
 

  

บริษทั โมโน เน็กซ ์จ ำกดั (มหำชน) 

รำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 2565 

 

วนั เวลำ และสถำนที่ 

  

 การประชุมจัดขึ้นเม่ือวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 14.00 นาฬิกา โดยด าเนินการผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ 

ณ ห้องประชุมของบริษัท เลขที่ 29/9 หมู่ 4 ถนนชัยพฤกษ์ ต าบลบางพลับ อ าเภอปากเกรด็  จังหวัดนนทบุรี 

 

กรรมกำรที่เขำ้ร่วมประชุม 

1. นางพรรณี   วรวุฒิจงสถิต ประธานกรรมการ และกรรมการอสิระ 

2. นายปรีชา                   ลีละศิธร กรรมการอสิระ ประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล  

   และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

3. นายเกรียงศักด์ิ  เธยีรนุกุล กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล 

   และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

4. นายเจริญ  แสงวิชัยภัทร กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล 

   และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

5. นายนวมินทร์ ประสพเนตร กรรมการ ผู้ ช่วยประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร 

   ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและความย่ังยืน 

6. นายปฐมพงศ ์ สริชัยรัตน์ กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน 

และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

7. นางสาวเบญจวรรณ รักวงษ ์ กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน 

และผู้อ านวยการอาวุโสฝ่ายบริหารส านักงาน 

8. นายศิริ   เหลืองสวัสด์ิ กรรมการ 

 

ผูบ้ริหำร 

1. นายบรรณสทิธิ์ รักวงษ ์ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยงและความย่ังยืน 

และประธานเจ้าหน้าที่ปฏบัิติการ 

2. นางสาวสรัญญา   อมรรัตนสชุาติ  ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน 

3. นางสาวเนตรพนิต โพธารากุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตรายการ 

4. นางสาวปิติฤดี ศิริสมัพันธ ์ ผู้อ านวยการอาวุโสฝ่ายก ากบัดูแลกจิการและสื่อสารองค์กร  

   และเลขานุการบริษัท 

5. นางสาวทศันีย์  ควรแถลง ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน 

 

ผูเ้ขำ้ร่วมประชุม 

1. นางสาวกรองแก้ว  ลิมป์กติติกุล  ผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัท ส านักงาน อวีาย จ ากดั 

2. นางนิตยา  เกยีรติเสรีกุล ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท เสรี มานพ แอนด์ ดอล์ย จ ากดั 
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เร่ิมกำรประชุม 

นางสาวปิติฤดี ศิริสัมพันธ์ เลขานุการบริษัท ท าหน้าที่ด าเนินการประชุม  แจ้งต่อที่ประชุมว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโควิด 19 ระลอกใหม่ในประเทศไทย คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความเสี่ยงของการ

แพร่ระบาดของโรคดังกล่าว  ตลอดจนมีความห่วงใยในสุขภาพ และความปลอดภัยของท่านผู้ ถือหุ้นทุกท่าน         

รวมถึงผู้ ที่ มีส่วนร่วมในการจัดการประชุม จึงได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2565 โดยผ่าน              

สื่ออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) ภายใต้พระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดย บริษัทฯ 

ได้ใช้ระบบของบริษัท โคโนวานซ์ จ ากัด ซึ่งเป็นผู้ ให้บริการระบบที่ได้ประเมินตนเองกับหน่วยงานส านักงานพัฒนา 

ธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส์ (สพธอ. หรือ ETDA) โดยให้บริการลงทะเบียนและประมวลผลระบบนับผลคะแนนเสียงใน

การประชุม 

 

จากนั้น จึงกล่าวแนะน าคณะกรรมการ ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการ ทั้งสิ้นจ านวน 8 ท่าน โดยเข้าร่วมประชุมในวันนี้ครบ

ทั้ง 8 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด คณะผู้บริหาร และผู้ตรวจสอบบัญชี รวมถึงที่ปรึกษากฎหมาย เข้า

ร่วมประชุมและเป็นสกัขีพยานและเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสยีงด้วย พร้อมทั้งแจ้งวิธกีารประชุมและการออกเสยีง

ลงคะแนนในการพิจารณาวาระการประชุมต่างๆ โดยสรุปให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้  

 

ประธานที่ประชุมจะด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ก าหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม เม่ือจะมีการออกเสียง

ลงคะแนนในการพิจารณาวาระการประชุมต่างๆ ประธานที่ประชุมจะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย 

หรือ งดออกเสยีง ในวาระพิจารณานั้นๆ หรือไม่ 

• ผู้ ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดที่เห็นด้วย ไม่ต้องกดลงคะแนนใดๆ นะคะ เนื่องจาก ระบบจะนับคะแนน

เสยีงของท่านเป็นเหน็ชอบหรือเหน็ด้วยตามมติที่น าเสนอ 

• ในกรณีที่ท่านผู้ ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ขอให้ท่านกดปุ่ มลงคะแนนใน

หน้าจอของท่าน เพื่อลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยระบบจะหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงของ

ท่าน ออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนั้นๆ   ดังนั้น ใน

การลงคะแนนดังกล่าวจะไม่ปรากฎบัตรเสยีแต่อย่างใด  

 

ส าหรับผู้ รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. หรือแบบ ค. ที่ผู้ ถือหุ้นได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียง

ลงคะแนนไว้ในหนังสอืมอบฉันทะแล้วนั้น เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้น าคะแนนเสยีงที่ผู้ ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ

ทุกวาระ ไปบันทึกข้อมูลรอไว้ล่วงหน้าตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมแล้ว และจะน ามาประมวลผลรวมกับคะแนนเสียง

ของผู้ ถือหุ้นรายอื่น จากนั้น จะแจ้งผลการออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ ถือหุ้นทุกท่านทราบในแต่ละวาระโดยมีนางสาวรุ่งทิวา  

จารุรัตนาภรณ์  จะเป็นผู้รายงานแจ้งผลสรุปการออกเสยีงลงคะแนนในแต่ละวาระ   

 

ส าหรับท่านผู้ ถือหุ้นท่านใดที่มีข้อสงสัย หรือมีความประสงค์ที่จะสอบถามข้อมูลใดๆ ในแต่ละวาระ ท่านสามารถกด  ปุ่ ม

สญัลักษณ์รูปมือ เพื่อใช้ในการขอสอบถามในช่วงเวลาที่บริษัทฯ เปิดให้สอบถาม โดยระบบจะแสดงล าดับที่ให้ท่านทราบ    

หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่จะเป็นผู้แจ้งชื่อเพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามหรือแสดงความเห็นผ่านทางระบบตามล าดับ และเพื่อ

ความถูกต้องในการบันทึกข้อมูลในการจัดท ารายงานการประชุม  ขอความกรุณาท่านผู้ ถือหุ้น แจ้งชื่อ และนามสกุลของ

ท่านผู้ถือหุ้นก่อนสอบถาม 

 

การออกเสียงลงคะแนนให้ถือหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง การออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ ใ ห้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการตาม

ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 ซึ่งระบุว่า ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑแ์ละวิธกีารดังต่อไปนี้   
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(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง มีคะแนนเสยีงเท่ากบั 1 หุ้นต่อ 1 เสยีง 

(2) ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม ข้อ (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็น

กรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใดมากน้อย

เพียงใดไม่ได้  

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสยีงสงูสดุตามล าดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่จะ

พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากัน

เกนิจ านวนกรรมการ ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสยีงชี้ขาด 

 

โดยก่อนการประชุมนี้  บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถส่งค าถามล่วงหน้า มายังบริษัทฯ ก่อนวันประชุม ได้ทาง

เว็บไซด์  www.mono.co.th  หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2564 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564      

ปรากฎว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นส่งค าถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ  ก่อนวันประชุม ซึ่งเม่ือวันที่  31 มกราคม 2565 บริษัทฯ            

ได้แจ้งผลให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผู้ถือหุ้นรับทราบแล้ว 

 

จากนั้นนางพรรณี วรวุฒิจงสถิต ประธานกรรมการ ซึ่งเป็นประธานในที่ประชุม  แถลงว่ามีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วย

ตนเองจ านวน 18 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 109,721,241 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.65 ของจ านวนหุ้นของผู้ ถือหุ้นที่เข้าร่วม

ประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะที่มาเข้าร่วมประชุม และผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมจ านวน 44 ราย นับ

จ านวนหุ้นได้ 2,248,932,244 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 95.35 ของจ านวนหุ้นของผู้ ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและ

ผู้รับมอบฉันทะที่มาเข้าร่วมประชุม  รวมจ านวนผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุม

ทั้งสิ้นจ านวน 62 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 2,358,653,485 หุ้น จากจ านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดจ านวน 9,750 ราย  นับจ านวน

หุ้นที่จ าหน่ายแล้วและมีสทิธอิอกเสยีงทั้งหมด 3,471,054,038 หุ้น  คิดเป็นร้อยละ 67.9521 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่าย

แล้วและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ดังนั้น  จ านวนหุ้นที่เข้าประชุมวันนี้   จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับ

ของบริษัทฯ ข้อ 33 ประธานฯ จึงกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่ก าหนดไว้ใน

หนังสอืนัดประชุมดังต่อไปนี้  

 
 

วำระที่ 1 พิจำรณำรบัรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 2564 ซ่ึงประชุมเมื่อวนัที่ 29 เมษำยน 

2564 

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดส่งส าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2564  ซึ่งประชุมเม่ือ

วันที่ 29 เมษายน 2564 ให้กบัผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสอืเชิญประชุมในคร้ังนี้แล้ว  
 

และประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอยีดของวาระนี้  
 

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสยัใดๆ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ 
 

มติของที่ประชุม 

ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2564  ซึ่งประชุมเม่ือวันที่          

29 เมษายน 2564 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  มติที่ประชุมเป็น

ดังนี้  

 

 

 

 

http://www.mono.co.th/
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มติ 
จ ำนวนเสียง 

(1 หุน้ = 1 เสียง) 

รอ้ยละของจ ำนวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ 

ที่เขำ้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ด้วย 2,336,837,766 99.0044 

2. ไม่เหน็ด้วย                  119     0.0000 

3. งดออกเสยีง       23,500,000     0.9956 

4. บัตรเสยี                     0                            

0.0000 รวม 65 ราย 2,360,337,885  100.0000 

 

วำระที่ 2 รบัทรำบรำยงำนประจ ำปีของคณะกรรมกำรบริษทัเกี่ยวกบัผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ ในรอบปี 2564 

ประธานฯ แจ้งว่า รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 ปรากฎอยู่ใน จากรายงานประจ าปี 2564 แบบ 

56-1 One Report  ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และงบการเงิน การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ อย่างย่อ ตามสิ่งที่

ส่งมาด้วย 3 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว โดยที่คณะกรรมการได้พิจารณาผลการ

ด าเนินงานดังกล่าวแล้ว เหน็ว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงขอน าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ  

 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณสรัญญา  อมรรัตนสุชาติ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน  สรุปรายงานผลการด าเนินงานของ

บริษัทฯ ในรอบปี 2564 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบดังนี้  

 

ฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2564 บริษัทฯ มีสนิทรัพย์รวมทั้งสิ้น 4,458 ล้านบาท เม่ือเปรียบเทยีบกบัปี 2563 ที่

มีสินทรัพย์รวม 4,406 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 52 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 1% โดย ลูกหนี้ การค้าและรายได้ค้างรับ เพิ่มขึ้ น 

298 ล้านบาท อาคาร อุปกรณ์ ลดลง 50 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ลดลง 243 ล้านบาท  และสินทรัพย์ภาษีเงินได้ 

เพิ่มขึ้น 78 ล้านบาท 

 

หนี้ สินรวมในปี 2564 มีจ านวน 3,060 ล้านบาท เม่ือเปรียบเทียบกับปี 2563 จ านวน 3,053 ล้านบาท หนี้ สินรวม

เพิ่มขึ้น 7 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 0.2% โดยรายได้รับล่วงหน้า ลดลง 51 ล้านบาท เงินกู้ยืมระยะสั้นบุคคลที่         ไม่

เกี่ยวข้อง ลดลง 125 ล้านบาท ต้นทุนใบอนุญาต License TV ลดลง 228 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้า และ         เจ้าหนี้อื่น 

เพิ่มขึ้น 407 ล้านบาท           

 

ส่วนของผู้ ถือหุ้นปี 2564 อยู่ที่ 1,398 ล้านบาท เม่ือเทียบกับปี 2563 ที่ 1,353 ล้านบาท ส่วนของผู้ ถือหุ้นเพิ่มขึ้น 45 

ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 3% เกดิจากผลก าไรสทุธ ิเพิ่มขึ้น 45 ล้านบาท 

 

รายงานผลการด าเนินงานปี 2564 ในด้านรายได้รวมอยู่ที่ 2,192 ล้านบาท โดยเป็นรายได้โฆษณาทีวี 1,539 ล้านบาท 

รายได้ Monomax 302 ล้านบาท รายได้ 3BB TV 162 ล้านบาท รายได้ Shopping และอื่นๆ 155 ล้านบาท รายได้รวม

ปี 2564 เม่ือเทียบกับปี 2563 ซึ่งมีรายได้รวมอยู่ที่ 1,692 ล้านบาท รายได้เพิ่มขึ้น 500 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นลดลง 

30% โดยเปรียบเทียบในด้านต่างๆ ดังนี้  รายได้โฆษณาทีวี เพิ่มขึ้น 405 ล้านบาท รายได้ Monomax เพิ่มขึ้น 104 ล้าน

บาท รายได้จากการให้บริการ 3BB TV เพิ่มขึ้น 132 ล้านบาท รายได้ Shopping ลดลง 8 ล้านบาท และรายได้จากธุรกิจ

อื่นลดลง 133 ล้านบาท เนื่องจากปิดธุรกจิจากการปรับโครงสร้างในปีที่ผ่านมา และธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจาก Covid-

19 เช่น งานอเีวนท ์หรือการน าหนังเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ 
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ต้นทุนและค่าใช้จ่ายรวม ในปี 2564 อยู่ที่ 2,120 ล้านบาท เม่ือเทียบกับปี 2563 อยู่ที่ 2,282 ล้านบาท ต้นทุนและ

ค่าใช้จ่ายลดลง 162 ล้านบาท หรือลดลง 7% โดยต้นทุนธุรกิจหลักที่เพิ่มขึ้น ต้นทุนธุรกจิ 3BBTV เพิ่มขึ้น 68 ล้านบาท 

และต้นทุนธุรกจิ Event ลดลง 29 ล้านบาท ต้นทุนธุรกจิหยุดด าเนินการ ลดลง 40 ล้านบาท 

ส่วนค่าใช้จ่ายพนักงาน ลดลง 21 ล้านบาท ค่าใช้จ่าย marketing ลดลง 66 ล้านบาท ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 

เพิ่มขึ้น 49 ล้านบาท และ Special expense จากการปรับโครงสร้างปี 2563 ลดลง 99 ล้านบาท      

 

EBITDA และก าไร (ขาดทุน) สุทธิ ในปี 2564 มี EBITDA อยู่ที่ 1,465 ล้านบาท เม่ือเทียบกับปี 2563 ซึ่งอยู่ที่ 896 

ล้านบาท EBITDA เพิ่มขึ้น 569 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 64% ขณะที่ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ ในปี 2564 ก าไร 45 ล้านบาท 

เม่ือเทยีบกบัปี 2563 ที่ขาดทุน 661 ล้านบาท มกี าไรเพิ่มขึ้น 706 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 107%  

 

 

เหตุการณ์ส าคัญในรอบปี 2564 ในเดือนเมษายน ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท โมโน เนก็ซ์ จ ากดั (มหาชน) อนุมัติการ

จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) จ านวนไม่เกิน 347 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 

0.10 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนช าระแล้ว เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด ทั้งนี้  ไม่ได้มีการจัดสรรหุ้นสามัญ

เพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งจะมีการน าเสนอให้ลดทุนจดทะเบียนในวันนี้  โดยมีรายละเอยีดในวาระการประชุมที่ 8 

 

ค าถามจากผู้ถือหุ้นรหัสผู้ใช้งาน MONO4042127862 :  คุณอนุพงศ์  สนัตะวานนท์ 

1. ในช่วงที่ผ่านมา ธุรกิจ Monomax เป็นพันธมิตรกับ AIS และ DTAC คาดหวังรายได้ในแต่ละ operator รายละ            

กี่ล้านบาท และคาดการณ์ MONOMAX ทั้งปีอยู่ที่กี่ล้านบาท 

- คุณสรัญญา อมรรัตนสุชาติ ตอบค าถามว่า ในปี 2564 MonoMax เป็นพันธมิตรกับ 3BB เป็นหลักในบริการ 

3BB GIGATV โดยน า MonoMax เข้าไปให้บริการในกล่องของ 3BB ในปีผ่านมาบริการนี้ ได้รับค่าบริการโดยมี 

Minimum Guarantee ที่ 350,000 ราย รายละ 50 บาทต่อเดือน และส่วนที่เกิน MG ก็ได้รายละ 50 บาท

เช่นกัน การเติบโตมีเรื่อย ๆ ตามโปรโมชั่นของ 3BB ซึ่งมีช่วงโควิดระบาดที่ท าให้กล่องมีปัญหาสะดุดเล็กน้อย 

แต่ในภาพรวมช่วงที่ผ่านมานับว่าดีพอสมควร 

 

2. รายได้ค่าโฆษณาของช่อง MONO29 เติบโตข้ึนกี่เปอรเ์ซนต ์QoQ, YoY ในแง่จ านวนโฆษณาทีเ่ข้า มีจ านวนโฆษณาที่

เพิ่มขึ้น กี่เปอรเ์ซนต ์ในแง่จ านวนเวลา โฆษณามีการเติบโตกี่เปอร์เซนต์ บริษทัมีการขึ้นราคาโฆษณาเพิ่มหรือไม่ 

เพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซนต ์

-  คุณสรัญญา อมรรัตนสชุาต ิตอบค าถามว่า ในปี 2564 รายได้โฆษณาทวีี MONO29 เติบโตมากกว่าปี 2563 โดย

เติบโตที่ 1,539 ลบ. เทยีบกบัปี 2563 ซึ่งอยู่ที่ 1,134 ลบ. YoY เพิ่มขึ้นประมาณ 36% โดยปี 2564 ซึ่งยังเป็น

ช่วงโควิดฝ่ายขายได้ท าโปรโมชั่นเพื่อดึงดูดผู้ลงโฆษณา ในภาพรวมรายได้เพิ่มขึ้น 405 ลบ.    

 

ค าถามจากผู้ถือหุ้นรหัสผู้ใช้งาน  MONO4027834345 : คุณภทัรกติต์ิ  เนตินิยม  

ถามว่าค่าใช้จ่ายปรับโครงสร้างคอือะไร 

-  คุณสรัญญา อมรรัตนสชุาต ิตอบค าถามว่า ในปี 2563 มีการปรับโครงสร้างโดยการเลิกธุรกจิที่ไม่ท าก าไรไปหลาย

ธุรกจิ ซึ่งในส่วนนั้นมีค่าชดเชยพนักงาน (compensate) และค่าการตัดจ าหน่ายสนิทรัพย์ (write-off) ธุรกจิที่ได้

เลิกกจิการ 

ค าถามจากผู้รับมอบฉันทะรหัสผู้ใช้งาน MONO4049702508: คุณ สทุธริัตน์  อาชิดา  

ถามว่าแผนการผลิต content ของตัวเอง มีความคืบหน้าอย่างไร 

-  คุณสรัญญา อมรรัตนสชุาติ ตอบค าถามว่า คุณปฐมพงศ์ จะรายงานในช่วงต่อไป 
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ทั้งนี้  ประธานฯ ยังได้มอบหมายให้ คุณปฐมพงศ์ สริชัยรัตน์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  รายงานถึงนโยบายการก ากบัดูแล

กิจการที่ดี และนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  ของบริษัทในปีที่ผ่านมา ให้ท่านผู้ ถือหุ้นทราบ  รวมถึงชี้ แจง

ทศิทางแนวโน้มธุรกจิของกลุ่มบริษัท ให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบ 

 

บริษัทและกลุ่มบริษัทโมโน ให้ความส าคัญ ในการด าเนินธุรกจิอย่างมีคุณธรรมและยึดม่ันในความรับผิดชอบต่อผู้ มีส่วนได้

เสียทุกฝ่าย ภายใต้หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด  อันเห็นได้จากผลการประเมิน การก ากับดูแลกิจการที่ดี

ประจ าปี 2564 ที่ บริษัทอยู่ในระดับ “ดีเลิศ” เป็นปีที่ 7 และนอกจากนั้น ในฐานะที่บริษัทฯ ได้รับประกาศนียบัตรรับรอง

ฐานะสมาชิกในโครงการ “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต” ตั้งแต่ปี 2559 ซึ่งบริษัทฯ ยึดม่ัน

นโยบายการด าเนินงานด้วยความโปร่งใส ต่อต้านการกระท าอนัเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่น ทุกรูปแบบ  ดังปรากฎตามข้อมูลที่

ได้เปิดเผยในรายงานประจ าปี 2563 และในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้มีการปรับแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้าน

การคอร์รัปชั่นฉบับปรับปรุง 4.0 มาใช้เป็นแนวทางก าหนดเป็นมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นของบริษัท และ ปัจจุบัน

บริษัทฯ ได้รับประกาศนียบัตรการต่ออายุการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อ ต้านการทุจริต  

ต่อเนื่องเป็นสมัยที่ 2 และเม่ือวันที่ 30 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมานี้  บริษัท ได้ยื่นขอต่ออายุการเป็นสมาชิกเป็นที่เรียบร้อย

แล้ว ซึ่งเป็นการยื่นล่วงหน้าก่อนที่จะถึงก าหนดในไตรมาสที่ 2 ของปี 2565 

 

รายงานทิศทางของกลุ่มธุรกิจแบ่งหัวข้อเป็น 1. ผลประกอบการธุรกิจ โดยจะกล่าวถึงปัจจัยส าคัญและสิ่งที่เกิดขึ้นในปี 

2021  2. ทศิทางกลยุทธปี 2022 และ 3. และภาพรวมโดยสรุปของปี 2022  

ผลการด าเนินงานปี 2021 ของธุรกิจ MonoMax ที่เป็นบริการ Subscription Video On Demand (SVOD) ซึ่งธุรกิจ 

SVOD เข้ามาในประเทศไทยค่อนข้างมาก ซึ่งบริการของ MonoMax มีค่าบริการอยู่ที่ 250 บาทต่อเดือน โดยมีภาพยนตร์

และซีรีส์ให้รับชมกว่า 3,000 เรื่อง โดยส่วนใหญ่จะเป็นซีรีส์ที่มีจ านวนตอนมาก 40-50 ตอนต่อเรื่อง รวมจ านวนชั่วโมง

ของคอนเทนต์ทั้งหมดกว่า 20,000 ชั่วโมง ซึ่งจุดเด่นของโมโนแมกซ์ คือ 1. คนไทยสะดวกในการรับชมเพราะมีทั้งพากษ์

ไทยและมีซับไตเติ้ลไทยทุกเรื่อง 2. รองรับได้ 3 อุปกรณ์ในเวลาเดียวกัน 3. ไม่มีโฆษณาคั่น 4. คอนเทนต์หลากหลาย

แนวตรงใจกลุ่มลูกค้า 

จากพฤติกรรมของคนไทยที่เป็นแฟนคลับของดาราจีน ติดตามซีรีส์ที่ดาราที่ชื่นชอบน าแสดง และตามหาที่รับชมซีรีสแ์บบ

ถูกลิขสทิธิ์ ซึ่งเราจับกระแสนี้ ได้ ซึ่งเรียกว่า Content Power to Sales Lead ลูกค้าจะตามหาเราได้ตามสื่อโซเชียลต่างๆ ซึ่ง

เราจัดหาซีรีสจ์ีนที่เป็นกระแสดังในประเทศจีน จากดาราน าแสดงที่มีชื่อเสียงเป็นกระแสในจีนมาลงใน MonoMax และมี

ทั้งพากษ์ไทยและซับไตเติ้ ลไทย โดยในปี 2564 มีจ านวนผู้รับชมซีรีส์จีนภายใน MonoMax มากถึง 80 ล้านวิว ในส่วน

ของภาพยนตร์มีจ านวนผู้รับชมใน MonoMax ในปี 2564 ประมาณ 10 ล้านวิว ซึ่งคอนเทนต์หนังของเราหลากหลายทั้ง

ตะวันออกและตะวันตก และเรายังมีซีรีสเ์กาหลี รวมถึงคอนเทนต์ไทยที่เราผลิตมาลงอยู่ใน MonoMax ด้วยเช่นกนั 

ส าหรับช่อง MONO29 ยังคงได้รับความนิยมอยู่ในอันดับ 3 ของธุรกิจฟรีทีวี โดยมีเรตติ้ ง (TVR) ในปี 2564 อยู่ที่ 

1.135 ในปีที่ผ่านมามีหนังที่เด่นๆ หลายเรื่องที่ท าเรตติ้งได้สงู ซึ่งคอนเทนต์เราจะหลากหลายทั้งแอคชั่น แฟนตาซี และมี

ผสมทั้งใหม่และเก่า ซึ่งท าเรตติ้งได้ดีแม้จะเป็นหนงัเก่า ซึ่งเป็นความน่าเชื่อถือของช่อง MONO29 ที่สามารถเปิดรับชมได้

ทั้งวัน 

นอกจากคอนเทนต์ภาพยนตร์และซีรีส์ที่เป็นจุดเด่นของช่องแล้ว เรายังมีการพัฒนาคอนเทนต์อื่นๆ ของช่องด้วย ได้แก่ 

รายการข่าวเราได้มีการปรับให้มีช่วง Nightly News ข่าวค ่า เพื่อสรุปข่าวรอบวันในช่วงค ่าก่อนรับชมภาพยนตร์ ซึ่งพบว่ามี

การพัฒนาเรตติ้งที่ดีข้ึนเรื่อยๆ และสะท้อนถึงท าให้มียอดจองโฆษณาเข้ารายการดังกล่าวจนเตม็ ถือว่าได้ผลตอบรับที่ดี 

หนึ่งในปรากฎการณท์ี่ได้รับกระแสตอบรับที่ดีมากในปีที่ผ่านมาคือ MONO29 Pattaya Countdown 2022 ซึ่งเราสามารถ

ดึงศิลปินชื่อดังระดับโลกมาขึ้นแสดง ได้แก่ แบมแบม และยังได้รับค าชมที่สามารถดูแลการจัดงานให้มีความปลอดภัยได้

เป็นอย่างดี และนี่คือบทสรุปความประทบัใจในรอบปีที่ผ่านมาในส่วนของภาพยนตร์ ซีรีส ์รายการข่าว และอเีวนท์ 
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ทิศทางกลยุทธในปี 2022 เราแบ่งเป็นสามส่วน ในส่วนแรกจะกล่าวถึง 1. Licensing และ Production Line-ups การ

จัดการคอนเทนต์ที่เราผลิตเองและที่เราซื้ อมา ซึ่งคอนเทนต์ของเราจะ Exclusive ส าหรับ MonoMax และ MONO29 

ฉายก่อนแล้วกจ็ะสามารถท ารายได้ขายสิทธิ์ให้ต่างประเทศได้ด้วย ซึ่งมีการแบ่งสิทธิ์ขายให้แก่ Netflix จ านวน 7 เรื่อง 

รวมถึงการติดต่อกบักบัโปรดักชั่นเฮ้าสต่์างประเทศ และรวมถึงมีโปรเจค็ร่วมมือกบัต่างชาต ิซึ่งอยู่ระหว่างการเจรจา  

ต่อมาคือซีรีส์และภาพยนตร์ที่เราผลิตเองที่ก าลังจะเตรียมเปิดตัวแถลงข่าวในเดือนมิถุนายน ส่วนที่ได้เปิดตัวอย่างให้ดูใน

งานพัทยาเคาท์ดาวน์ไปแล้วคือซีรีส์เรื่อง สัตย์เสือ เป็นแนวแอคชั่น แฟนตาซี ซึ่งได้ เต๋า สมชาย และ ชาคริต แย้มนาม 

น าแสดง และอีก 3 เรื่องจะทยอยเปิดตัวในปีนี้  จะเป็นแนวแอคชั่น ดราม่า และ แอคชั่น แฟนตาซี โรแมนติก บอกเล่า

เรื่องราวหลายแนว ทั้งเรื่องของ ครอบครัว ชีวิตคู่ ความรัก ต านาน และความเชื่อ รวมถึงภาพยนตร์ที่ผลิตเอง 2 เรื่อง 

แนว Sexy Romantic Comedy คือภาคสองของเรื่อง Sex Doll และอีกเรื่องเป็นแนว Romantic Drama และรีเมคซีรีส์

เกาหลีจาก SBS แนวแอคชั่นสองเรื่องคือ Ghost และ Remember ซึ่งอยู่ในช่วงของการผลิต 

และเราจะมีการเปิดตัวผู้ก ากับฝีมือดีที่มาร่วมงานโปรเจค็ให้กับซีรีสแ์ละภาพยนตร์ของโมโน ในวันนี้ เปิดเผยได้สองท่าน

คือ คุณเฉลิม วงศ์พิมพ์ และ คุณอรรถพร ธมีากร ส่วนท่านอื่นๆ จะเปิดตัวในงานแถลงข่าวในเดือนมิถุนายน 

2. ทิศทางกลยุทธในปี 2022 ในส่วนของโมโนแมกซ์ จะกล่าวถึงการแข่งขันในธุรกิจ SVOD ซึงเรามองว่ามีการแข่งขันที่

รุนแรง ดูได้จากจ านวน penetration rate ของผู้ ใช้บริการ SVOD ในประเทศไทย ครอบคลุม 7.4% ของประชากร หรือ

จ านวน 5 ล้าน subscription และมีอตัราการอิ่มตัวอยู่ที่ 40-50% ของประชากร ซึ่งหมายความว่าธุรกจิ SVOD ยังเติบโต

ไปได้อีกมาก เราจึงทุ่มเทในการแข่งขันในธุรกิจนี้มากยิ่งขึ้ น อีกทั้ง รายได้เฉลี่ยของผู้ ให้บริการต่อลูกค้าหนึ่งคนของธุรกิจ

นี้ ในประเทศไทยในปี 2564 เท่ากับ 1,280 บาท หรือ 107 บาทต่อเดือน และค่าเฉลี่ยการใช้บริการ SVOD ต่อคนคือ 

4.5 แอพพลิเคชั่น 

เปรียบเทยีบการแข่งขันบริการ SVOD ที่มีในประเทศไทยในด้านต่างๆ ข้อได้เปรียบของโมโน แมกซ์ ที่เห็นได้ชัดที่สดุคือ      

ซีรีส์และภาพยนตร์ทุกเรื่องบนโมโนแมกซ์พากษ์ไทยและมีซับไตเติ้ล ทุกเรื่อง 100% ในด้านๆ อื่นคือ ไม่มีโฆษณา ส่วน

ของราคาของเราอยู่ที่ตรงกลาง คือราคา 250 บาทต่อเดือน รวมถึงจ านวนคอนเทนต์ที่มีให้บริการในแอพพลิเคชั่นที่มี

หลากหลายครอบคลุมความต้องการส าหรับคนไทย ทั้งตะวันออก ตะวันตก จีน ไทย ฝรั่ง เกาหลี โดยกลุ่มเป้าหมายเรา

ครอบคลุมทั้งกลุ่ม วัยรุ่น เกาะกระแส แฟนคลับดารา เซก็ซี่ กลุ่มวัยกลางคน ที่ต้องการแรงบันดาลใจ ความบันเทิง หรือ

ผ่อนคลายจากการท างาน และกลุ่มคนสงูอายุที่ต้องการความสะดวกในการรับชมดูพากษ์ไทย 

สรปุกลยุทธของของโมโนแมกซ์คือ 1.คอนเทนต์พากษ์ไทยทั้งหมด 2.การลงทุนเพิ่มในการผลิต Exclusive Content และ

ร่วมมือผลิตกับต่างประเทศ 3. เพิ่มการสร้างชื่ อเสียงของธุรกิจให้เป็นที่รู้ จักและจดจ า 4. ขยายความร่วมมือกับ          

พาร์ทเนอร์ และการท าการตลาด 

Exclusive Content และ Semi-exclusive เรามีทั้งซีรีส์จีนที่เป็นไฮไลท์คือ ทาสปีศาจ ภาค 2 น าแสดงโดย เหรินเจียหลุน 

และ ตีนี่เร่อปา และภาพยนตร์ไทย 4 เรื่อง เป็นการเปิดตลาดคอนเทนต์ที่เข้าใจง่าย แบบชาวบ้าน 

โมโนแมกซ์ มีแฟนคลับเติบโตขึ้นเรื่อยๆ ในทุกภาคของประเทศไทย ดูได้จากยอดขาย และจ านวนวิวจากภาคต่างๆ ซึ่ง

เกิดจากการที่เรามีคอนเทนต์พากษ์ไทย เป็นพาร์ทเนอร์กับ 3BB ท าให้มีลูกค้าที่เป็นแฟนคลับเราเพิ่มมากขึ้น ในด้าน

พาร์ทเนอร์เรามีตั้งแต่ ธนาคาร บัตรสิทธิพิเศษของห้างสรรพสินค้า และป๊ัมน ้ามัน รวมถึงการร่วมมือกับค่ายสัญญาณ

โทรศัพทต่์างๆ และในส่วนของการตลาดเราก าลังท าแคมเปญให้แก่ลูกค้า เป็นการให้ของรางวัลและกจิกรรมต่างๆ 

 

การเติบโตของโมโนแมกซ์ในปี 2564 มีลูกค้าเป็นสมาชิกจ าวน 4.4 แสนราย และประมาณการจ านวนลูกค้าในปี 2565 

ไว้ที่ 7 แสน ถึง 1 ล้านราย คิดตามสถิติการเติบโตหากไม่เกดิเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดจะสามารถผลักดันให้ถึง 1 ล้านราย 
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กลยุทธในการบริหารช่อง MONO29 คือ 1. คุมค่าใช้จ่ายและต้นทุนคอนเทนต์ 2. ความหลากหลายของคอนเทนต์ใน

ช่อง 3. การศึกษาทดลองเทคโนโลยี Web 3.0 ให้กับการโฆษณา โฮมช้อปป้ิง และอินเตอร์แอคทีฟ เพื่อเพิ่มยอดขาย

ให้แก่ช่อง 

ความหลากหลายของรายการในช่องของปี 2565 คือ 3 รายการใหม่ ที่จะสร้างกระแสในโซเชียลและเพิ่มช่องทางในการ

ขายโฆษณาให้แก่ลูกค้ากลุ่มต่างๆ หลากหลายมากขึ้ น ได้แก่ 1. รายการ DNA Talk ด าเนินรายการโดย ได๋ ไดอาน่า 

รายการทอล์คโชว์สร้างแรงบันดาลใจ 2. The Ladies ผู้หญิงแถวหน้า ด าเนินรายการโดย แคทรียา องิลิช น า้หวาน ซาซ่า 

และ น ้า ชลนที น าเสนอข้อมูลเรื่องราวที่เกี่ยวกับผู้หญิง ทั้งความงาม แฟชั่น กระแสต่างๆ และ 3.One Day with 

Matthew หนึ่งวันมันดี ตีซี้คนดัง ด าเนินรายการโดย แมททวิ ดีน รายการที่เจาะเรื่องราวชีวิตของดาราที่ชื่นชอบ ซึ่งทั้งสาม

รายการสามารถส่งเสริมการขายโฆษณาในรูปแบบต่างๆได้มากข้ึน 

เราได้มีการศึกษาเรื่อง Metaverse และเคยท า Virtual Concert กับ 3BB มาก่อน และคิดว่าจะสามารถท าให้รับชม 

MonoMax แบบ Virtual ได้ ไม่ ว่าจะเป็น Virtual Concert Virtual Theatre รวมถึง Virtual Fan Meet&Greet และ 

Virtual Production ที่จะท าให้ผู้ชมได้ใกล้ชิดกับดารา นักร้อง หรือกองถ่ายละคร แบบใกล้ชิดมากขึ้น ในช่วงสถานการณ์

โควิดที่ไม่อาจไปพอแบบตัวจริงได้ ซึ่งก าลังอยู่ในช่วงของการพัฒนาเพิ่มเติม 

ภาพรวมในส่วนของโมโนแมกซ์ การร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ 3BB และการเลือกคอนเทนต์เรามีการเติบโตได้ดี สิ่งที่จะต้อง

ท าเพิ่มคือการตลาด และให้มีคนชื่นชอบมากข้ึน ในส่วนของทวีี เราพยายามจะเสริมจุดแขง็และกลบจุดอ่อน  

ทั้งนี้  รายได้ที่คาดการณ์ในปี 2022 การเติบโตของรายได้ (Revenue growth) ในแบบ Worst Case อยู่ที่ 12% หรืออยู่ที่ 

2,453 ล้านบาท ซึ่งมองส าหรับสถานการณ์โควิดถ้ายังไม่ดีข้ึนกจ็ะมีผลต่องบซื้อโฆษณา และอีเวนท ์มีน้อย รวมถึงงบการ

ผลิตลดน้อยลงด้วย แต่หากในกรณีที่ทุกอย่างดี ส่งเสริมยอดขาย และโควิดไม่ได้ส่งผลกระทบอะไร มีโอกาสที่รายได้ของ

ธุรกจิดีเติบโตเหมือนกบัช่วงก่อนโควิด หรือดีกว่า เรามองในกรณี Best Case ว่ารายได้จะเติบโต 31% หรือ 2,871 ล้าน

บาท อย่างไรกต็ามทั้งสองกรณีนั้นดีกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งตั้งแต่ปี 2019 – 2021 ทีมบริหารได้คุมค่าใช้จ่ายได้ดีมาตลอด

และเริ่มมองเหน็การสร้างรายได้และท าก าไรได้สงู 

ในภาพรวมทั้งหมดของปี 2022 เป็นดังนี้  รายได้เติบโตข้ึน 12% – 30% จากปีก่อน EBITDA margin อยู่ที่ 60%-70%

สินทรัพย์ที่จับต้องได้ (Tangible assets) มีอยู่ที่ 20-30 ล้านบาท และสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ (Intangible assets) ซึ่ง

ส่วนใหญ่เป็นคอนเทนต์มีอยู่ที่ 800-1,000 ล้านบาท  

 

ค าถามจากผู้ถือหุ้นรหัสผู้ใช้งาน  MONO4027834345 : คุณภทัรกติต์ิ  เนตินิยม  

ถามว่ามีแผนการออก NFT หรือไม่ 

-  คุณปฐมพงศ์ สิรชัยรัตน์ ตอบค าถามว่า มีในแผนในการออก NFT โดยมองว่า NFT เป็นเรื่องของศิลปะ ซึ่ง

ผลงาน original ที่จะผลิตบางส่วนน่าจะสามารถสร้างฐานแฟนคลับให้คนติดตามได้ 

 

ค าถามจากผู้ถือหุ้นรหัสผู้ใช้งาน  MONO4028640927 : คุณชัยรัตน์  โกวิทจนิดาชัย 

ถามว่าจะมีการท าธุรกจิใหม่ ที่จะเป็น New S Curve ในอนาคตหรือไม่ 

-  คุณปฐมพงศ์ สริชัยรัตน ์ตอบค าถามว่า ธุรกจิที่จะเป็น New S Curve อาจจะเป็นธุรกจิที่ต่อยอดจากสิ่งที่ Mono 

เป็นอยู่ ไม่ได้เป็น pure innovation คิดว่าเป็นการต่อยอดด้านคอนเทนต์และแพลตฟอร์มต่าง ๆ เช่น การลงทุน

ด้านคอนเทนต์ การลงทุนร่วมกบัต่างประเทศเพื่อขายต่างประเทศ การกระจายคอนเทนต์ทางแพลตฟอร์มต่าง ๆ 

เทคโนโลยี Advertising กบั Home shopping ซึ่งเป็น research ที่ท าร่วมกบั agency และทางเกาหลีมาพักหนึ่งแล้ว 

ถ้าผ่านการทดสอบระบบในประเทศไทยและระบบทางกฎหมายกน่็าจะได้เหน็ New S Curve นี้ ในปีนี้  
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ค าถามจากผู้ถือหุ้นรหัสผู้ใช้งาน  MONO4026433463 : คุณอนุชาติ มณฑาทพิย ์

ถามว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีวิธกีารค านวณ tv rating อย่างไร และในอนาคตจะมีการปรับเปลี่ยนการค านวณหรือไม่ 

-  คุณปฐมพงศ์ สริชัยรัตน ์ตอบค าถามว่า  Nielsen เป็นหน่วยงานหลักที่ท าเรื่อง TV rating research โดยมีวิธกีาร

คือ น ากลุ่มคนซึ่งถูกเกบ็เป็นความลับหรือ panelist มาเป็นตัวแทนประชากรทั้งประเทศและติดตั้งอุปกรณ์ที่บ้าน 

เวลามีการเปลี่ยนช่อง Nielsen กจ็ะเกบ็ข้อมูลทางสถิติที่บอกว่าดูช่องนี้ เวลากี่โมง ลูกและพ่อถือรีโมทอนัไหน ซึ่ง

ลูกและพ่อเป็นตัวแทนด้านอายุผู้ชม และมีการเพิ่มจ านวน panelist เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ  

ส าหรับการเกบ็ TVR ในวันนี้  ในต่างประเทศมีความพยายามที่จะเกบ็ข้อมูลร่วมกบัยอดวิวในอนิเทอร์เนต็ด้วย จึง

คิดว่าในอนาคตน่าจะมีการควบรวม (consolidate) ระหว่าง TVR กบัยอดวิวทางอนิเทอร์เนต็ เพื่อดูผลส าเรจ็ด้าน

ยอดการชมร่วมกนั 

ค าถามจากผู้ถือหุ้นรหัสผู้ใช้งาน MONO4039106607: คุณ ขจร พนารัตน ์

1. รายได้ per subscription ของ monomax ในปี 2022 จะอยู่พอๆ กบัปี 2021 หรือไม่ 

-  คุณปฐมพงศ์ สริชัยรัตน ์ตอบค าถามว่า เราก าลังพยายามผลักดันให้รายได้ per subscription เพิ่มขึ้นด้วยการหา

ลูกค้าเพิ่ม แต่ ณ วนันี้การเปลี่ยนแปลงอาจยังไม่เกดิข้ึนรวดเรว็ รายได้ per subscription ในปีนี้ น่าจะมากกว่าปีที่

แล้วประมาณ +3: account: month  

2. เป้าหมายระยะยาวของจ านวน subs monomax คิดว่าขึ้นไปได้เท่าไหร่ครับ  

-  คุณปฐมพงศ์ สริชัยรัตน ์ ตอบค าถามว่า คาดว่าในปลายปี 2022 น่าจะโตได้ถึง 7 แสนกรณเีป็น worst case และ 

1 ล้าน sub กรณีเป็น best case 

3. ต้นทุนของ monomax สว่นใหญ่เป็น Fix cost ใช่ม้ัยครับ เช่นถ้ารายได้เพิ่มขึ้น จะวิ่งลงก าไรสทุธเิป็นส่วนใหญ่ 

-  คุณปฐมพงศ์ สริชัยรัตน ์ ตอบค าถามว่า ณ วนันี้ ต้นทุนสว่นใหญ่เป็น fix cost ในสว่นคอนเทนต์ สว่นการลงทุนที่

อาจท าให้ cost เพิ่มขึ้นในภาพรวมจะเป็นเรื่องของการตลาด   

4. ปัจจัยอะไรที่บริษัทคิดว่าจะสามารถเพิ่ม subs monomax ให้โตได้เกอืบ 100% ในปี 2022 

-  คุณปฐมพงศ์ สิรชัยรัตน์ ตอบค าถามว่า มีหลายปัจจัย 1. การจับมือกับ the right partner คือ 3BB ท าให้การ

เข้าถึงผู้ที่ต้องการใช้ MonoMax หรือการใช้งาน function ต่าง ๆ ผ่านรีโมทง่ายขึ้ น ซึ่งท าให้คนหลายกลุ่มอายุ

สามารถเข้าถึง MonoMax ได้ดีขึ้น โดย Mono เองกพ็ยายามหาพาร์ทเนอร์รายอื่น ๆ เพิ่มเติมด้วย 2. ด้านคอน

เทนต์จีนซึ่งเป็นสิ่งที่คนชื่นชอบใน MonoMax ซึ่งต้องมีการลงทุนระยะยาวเพื่อให้ได้คอนเทนต์จีนโดยต่อเนื่อง จึง

มีการวางแผนร่วมมือกับทางต่างประเทศอยู่ ด้านคอนเทนต์ไทย การสร้างคอนเทนต์แบบ exclusive มีโอกาสต่อ

ยอดต่างประเทศได้ด้วย และจากประสบการณ์ท าให้เราทราบว่าคอนเทนต์แบบไหนที่ดี จึงน่าจะท าได้ดีขึ้นเรื่อย ๆ 

นอกจากนี้  การที่เรามีคุณเนตรพนิต (คุณธญัญา วชิรบัญจง) ซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์และเป็นผู้วางแผนการผลิต 

ท าให้ชาวต่างชาติเชื่อม่ันและผู้ก ากบัหลายรายยินดีร่วมงานด้วย จึงคิดว่าน่าจะได้ผลงานที่มีคุณภาพน่าพอใจ 

5. บริษัทมีแผนการขยายไปท าธรุกจิอื่นในอนาคต ที่จะช่วยสร้าง synergy กบัธุรกจิปัจจุบันด้วยหรอืไม่ และมีรายละเอยีด

เบ้ืองต้นอย่างไรครับ 

-  คุณปฐมพงศ์ สิรชัยรัตน์  ตอบค าถามว่า มีเรื่อง Advertising, Home shopping, การผลิต และการร่วมมือบน

แพลตฟอร์ม  

 

ค าถามจากผู้ถือหุ้นรหัสผู้ใช้งาน MONO4042127862 :  คุณอนุพงศ์  สนัตะวานนท ์ 

ถามว่า ในช่วงที่ผ่านมา ธุรกจิ Monomax เป็นพันธมิตรกบั AIS และ DTAC คาดหวงัรายได้ในแต่ละ operator รายละกี่

ล้านบาท และคาดการณ ์MONOMAX ทั้งปีอยู่ที่กี่ล้านบาท  

-  คุณปฐมพงศ์ สริชัยรัตน ์ตอบค าถามว่า รูปแบบการเป็นพันธมิตรกบั AIS และ DTAC นั้นต่างจาก 3BB โดยการ

ร่วมมือในด้านการตลาดนี้ น่าจะมีเฟส 2-3 ด้วย ซึ่งการคาดการณน์ี้จะปรากฏในรายงานรายไตรมาสต่อไป 
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ค าถามจากผู้ถือหุ้นรหัสผู้ใช้งาน  MONO4028640927: คุณชัยรัตน์  โกวิทจนิดาชัย  

ถามว่า Mono มีแผนจะมาออก Opportunity Day และจัด Analyst Meeting ภายในปีนี้หรือไม่ 

-  คุณปฐมพงศ์ สริชัยรัตน ์ตอบค าถามว่า เราจัด Analyst Meeting โดยตลอด และหากสถานการณ์โควิดใกล้เคียง

ภาวะปกติกจ็ะไปทุกที่เหมือนเดมิ 

 

ค าถามจากผู้รับมอบฉันทะรหัสผู้ใช้งาน MONO4049702508: คุณสทุธริัตน์  อาชิดา 

ถามว่า ในไตรมาสแรก ได้เริ่มขายแพค็เกจเหมาให้กบั JAS แล้วหรือยัง มีการรับรู้รายได้อย่างไร 

-  คุณปฐมพงศ์ สริชัยรัตน ์ตอบค าถามว่า เริ่มแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วและยังต่อเนื่องอยู่ โดยเราได้ secure ความร่วมมือ

ในรปูแบบของสญัญาต่อเนื่อง 3 ปี ซึ่งปีนี้ เป็นปีที่ 2  

 

ค าถามจากผู้ถือหุ้นรหัสผู้ใช้งาน MONO4042127862 :  คุณอนุพงศ์  สนัตะวานนท:์  

ถามว่า อยากทราบว่า ความสมัพนัธข์อบบริษัทกับพันธมิตรทั้งใน และต่างประเทศ เช่น เกาหลีเป็นอย่างไรบ้าง และ

โครงการที่แชร์การลดต้นทุน content มีความคืบหน้าอย่างไร 

-  คุณปฐมพงศ์ สริชัยรัตน ์ ตอบค าถามว่า - มองว่าสถานการณ์ภายในของสตูดิโอในต่างประเทศค่อนข้างคลุมเครือ 

โดยหน่วยงานของเขาอาจจะขัดกนัเอง ดังนั้นการขายคอนเทนตจ์งึมีปัญหาเพราะเริ่มมีการกั๊กหนังบางเรื่องไว้ ส่วน

ทางเกาหลีคิดว่าค่อนข้าง active ในเรื่องการผลิต จงึมองหาพาร์ตเนอร์ด้าน production ค่อนข้างเยอะ ซึ่งได้มาคุย

กบัเรา จึงคิดว่าทางเกาหลน่ีาจะก าลังมองหาอะไรใหม่ ๆ เช่น การร่วมมือกบัคนไทย 

ส่วนโครงการแชร์การลดต้นทุนคอนเทนต์ ตอนนี้ เปลี่ยนมือไปหลายตลบ จากคร้ังก่อนที่คิดว่ามี 3 ราย จนถึงวนันี้  

2 รายไม่ประสบความส าเรจ็ ก าลงัคุยกนัอยู่ 1 ราย และมเีพิ่มอกี 2 ราย รปูแบบการคุยกเ็ปลี่ยนไป คิดว่ามีโอกาส

เรื่อย ๆ แต่รายละเอยีดเงื่อนไขบางอย่างคิดว่าทางเราเสยีเปรียบจึงยังไม่ได้ตอบตกลง  

 

ค าถามจากผู้ถือหุ้นรหัสผู้ใช้งาน MONO4042127862 :  คุณอนุพงศ์  สนัตะวานนท ์

ถามว่า อยากให้บริษัทฉายภาพธรุกจิของบริษัทที่เชื่อมกบักบั web 3.0 และการพัฒนาสนิทรัพย์ อย่าง NFT รวมทั้ง 

virtual experience ต่างๆ (Metaverse) ช่วยอธบิายให้เหน็ภาพเป็นรูปธรรม 

-  คุณปฐมพงศ์ สริชัยรัตน ์ ตอบค าถามว่า - ในส่วนนี้จะมีงานเปิดตัวคอนเทนต์ส่วนหนึ่งและกจิกรรมในช่วงไตร

มาส 2-3 ซึ่งจะบอกถึง virtual experience และ NFT จงึขอให้รองานเปิดตัวของธุรกจินี้ ในภายหลงั 

 

ค าถามจากผู้ถือหุ้นรหัสผู้ใช้งาน  MONO4039106607: คุณขจร  พนารัตน์  

ถามว่า เป้าหมายระยะยาวของจ านวน subs monomax คิดว่าขึ้นไปได้เท่าไร เช่น ในปี 2025 

-  คุณปฐมพงศ์ สริชัยรัตน ์ ตอบค าถามว่า อยู่ที่ 2-3 ล้าน subs 

 

ไม่มีผู้ ถือหุ้นถามข้อสงสัยใดๆ เพิ่มเติมอีกประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การรายงานผลการด าเนินงานเป็นการ

รายงานเพื่อทราบ ไม่มีการลงมติ 
 

ที่ประชุมรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 ตามที่รายงาน 

 

วำระที่ 3 พิจำรณำอนุมติังบกำรเงิน และรำยงำนผูส้อบบญัชีประจ ำปี สิ้ นสุด ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2564 



11/18 

 

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และรายงานผู้ สอบบัญชี ประจ าปีสิ้นสุด ณ วันที่        

31 ธันวาคม 2564 ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้

ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทแล้ว มีรายละเอยีดปรากฎในงบการเงิน 

และรายงานผู้สอบบัญชี ประจ าปีสิ้นสดุ ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2564 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ของหนังสอืเชิญประชุม 

 

และประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอยีดของวาระนี้  
 

 

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสยัใดๆ เพิ่มเติมอกี ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมต ิ

 

มติของที่ประชุม 

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติงบการเงนิและรายงานผู้สอบบัญชีประจ าปี  สิ้นสดุ ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2564 

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน  

มติที่ประชุมเป็นดังนี้  

 

มติ 
จ ำนวนเสียง 

(1 หุน้ = 1 เสียง) 

รอ้ยละของจ ำนวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ 

ที่เขำ้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ด้วย 2,360,337,766 100.0000 

2. ไม่เหน็ด้วย                119     0.0000 

3. งดออกเสยีง                     0     0.0000 

4. บัตรเสยี                     0     0.0000 

รวม 65 ราย 2,360,337,885  100.0000 

 

วำระที่ 4 พิจำรณำอนุมติังดกำรจัดสรรเงินก ำไรเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำยและงดกำรจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี 

2564 

เลขานุการบริษัทฯ  แจ้งว่าตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 45. ซึ่งก าหนดให้  “บริษัทต้องจัดสรรก าไรสทุธปิระจ าปีส่วนหนึ่งไว้

เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของก าไรสุทธิประจ าปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่า        

ทุนส ารองนี้จะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละสบิ (10) ของทุนจดทะเบียน” และ คณะกรรมการมีนโยบายที่จะเสนอที่ประชุม      

ผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่าย  เงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นทั่วไปในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  ของก าไรสทุธหิลังหักภาษีเงินได้ตาม

งบการเงินเฉพาะกจิการในแต่ละปี  

 

ทั้งนี้     การจ่ายเงินปันผลในแต่ละคราวคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยค านึงถึงผลประโยชน์ต่อ    

ผู้ ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น การด ารงเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต  หรือเพื่อจ่ายช าระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียน

ภายในบริษัทฯ 

 

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เหน็ว่าสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรเงินก าไรสทุธิ

เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย   เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ ได้จัดสรรเงินก าไรส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองตามกฎหมายครบ

ตามจ านวนแล้ว เป็นจ านวนทั้งสิ้น 51,970,000.00 บาท (ห้าสิบเอด็ล้านเก้าแสนเจ็ดหม่ืนบาท)  คิดเป็นไม่น้อยกว่า     

ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 347,105,403.80 บาท (สามร้อยสี่สิบเจด็ล้านหนึ่งแสนห้าพันสี่ร้อย 

สามบาทแปดสบิสตางค์)  และงดการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลการ
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ด าเนินงาน (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) ในปี 2564 ก าไรสุทธจิ านวน 44,667,812.47 บาท โดยมีรายละเอียดตาม

หนังสือเชิญประชุมหน้าที่ 2 และ 3  และขอเสนองดการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2564   

เนื่องจากบริษัทฯ ต้องส ารองเงินสดส าหรับการลงทุนต่อเนื่องตามแผนธุรกจิของบริษัท 

 

และประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอยีดของวาระนี้  
 

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสยัใดๆ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ 

 

มติของที่ประชุม 

ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงดการจัดสรรเงินก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและงดการจ่ายเงินปันผล

ประจ าปี 2564 ตามรายละเอยีดข้างต้นที่เลขานุการบริษัทฯ แจ้งไว้ทุกประการ ด้วยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้น

ซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน มีรายละเอยีดการออกเสยีงลงคะแนน มติที่ประชุมเป็นดังนี้  

 

มติ 
จ ำนวนเสียง 

(1 หุน้ = 1 เสียง) 

รอ้ยละของจ ำนวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ 

ที่เขำ้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ด้วย 2,360,337,766 100.0000 

2. ไม่เหน็ด้วย                             119     0.0000 

3. งดออกเสยีง                     0     0.0000 

4. บัตรเสยี                     0     0.0000 

รวม 65 ราย 2,360,337,885 100.0000 

 
วำระที่ 5 พิจำรณำอนุมติักำรแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทั  และก ำหนดค่ำตอบแทนกำรตรวจสอบบญัชีประจ ำปี 

2565 

เลขานุการบริษัทฯ  แจ้งว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 120  ซึ่งก าหนดว่า 

ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี และโดยการ

เสนอตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเหน็สมควรให้ที่ประชุมสามัญ   

ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของ    

บริษัทฯ ประจ าปี 2565 
 

ชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 
จ านวนปีที่เป็น

ผู้สอบของบริษัท 

ระยะเวลาทีไ่ด้รับความเหน็ชอบ

จากส านักงานกลต. 

1.นางสาวกรองแก้ว ลิมป์กติติกุล 5874 6 ปี 2563-2568 

2.นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน  3930 3 ปี 2560-2565 

3.นายณัฐวุฒ ิ สนัตเิพช็ร 5730 - ปี 2560-2565 

 

ผู้สอบบัญชีของบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีบริษัทหลาย

แห่ง  และได้รับการยอมรับจากองค์กรต่างๆ เป็นอย่างดี รวมทั้งมีความเป็นอสิระในการปฏบัิติงาน   

 

ทั้งนี้  ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกบับริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นราย

ใหญ่  หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกบับุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด   รวมทั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าวยังสงักดัส านักงานสอบบัญชีเดียวกนักบั
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ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ  ยกเว้นบริษัทย่อยในต่างประเทศจะผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่นในแต่ละ

ประเทศ  โดยคณะกรรมการจะดูแลให้การจัดท างบการเงินเสรจ็ได้ทนัตามก าหนดระยะเวลา 
พร้อมกันนี้  คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนการ

ตรวจสอบบัญชี ประจ าปี 2565 โดยมีรายละเอยีด ดังนี้  

 

 

 

รำยละเอียด    ปี 2565 (ปีที่เสนอ) ปี 2564 

1. ค่าสอบบัญชี 1,300,000 1,300,000 

2. ค่าบริการอื่น - - 

รวมทั้งสิ้ น 1,300,000 1,300,000 

   

ส าหรับค่าบริการอื่นๆ ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีการรับบริการอื่นจากส านักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสงักดั บุคคล

หรือกจิการที่เกี่ยวข้องกบัผู้สอบบัญชีและส านักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสงักดั และเพื่อประโยชน์ส าหรับผู้ถือหุ้นบริษัทฯ 

ได้จัดส่งประวัติโดยย่อของผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน มาพร้อมกบัหนังสอืนัดประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4. หน้า 43 

 

และประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอยีดของวาระนี้  
  

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสยัใดๆ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ 

 

มติของที่ประชุม 

ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ตามรายชื่อข้างต้น  เป็นผู้สอบบัญชีของ

บริษัทฯ ประจ าปี 2565 และอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจ าปี 2565 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 

1,300,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน มีรายละเอียดการออกเสยีง

ลงคะแนน มติที่ประชุมเป็นดังนี้  
 
 

มติ 
จ ำนวนเสียง 

(1 หุน้ = 1 เสียง) 

รอ้ยละของจ ำนวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ 

ที่เขำ้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ด้วย 2,360,337,766 100.0000 

2. ไม่เหน็ด้วย                    0     0.0000 

3. งดออกเสยีง                 119     0.0000 

4. บัตรเสยี                     0     0.0000 

รวม 65 ราย              2,360,337,885   

 

ถัดไปเป็นเรื่องการพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ ส าหรับปี 2565  และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการ

ก ากับดูแลกิจการที่ดี  ก่อนเริ่มพิจารณาในวาระประธานฯ ได้เชิญกรรมการที่หมดวาระทั้ง 3 ท่านออกจากห้องประชุม 

จนกว่าการพิจารณาวาระนี้ เสรจ็สิ้น 
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วำระที่ 6 พิจำรณำอนุมติัเลือกตั้งกรรมกำรที่ออกตำมวำระ ส ำหรบัปี  2565 

เลขานุการบริษัทได้แจ้งตามข้อบังคับบริษัท ข้อ  17 ก าหนดให้ “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีทุกครั้งให้กรรมการ

ออกจากต าแหน่งหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ 

กใ็ห้ออกโดยจ านวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่ งในสาม (1/3) กรรมการซี่งพ้นจากต าแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้าด ารง

ต าแหน่งอีกกไ็ด้ กรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกนั ส่วน

ปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สดุนั้นเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง”  

ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน ดังนั้น จึงมีกรรมการ 3 ท่านที่ด ารงต าแหน่งนานที่สดุเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง 

โดยกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระในคร้ังนี้  มีดังนี้   

   1. นายเกรียงศักด์ิ เธยีรนุกุล 

           2. นายเจริญ แสงวิชัยภัทร 

   3. นายศิริ เหลืองสวัสด์ิ 

บุคคลที่ได้รับเสนอชื่อในครั้งนี้ ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองจากคณะกรรมการบริษัทแล้วรวมถึงการแต่งตั้งกรรมการ 

เพื่อด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระ  คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าเป็นบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ

อิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้พิจารณาตามความเห็นของ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออก

ตามวาระกลับเข้าด ารงต าแหน่งต่อไปอกีวาระหนึ่ง    

เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อนัเป็นประโยชน์ต่อ

การด าเนินงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ 

ส าหรับข้อมูลและประวัติของกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ  และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าด ารงต าแหน่ งใหม่  

บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ ถือหุ้นแล้ว  โดยมีรายละเอยีดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5. หน้าที่ 46  ถึงหน้าที่ 50  ของหนังสือ

เชิญประชุม 

และ ส าหรับการออกเสยีงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ท่านผู้ ถือหุ้นสามารถออกเสียง

เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลได้  โดยใช้หลักเกณฑ ์และวิธกีารตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16   

และประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอยีดของวาระนี้  

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสยัใดๆ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

 

มติของที่ประชุม 

ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมัติ เลือกตั้งกรรมการตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าด ารงต าแหน่งตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง          

ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอยีดการออกเสยีงลงคะแนนเลือกตั้ง

กรรมการแต่ละรายโดยมีมติที่ประชุมเป็นดังนี้  

 

1. นายเกรียงศักด์ิ เธยีรนุกุล ต าแหน่ง กรรมการอสิระ 

      รวม 65 ราย  จ านวนเสยีงรวมเท่ากบั 2,360,337,885 เสยีง 

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 

จ านวนหุ้น % จ านวนหุ้น % จ านวนหุ้น % จ านวนหุ้น % 

2,346,684,246 99.4215 13,653,639 0.5785 0 0.0000 0 0.0000 
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2. นายเจริญ แสงวิชัยภัทร ต าแหน่ง กรรมการอสิระ 

        รวม 65 ราย  จ านวนเสยีงรวมเท่ากบั 2,360,337,885 เสยีง 

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 

จ านวนหุ้น % จ านวนหุ้น % จ านวนหุ้น % จ านวนหุ้น % 

2,347,684,466 99.4639 12,653,419 0.5361 0 0.0000 0 0.0000 

 

 

3. นายศิริ เหลืองสวัสด์ิ ต าแหน่ง กรรมการ 

       รวม 65 ราย  จ านวนเสยีงรวมเท่ากบั 2,360,337,885 เสยีง 

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 

จ านวนหุ้น % จ านวนหุ้น % จ านวนหุ้น % จ านวนหุ้น % 

2,347,684,466 99.4639 12,653,419 0.5361 0 0.0000 0 0.0000 
 

 

ทั้งนี้  ก่อนจะพิจารณาวาระถัดไป ประธานฯ ขอให้ เจ้าหน้าที่เชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าห้องประชุมตามเดิม 

 

วำระที่ 7 พิจำรณำอนุมติัก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร ส ำหรบัปี 2565 

เลขานุการบริษัทฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในปี 2564 ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนตามต าแหน่ง และ         

ค่าบ าเหนจ็ของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัทฯ เป็นจ านวนเงินไม่เกนิ 7,000,000 บาท (เจด็

ล้านบาท) และส าหรับปี 2565 นี้  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ ได้พิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัทอย่างรอบคอบ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภท

เดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ เห็นสมควร

ก าหนดค่าตอบแทนตามต าแหน่งและค่าบ าเหน็จของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ ชุดต่างๆ ส าหรับปี 2565  

เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท  (เจ็ดล้านบาท) ซึ่งเท่ากับปี 2564  และคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร

เสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนและค่าบ าเหนจ็ของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ

ชุดต่างๆ ประจ าปี 2565 เป็นจ านวนเงินไม่เกนิ 7,000,000 บาท (เจด็ล้านบาท) โดยมีรายละเอยีดดังต่อไปนี้  

 

ต ำแหน่ง 
ค่ำตอบแทนต่อเดือน(บำท) 

ปี 2565 (ปีที่เสนอ) ปี 2564 

ประธานกรรมการ 70,000 70,000 

ผู้ช่วยประธานกรรมการ 30,000 30,000 

กรรมการ 20,000 20,000 

กรรมการอสิระ 20,000 20,000 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล 20,000 20,000 

กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล 10,000 10,000 

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 20,000 บาท / ครั้งทีป่ระชุม 20,000 บาท / ครั้งทีป่ระชุม 

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 10,000 บาท / ครั้งทีป่ระชุม 10,000 บาท / ครั้งทีป่ระชุม 

ค่าบ าเหนจ็ของกรรมการ ไม่เกนิ 2 ล้านบาท ไม่เกนิ 2 ล้านบาท 
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สทิธปิระโยชน์อื่นๆ ไม่มี ไม่มี 

คณะกรรมการเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนตามต าแหน่งและค่าบ าเหน็จของคณะกรรมการ

บริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ตามรายละเอียดข้างต้น ส าหรับขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและ

คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ สามารถดูรายละเอียดได้จากรายงานประจ าปี  2564 แบบ 56-1 One Report หน้า             

112 – 122 

 และประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอยีดของวาระนี้  
 

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสยัใดๆ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมต ิ

มติของที่ประชุม 

ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนตามต าแหน่ง และค่าบ าเหน็จของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุด

ต่างๆ ส าหรับปี 2565 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท (เจ็ดล้านบาท) ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 

ของจ านวนเสยีงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมมีรายละเอยีดการออกเสยีงลงคะแนน มติที่ประชุมเป็นดังนี้  

 

มติ 
จ ำนวนเสียง 

(1 หุน้ = 1 เสียง) 

รอ้ยละของจ ำนวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ 

ที่เขำ้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ด้วย 2,360,337,766  100.0000 

2. ไม่เหน็ด้วย                 119 

 

    0.0000 

3. งดออกเสยีง                    0     0.0000 

4. บัตรเสยี                    0      0.0000 

รวม 65 ราย 2,360,337,885  100.0000 

 

วำระที่ 8 พิ จำรณ ำอ นุมั ติ ให้ ลดทุ น จดท ะเบี ยนของบ ริษัท ฯ  จำก  381 ,805 ,403.80 บ ำท  เป็ น 

347,105,403.80  บำท 

เลขานุการบริษัทฯ  แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 

34,700,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 381,805,403.80 บาท เป็น ทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 

347,105,403.80 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้น าออกจ าหน่ายจ านวน 347,000,000 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตรา

ไว้หุ้นละ 0.10 บาท เนื่องจากเป็นหุ้นคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) 

ที่อนุมัติให้ออกและเสนอขายในการประชุมสามัญประจ าปี 2564 และจะสิ้ นสุดอายุการจัดสรรในการประชุมสามัญ

ประจ าปี 2565 

 

และประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอยีดของวาระนี้  
 

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสยัใดๆ   ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ 

มติของที่ประชุม 

ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้มีการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 34,700,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม

จ านวน 381,805,403.80 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 347,105,403.80 บาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า     

3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดการออกเสียง

ลงคะแนน มติที่ประชุมเป็นดังนี้  
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มติ 
จ ำนวนเสียง 

(1 หุน้ = 1 เสียง) 

รอ้ยละของจ ำนวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ 

ที่เขำ้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ด้วย 2,360,337,766    100.0000 

2. ไม่เหน็ด้วย                    0         

 

      0.0000 

3. งดออกเสยีง                 119       0.0000 

4. บัตรเสยี                    0       0.0000 

รวม 65 ราย 2,360,337,885    100.0000 

 

วำระที่ 9 พิจำรณำอนุมติักำรแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ขอ้ 4 เพื่อให้สอดคลอ้งกบักำรลดทุน       

จดทะเบียน 

เลขานุการบริษัทฯ  แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ       

ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทุนจดทะเบียน ดังนี้  

 

ทั้งนี้  มอบอ านาจให้กรรมการผู้ มีอ านาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่กรรมการผู้ มีอ านาจของบริษัทฯ 

มอบหมายเป็นผู้ มีอ านาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  กระทรวงพาณิชย์          

มีอ านาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค า หรือด าเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน 

 

และประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอยีดของวาระนี้  

 
ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสยัใดๆ   ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ 
  

มติของที่ประชุม 

ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขหนังสอืบริคณห์สนธขิองบริษัทฯ  ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทุนจดทะเบียน และ

การมอบอ านาจให้กรรมการผู้ มีอ านาจลงนามของบริษัท  และ/หรือ บุคคลที่กรรมการผู้ มีอ านาจของบริษัทมอบหมาย   

เป็นผู้มีอ านาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสอืบริคณห์สนธทิี่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขและ

เพิ่มเติมถ้อยค า หรือด าเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน ด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ

จ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสทิธอิอกเสียงลงคะแนน มีรายละเอยีดการออกเสียงลงคะแนน มติที่

ประชุมเป็นดังนี้  

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจ านวน 347,105,403.80 บาท (สามร้อยสี่สิบเจด็ล้านหนึ่งแสนห้าพัน 

สี่ร้อยสามบาทแปดสบิสตางค์) 
 แบ่งออกเป็นจ านวน 3,471,054,038       หุ้น (สามพันสี่ร้อยเจด็สิบเอด็ล้านห้าหม่ืน  

สี่พันสามสบิแปดหุ้น) 

 มูลค่าหุ้นละ 0.10     บาท (สบิสตางค์) 

 โดยแยกออกเป็น :    

 หุ้นสามัญ  3,471,054,038       หุ้น (สามพันสี่ร้อยเจด็สิบเอด็ล้านห้าหม่ืน  

สี่พันสามสบิแปดหุ้น) 

 หุ้นบุริมสทิธ ิ            -          ( - ) 
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มติ 
จ ำนวนเสียง 

(1 หุน้ = 1 เสียง) 

รอ้ยละของจ ำนวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ 

ที่เขำ้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ด้วย 2,360,337,766 100.0000 

2. ไม่เหน็ด้วย                    0         

 

    0.0000 

3. งดออกเสยีง                 119         0.0000 

4. บัตรเสยี                    0     0.0000 

รวม 65 ราย 2,360,337,885 100.0000 

 

วำระที่ 10 พิจำรณำเร่ืองอื่นๆ (ถำ้มี) 

เลขานุการบริษัทให้ข้อมูลต่อที่ประชุมดังนี้   ในระเบียบวาระที่ 10 ตามมาตรา 105 วรรค 2 ของพระราชบัญญัติบริษัท

มหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2544)  ก าหนดไว้ว่า “เม่ือที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว    

ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด  จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น

นอกจากที่ก าหนดไว้ในหนังสอืนัดประชุมอีกกไ็ด้ ” ดังนั้น  ถ้าผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นๆ 

นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสอืเชิญประชุม  จะต้องมีหุ้นนับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 1,157,018,013 หุ้น (หนึ่งพันหนึ่ง

ร้อยห้าสิบเจ็ดล้านหนึ่งหม่ืนแปดพันสิบสามหุ้น) จากจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายแล้วและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดเท่ากับ 

3,471,054,038 หุ้น (สามพันสี่ร้อยเจด็สบิเอด็ล้านห้าหมื่นสี่พันสามสบิแปดหุ้น)     

 

ทั้งนี้   ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา 

 

ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุมเวลา 16.16 น. 

 
 
 

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม 

 ( นางพรรณ ีวรวุฒิจงสถิต)  
 

 

 

ลงชื่อ  ผู้จดบันทกึการประชุม 

  (นางสาวปิติฤดี  ศิริสมัพนัธ์)  

 


