปดาห์มีหนังใหม่เข้าเยอะมาก ใน 1 เดือนมี

หนัง 455 เร่ือง โดย 16 เร่ืองเป็นหนังใหม่ที่เพ่ิงเข้าเคเบิ้ ลทีวีเป็นคร้ังแรก และซีรีย์ 22 เร่ือง กล่าวได้ว่าหนังทั่ว

โลกที่เข้าโรงหนังจะออกฉายทาง HBO ที่แรก ตัวอย่างหนังที่ได้สิทธิ์ทั้ง HBO และ MONO29 เช่น Jonh Wick 3, 

Aquaman, The Fate of the Furious 8, Rambo Last Blood ทาํให้ทาํการตลาดได้ดียิ่งข้ึน  

 

ในด้านแอปพลิเคช่ันที่มีบน 3BB GIGATV ได้แก่ HBO GO และ MonoMax เป็นตัวนํา OKE (karaoke) 3BB 

GIGATV, Line TV, WeTV, Youtube และบริการที่เป็นคลิป ได้แก่ Bloomberg, BBC, ดูดวง และรายการเด็ก 

(nick jr.) 

 

ด้านคอนเทนต์ในช่วงวิกฤตโควิดและช่วงปี 2020 มีปัจจัยที่ส่งผลกระทบคือ 1. ด้านธุรกจิบันเทงิทั่วโลก เทศกาล

หนังต่าง ๆ ถูกยกเลิก แต่โมโนที่มีความสัมพันธก์ับหลายสตูดิโอยังสามารถเจรจาความร่วมมือได้โดยไม่ต้องพึง

พาเทศกาลหนังเหล่าน้ี 2. การปรับตัวของเทศกาลบันเทงิ เช่น มวยปลํา้ ต้องเปลี่ยนเป็นการชมทางบ้าน 3. ฮอลลี

วูดไม่สามารถผลิตหนังได้ ทาํให้การผลิตหนังล่าช้าหรือหยุดชะงัก 4. โรงหนังเปิดให้บริการไม่ได้หรือผู้ชมไม่

มั่นใจในการเข้าไปชม ทาํให้หนังหลายเร่ืองเลื่อนฉาย กรณีภาพยนตร์ Justice League version Zack Snyder ความ

ยาว 4 ช่ัวโมง ที่โมโนและ HBO มีส่วนร่วมเป็นหนังที่ไม่เข้าโรงหนังแต่เข้า HBO GO โดยตรง ซ่ึงจะเห็นได้ว่าใน

ต่างประเทศหนังหลายเร่ืองจึงเป็นการฉายแบบไม่เข้าโรงหนังและเข้าสู่ออนไลน์ต้ังแต่แรก และในช่วงปี 2020 

เมื่อหนังใหญ่ไม่เข้าจึงเป็นโอกาสให้หนังรองที่มีโปรดักช่ันดี เช่น Greenland ซ่ึงโมโนนาํเข้าได้รับความนิยมเป็น

อนัดับ 1  
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ด้าน MonoMax ใช้กลยุทธในการเพ่ิมสสีนัคอนเทนต์ให้หลากหลายแนว เร่ืองที่ได้รับการตอบรับดีมากคือ My Sex 

Doll วุ่นนักรักต้องประหยัด ซ่ึงเป็นนวนิยายจากแจ่มใส ส่วนที่กาํลังจะถ่ายทาํเสรจ็ในเรว็ ๆ น้ีคือ Zombies E-San 

นอกจากน้ี ยังมีการเพ่ิมเติมคอนเทนต์หายาก เช่น รวมหนัง เจมส ์บอนด์ 007  

 

การโปรโมทแบบ cross platform ระหว่าง MONO29 กับ MonoMax มีหนังที่ประสบความสาํเร็จซ่ึงผลิตเองโดย 

Mono Original อย่างเร่ือง สายบู๊ ฟัด จัด หนัก ที่ได้รับความนิยมทุกคร้ังที่ฉายซํา้ (rerun) ในช่วงเวลาที่ต่างกัน 

โดยมี TVR สูดสุดที่ 3.439 เร่ือง My Sex Doll ซ่ึงเมื่อเปิดตัวทางออนไลน์กม็ี engagement ทาง social media มาก

ถึง 10 ล้าน engagement ทั้งน้ี ทางโมโนสามารถจับประเด็นได้แล้วว่าหนังแนวไหนที่ซ้ือหรือผลิตแล้วจะได้รับ

ผลสาํเรจ็ที่ดี 

 

กลยุทธในปี 2021 คือ 1. ต้ังเป้าหมายให้ MonoMax ก้าวสู่อนัดับ 1 ในปีน้ี 2. ปรับงบคอนเทนต์ให้ SVOD สมดุล

กับ TV 3. เน้นคอนเทนต์คุณภาพ ซ่ึงโมโนได้ผู้เช่ียวชาญด้านการผลิตคอนเทนต์มาใหม่ด้วย 4. การมีฐานลูกค้า

ของ 3BB GIGATV ทาํให้มองเหน็โอกาสสาํหรับ Homeshopping และโอกาสในการลงโฆษณา 

การก้าวสู่อันดับ 1 ของ MonoMax ในปี 2021 มองว่าน่าจะได้ส่วนแบ่งทางการตลาด (market share) ร้อยละ 17 

อ้างอิงจากข้อมูล กสทช. และมี market value อยู่ที่ 3,264 ล้านบาท โดยมองว่าการเติบโตของ MonoMax จะ

เติบโตไปพร้อมกบั 3BB GIGATV ล่าสดุ 3BB GIGATV มีโปรโมช่ันใหม่คือถ้าเซน็สญัญา 2 ปี จะได้รับส่วนลดที่

คุ้มค่า อีกทั้ง MonoMax ได้เพ่ิมคอนเทนต์ใหม่ ๆ จากจีนจาํนวนมาก และมีหลายคนกล่าวว่าคอนเทนต์ที่หายาก

และพากษ์ไทยดีต้องที่ MonoMax เท่าน้ัน  

 

ก าร ร่ วมมื อ ระห ว่ าง  MonoMax และ  3BB GIGATV เ ร่ิม ต้ั งแ ต่ เดื อนมี น าคม ปี ที่ แ ล้ วจ ากแพ็ ค เก็จ 

GIGATAINMENT ซ่ึงเป็นแอปพลิเคช่ันอย่างเดียว จากน้ันในเดือนพฤศจิกายนมีบริการกล่องดูทวีีซ่ึงสามารถต่อ

บนจอทีวีได้ ต้ังแต่เดือนพฤศจิกายนจนถึงปัจจุบันมียอดการเติบโตร้อยละ 63 และถ้ารวมยอด pre-order กจ็ะ

เห็นว่ามีความต้องการค่อนข้างเยอะ จึงมองเห็นว่าปลายปีน้ีกล่องน้ีจะมีโอกาสเติบโตไปจนถึงยอดขาย 1 ล้าน

กล่อง ดังน้ันการที่มี MonoMax อยู่ด้วยจึงมีโอกาสที่ MonoMax จะเป็น SVOD อนัดับ 1 ของเมืองไทย นอกจากน้ี 

สิ่งที่น่าประหลาดใจคือ เมื่อปล่อยแพค็เกจ็ GIGATV ออกไป ยอดรับชมมีมากกว่ายอดขายกล่องซ่ึงเหน็ได้ต้ังแต่

เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไป นับเป็น Big return of big screen คือเมื่อได้ใช้กล่องน้ีกม็ีการดูทวีีมากขึ้น จึงเป็นผลดี

จากการนาํความบันเทงิเข้าไปในบ้าน และยอดเติบโตกย็ังคงพุ่งสงูด้วย  

        

ด้านการบริหารงบ เราพยายามบริหารงบคอนเทนต์ให้เทไปในส่วน SVOD มากขึ้น เดิมงบส่วนใหญ่จะอยู่กับทีวี

ช่อง MONO29 แต่ในวันน้ีเราตระหนักว่าต่างประเทศอาจมีปัญหาในการผลิตคอนเทนต์บ้าง และเราคิดว่าเราจับ

ทางถูกในการผลิตคอนเทนต์ในแบบที่ผู้ชม MONO29 และ MonoMax ชอบ เราจึงเทงบให้กบั MonoMax เพ่ิมข้ึน 

และจากการที่เราผลิตเองจะทาํให้สามารถใช้ได้ทั้ง 2 platforms และสร้างความสมดุลในอนาคตได้  

 

คอนเทนต์ที่ผลิตเองหรือจ้างผลิต มีคอนเทนต์หนังที่เข้า MonoMax โดยตรงจาํนวน 90 เร่ือง ซีรีย์และละคร 16 

เร่ือง ซ่ึงมีร้อยละ 10 ที่ขายสิทธิ์ไปยัง platform ต่างประเทศแล้ว คอนเทนต์เด่นอีกอย่างหน่ึงของ MonoMax คือ

คอนเทนต์จีนที่มีพระเอกหน้าสวย เช่น หมาป่าจอมราชันย์ สปัระยุทธทะลุฟ้า นางพญาผมขาว และล่าสดุคือ Lost 

Tomb  
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ด้านการผลิตคอนเทนต์ได้มอบหมายหน้าที่ให้ผู้บริหารท่านใหม่คือ คุณธัญญา วชิรบรรจง ซ่ึงมีผลงานละครทาง

ช่อง 3 ที่ได้รับความนิยมติด 10 อันดับแรก ๆ ในช่วงปี 2015-2020 จํานวน 3 เร่ือง ได้แก่ นาคี เลือดมังกร 

ตอน 11ร.ด. และกรงกรรม จึงมั่นใจได้ว่าการผลิตละครของคุณธญัญามีคุณภาพและจะถูกใจผู้ชมทั้งประเทศ ซ่ึง

ผลงานของคุณธญัญาจะเร่ิมออกอากาศทาง MonoMax และ MONO29 ในช่วงไตรมาส 4  

 

ส่วนการสร้างประโยชน์จาก platform GIGATV น้ันมองว่า รายได้จาก Home Shopping ต้ังแต่ปี 2018-2020 มี

การเติบโตดีมาก โดยในปี 2021 ประมาณไว้ว่าจะอยู่ที่ประมาณ 149 ล้านบาท ซ่ึงเป็นส่วนของโมโนอย่างเดียว 

เรามองว่าการที่ 3BB GIGATV มีเทคโนโลยีหลายอย่างที่ช่วยในการเลือกซ้ือสินค้าหรือสั่งซ้ือสินค้าได้เลยน่าจะ

สามารถเพ่ิมยอดขายได้ประมาณ 45 ล้านบาท ซ่ึงตอนน้ีกาํลังติดต่อคุยกบัทางเกาหลีอยู่ 

 

สาํหรับการคาดการณ์ในปี 2021 มองว่า วิกฤตโควิด-19 ยังเป็นประเด็นสาํคัญที่มีความไม่แน่นอน จึงมอง

สถานการณ์เป็น 2 แบบ ในกรณีที่แย่ที่สุด มองว่าผลกระทบจากโควิดอาจจะทาํให้ธุรกิจหลายอย่างล่าช้าหรือ

หยุดชะงัก โดยธุรกิจทวีีอาจเติบโตเพียงร้อยละ 32 แต่ถ้าในกรณีที่ดีที่สดุคือเติบโตได้ร้อยละ 76 แต่ในกรณีที่แย่

ที่สุดกจ็ะไม่แย่ไปกว่าปี 2019 แล้ว เพราะในปีน้ันมีทั้งเร่ืองโควิด-19 และการปรับราคาด้วย แต่ในวันน้ีการปรับ

ราคาไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไป เราได้คุยกับลูกค้าและ agency เรียบร้อยแล้ว ส่วน MonoMax มองว่าถ้าทาํยอดขายได้

ถงึ 1 ล้านกล่องและมียอดขายของตัวเองด้วยกน่็าจะโตได้ถึงร้อยละ 115 แต่ถ้าโตในอตัราที่ช้ากจ็ะเป็นร้อยละ 49 

ในกรณีที่แย่ที่สุด สาํหรับ Online Activation และ Marketing Solution โมโนมีหน่วยงานที่ช่วยดูแลเกี่ยวกับการทาํ

กจิกรรมทางการตลาดให้ลูกค้า ซ่ึงรวมถึงการออก roadshow กจิกรรมกลางแจ้ง และคอนเสิร์ต ซ่ึงในช่วงโควิดไม่

สามารถทาํกิจกรรมเหล่าน้ีได้ น่ีคือกรณีที่แย่ ส่วนกรณีที่ดีคือสถานการณ์ดีข้ึนและเราสามารถจัดกิจกรรมเหล่าน้ี

ได้บ้าง ในส่วน Shopping ถ้าเราได้ใช้ระบบเพ่ิมเติมกน่็าจะเป็นกรณีที่ดี ส่วน 3BB GIGATV สัดส่วน (portion) 

รายได้จากการผลิตช่องให้ 3BB GIGATV ทั้งในกรณีที่ดีและในกรณีที่แย่เป็นตัวเลขเดียวกันเพราะมองว่าตกลง

กันเรียบร้อยแล้ว แต่ถ้าในอนาคตมีผู้ชมเยอะข้ึนและมีการเรียกร้องให้ผลิตหลาย ๆ แนวมากขึ้นกจ็ะมารายงาน

อกีท ีแต่ในวันน้ีทั้งสองกรณียังคงเหมือนเดิมคือผลิตให้ 8 ช่อง ดังน้ันจึงมองว่าผลประกอบการณ์ในวันน้ีเร่ิมเป็น

บวกแล้ว ถ้าเป็นกรณีที่แย่กจ็ะดีข้ึนอย่างช้า ๆ มีผลประกอบการเป็นบวกเลก็น้อย แต่ถ้าในกรณีที่ดี เราไม่ได้รับ

ผลกระทบจากโควิดมากนักจนถึงปลายปี เมื่อยอดขายทุกอย่างกลับมาดีเรากจ็ะเติบโตอย่างมาก แต่ไม่ว่าจะ

อย่างไร เรามองว่าในปีน้ีผลประกอบการโดยรวมเป็นบวก แต่จะเป็นบวกเรว็หรือช้าข้ึนอยู่กบัสถานการณ์ตามที่ได้

รายงานไป  

 

ในภาพรวมทั้ งหมด การเติบโตของรายได้ (Revenue growth) น่าจะอยู่ระหว่างร้อยละ 33-75 ข้ึนอยู่กับ

สถานการณ์ EBITDA margin อยู่ที่ร้อยละ 40-50 สินทรัพย์ที่จับต้องได้ (Tangible assets) มีอยู่ที่ 40-60 ล้าน

บาท และสนิทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ (Intangible assets) ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นคอนเทนต์มีอยู่ที่ 800-1,000 ล้านบาท 

 
ไม่มีผู้ถือหุ้นถามข้อสงสัยใดๆ เพ่ิมเติมอีกประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การรายงานผลการดําเนินงานเป็นการ

รายงานเพ่ือทราบ ไม่มีการลงมติ 
 

ที่ประชุมรับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 ตามที่รายงาน 
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วาระที่ 3 พิจารณาอนุมติังบการเงิน และรายงานผูส้อบบญัชีประจําปี ส้ินสุด ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และรายงานผู้สอบบัญชี ประจําปีสิ้ นสุด ณ วันที่        

31 ธันวาคม 2563 ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้

ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทแล้ว มีรายละเอยีดปรากฎในงบการเงิน 

และรายงานผู้สอบบัญชี ประจาํปีสิ้นสดุ ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2563 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ของหนังสอืเชิญประชุม 

 

และประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอยีดของวาระน้ี 
 

 

ไม่มีผู้ถอืหุ้นซักถามข้อสงสยัใดๆ เพ่ิมเติมอกี ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ 

 

มติของที่ประชมุ 

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจาํปี  สิ้นสดุ ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2563 

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน 

มติที่ประชุมเป็นดังนี้  

 

มติ 
จํานวนเสียง 

(1 หุน้ = 1 เสียง) 

รอ้ยละของจํานวนหุน้ทั้งหมดของผูถ้อืหุน้ 

ที่เขา้ร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ด้วย 2,667,884,440 100.0000 

2. ไม่เหน็ด้วย                     0     0.0000 

3. งดออกเสยีง                     0     0.0000 

4. บัตรเสยี                     0     0.0000 

รวม 39 ราย 2,667,884,440 100.0000 

 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมติังดการจัดสรรเงินกําไรเป็นทุนสํารองตามกฎหมายและงดการจ่ายเงินปันผลประจําปี 

2563 

เลขานุการบริษัทฯ  แจ้งว่าตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 45. ซึ่งกาํหนดให้  “บริษัทต้องจัดสรรกาํไรสทุธปิระจาํปีส่วนหนึ่งไว้

เป็นทุนสาํรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกาํไรสุทธิประจําปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่า        

ทุนสาํรองนี้ จะมีจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสบิ (10) ของทุนจดทะเบียน” และ คณะกรรมการมีนโยบายที่จะเสนอที่ประชุม      

ผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่าย  เงนิปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นทั่วไปในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  ของกาํไรสทุธหิลังหักภาษีเงินได้ตาม

งบการเงินเฉพาะกจิการในแต่ละปี  

 

ทั้งนี้     การจ่ายเงินปันผลในแต่ละคราวคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้

ถอืหุ้นเป็นหลัก เช่น การดาํรงเงินไว้เพ่ือลงทุนในอนาคต  หรือเพ่ือจ่ายชาํระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายใน

บริษัทฯ 

 

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เหน็ว่าสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรเงินกาํไรสทุธิ

เป็นทุนสาํรองตามกฏหมาย   เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ ได้จัดสรรเงินกาํไรส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสาํรองตามกฎหมายครบ

ตามจาํนวนแล้ว เป็นจาํนวนทั้งสิ้น 51,970,000.00 บาท (ห้าสิบเอด็ล้านเก้าแสนเจด็หม่ืนบาท)  คิดเป็นไม่น้อยกว่า     

ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาํนวน 347,105,403.80 บาท (สามร้อยสี่สบิเจด็ล้านหนึ่งแสนห้าพันสี่ร้อย 
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สามบาทแปดสิบสตางค์)  และงดการจ่ายเงินปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2563 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลการ

ดําเนินงาน (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) ในปี 2563 ขาดทุนสุทธิจํานวน 168,384,287.90 บาท (หนึ่งร้อยหกสิบ

แปดล้านสามแสนแปดหมื่นสี่พันสองร้อยแปดสบิเจด็บาทเก้าสบิสตางค์)  และเพ่ือสาํรองเงินสดสาํหรับการลงทุนต่อเนื่อง

ตามแผนธุรกจิของบริษัทฯ 

 

และประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอยีดของวาระน้ี 
 

ไม่มีผู้ถอืหุ้นซักถามข้อสงสยัใดๆ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ 

 

มติของที่ประชมุ 

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงดการจัดสรรเงินกาํไรเป็นทุนสาํรองตามกฎหมายและงดการจ่ายเงินปันผล

ประจาํปี 2563 ตามรายละเอยีดข้างต้นที่เลขานุการบริษัทฯ แจ้งไว้ทุกประการ ด้วยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉันทข์องผู้ถือหุ้น

ซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน มีรายละเอยีดการออกเสยีงลงคะแนน มติที่ประชุมเป็นดังนี้  

 

มติ 
จํานวนเสียง 

(1 หุน้ = 1 เสียง) 

รอ้ยละของจํานวนหุน้ทั้งหมดของผูถ้อืหุน้ 

ที่เขา้ร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ด้วย 2,667,884,440 100.0000 

2. ไม่เหน็ด้วย                                 0     0.0000 

3. งดออกเสยีง                     0     0.0000 

4. บัตรเสยี                     0     0.0000 

รวม 39 ราย 2,667,884,440 100.0000 

 
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทั  และกําหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบญัชีประจําปี 

2564 

เลขานุการบริษัทฯ  แจ้งว่าเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120  ซึ่งกาํหนดว่า 

ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาํหนดจาํนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี และโดยการ

เสนอตามความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเหน็สมควรให้ที่ประชุมสามัญ   

ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สาํนักงาน อีวาย จํากัด ตามรายช่ือต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของ    

บริษัทฯ ประจาํปี 2564 
 

ช่ือผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 
จาํนวนปีที่เป็น

ผู้สอบของบริษัท 

ระยะเวลาที่ได้รับความเหน็ชอบ

จากสาํนักงานกลต. 

1.นางสาวกรองแก้ว ลิมป์กติติกุล 5874 5 ปี 2563-2568 

2.นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน  3930 3 ปี 2560-2565 

3.นายณฐัวุฒิ  สนัติเพช็ร 5730 - ปี 2560-2565 

 

ผู้สอบบัญชีของบริษัท สาํนักงาน อีวาย จาํกัด ดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีบริษัทหลาย

แห่ง  และได้รับการยอมรับจากองค์กรต่างๆ เป็นอย่างดี รวมทั้งมีความเป็นอสิระในการปฏบัิติงาน   
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ทั้งนี้  ผู้สอบบัญชีตามรายช่ือที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธห์รือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นราย

ใหญ่  หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกบับุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด   รวมทั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าวยังสงักดัสาํนักงานสอบบัญชีเดียวกนักบั

ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ  ยกเว้นบริษัทย่อยในต่างประเทศจะผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่นในแต่ละ

ประเทศ  โดยคณะกรรมการจะดูแลให้การจัดทาํงบการเงินเสรจ็ได้ทนัตามกาํหนดระยะเวลา 
พร้อมกันนี้  คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกาํหนดค่าตอบแทนการ

ตรวจสอบบัญชี ประจาํปี 2564 โดยมีรายละเอยีด ดังนี้  

 

รายละเอียด    ปี 2564 (ปีที่เสนอ) ปี 2563 

1. ค่าสอบบัญชี 1,300,000 1,500,000 

2. ค่าบริการอื่น -  - 

รวมทั้งส้ิน 1,300,000 1,500,000 

   

ทั้งนี้  ค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจาํปี 2564 น้อยกว่าปี 2563 จาํนวน 200,000 บาท ซึ่งจาํนวนเงินที่ลดลงคิด

เป็นร้อยละ 13.33  สาํหรับค่าบริการอื่นๆ ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีการรับบริการอื่นจากสาํนักงานสอบบัญชีที่

ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสํานักงานสอบบัญชีที่ ผู้สอบบัญชีสังกัด และเพ่ือ

ประโยชน์สาํหรับผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จัดส่งประวัติโดยย่อของผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน มาพร้อมกับหนังสือนัดประชุม        

ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4. 

 

และประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอยีดของวาระน้ี 
  

ไม่มีผู้ถอืหุ้นซักถามข้อสงสยัใดๆ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ 

 

มติของที่ประชมุ 

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สาํนักงาน อีวาย จํากัด ตามรายช่ือข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีของ

บริษัทฯ ประจําปี 2564 และอนุมัติกําหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจําปี 2564 เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 

1,300,000 บาท ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอยีดการออกเสยีง

ลงคะแนน มติที่ประชุมเป็นดังนี้  
 
 

มติ 
จํานวนเสียง 

(1 หุน้ = 1 เสียง) 

รอ้ยละของจํานวนหุน้ทั้งหมดของผูถ้อืหุน้ 

ที่เขา้ร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ด้วย 2,667,884,440 100.0000 

2. ไม่เหน็ด้วย                     0     0.0000 

3. งดออกเสยีง                     0     0.0000 

4. บัตรเสยี                     0     0.0000 

รวม 39 ราย 2,667,884,440 100.0000 

 

ถัดไปเป็นเร่ืองการพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ สาํหรับปี 2564  และเพ่ือให้เป็นไปตามหลักการ

กาํกับดูแลกิจการที่ดี  ก่อนเร่ิมพิจารณาในวาระประธานฯ ได้เชิญกรรมการที่หมดวาระทั้ง 3 ท่านออกจากห้องประชุม 

จนกว่าการพิจารณาวาระน้ีเสรจ็สิ้น 



13/18 

 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมติัเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ สําหรบัปี  2564 

เลขานุการบริษัทได้แจ้งตามข้อบังคับบริษัท ข้อ  17 กาํหนดให้ “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาํปีทุกคร้ังให้กรรมการ

ออกจากตาํแหน่งหนึ่งในสาม (1/3) ของจาํนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจาํนวนกรรมการจะแบ่งให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ 

กใ็ห้ออกโดยจาํนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซี่งพ้นจากตาํแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้าดาํรง

ตาํแหน่งอกีกไ็ด้ กรรมการที่ต้องออกจากตาํแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกนั ส่วน

ปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตาํแหน่งนานที่สดุนั้นเป็นผู้ออกจากตาํแหน่ง”  

ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน ดังนั้น จึงมีกรรมการ 3 ท่านที่ดาํรงตาํแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตาํแหน่ง 

โดยกรรมการที่ต้องออกจากตาํแหน่งตามวาระในคร้ังนี้  มีดังนี้   

   1. นายปรีชา ลีละศิธร 

           2. นายนวมินทร์ ประสพเนตร 

   3. นายซัง โด ล ี

บุคคลที่ได้รับเสนอช่ือในคร้ังนี้ ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองจากคณะกรรมการบริษัทแล้วรวมถึงการแต่งตั้งกรรมการ 

เพ่ือดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการอิสระ  คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าเป็นบุคคลที่จะเสนอช่ือให้เป็นกรรมการ

อิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้พิจารณาตามความเห็นของ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว เหน็สมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออก

ตามวาระกลับเข้าดาํรงตาํแหน่งต่อไปอกีวาระหนึ่ง    

เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อนัเป็นประโยชน์ต่อ

การดาํเนินงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถอืหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ 

สาํหรับข้อมูลและประวัติของกรรมการที่ครบกาํหนดออกตามวาระ  และได้รับการเสนอช่ือกลับเข้าดํารงตําแหน่งใหม่  

บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถอืหุ้นแล้ว  โดยมีรายละเอยีดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5. ของหนังสอืเชิญประชุม 

และ สาํหรับการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียง

เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลได้  โดยใช้หลักเกณฑ ์และวิธกีารตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16   

และประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอยีดของวาระน้ี 

ไม่มีผู้ถอืหุ้นซักถามข้อสงสยัใดๆ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

 

มติของที่ประชมุ 

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ เลือกตั้งกรรมการตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดํารงตําแหน่งตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ ง          

ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน มีรายละเอยีดการออกเสยีงลงคะแนนเลือกตั้ง

กรรมการแต่ละรายโดยมีมติที่ประชุมเป็นดังนี้  

 

1. นายปรีชา ลีละศิธร ตาํแหน่ง กรรมการอสิระ 

           รวม (39 ราย)  จาํนวนเสยีงรวมเท่ากบั 2,667,884,440 เสยีง 

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 

จาํนวนหุ้น % จาํนวนหุ้น % จาํนวนหุ้น % จาํนวนหุ้น % 

2,667,884,220 100.0000 220 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 
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2. นายนวมินทร์ ประสพเนตร ตาํแหน่ง  กรรมการ 

        รวม (39 ราย)  จาํนวนเสยีงรวมเท่ากบั 2,667,884,440 เสยีง 

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 

จาํนวนหุ้น % จาํนวนหุ้น % จาํนวนหุ้น % จาํนวนหุ้น % 

2,667,884,440 100.0000 0 0.0000 0 - 0 - 

 

3. นายซัง โด ลี ตาํแหน่ง  กรรมการ 

       รวม (39 ราย)  จาํนวนเสยีงรวมเท่ากบั 2,667,884,440 เสยีง 

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 

จาํนวนหุ้น % จาํนวนหุ้น % จาํนวนหุ้น % จาํนวนหุ้น % 

2,667,884,440 100.0000 0 0.0000 0 - 0 - 

 

ทั้งนี้  ก่อนจะพิจารณาวาระถดัไป ประธานฯ ขอให้ เจ้าหน้าที่เชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าห้องประชุมตามเดิม 

 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมติักําหนดค่าตอบแทนกรรมการ สําหรบัปี 2564 

เลขานุการบริษัทฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในปี 2563 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกําหนดค่าตอบแทนตามตําแหน่ง และ         

ค่าบาํเหนจ็ของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัทฯ เป็นจาํนวนเงินไม่เกนิ 7,000,000 บาท (เจด็

ล้านบาท) และสาํหรับปี 2564 นี้  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ ได้พิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัทอย่างรอบคอบ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภท

เดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ เห็นสมควร

กาํหนดค่าตอบแทนตามตําแหน่งและค่าบําเหน็จของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ สาํหรับปี 2564  

เป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท  (เจด็ล้านบาท) ซึ่งเท่ากับปี 2563  และคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร

เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพ่ือพิจารณาอนุมัติกาํหนดค่าตอบแทนและค่าบาํเหนจ็ของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ

ชุดต่างๆ ประจาํปี 2564 เป็นจาํนวนเงินไม่เกนิ 7,000,000 บาท (เจด็ล้านบาท) โดยมีรายละเอยีดดังต่อไปน้ี 

 

ตําแหน่ง 
ค่าตอบแทนต่อเดือน(บาท) 

ปี 2564 (ปีที่เสนอ) ปี 2563

ประธานกรรมการ 70,000 70,000 

ผู้ช่วยประธานกรรมการ 30,000 30,000 

กรรมการ 20,000 20,000 

กรรมการอสิระ 20,000 20,000 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 20,000 20,000 

กรรมการตรวจสอบ 10,000 10,000 

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 20,000 บาท / คร้ังที่ประชุม 20,000 บาท / คร้ังที่ประชุม 

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 10,000 บาท / คร้ังที่ประชุม 10,000 บาท / คร้ังที่ประชุม 

ค่าบาํเหนจ็ของกรรมการ ไม่เกนิ 2 ล้านบาท ไม่เกนิ 2 ล้านบาท 

สทิธปิระโยชน์อื่นๆ ไม่มี ไม่มี 
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คณะกรรมการเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนตามตาํแหน่งและค่าบาํเหน็จของคณะกรรมการ

บริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ตามรายละเอียดข้างต้น สําหรับขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและ

คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ  สามารถดูรายละเอียดได้จากรายงานประจําปี 2563 หัวข้อโครงสร้างการถือหุ้นและ         

การจัดการ 

 

และประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอยีดของวาระน้ี 
 

ไม่มีผู้ถอืหุ้นซักถามข้อสงสยัใดๆ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ 

 

มติของที่ประชมุ 

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกาํหนดค่าตอบแทนตามตําแหน่ง และค่าบําเหน็จของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุด

ต่างๆ สาํหรับปี 2564 เป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท (เจด็ล้านบาท) ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 

ของจาํนวนเสยีงทั้งหมดของผู้ถอืหุ้นซึ่งมาประชุมมีรายละเอยีดการออกเสยีงลงคะแนน มติที่ประชุมเป็นดังนี้  

 

มติ 
จํานวนเสียง 

(1 หุน้ = 1 เสียง) 

รอ้ยละของจํานวนหุน้ทั้งหมดของผูถ้อืหุน้ 

ที่เขา้ร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ด้วย 2,667,884,440 100.0000 

2. ไม่เหน็ด้วย                     0     0.0000 

3. งดออกเสยีง                     0     0.0000 

4. บัตรเสยี                     0     0.0000 

รวม 39 ราย 2,667,884,440 100.0000 

 

วาระที่ 8 พิ จ ารณ าอ นุ มั ติ ให้ เพิ่ ม ทุ น จดทะ เบี ยนของบ ริษัท ฯ  จาก  347,105,403.80 บาท  เป็ น 

381,805,403.80 บาท 

เลขานุการบริษัทฯ  แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 

34,700,000 บาท (สามสบิสี่ล้าน เจด็แสนบาท) จากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 347,105,403.80 บาท (สามร้อยสี่สิบ

เจด็ล้านหนึ่งแสนห้าพันสี่ร้อยสามบาทแปดสบิสตางค์) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน 381,805,403.80 บาท (สามร้อย

แปดสิบเอด็ล้านแปดแสนห้าพันสี่ร้อยสามบาทแปดสิบสตางค์) โดยออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุน จาํนวน 347,000,000 หุ้น  

(สามร้อยสี่สิบเจด็ล้านหุ้น)  มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์)  เพ่ือเพ่ิมทุนการจดทะเบียนของบริษัทฯ 

แบบมอบอาํนาจทั่วไป (General Mandate) 

 

และประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอยีดของวาระน้ี 
 

ไม่มีผู้ถอืหุ้นซักถามข้อสงสยัใดๆ   ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ 
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มติของที่ประชมุ 

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้มีการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาํนวน 34,700,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม

จํานวน 347,105,403.80 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จํานวน 381,805,403.80 บาท  โดยออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุน 

จาํนวน 347,000,000 หุ้นมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพ่ือเพ่ิมทุนการจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอาํนาจ

ทั่วไป (General Mandate) ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ        

มีสทิธอิอกเสยีงลงคะแนน มีรายละเอยีดการออกเสยีงลงคะแนน มติที่ประชุมเป็นดังนี้  

 

มติ 
จํานวนเสียง 

(1 หุน้ = 1 เสียง) 

รอ้ยละของจํานวนหุน้ทั้งหมดของผูถ้อืหุน้ 

ที่เขา้ร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ด้วย 2,667,884,440 100.0000 

2. ไม่เหน็ด้วย                     0     0.0000 

3. งดออกเสยีง                     0     0.0000 

4. บัตรเสยี                     0     0.0000 

รวม 39 ราย 2,667,884,440 100.0000 

 

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมติัการแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ขอ้ 4 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทุน       

จดทะเบียน 

เลขานุการบริษัทฯ  แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ       

ข้อ 4 เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน ดังนี้  

 

 

ทั้งนี้  มอบอํานาจให้กรรมการผู้มีอํานาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่กรรมการผู้มีอํานาจของบริษัทฯ 

มอบหมายเป็นผู้มีอํานาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์          

มีอาํนาจแก้ไขและเพ่ิมเติมถ้อยคาํ หรือดาํเนินการใดๆ เพ่ือให้เป็นไปตามคาํสั่งของนายทะเบียน 

 

 

 

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจาํนวน 381,805,403.80 บาท (สามร้อยแปดสิบเอด็ล้านแปดแสนห้าพันสี่

ร้อยสามบาทแปดสบิสตางค์) 
 แบ่งออกเป็นจาํนวน   3,818,054,038 หุ้น (สามพันแปดร้อยสิบแปดล้านห้าหม่ืนสี่พัน 

สามสบิแปดหุ้น) 

 มูลค่าหุ้นละ                  0.10   บาท (สบิสตางค์) 

โดยแยกออกเป็น :   

 หุ้นสามัญ   3,818,054,038   หุ้น (สามพันแปดร้อยสิบแปดล้านห้าหม่ืนสี่พัน 

สามสบิแปดหุ้น) 

 หุ้นบุริมสทิธ ิ            -  หุ้น   ( - )” 
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และประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอยีดของวาระน้ี 

 
 

ไม่มีผู้ถอืหุ้นซักถามข้อสงสยัใดๆ   ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ 
  

มติของที่ประชมุ 

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ  ข้อ 4 เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียน 

และการมอบอาํนาจให้กรรมการผู้มีอาํนาจลงนามของบริษัท  และ/หรือ บุคคลที่กรรมการผู้มีอาํนาจของบริษัทมอบหมาย   

เป็นผู้มีอาํนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสอืบริคณห์สนธทิี่กรมพัฒนาธุรกจิการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอาํนาจแก้ไขและ

เพ่ิมเติมถ้อยคาํ หรือดาํเนินการใดๆ เพ่ือให้เป็นไปตามคาํสั่งของนายทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ

จาํนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธอิอกเสยีงลงคะแนน มีรายละเอียดการออกเสยีงลงคะแนน มติที่

ประชุมเป็นดังนี้  

 

มติ 
จํานวนเสียง 

(1 หุน้ = 1 เสียง) 

รอ้ยละของจํานวนหุน้ทั้งหมดของผูถ้อืหุน้ 

ที่เขา้ร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ด้วย 2,667,884,440 100.0000 

2. ไม่เหน็ด้วย                     0     0.0000 

3. งดออกเสยีง                     0     0.0000 

4. บัตรเสยี                     0     0.0000 

รวม 39 ราย 2,667,884,440 100.0000 

 

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมติัการจัดสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทัว่ไป (General Mandate) จํานวนไม่

เกิน 347,000,000 หุน้ ซ่ึงมีมูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 10 ของทุนชาระแลว้ 

เพือ่เสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจํากดั 

เลขานุการบริษัทฯ  แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนแบบมอบอาํนาจ

ทั่วไป (General Mandate) จํานวน 347,000,000 หุ้น (สามร้อยสี่สิบเจ็ดล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท       

(สบิสตางค์) เพ่ือเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจาํกดั 

ทั้งนี้  มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอาํนาจในการพิจารณาและกาํหนดเงื่อนไขและรายละเอยีดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

กับการจัดสรรและการเสนอขายหุ้นดังกล่าว รวมทั้งมีอํานาจในการลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องและมีอํานาจ

ดาํเนินการต่างๆ อันจาํเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนนี้  โดยมีรายละเอียดปรากฎในแบบ

รายงานการเพ่ิมทุน (F53-4) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6. 

 

และประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอยีดของวาระน้ี 

 
 

ไม่มีผู้ถอืหุ้นซักถามข้อสงสยัใดๆ  ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ 
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มติของที่ประชมุ 

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนแบบมอบอาํนาจทั่วไป (General Mandate) จํานวนไม่เกิน 

347,000,000 หุ้น และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอํานาจในการพิจารณาและกําหนดเงื่อนไขและ

รายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกบัการจัดสรรและการเสนอขายหุ้นดังกล่าว รวมทั้งมีอาํนาจในการลงนามในเอกสารใดๆ ที่

เกี่ยวข้องและมีอาํนาจดาํเนินการต่างๆ อนัจาํเป็นและสมควรอนัเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนนี้  ด้วยคะแนน

เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน มติที่ประชุมเป็น

ดังนี้  

 

 
 

มติ 
จํานวนเสียง 

(1 หุน้ = 1 เสียง) 

รอ้ยละของจํานวนหุน้ทั้งหมดของผูถ้อืหุน้ 

ที่เขา้ร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ด้วย 2,667,884,440 100.0000 

2. ไม่เหน็ด้วย                     0     0.0000 

3. งดออกเสยีง                     0     0.0000 

4. บัตรเสยี                     0     0.0000 

รวม 39 ราย 2,667,884,440 100.0000 

 

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถา้มี) 
เลขานุการบริษัทให้ข้อมูลต่อที่ประชุมดังนี้   ในระเบียบวาระที่ 13 ตามมาตรา 105 วรรค 2 ของพระราชบัญญัติบริษัท

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

ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจาํนวนหุ้นที่จาํหน่ายได้ทั้งหมด  จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเร่ืองอื่น

นอกจากที่กาํหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกกไ็ด้ ” ดังนั้น  ถ้าผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะให้ที่ประชุมพิจารณาเร่ืองอื่นๆ 

นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม  จะต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1,157,018,013  หุ้น (หนึ่งพัน 

หนึ่งร้อยห้าสิบเจด็ล้านหนึ่งหม่ืนแปดพันสิบสามหุ้น) จากจาํนวนหุ้นที่จาํหน่ายแล้วและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดเท่ากับ 

3,471,054,038 หุ้น   (สามพันสี่ร้อยเจด็สบิเอด็ล้านห้าหม่ืนสี่พันสามสบิแปดหุ้น)     

 

ทั้งนี้   ไม่มีผู้ถอืหุ้นเสนอเร่ืองอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา 

 

ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุมเวลา 16.07 น. 

 
 
 

ลงช่ือ  ประธานที่ประชุม 

 ( นางพรรณี วรวุฒิจงสถติ)  
 

 

 

ลงช่ือ  ผู้จดบันทกึการประชุม 

  (นางสาวปิติฤดี  ศิริสมัพันธ)์  

 


