หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจาปี 2563
บริษทั โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)
วันจันทร์ท่ี 10 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 นาฬิกา

ลงทะเบียนตั้งแต่เวลำ 12.00 นำฬิกำ
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เลขที่ 200 หมู่ท่ี 4 ถนนแจ้ งวัฒนะ ตาบลปากเกร็ด
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เรือง

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2563

เรียน

ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

สิงทีส่งมาด้ วย 1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจําปี 2562 ซึงประชุมเมือวันที 23 เมษายน 2562
2. รายงานประจําปี 2562 พร้ อมงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจําปี
สินสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
3. งบการเงิน การวิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่ ายจัดการ จากรายงานประจําปี 2562 อย่างย่อ
4. ประวัติผ้ สู อบบัญชี
5. ข้ อมูลเบืองต้ นและประวัตกิ รรมการทีครบกําหนดตามวาระ และได้ รับการเสนอชือกลับเข้ าดํารงตําแหน่งใหม่
6. ข้ อมูลเกียวกับกรรมการอิสระทีเป็ นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น
7. ข้ อกําหนดและข้ อบังคับบริษัทฯ ส่วนทีเกียวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
8. ขันตอนการเข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563
9. แผนทีแสดงสถานทีจัดประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี 2563
10. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
ตามทีบริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ แจ้ งเลือนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจําปี
2563 ออกไปอย่างไม่มีกาํ หนด โดยยกเลิกวันประชุมและระเบียบวาระ รวมถึงวันกําหนดรายชือผู้ถือหุ้นทีมีสทิ ธิเข้ าร่วมประชุมสามัญ
ผู้ ถื อ หุ้ นประจํา ปี 2563 (Record Date) ตามรายละเอี ยดทีปรากฏในหนั งสื อ ถึ ง กรรมการและผู้ จั ด การตลาดหลั ก ทรัพ ย์ แห่ ง
ประเทศไทย เลขที MONO 008/2563 ลงวันที 30 มีนาคม 2563 นัน
ด้ วยศู นย์ บริห ารสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) และหน่ วยงาน
ราชการทีเกียวข้ องได้ มีการประกาศผ่อนปรนมาตรการป้ องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครังที
6/2563 เมือวันที 22 มิถุนายน 2563 จึงมีมติให้ เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2563 ในวัน จันทร์ที 10 สิงหาคม 2563
เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ออดิทอเรียม ชัน 3 อาคารจัสมิน อินเตอร์เนชันแนล เลขที 200 หมู่ที 4 ถนนแจ้ งวัฒนะ ตําบลปากเกร็ด
อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี
วาระที

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2562 ซึงประชุมเมือวันที 23 เมษายน 2562
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
การประชุ ม สามั ญ ผู้ ถือหุ้ น ประจําปี 2562 ซึงประชุมเมือวันที 23 เมษายน 2562 ซึงบริษัทฯ ได้ จั ดทํารายงานการ
ประชุ ม ส่งให้ ต ลาดหลักทรัพ ย์แห่ งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลาทีกฎหมายกําหนด พร้ อมทังได้
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.mono.co.th) โดยมีสาํ เนารายงานการประชุม ตามสิงทีส่งมาด้ วย 1.
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ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้ บันทึกถูกต้ องตามความเป็ นจริงครบถ้ วน จึงเห็นสมควรเสนอต่อทีประชุมผู้ถือหุ้นเพือ
พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
การลงมติ
วาระนีต้ องผ่านมติอนุมตั ดิ ้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถอื หุ้นซึงมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
วาระที 2

รับทราบรายงานประจําปี ของคณะกรรมการบริษัทเกียวกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 ปรากฏอยู่ในรายงานประจําปี 2562 ตามสิงทีส่งมาด้ วย . และ
สิงทีส่งมาด้ วย 3. ทีได้ จัดส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุมในครังนี และคณะกรรมการบริษัทได้ พิจารณาแล้ ว
เห็นว่าถูกต้ องและเพียงพอ จึงขอนําเสนอต่อทีประชุมผู้ถือหุ้นเพือรับทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็ น ว่ า สมควรทีจะเสนอต่ อ ทีประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ นเพื อรับ ทราบรายงานประจํา ปี ของคณะกรรมการบริษั ท เกียวกับ ผล
การดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562
การลงมติ
ไม่ต้องลงมติ เนืองจากเป็ นการรายงานให้ ผ้ ถู อื หุ้นรับทราบ

วาระที

พิจารณาอนุมตั งิ บการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจําปี สินสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2562
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
งบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจําปี สินสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 ตามทีปรากฏในหมวดงบการเงินของ
รายงานประจําปี 2562 ตามสิงทีส่งมาด้ วย 2. ได้ ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญ ชี ผ่านการพิจารณาสอบทานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ และผ่ านการอนุ มัติของคณะกรรมการบริษัท แล้ ว จึงขอนําเสนอต่ อทีประชุ มผู้ ถือหุ้ นเพื อ
พิจารณาอนุมตั ิ
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นว่ าสมควรทีจะเสนอต่อ ทีประชุ ม ผู้ถือ หุ้ น เพื อพิ จารณาอนุ มัติงบการเงิน และรายงานผู้ สอบบัญ ชีป ระจําปี สินสุด
ณ วันที 31 ธันวาคม 2562
การลงมติ
วาระนีต้ องผ่านมติอนุมตั ดิ ้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที 4

พิจารณาอนุมตั งิ ดการจัดสรรเงินกําไรเป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลประจําปี 2562
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
ตามข้ อบังคับบริษัทฯ ข้ อ 45. ซึงกําหนดให้ “บริษัทต้ องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี ส่วนหนึงไว้ เป็ นทุนสํารองไม่น้อยกว่า
ร้ อยละห้ า (5) ของกําไรสุทธิประจําปี หักด้ วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสํารองนีจะมีจาํ นวนไม่น้อย
กว่าร้ อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน” และบริษัทมีนโยบายทีจะจ่ายเงินปันผลให้ แก่ผ้ ถู อื หุ้นทัวไปในอัตราไม่น้อยกว่า
ร้ อยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละปี ทังนี การจ่ายเงินปั นผลในแต่ละคราว
คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็ นหลัก เช่น การดํารงเงินไว้ เพือ
ลงทุนในอนาคต หรือเพือจ่ายชําระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็ นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ
-2-

ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นว่าสมควรทีจะเสนอให้ ทีประชุมผู้ ถือหุ้ นพิ จารณาอนุ มัติงดการจัดสรรเงินกําไรสุทธิเป็ นทุนสํารองตามกฏหมาย
เนืองจากปั จจุบันบริษัทฯ ได้ จัดสรรเงินกําไรส่วนหนึงไว้ เป็ นทุนสํารองตามกฎหมายครบตามจํานวนแล้ ว เป็ นจํานวน
ทั งสิ น 51,970,000.00 บ าท คิ ด เป็ น ไม่ น้ อยกว่ า ร้ อยละ 10 ของทุ น จดทะเบี ยนของบริ ษั ท ฯ จํ า น วน
486,299,997.50 บาท และงดการจ่ายเงินปั นผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2562 เนืองจากบริษัทฯ มีผล
การดําเนิน งาน (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) ในปี 2562 ขาดทุน สุทธิจํานวน 113,969,959.77 บาท และเพื อ
สํารองเงินสดสําหรับการลงทุนต่อเนืองตามแผนธุรกิจของบริษัทฯ
การลงมติ
วาระนีต้ องผ่านมติอนุมตั ดิ ้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถอื หุ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที 5

พิจารณาอนุมตั กิ ารแต่งตังผู้สอบบัญชีของบริษัท และกําหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจําปี 2563
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
เพือให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึงกําหนดให้ ทประชุ
ี
มสามัญผู้ถือหุ้ น
แต่งตังผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี และโดยการเสนอตามความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทได้ พิจารณาแล้ วเห็นสมควรให้ ทีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น พิ จารณา
อนุ มัติแต่งตังผู้สอบบัญชีจากบริษัทสํานักงาน อีวาย จํากัด ตามรายชือต่อไปนีเป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําปี
2563
ชือผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
.นางสาวกรองแก้ ว ลิมป์ กิตติกุล
.นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน
3.นายณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร

ทะเบียนเลขที
5874
3930
5730

จํานวนปี ทีเป็ น
ผู้สอบของบริษัท
4
3
-

ระยะเวลาทีได้ รับความ
เห็นชอบจากสํานักงานกลต.
ปี 2563-2568
ปี 2560-2565
ปี 2560-2565

ผู้สอบบัญชีของบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ดังกล่ าวข้ างต้ น เป็ นผู้ทมีี ป ระสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีบริษัท
หลายแห่ ง และได้ รับการยอมรับจากองค์กรต่างๆ เป็ นอย่างดี รวมทังมีความเป็ นอิสระในการปฏิบตั งิ าน
ทังนี ผู้สอบบัญชีตามรายชือทีเสนอมานันไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้ เสียกับบริษัท /บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้ทีเกียวข้ องกับบุคคลดังกล่ าวแต่อย่างใด รวมทังผู้ สอบบัญ ชี ดังกล่ าวยังสังกัดสํานักงานสอบบัญ ชี
เดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่ อยของบริษัทฯ ยกเว้ นบริษัทย่อยในต่างประเทศจะผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบ
บัญชีอนในแต่
ื
ละประเทศ โดยคณะกรรมการจะดูแลให้ การจัดทํางบการเงินเสร็จได้ ทนั ตามกําหนดระยะเวลา
พร้ อมกันนี คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ ทประชุ
ี
มสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุ มัติกาํ หนดค่าตอบแทนการ
ตรวจสอบบัญชี ประจําปี 2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี
รายละเอียด
. ค่าสอบบัญชี
2. ค่าบริการอืน
รวมทังสิน

ปี 2563 (ปี ทีเสนอ)
1,500,000
1,500,000

ปี 2562
1,500,000
1,500,000

ทังนี ค่ าตอบแทนการตรวจสอบบัญ ชีป ระจําปี 2563 มีจาํ นวนเท่ากับ ปี 2562 แม้ ปริม าณงานสอบทาน และงาน
ตรวจสอบของบริษัทฯ เพิ มขึน สําหรับค่ าบริการอืนๆ ในรอบปี ทีผ่านมา บริษัทฯ ไม่ มีการรับบริการอืนจากสํานั ก
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งานสอบบัญ ชีทีผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการทีเกียวข้ องกับผู้สอบบัญชีและสํานักงานสอบบัญชีทีผู้สอบบัญชี
สังกัด และเพือประโยชน์สาํ หรับผู้ถอื หุ้น บริษัทฯ ได้ จัดส่งประวัตโิ ดยย่อของผู้สอบบัญชีทงั 3 ท่าน มาพร้ อมกับหนังสือ
นัดประชุมนี ตามสิงทีส่งมาด้ วย 4.
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นว่าสมควรทีจะเสนอให้ ทประชุ
ี มผู้ถือหุ้นอนุมตั แิ ต่งตังผู้สอบบัญชีของบริษทั และกําหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบ
บัญชีประจําปี 2563
การลงมติ
วาระนีต้ องผ่านมติอนุมตั ดิ ้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถอื หุ้นซึงมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
วาระที

พิจารณาอนุมตั เิ ลือกตังกรรมการทีออกตามวาระ สําหรับปี 2563
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้ อบังคั บบริษั ทฯ ข้ อ 17. กําหนดให้ “ ในการประชุ มผู้ถื อหุ้ นสามัญ ประจําปี ทุกครัง
ให้ กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวนหนึงในสาม (1/3) ของจํานวนกรรมการในขณะนัน ถ้ าจํานวนกรรมการจะแบ่ง
ออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจํานวนใกล้ ทสุี ดกับส่วนหนึงในสาม (1/3) กรรมการซึงพ้ นจากตําแหน่ ง
อาจได้ รับเลือกให้ กลั บเข้ ามารับตําแหน่ งอีกได้ กรรมการทีจะต้ องออกจากตําแหน่ งในปี แรกและปี ทีสองภายหลัง
จดทะเบียนบริษัทนัน ให้ จับสลากกัน ส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้ กรรมการคนทีอยู่ในตําแหน่ งนานทีสุดนันเป็ นผู้ออกจาก
ตําแหน่ง ”
ปั จจุ บัน บริษัทฯ มีกรรมการทังหมด 8 ท่าน ดังนัน จึงมีกรรมการ 3 ท่านทีดํารงตําแหน่ งนานทีสุดเป็ นผู้ออกจาก
ตําแหน่ง โดยกรรมการทีต้ องออกจากตําแหน่งตามวาระในครังนี ได้ แก่
1. นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต
2. นายศิริ เหลืองสวัสดิ
3. นายปฐมพงศ์ สิรชัยรัตน์
ความเห็นคณะกรรมการ
บุคคลทีได้ รับเสนอชือในครังนีได้ ผ่านกระบวนการกลันกรองจากคณะกรรมการบริษัทแล้ วรวมถึงการแต่งตังกรรมการ
เพือดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทได้ พิจารณาแล้ วว่าเป็ นบุคคลทีจะเสนอชือให้ เป็ นกรรมการ
อิสระจะสามารถให้ ความเห็นได้ อย่างเป็ นอิสระและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทเกี
ี ยวข้ อง ซึงได้ พิจารณาตามความเห็นของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ ว เห็นสมควรเสนอให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นอนุ มัติเลือกตังกรรมการที
ออกตามวาระกลับเข้ าดํารงตําแหน่งต่อไปอีกวาระหนึง เนืองจากกรรมการทัง 3 ท่าน เป็ นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม มี
ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อันเป็ นประโยชน์ต่อการดําเนิน งานของบริษัทฯ ทังนีไม่มีผ้ ู ถือหุ้ นเสนอชือ
บุคคลเพือเข้ ารับการพิจารณาเลือกตังเป็ นกรรมการ (ข้ อมูลเบืองต้ น ของกรรมการทีครบกําหนดออกตามวาระ และ
ได้ รับการเสนอชือกลับเข้ าดํารงตําแหน่งใหม่ ตามสิงทีส่งมาด้ วย 5.)
หมายเหตุ
ข้ อบังคับของบริษัทข้ อ 16. กําหนดหลักเกณฑ์และวิธกี ารออกเสียงลงคะแนนเพือเลือกตังกรรมการไว้ ดงั ต่อไปนี
(1) ผู้ถอื หุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ ละคนจะใช้ คะแนนเสียงทีมีอยู่ทงหมดตาม
ั
(1) เลือกตังบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็ นกรรมการ
ก็ได้ ในกรณีทเลื
ี อกตังบุคคลหลายคนเป็ นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลทีได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็ นผู้ได้ รับเลือกตังกรรมการเท่ากับจํานวนกรรมการทีจะพึงมี
หรือจะพึงเลือกตังในครังนัน ในกรณีทบุี คคลซึงได้ รับเลือกตังในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวน
กรรมการทีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตังในครังนัน ให้ ประธานทีประชุมเป็ นผู้ออกเสียงชีขาด
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การลงมติ
วาระนีต้ องผ่านมติอนุมตั ดิ ้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถอื หุ้นซึงมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
วาระที 7

พิจารณาอนุมตั กิ าํ หนดค่าตอบแทนกรรมการ สําหรับปี 2563
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
ในปี 2562 ที ประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ นอนุ มั ติ ก ํา หนดค่ า ตอบแทนตามตํา แหน่ ง และค่ า บํา เหน็จ ของคณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ประจําปี 2562 เป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 7 ล้ านบาท
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ ได้ พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและคณะอนุกรรมการ
ชุดต่างๆ ของบริษัทอย่างรอบคอบ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการ
ขยายตัว ทางธุรกิจของบริษัทฯ รวมทังภาระหน้ าทีและความรับผิด ชอบแล้ ว เห็น สมควรกําหนดค่ าตอบแทนตาม
ตําแหน่ งและค่ าบําเหน็จของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ประจําปี 2563 เป็ นจํานวนเงิน ไม่
เกิน 7 ล้ านบาท ซึงเท่ากับปี 2562 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี

ตําแหน่ง
ประธานกรรมการ
ผู้ช่วยประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ค่าบําเหน็จของกรรมการ
สิทธิประโยชน์อนๆ
ื

ค่าตอบแทนต่อเดือน(บาท)
ปี 2563 (ปี ทีเสนอ)
ปี 2562
70,000
70,000
30,000
30,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
10,000
10,000
20,000 บาท / ครังทีประชุม 20,000 บาท / ครังทีประชุม
10,000 บาท / ครังทีประชุม 10,000 บาท / ครังทีประชุม
ไม่เกิน 2 ล้ านบาท
ไม่เกิน 2 ล้ านบาท
ไม่มี
ไม่มี

คณะกรรมการเห็นควรให้ ทประชุ
ี มผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัตคิ ่าตอบแทนตามตําแหน่งและค่าบําเหน็จของคณะกรรมการ
บริษัทและคณะอนุ กรรมการชุดต่างๆ ตามรายละเอียดข้ างต้ น สําหรับขอบเขตหน้ าทีของคณะกรรมการบริษัท และ
คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ สามารถดูรายละเอียดได้ จากรายงานประจําปี 2562 หน้ าที - 65 หัวข้ อโครงสร้ างการ
ถือหุ้นและการจัดการ
การลงมติ
วาระนีต้ องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู้ถอื หุ้นซึงมาประชุม
วาระที 8

พิจารณาอนุมตั ใิ ห้ ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 486,299,997.50 บาท เป็ น 347,105,403.80 บาท
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
ทีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ มมี ติอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 139,194,593.70 บาท จาก
ทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 486,299,997.50 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จาํ นวน 347,105,403.80 บาท โดยการ
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ตัดหุ้นสามัญทีได้ สาํ รองไว้ เพือรองรับการใช้ สทิ ธิ MONO-W1 จํานวน 1,391,945,937 หุ้น ซึงมีมูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ
0.10 บาท
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นว่าสมควรทีจะเสนอให้ ทประชุ
ี
มผู้ถือหุ้นอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 486,299,997.50 บาท เป็ น
ทุนจดทะเบียนใหม่จาํ นวน 347,105,403.80 บาท
การลงมติ
วาระนีต้ องผ่านมติอนุ มัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุม และ
มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที 9

พิจารณาอนุมตั กิ ารแก้ ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้ อ 4 เพือให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียน
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
ทีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ มีมติอนุ มัติการแก้ ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้ อ เพือให้ สอดคล้ องกับ
การลดทุนจดทะเบียน ดังนี
“ข้ อ .

ทุนจดทะเบียนจํานวน
แบ่งออกเป็ นจํานวน

347,105,403.80 บาท
3,471,054,038 หุ้น

มูลค่าหุ้นละ

0.10 บาท

(สามร้ อยสีสิบเจ็ดล้ านหนึงแสนห้ าพั นสีร้ อย
สามบาทแปดสิบสตางค์)
(สามพั น สีร้ อยเจ็ด สิบเอ็ดล้ านห้ าหมื นสีพั น
สามสิบแปดหุ้น)
(สิบสตางค์)

โดยแยกออกเป็ น :
หุ้นสามัญ

3,471,054,038 หุ้น

หุ้นบุริมสิทธิ

-

หุ้น

(สามพั น สีร้ อยเจ็ด สิบเอ็ดล้ านห้ าหมื นสีพั น
สามสิบแปดหุ้น)
( - )”

ทังนี มอบอํานาจให้ กรรมการผู้ มีอาํ นาจลงนามของบริษัท ฯ และ/หรือ บุค คลทีกรรมการผู้ มี อาํ นาจของบริษั ท ฯ
มอบหมายเป็ นผู้มีอาํ นาจในการจดทะเบียนแก้ ไขหนังสือบริค ณห์สนธิทกรมพั
ี
ฒ นาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิช ย์
มีอาํ นาจแก้ ไขและเพิมเติมถ้ อยคํา หรือดําเนินการใดๆ เพือให้ เป็ นไปตามคําสังของนายทะเบียน
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นว่าสมควรทีจะเสนอให้ ทประชุ
ี มผู้ถอื หุ้นอนุมัติการแก้ ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้ อ เพือให้ สอดคล้ อง
กับการลดทุนจดทะเบียน
การลงมติ
วาระนีต้ องผ่านมติอนุ มัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุม และ
มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที 10

พิจารณาอนุมตั กิ ารเปลียนแปลงชือบริษัท
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
ทีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ มมี ติอนุมตั กิ ารเปลียนแปลงชือบริษัท
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ชื่อเดิม

เปลีย่ นเป็ น

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)

บริษัท โมโน เน็กซ์ จากัด (มหาชน)

Mono Technology Public Company Limited

Mono Next Public Company Limited

ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นว่าสมควรที่จะเสนอให้ ท่ปี ระชุมผู้ถอื หุ้นอนุมตั กิ ารเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทเป็ น บริษัท โมโน เน็กซ์ จากัด (มหาชน)
การลงมติ
วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และ
มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 11

พิจารณาอนุมตั ิแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ฯ ข้อ 1. เพือ่ ให้สอดคล้องกับการเปลีย่ นชื่อบริษทั
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ มีมติแก้ ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้ อ 1. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเปลี่ยน
ชื่อบริษัท
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นว่าสมควรที่จะเสนอให้ ท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้ อ 1 เพื่อให้ สอดคล้ อง
กับการเปลี่ยนชื่อบริษัท
การลงมติ
วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และ
มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 12

พิจารณาอนุมตั ิแก้ไขข้อบังคับของบริษทั ข้อ 1. ข้อ 2. ข้อ 46. เพือ่ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษทั และตรา
ของบริษทั
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ มีมติแก้ไขข้อบังคับของบริษทั ข้อ 1. ข้อ 2. ข้อ 46. เพือ่ ให้สอดคล้องกับการ
เปลีย่ นชื่อบริษทั และตราของบริษทั
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นว่าสมควรที่จะเสนอให้ ท่ปี ระชุมผู้ถอื หุ้นอนุมตั แิ ก้ ไขข้ อบังคับของบริษัท ข้ อ 1. ข้ อ 2. ข้ อ 46. เพื่อให้ สอดคล้ องกับ
การเปลี่ยนชื่อบริษัทและตราของบริษัท
การลงมติ
วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และ
มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
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วาระที 13

พิจารณาเรืองอืน ๆ (ถ้ามี)
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
ตามมาตรา 105 วรรค 2 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (แก้ ไขเพิมเติม พ.ศ. 2544) กําหนด
ไว้ ว่าผู้ถือหุ้นซึงมีห้ ุนนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ ายได้ ทงหมด
ั
จะขอให้ ทประชุ
ี
มพิจารณา
เรืองอืนนอกจากทีกําหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุมอีกได้
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรบรรจุวาระนีเพือเปิ ดโอกาสให้ แก่ผ้ ถู อื หุ้นทีประสงค์จะเสนอให้ ทประชุ
ี มพิจารณาเรือง
อืนๆ นอกเหนือจากทีคณะกรรมการบริษัทกําหนดไว้ ในการประชุมครังนี
อนึ ง บริษั ท ฯ กํา หนดรายชื อผู้ ถื อ หุ้ นทีมี สิ ท ธิเ ข้ า ร่ ว มประชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ นประจําปี 2563 (วั น Record Date)
ในวันอังคารที 7 กรกฎาคม 2563
จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นได้ โปรดเข้ าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานทีดังกล่าวโดยพร้ อมเพรียงกัน พร้ อมแนบ
แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 โดยในกรณีทีท่านผู้ถือหุ้น เข้ าร่ วมประชุม ด้ วย
ตนเอง กรุณาถือบัตรประจําตัวประชาชนมาแสดง ส่วนผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ทจะแต่
ี
งตังบุคคลอืนมาเข้ าร่ วมประชุม
และออกเสียงแทนในการประชุมครังนี โปรดกรอกข้ อความและลงลายมือชือในหนังสือมอบฉันทะทีแนบมา ตามสิงที
ส่งมาด้ วย 10. (ติดอากรแสตมป์ 20 บาท) พร้ อมแนบเอกสารหรือหลักฐาน แสดงความเป็ นผู้ถอื หุ้นหรือผู้แทนของผู้
ถือหุ้นทีมีสทิ ธิเข้ าร่วมประชุม และนํามามอบให้ ทประชุ
ี
มก่อนเริมการประชุม ในกรณีผ้ ูถือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศ
และแต่งตังให้ คัสโตเดียน(Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้นจะใช้ หนังสือมอบฉันทะได้ ทงแบบ
ั
ก.
หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. แบบหนึงแบบใดก็ได้ สําหรับผู้ถอื หุ้นนอกจากนันจะใช้ หนังสือมอบฉันทะได้ เฉพาะแบบ ก.
หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึงเท่านัน และเพือความสะดวก บริษัทฯ ขอแนะนําให้ ใช้ หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ข.
ซึงเป็ นแบบทีกําหนดรายการต่ างๆ ทีจะมอบฉันทะทีละเอียดชัดเจน ส่วนผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ จะใช้ หนังสือมอบ
ฉัน ทะแบบ ก. หรือ แบบ ค. ท่า นสามารถติด ต่ อ ขอรับ ได้ ที ฝ่ ายกํา กับ ดู แ ลกิจ การของบริษัท ฯ หรือ ดาวน์ โหลด
แบบฟอร์มจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ ที www.mono.co.th หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ หมวดย่อยข้ อมูลผู้ถอื หุ้น
ในส่วนของการให้ สิทธิผ้ ถู ือหุ้นโดยท่านอาจมอบฉันทะให้ บุคคลอืนหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามรายชือต่อไปนี
เป็ นผู้รับมอบฉันทะให้ เข้ าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนท่านได้
1. นางพรรณี
2. นายปรีชา

วรวุฒิจงสถิต
ลีละศิธร

ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายเกรียงศักดิ เธียรนุกุล
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิ จ ารณา
ค่าตอบแทน
(โปรดดูรายละเอียดของผู้รับมอบฉันทะทีบริษัทฯ เสนอตามสิงทีส่งมาด้ วย 6.)
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
(นายปฐมพงศ์ สิรชัยรัตน์)

(นายนวมินทร์ ประสพเนตร)

กรรมการ

กรรมการ
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บริษทั โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจํ าปี 2562
วัน เวลา และสถานที
การประชุมจัดขึนเมือวันอังคารที 23 เมษายน 2562 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ออดิทอเรียม ชัน 3 อาคารจัสมิน
อินเตอร์เนชันแนล เลขที 200 หมู่ที 4 ถนนแจ้ งวัฒนะ ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
กรรมการทีเข้าร่วมประชุม
1. นายพิชญ์
โพธารามิก
2. นายนวมินทร์
ประสพเนตร

ประธานกรรมการ
กรรมการ ผู้ช่วยประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร
ประธานกรรมการบริหารความเสียง และประธานเจ้ าหน้ าทีการตลาด
กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้ าหน้ าทีบริหาร
กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสียง
และประธานเจ้ าหน้ าทีปฏิบตั กิ าร
กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้ าหน้ าทีการเงินและบัญชี
กรรมการ
กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

3. นายซัง โด ลี
4. นายปฐมพงศ์

สิรชัยรัตน์

5. นายคมศักดิ
6. นายศิริ
7. นางพรรณี

วัฒนาศรีโรจน์
เหลืองสวัสดิ
วรวุฒิจงสถิต

8. นายปรีชา

ลีละศิธร

9. นายเกรียงศักดิ

เธียรนุกุล

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

บุณยะเสน
รักวงษ์
ศิริสมั พันธ์
พูนพัฒนสุข
ธาราวร

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

ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
1. นางสาวกรองแก้ ว
2. นางนิตยา

ลิมป์ กิตติกุล
เกียรติเสรีกุล

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

เริมการประชุม
นางสาวปิ ติฤดี ศิริสัมพั นธ์ เลขานุการบริษัท กล่ าวแนะนําคณะกรรมการ ปั จจุบันบริษัทฯ มีกรรมการ ทังสินจํานวน 9
ท่าน โดยเข้ าร่วมประชุมในวันนีครบทัง 9 ท่าน คิดเป็ นร้ อยละ 100 ของกรรมการทังหมด คณะผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบ
บัญชี และทีปรึกษากฎหมาย เข้ าร่วมประชุม พร้ อมทังแจ้ งวิธกี ารประชุมและการออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาวาระ
การประชุมต่างๆ โดยสรุปให้ ทประชุ
ี
มทราบ กล่ าวคือ เมือจะมีการออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาวาระการประชุม
ต่างๆ ประธานทีประชุมจะสอบถามทีประชุมว่า มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้ วย หรืองดออกเสียงในวาระพิจารณานันหรือไม่

สิงทีส่งมาด้ วย 1.

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

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

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจํ าปี 2561 ซึ งประชุมเมือวันที 25 เมษายน
2561

ประธานฯ แจ้ งต่อทีประชุมว่ า บริษัทฯ ได้ จัดส่งสําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2561 ซึงประชุมเมือ
วันที 26 เมษายน 2561 ให้ กบั ผู้ถือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุมในครังนีแล้ ว
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามข้ อสงสัยใดๆ ประธานฯ จึงขอให้ ทประชุ
ี มลงมติ
มติของทีประชุม
ทีประชุ ม ผู้ ถือ หุ้ นพิ จารณาแล้ วมี ม ติรับ รองรายงานการประชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อหุ้ น ประจําปี 2561 ซึ งประชุ ม เมื อวั น ที
25 เมษายน 2561 ด้ วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้น ซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มติทประชุ
ี
มเป็ น
ดังนี
มติ
1. เห็นด้ วย
2. ไม่เห็นด้ วย
3. งดออกเสียง
4. บัตรเสีย
รวม 131 ราย

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

รับทราบรายงานประจํ าปี ของคณะกรรมการบริษทั เกียวกับผลการดําเนินงานของบริษทั ฯ ในรอบปี 2561

ประธานฯ แจ้ งว่ า รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 ปรากฎอยู่ในรายงานประจําปี 2561 ตามสิงที
ส่งมาด้ วย 2 และสิงทีส่งมาด้ วย 3 ทีได้ จัดส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุมเรียบร้ อยแล้ ว โดยทีคณะกรรมการได้
พิจารณาผลการดําเนินงานดังกล่าวแล้ ว เห็นว่าถูกต้ องและเพียงพอ จึงขอนําเสนอต่อทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพือรับทราบ
ประธานฯ ได้ ม อบหมายให้ นายซัง โด ลี ประธานเจ้ าหน้ าทีบริหาร รายงานถึงนโยบายการกํากับดูแลกิจการทีดี และ
นโยบายการต่อต้ านการทุจริตคอร์รปั ชัน ของบริษัทฯ ปี ทีผ่านมา ดังนี
บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทโมโน ให้ ความสําคัญอย่างยิง ในการดําเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและยึดมันในความรับผิดชอบต่อ
ผู้มีส่วนได้ เสียทุกฝ่ ายมาโดยตลอด ภายใต้ หลักการกํากับดูแลกิจการทีดี อันเห็นได้ จากผลการประเมินการกํากับดูแล
กิจการทีดีประจําปี 2561 ทีจัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยบริษัทฯ อยู่ในระดับ “ดีเลิศ” เป็ นปี ที 4
และนอกจากนัน ในฐานะทีบริษัทฯ ได้ รับประกาศนียบัตรรับรองฐานะสมาชิกในโครงการ “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชน
ไทยในการต่อต้ านทุจริต” ตังแต่ปี 2559 ซึงบริษัทฯ ยึดมันนโยบายการดําเนินงานด้ วยความโปร่งใส ต่อต้ านการกระทํา
อันเป็ นการทุ จริต คอร์รัป ชันในทุกรูป แบบ ดังปรากฎตามข้ อมูลทีได้ เปิ ดเผยในรายงานประจําปี 2561 และเมือวันที
4 มีนาคม 2562 บริษัทฯ ได้ ขยายแนวร่ วมโครงการแนวร่ วมต่ อต้ านการทุจริต และคอร์รับชั นไปยั งหุ้ นส่วนทางธุรกิ จ
ทีปรึกษาและคู่ค้า ทีจะไม่มีส่วนเกียวข้ องกับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ สนับสนุ นให้ ดาํ เนินนโยบายและแนวปฏิบัติใน
ทิศทางเดียวกันกับบริษัทฯ เรืองการไม่เรียก รับ และจ่ายสินบน ส่งเสริมการทําธุรกิจอย่างตรงไป ตรงมา แข่งขันในธุรกิจ
อย่างเป็ นธรรมด้ วยความสามารถ ซึงจะช่วยเพิมความน่าเชือถือและสร้ างความมันใจให้ กบั นักลงทุนได้ ในระยะยาว
ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ นายคมศักดิ วัฒนาศรีโรจน์ ประธานเจ้ าหน้ าทีการเงินและบัญชี รายงานฐานะการเงินและ
ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 ให้ ผ้ ถู อื หุ้นรับทราบดังนี
1. สินทรัพย์รวมทังสิน 5,765 ล้ านบาท โดยมีสนิ ทรัพย์หมุนเวียน 740 ล้ านบาท ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ กับ
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน 3,305 ล้ านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน 1,720 ล้ านบาท ซึงเมือเปรียบเทียบกับปี
2560 สินทรัพ ย์รวมเพิ มขึน 28 ล้ านบาท หรือ เพิ มขึน 0.5% โดยมีอาคาร ตลอดจนสิน ทรัพ ย์ไม่ มีตัวตน
เพิมขึน 286 ล้ านบาท และเงินสด ลูกหนี และเงินลงทุนลดลง 131 ล้ านบาท
2. หนีสินรวมทังสิน 3,124 ล้ านบาท โดยมีหนีสินหมุนเวียน 868 ล้ านบาท และไม่หมุนเวียน 2,256 ล้ านบาท ซึง
เมือเปรียบเทียบกับปี 2560 หนีสินรวมเพิมขึน 127 ล้ านบาท หรือ เพิมขึน 4% เนืองจากเจ้ าหนีการค้ า และ
เจ้ าหนีอืน เพิมขึน 105 ล้ านบาท และเงินกู้ยืมจากธนาคารทีเพิมขึน 23 ล้ านบาท
3. ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,641 ล้ านบาท ซึงเมือเปรียบเทียบกับปี 2560 ส่วนของผู้ถือหุ้ นลดลง 98 ล้ านบาท หรือ
ลดลง 4% โดยในระหว่างปี 2561 มีการเพิมทุน 200 ล้ านบาท ในขณะทีมีผลขาดทุนสุทธิ จํานวน 193 ล้ าน
บาท และมีการจ่ายปันผล 104 ล้ านบาท
4. รายได้ รวมของปี 2561 เป็ นเงิน 2,508 ลบ. ลดลง 68 ลบ. หรือลดลง 3% ซึงรายได้ หลักทีลดลงมาจาก รายได้
ให้ บริการโทรศัพท์เคลือนที ลดลง 425 ล้ านบาท โดยทีรายได้ ค่าโฆษณาทีวีเพิมขึนไม่ทนั กัน
5. กําไรจากการดําเนินงานก่อนรายจ่ายทางการเงิน ภาษีเงินได้ นิติบุคคล ค่าเสือมราคา และค่าตัดจําหน่ าย หรือที
เรียกกันว่ า (EBITDA) ในปี 2561 เป็ นเงิน 1,202 ล้ านบาท ลดลงเพียง 5 ล้ านบาท และขาดทุนสุทธิของปี
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2561 เป็ นเงิน 193 ล้ านบาท ซึงขาดทุนเพิมขึน 251 ล้ านบาท สาเหตุหลักทีทําให้ ผลขาดทุนเพิมขึนจากปี ก่อน
เนืองจากในปี 2561 บริษัทมีรายได้ ให้ บริการโทรศัพท์เคลือนที ลดลง
เหตุการณ์สาํ คัญในปี 2561 สรุปได้ ดังนี
เดือน เมษายน
เว็บไซต์ MThai.com ได้ รับรางวัล เว็บไซต์ยอดเยียม จากงานพิธมี อบรางวัล เพรส อวอร์ด ประจําปี 2561(Press
Awards 2018) หรือรางวัล เณศไอยรา โดยชมรมสมาพันธ์สอสารมวลชนแห่
ื
งประเทศไทย
เดือน มิถุนายน
บริษัท โมโน ทราเวล จํากัดเริมธุรกิจโฮมช็อปปิ ง โดยร่วมมือกับสถานีโทรทัศน์ช่อง MONO29 ออกอากาศรายการ
“29Shopping” โดยมีสนิ ค้ าคุณภาพหลากหลายชนิด เพือให้ ธรุ กิจคอมเมิรซ์ เพิมรายได้ ให้ แก่ธรุ กิจกลุ่มบริษัท
เดือน สิงหาคม
รีแบรนด์ดงิ Monomax ซึงเป็ นธุรกิจภาพยนต์ออนไลน์ในกลุ่มโมโน เพือสร้ างการจดจําแบรนด์ได้ ง่ายขึน รวมถึงการ
เพิมคอนเทนต์ ให้ มคี วามแข็งแกร่ง หลากหลายมากขึน และรองรับความต้ องการของลูกค้ า ได้ ครบถ้ วน
เดือน กันยายน
โมโน กรุ๊ปได้ เปิ ดตัว Application TUTOR ME เป็ นบริการเรียนรู้ทางออน์ไลน์ได้ ทุกทีในระดับคุณภาพ ครอบคลุม
ทุกทักษะความรู้ โดยใช้ งานได้ ทุกอุปกรณ์ เช่ น คอมพิวเตอร์ และสมาร์ทโฟน และสามารถรองรับการใช้ งานทุ ก
อุปกรณ์ รวมถึงสมาร์ทดีไวท์ และยังรองรับทังระบบปฏิบตั กิ าร iOS และ Android
คุณพัชรินทร์ ชาญเมธา ผู้ถอื หุ้นรายย่อย สอบถาม ดังนี
 ในปี ทีแล้ วมีการเพิมทุน 200 ล้ านบาท เป็ นการเพิมทุนในส่วนไหน และในปี ทีแล้ วช่วงสองไตรมาสหลัง บริษัทฯ
ขาดทุนกว่า 200 ล้ านบาท เพราะเหตุใด
การพัฒนาแอพพลิเคชันต่าง ๆ รวมทังการเพิมคอนเทนต์จะทําให้ โมโนมีรายได้ เพิมขึนอย่างไร
คุณ คมศักดิ วัฒ นาศรีโรจน์ ตอบคําถามว่าการเพิมทุน 200 ล้ านบาท เป็ นกรณีผ้ ูถือใบสําคัญ แสดงสิทธิใช้ สิทธิแปลง
ใบสําคัญแสดงสิทธิเป็ นหุ้นสามัญจํานวน 80 ล้ านหน่วย ซึงไม่ได้ เป็ นการเพิมทุนใหม่ ส่วนปี ทีแล้ วขาดทุนเนืองจากรายได้
จากบริการเสริมทางโทรศัพท์เคลือนทีลดลง 425 ล้ านบาท ขณะทีรายได้ ของทีวียังทรงตัวและเพิมขึนอย่างต่อเนือง

ทังนี ประธานฯ ยังได้ มอบหมายให้ คุณ นวมิน ทร์ ประสพเนตร ประธานเจ้ าหน้ าทีการตลาด ชี แจงต่ อทีประชุ มถึงผล
ประกอบการและแนวโน้ มของกลุ่มธุรกิจ ดังนี
ขอชีแจงเหตุการณ์สาํ คัญทีเกิดขึนในปี 2018 ในด้ านผลการดําเนินงานและด้ านการเงิน ซึงเป็ นข้ อมูลเพิมเติมจากรายงาน
ของคุณคมศักดิ โดยเริมจากปี 2018 มีเหตุการณ์สาํ คัญ ดังนี
MONO29 ได้ รับการจัดอันดับ (ranking) เพิมขึนจากอันดับ 4 มาเป็ นอันดับ 3 ทําให้ เรทติง (rating) โตขึนร้ อยละ
ทําให้ มีการปรับราคาขึนในช่ วงของ prime time โดยปรับขึนร้ อยละ 50 อีกประเด็นทีสําคัญ คือภาพยนตร์ทเคยฉายแล้
ี
ว
และนําเอามาฉายซํา เรทติงของหนังทีนํามาฉายใหม่กไ็ ม่ตก แต่กลับเพิมขึน เช่น Fast and Furious 7 ฉายเมือปี 2017
เรทติง 3.6 นํากลับมาฉายในปี 2018 ได้ เรทติงถึง 4.2, G.I. Joe ฉายครังแรกได้ เรทติง 3.5 นํากลับมาฉายอีกครังได้ เรท
ติง 3.755 ส่วน Fast and Furious 6 ฉายเมือปี 2017 ได้ เรทติง 3.2 นํากลับมาฉายอีกครังในปี 2018 ได้ เรทติง 3.6 ซึง
หมายความว่าภาพยนตร์เหล่านียังคงทํารายได้ อยู่และส่งผลให้ เรทติงเพิมขึน
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ในส่วนของ MThai ได้ รับรางวัล Press Award จากการรายงานเหตุการณ์ถาหลวง
ํ
ที MThai เกาะติดสถานการณ์อย่าง
ใกล้ ชิดจนได้ รับรางวัลจากหน่วยงานราชการและวงการสือด้ วยกันเอง
ในไตรมาส 3 ปี ทีแล้ ว มีการเปิ ดตัว Monomax เป็ นบริการ video online streaming คล้ ายกับ Netflix เก็บค่าบริการราย
เดือน เดือนละ 250 บาท ซึงบริษัทฯ พยายามผลักดันธุรกิจ Monomax ให้ เป็ นตัวเพิ มรายได้ อีกช่ องทาง ซึงจะทําให้
รายได้ ของกลุ่มเพิมขึน นอกจากนีบริษัทฯ มีการเพิมคอนเทนต์จาก 1 หมืนชัวโมง เป็ น 2 หมืนชัวโมง โดยเพิมซีรีสจ์ าก
ฮอลลี วู ด ฮ่ อ งกง จี น ไต้ หวั น การ์ ตู น หนั ง รางวั ล มาอยู่ ใ น Monomax และอีก ปั จ จั ย ที ทํา ให้ Monomax ประสบ
ความสํา เร็จ คือ การทํา การตลาด (campaign) ร่ ว มกับ ช่ อ ง MONO29 เช่ น ภาพยนตร์ซี รี ส์ทีออกอากาศทางช่ อ ง
MONO29 ก็จะออกอากาศทาง Monomax ด้ วย แผนการตลาดนีประสบความสําเร็จมาก ทําให้ ผ้ ูชมสามารถเข้ าถึงคอน
เทนต์ได้ ทุกช่องทาง ซึงคงพัฒนาไปได้ อย่างต่อเนือง
ส่วนเวลาออกอากาศ (airtime) ยังเหลืออยู่ ฝ่ ายบริหารเห็นว่าน่าจะทําประโยชน์ได้ มากขึน จึงได้ เกิดรายการ29Shopping
เป็ นการขายสินค้ าบนช่องทีวี โดยช่วงเวลาทีผ่านมาอยู่ในขันตอนของการเรียนรู้ โดย 29Shopping เริมทําการตลาดไปเมือ
ไตรมาสที ซึงในช่วงแรกมีสนิ ค้ าอยู่เพียง 60 SKU (Stock Keeping Unit) ในปี 2019 ตังเป้ าว่าจะมีสนิ ค้ าเพิมขึนเป็ น
150 SKU ซึงรายได้ เพิมขึนจากไตรมาสที 3 เริมต้ นที 7 ล้ านบาท ไตรมาสที 4 ได้ 12 ล้ านบาท และในไตรมาสที 1 ของ
ปี 2019 ได้ 23 ล้ านบาท เติบโตขึนประมาณร้ อยละ 92 ซึงหวังว่า 29Shopping จะเป็ นธุรกิจน้ องใหม่ทจะมาเสริ
ี
มรายได้
ให้ กบั กลุ่ม MONO
ในด้ านประเด็นสําคัญทางการเงิน (financial highlight) รายได้ โดยรวมลดลง แต่ลดลงเพียงร้ อยละ 3 แต่รายได้ โฆษณา
โตขึนตลอดตังแต่ 2015-2018 จากปี 2017-2018 โตขึนร้ อยละ 15 แต่น่าเสียดายทีธุรกิจบริการข้ อมูลข่ าวสารทาง
โทรศั พ ท์ เคลื อนที (MVAS) อยู่ ใ นช่ ว งขาลงซึ งเราพยายามประคับ ประคองมาโดยตลอด ปี ทีแล้ ว รายได้ ลดลงมาก
พอสมควร จาก 722 ล้ านบาท เหลือ 295 ล้ านบาท ส่งผลให้ ภาพรวมปี ทีแล้ วขาดทุน ซึงรายได้ รวมลดลงเพียงร้ อยละ
2.6
ด้ านต้ นทุน ต้ นทุนหลักคือต้ นทุนด้ านคอนเทนต์ซึงเพิมขึนจากปี ทีแล้ วร้ อยละ 18 เนืองจากต้ องลงทุนซือลิขสิทธิซีรีสแ์ ละ
ภาพยนตร์ต่าง ๆ เข้ ามาเสริมใน Monomax แต่โดยรวมแล้ วต้ นทุนเพิมขึนเล็กน้ อยเพียงร้ อยละ 3 ซึงทีมบริหารก็พยายาม
จัดการต้ นทุนอย่างมีประสิทธิภาพมากทีสุด
ด้ า น OPEX (Operating Expenditure - ค่ าใช้ จ่ ายในการดําเนิ น งาน) ภาพรวมโตขึนร้ อ ยละ 10 จากการลงทุ น ด้ า น
การตลาดทีมากขึน เนืองจากนําภาพยนตร์มาฉายในโรงภาพยนตร์มากขึน ซึงส่วนนีเติบโตตามรายได้
ค่าใช้ จ่ายเงินเดือนเพิมขึนร้ อยละ 8 ซึงเป็ นเรืองปกติ โดยรวมทังต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายทางทีมบริหารพยายามจะควบคุมให้
เพิมขึนให้ น้อยทีสุดและมีประสิทธิภาพสูงสุด
ภาพรวมของกลุ่มบริษัทโมโน ขาดทุนที 193 ล้ านบาท สืบเนืองจากธุรกิจ MVAS ทีลดลง ซึงเราพยายามเสริมรายได้ อนื
เข้ ามาทดแทน รายได้ อกี ส่วนทีเติบโตขึนคือการจัดกิจกรรม (events) และการหาผู้สนับสนุน (sponsorships) โดยปี ทีผ่าน
มาบริษัทฯ รุกหนักด้ านการจัดอีเวนท์มากขึน ซึงในการจัดกิจกรรม บริษัทฯ จะมีรายได้ จากการขายโฆษณาและการขาย
sponsorship เป็ นหลัก ซึงในปี ทีผ่านมาบริษัทฯ มีงานอีเวนท์หลัก ๆ 4 งานด้ วยกัน คือ MThai Top Talk-About ซึงจัด
ทุกปี มีการจัดงาน New Year Countdown ทีพัทยาเมือต้ นปี ทีผ่านมาร่วมกับเมืองพัทยา ซึงปี หน้ าทางพัทยาก็อยากให้ เรา
ไปจัด อีก คิด ว่ าคงมีจัดทุ กปี หลัง จากนี งาน Songkran Festival ล่ าสุด ทีผ่านมาจัดร่ วมกับเมืองขอนแก่น ปิ ดถนนข้ าว
เหนี ยวทํา คลืนมนุ ษย์ บัน ทึกลง Guinness Book (Thailand Human Wave) ซึงเป็ นทีสนใจของเมือ งขอนแก่น และได้
ผู้ ส นั บ สนุ น มากมาย และอี ก รายการคื อ บาสเก็ต บอลที MONO ให้ การสนั บ สนุ น มาตังแต่ แ รก โดยภาพรวมของ
sponsorship มีการเติบ โตขึนทุ กปี ตังแต่ 2016-2018 ซึงปี ทีแล้ ว ได้ รายได้ จ าก sponsorship มากกว่ าทุกปี เนื องจาก
MThai ได้ รางวัลสือออนไลน์ดีเด่น ทําให้ มีคนสนับสนุนกิจกรรมของ MThai มากขึน ในปี 2019 บริษัทฯ ตังเป้ ารายได้
เพิมจาก 81 ล้ านบาท เป็ น 150 ล้ านบาท ซึงในไตรมาส 1 ของปี 2019 อยู่ในเกณฑ์ทน่ี าจะทําได้
สําหรับทิศทางของ Monomax ณ ปั จจุบัน มองว่าบริษัท ฯ เป็ นผู้ให้ บริการวิดีโอออนไลน์ (video on demand streaming
service) เบอร์ 1 ของเมืองไทย และมีการทําข้ อตกลงร่วมกัน (synergy) ระหว่างช่อง MONO29 กับ Monomax บริษัทฯ
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เห็นว่ าธุรกิจนียังเติบโตได้ อีกมาก อย่างทีทราบดีว่ามีการเปลียนพฤติกรรมของผู้บริโภคจากทีวีเป็ น video on demand
มากขึ น อิ น เทอร์เ น็ต เข้ า มามี บ ทบาทในชี วิ ต มากขึ น ทางทีม บริห ารได้ เ ตรี ย มรับ มื อ กับ การแตกแขนงทางธุ ร กิ จ
(disruption) นีแล้ วเช่ นกัน บริษัทฯ มึความเข้ าใจตลาดทีผู้บริโภคเป็ นคนไทยว่ าคนไทยต้ องการดูอะไร เราทํา subtitle
หรือพากย์ไทยในภาพยนตร์และซีรีส์ทุกเรืองทีฉายบน Monamax ซึงทีอืนไม่มีหรือมีน้ อย บริษัท ฯ มีสัมพั นธภาพทีดี
กับซัพพลายเออร์ต่างประเทศ เนืองจากช่อง MONO29 ทําการค้ าขายกับต่างประเทศมาตลอด ดังนันเรืองความสัมพันธ์
การซือหนังหรือซีรีส์ต่าง ๆ ไม่ ใช่ปัญหา ซึงถือเป็ นจุดทีบริษัทฯ ได้ เปรียบคนอืน ๆ ในเรืองการผสมผสาน (leverage)
ระหว่างช่ อง MONO29 กับ Monomax ทีมีการทําการตลาดร่วมกัน ช่อง MONO29 ฉาย Monomax ก็ฉายด้ วย โดยออก
โฆษณาประชาสัมพั นธ์พ ร้ อม ๆ กัน ซึงทําให้ การโฆษณามีประสิทธิภาพมากขึน เราคาดหวังว่ าปี นี Monomax จะโตขึน
อย่ างมาก เห็นได้ จากเดือนกันยายนปี 2018 มีลูกค้ า 171 ราย สินไตรมาสที 4 ปี 2018 ฐานลูกค้ าทีจ่ ายเงินจริงอยู่ที
4,400 ราย และล่าสุดสินไตรมาส 1 ปี นี ยอดผู้สมัครเพิมขึนเป็ น 11,000 ราย เนืองจากบริษัทฯ ซือคอนเทนต์มากขึน
และทําการตลาดมากขึน ปี นีบริษัทฯคาดหวังว่าตัวเลขนีจะโต 2 เท่าในทุก ๆ ไตรมาส เป้ าหมายทีบริษัทฯ คาดการณ์ไว้
คือไตรมาส 1 มีผ้ สู มัครเพิมขึนเป็ น 10,000 ราย ไตรมาส 2 เพิมขึนเป็ น 30,000 ราย ไตรมาส 3 เพิมขึนเป็ น 60,000
ราย และไตรมาส เพิมขึนเป็ น 120,000 ราย
สําหรับ ช่ อง MONO29 มี เ รทติ งโตขึนร้ อ ยละ 20 มี ก ารเพิ มค่ า โฆษณาในช่ ว ง prime time ร้ อ ยละ 50 โดยบริษั ท ฯ
พยายามทําแพ็คเก็จโฆษณา (package) ให้ หลากหลายขึน รวมถึงทําการตลาดร่ วมกับธุรกิจอืน ๆ โดยจะพยายามย่ น
ระยะเวลาในการฉายภาพยนตร์และซีรีส์ให้ เร็วขึนหลังจากออกโรงภาพยนตร์ ซึงปั จจุ บัน อยู่ทประมาณ
ี
16-18 เดือน
นับเป็ นจุ ดแข็งในการทําให้ เรทติงเพิมขึน ในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ค่าโฆษณาไม่ค่อยขยับขึนเท่าไรเนืองจากยัง
ไม่ได้ ใช้ ราคาใหม่ ซึงการปรับราคาใหม่เริมในเดือนมีนาคมทีผ่านมานี จะเห็นได้ ว่าตัวเลขค่าโฆษณาเพิมขึนจาก 220 ล้ าน
บาท เป็ น 235 ล้ านบาท โดยการใช้ utilization ของโฆษณาเท่าเดิมแต่ได้ รายได้ มากขึน เพราะปรับค่าโฆษณามากขึน
เดือนเมษายนเริมเห็นความเปลียนแปลงของตัวเลขโฆษณา ซึงยังเป็ นการคาดการณ์อยู่ แต่กใ็ กล้ เคียงตัวเลขจริงที
ล้ านบาท โตขึนจากปี ทีแล้ วที 168 ล้ านบาท ส่วนเดือนพฤษภาคมคาดว่าจะเพิมขึนเป็ น 195 ล้ านบาท ซึงค่อนข้ างมันใจ
ว่ าเป็ นไปได้ บริษัท ฯมั นใจว่ าค่ าโฆษณาโตจากปี ทีแล้ วแน่ นอน อย่ างตําประมาณร้ อยละ 20 ในด้ านเรทติง บริษั ท มี
ภาพยนตร์และซีรีส์ใหม่ ๆ เข้ ามาอย่างต่อเนือง โดยบริษัทฯ ได้ ฉายวิดีทศั น์ตัวอย่างภาพยนต์และซีรีสใ์ หม่ให้ ผ้ ถู ือหุ้นชม
ซึงบริษัทฯ เชือว่าภาพยนตร์และซีรีสใ์ หม่นจะช่
ี วยผลักดันเรทติงให้ ขยับเพิมขึนไปอีก
สรุปโดยรวมในปี
รายได้ คดิ ว่าน่าจะเติบโตร้ อยละ 15-25 EBITDA margin อยู่ทร้ี อยละ 50-60 ซึงพยายามคงไว้
เท่ากับปี ทีแล้ ว ค่าเสือมราคากับค่าตัดจําหน่าย (depreciation and amortization) อยู่ที 1,000-1,200 ล้ านบาท
คุณพัชรินทร์ ชาญเมธา ผู้ถอื หุ้นรายย่อย สอบถาม ดังนี
 เหตุใดเดือนมีนาคมจึงมีอตั ราค่าโฆษณาทางทีวีสงู ทีสุด
คุณนวมินทร์ ประสพเนตร ตอบคําถามว่าอัตราค่าโฆษณาในตลาดจะสูงทีสุดในเดือนมีนาคมของทุกปี เป็ นแบบนีทุก
ช่อง ซึงอาจเป็ นเพราะมีกจิ กรรมในช่วง Motor Show ทําให้ ค่ายรถต่าง ๆ ลงโฆษณามากขึน
คุณวิไลลักษณ์ ประฏิภาณวัตร ผู้ถอื หุ้นรายย่อย สอบถาม ดังนี
 Monomax จะทําเหมือน Netflix ได้ หรือไม่ ในเรือง 1 account ดูได้ 4 เครืองพร้ อมกัน
 การลดค่าสัมปทานไม่ต้องจ่าย 2 งวดสุดท้ ายจะทําให้ บริษัทฯ กลับมามีกาํ ไรในปี นีหรือไม่ และน่าจะมีกาํ ไร
เพิมขึนเท่าไร
 เสนอแนะให้ ศึกษาคอนเทนต์ของ Monomax เทียบกับ Netflix ในเรืองจุดเด่นจุดด้ อย เพือให้ มีจาํ นวนสมาชิก
เพิมขึน
 ต้ องการทราบรายได้ และแนวโน้ มของธุรกิจ Home Shopping และธุรกิจเพลง
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คุณพิ ชญ์ โพธารามิก ตอบคําถามดังนี ธุรกิจ Monomax มีแนวโน้ มดีขนมาก
ึ
และมีคอนเทนต์หลากหลาย Netflix และ
Monomax มี original content ทีแตกต่างกัน MONO29 มีคอนเทนต์ทเราทํ
ี าเอง เช่ น รสรินล่าแวมไพร์ นเรศวร นางฟ้ า
ล่าผี และอืน ๆ ซึงเราใช้ โปรโมทและได้ ผลดี ค่อนข้ างเป็ น local content ทีสามารถนําไปขายแถบอาเซียนได้ ด้วย ซึงเป็ น
ขันตอนทีจะขยายต่อไป
เราไม่สามารถนํา Monomax มาเทียบกับ Netflix ได้ ในมุมของการเป็ นแบรนด์ระดับโลก แต่ความน่าสนใจของธุรกิจนีอยู่
ตรงทีสามารถเทียบได้ กบั ศูนย์เช่าวิดีโอซึงมีมากในสมัยก่อน แต่ตอนนีไม่มีแล้ ว คนเปลียนมาดูทางออนไลน์แทน ตอนนี
คนเริมจ่ า ยเงิ น 250 บาทตามทีเราได้ ป รับ เพิ มขึ น เมื อช่ ว งปลายปี ซึ งนั บ ว่ าถู ก และดู ไ ด้ 4-5 อุ ป กรณ์ ล่ า สุด เรา
ออกอากาศเรืองรสรินล่าแวมไพร์ฉายพร้ อมกันกับ Monomax ลูกค้ าทีอยากดูฟรีกด็ ูทช่ี อง MONO29 ส่วนคอซีรีสท์ อยาก
ี
ดูตังแต่ ต้น จนจบก็สมัครที Monomax ดูไ ด้ เลย มีค นสมัค รเข้ ามาค่ อนข้ างเยอะ ซึงคิด ว่ าเป็ นกลยุท ธ์ทีน่ าสนใจ ยอด
ผู้สมัครทีคาดการณ์ไว้ 120,000 ราย ภายในสินปี น่าจะเป็ นไปได้ ซึงถ้ าเป็ นเช่นนันรายได้ จะกลับขึนมาเกือบ 300 ล้ าน
บาทต่อปี จากธุรกิจนี ถ้ ารวมกับธุรกิจการจัดงานต่าง ๆ ซึงปี นีน่าจะได้ 150-160 ล้ านบาท รายได้ รวมก็จะได้ ประมาณ
400-500 ล้ านบาท ซึงจะมาทดแทนรายได้ จาก MVAS ทีหายไป
ธุรกิจ SMS ตอนนีเลิกใช้ ไปแล้ ว เราจึงไม่ได้ คาดหวัง และมองหาธุรกิจใหม่มาเสริม ส่วนโฆษณาทางทีวีนันไปได้ ดี ซึง
จริงๆ แล้ วมีช่วงทีทํารายได้ มาก 2 ช่วง อีกครังคือช่วงเดือนพฤศจิกายน โดยเฉพาะช่ วงทีมีงาน Motor Show หรือ Motor
Expo ค่ายรถจะทุ่มเงินเยอะเพือโฆษณาเพิมยอดขาย จึงเป็ นผลพลอยได้ ทเกิ
ี ดขึนทุกปี (seasonal effect)
สํา หรับ เหตุ ทีราคาหุ้ น ตกเป็ นเพราะอุต สาหกรรมดิจิตอลทีวีโดยรวม ซึงอยู่ในช่ ว งขาลง เพราะมีช่องเยอะมาก ทําให้
โฆษณาถูกแบ่งไปตามช่องต่าง ๆ ช่องอันดับ 1-2 ทุกช่องมีปัญหาหมด สิงทีน่าสนใจคือราคาในช่วง Prime Time ของเรา
อยู่ทประมาณ
ี
150,000 บาทต่อนาที ส่วนช่อง 3 และ 7 เข้ าใจว่าอยู่ทกว่
ี า 300,000 บาท ซึงตอนนีก็ไม่สามารถใช้ ราคา
นีได้ แล้ ว แต่เป็ นซือ 1 แถม 1 ราคาลดลงมาใกล้ เคียงกับเรา ซึงถือว่าดีเพราะราคามาอยู่ในจุดทีพอเหมาะแล้ ว สิงทีดีมาก
ขึนไปอีกคือการที กสทช. ประกาศมาตรการให้ คืนช่ องได้ และช่วยลดภาระด้ านค่าใบอนุ ญาตต่าง ๆ เข้ าใจว่ าจะมีกาํ ไร
พิเศษในช่วงไตรมาสที 2 หรือ 3 เป็ นผลดีกบั ทางบริษัทฯ แน่นอน ในด้ านกระแสเงินสดก็ไม่ต้องจ่ ายอีกเกือบ 1,000
ล้ านบาท ทีสําคัญเท่าทีทราบน่ าจะมี 5 ช่องเป็ นอย่างน้ อยทีหายไป ก็จะมีโอกาสขายโฆษณาได้ มากขึน ธุรกิจทีวีโดยรวม
น่าจะดีขึน ไม่ต้องแข่งขันกันมากเกินไป ส่วนของเรานันไม่ได้ มองแค่ทวี ีเพียงอย่างเดียว เราพยายามผลักดัน Monomax
ด้ วย (linear on demand) ดังนันในอนาคตไม่ ว่าคนจะดูทีวีเหมือนเดิม หรือดูออนไลน์ เราก็มีธุรกิจรองรับทังสองด้ าน
รายได้ ทจะเติ
ี บโตในอนาคตจึงเป็ นรายได้ ทจะโตอย่
ี
างมันคง จะโตมากน้ อยก็อยากให้ ติดตามต่อไปว่า Monomax จะทําได้
ดีแค่ไหน ถ้ าทําได้ ดีมากก็อาจจะกลายเป็ น snowball effect ได้ เพราะถ้ าธุรกิจเริมโตขึนเรือยๆ ก็จะทําให้ ห้ ุนของบริษัทฯ
ดีขนึ ซึงเราคํานึงถึงเรืองนี เราได้ ทาํ อะไรหลายอย่างตังแต่ช่วงปลายปี ทีผ่านมาและปี นีน่าจะส่งผลในหลายๆ เรือง
คุณพัชรินทร์ ชาญเมธา ผู้ถอื หุ้นรายย่อย สอบถาม ดังนี
 ตังเป้ าการเติบโตของธุรกิจ event ไว้ เท่าไร การแข่งขันมีมากน้ อยแค่ไหน เพราะตอนนีเห็นใครๆ ก็ทาํ กัน
คุณพิชญ์ โพธารามิก ตอบคําถามดังนี บริษัทฯ ตังเป้ าว่าจะโตเกือบ 100% โดยมีตัวอย่างจากเมือปลายปี ทีแล้ วบริษัทฯ
จัดงานเคาท์ดาวน์ทีเลือกจัดทีพัทยาเพราะเป็ นทีทีคนไปเทียวและหาสปอนเซอร์ได้ ง่าย ในช่วง 3 วันคนมาร่ วมงานเป็ น
แสนคน นับว่ าประสบผลสําเร็จมาก เรียกว่าเป็ นงานเคาท์ดาวน์ทใหญ่
ี ทสุี ดในประเทศ ปี หน้ ามี requirement จากพัทยา
มาว่าขอให้ จัด 7 วัน จากเดิมทีจัด 3 วัน ซึงเรามีศิลปิ นในค่าย Mono Music และมีพันธมิตรนักร้ องมากมาย รายได้ นีจะ
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มาจากงานใหญ่ ๆ ทีขายได้ ง่าย เรามีช่องทางในการโปรโมทอยู่แล้ ว สปอนเซอร์จะชอบงานใหญ่ ๆ ในต่างจังหวัดเพราะ
เขาได้ ลงพืนทีด้ วย มีการทํากิจกรรมร่ วมกัน เราจึงคิดว่าคู่แข่งไม่สามารถเข้ ามาได้ ปี นีเราทําได้ ดปี ี หน้ าเขาก็อยากร่วมงาน
กับเราต่อ ซึงก็คงเป็ นแบบนีต่อไปเรือย ๆ
ส่วนการจัดงานคอนเสิร์ตทีสตูดิโอก็เติบโตอย่ างต่อเนือง สปอนเซอร์ทีมี ได้ แก่ ธนาคารออมสิน บมจ.ทิพยประกันภัย
และเริมมีลกู ค้ าใหม่ ๆ เข้ ามา คอนเสิร์ตทีไม่ใหญ่มาก ขนาด 300-400 ทีนัง ก็จะจัดเป็ นแบบสิทธิพิเศษสําหรับลูกค้ า ซึง
บริษัทฯ สามารถใช้ ศิลปิ นจากต่างค่ายได้ ด้วย คาดว่าธุรกิจส่วนนีน่าจะเติบโต
ไม่มีผ้ ู ถือหุ้ นถามข้ อสงสัยใดๆ เพิ มเติมอีกประธานฯ แจ้ งให้ ทีประชุ มทราบว่ า การรายงานผลการดําเนิน งานเป็ นการ
รายงานเพือทราบ ไม่มกี ารลงมติ
ทีประชุมรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 ตามทีรายงาน
วาระที 3

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

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

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

ร้อยละของจํ านวนหุน้ ทังหมดของผูถ้ อื หุน้
ทีเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
100.0000
0.0000
-

พิจารณาอนุ มตั ิงดการจัดสรรเงินกําไรเป็ นทุนสํารองตามกฎหมายและงดการจ่ ายเงินปั นผลประจํ าปี
2561

เลขานุ การบริษัทฯ แจ้ งว่ าตามข้ อบังคับบริษัทฯ ข้ อ 45. ซึงกําหนดให้ “บริษัทต้ องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี ส่วนหนึงไว้
เป็ นทุน สํารองไม่ น้ อยกว่ าร้ อยละห้ า (5) ของกําไรสุท ธิป ระจําปี หักด้ ว ยยอดเงิน ขาดทุน สะสมยกมา (ถ้ ามี ) จนกว่ า
ทุนสํารองนีจะมีจาํ นวนไม่น้อยกว่าร้ อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน” และคณะกรรมการมีนโยบายทีจะเสนอทีประชุม
ผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นทัวไป ในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ ตาม
งบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละปี ทังนี การจ่ายเงินปั นผลในแต่ละคราวคณะกรรมการบริษั ทจะพิ จารณาการจ่ายเงิน
ปั น ผลโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น เป็ นหลัก เช่ น การดํารงเงิน ไว้ เพื อลงทุนในอนาคต หรือเพื อจ่ ายชําระคืน
เงินกู้ยืม หรือเป็ นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ ว เห็นว่าสมควรทีจะเสนอให้ ทประชุ
ี มผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั งิ ดการจัดสรรเงินกําไรสุทธิ
เป็ นทุนสํารองตามกฏหมาย เนืองจากปัจจุบนั บริษัทฯ ได้ จัดสรรเงินกําไรส่วนหนึงไว้ เป็ นทุนสํารองตามกฎหมายครบตาม
จํานวนแล้ ว เป็ นจํานวนทังสิน 51,970,000,00 บาท (ห้ าสิบเอ็ดล้ านเก้ าแสนเจ็ดหมืนบาท) คิดเป็ นไม่น้อยกว่าร้ อยละ
10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 486,299,997.50 บาท (สีร้ อยแปดสิบหกล้ านสองแสนเก้ าหมืนเก้ าพันเก้ า
ร้ อยเก้ าสิบเจ็ดบาทห้ าสิบสตางค์) และงดการจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2561 เนืองจากบริษัทฯ มี
ผลการดําเนินงาน (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) ในปี 2561 ขาดทุนสุทธิจาํ นวน 69,053,082.46 บาท (หกสิบเก้ า
ล้ านห้ าหมืนสามพันแปดสิบสองบาทสีสิบหกสตางค์) และเพือสํารองเงินสดสําหรับการลงทุนต่อเนืองตามแผนธุรกิจของ
บริษัทฯ
และประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ทประชุ
ี มได้ ซักถามในรายละเอียดของวาระนี
คุณพัชรินทร์ ชาญเมธา ผู้ถอื หุ้นรายย่อย สอบถามว่าเหตุใดปี นีไม่ให้ เป็ นหุ้นปั นผล

-18-

สิงทีส่งมาด้ วย 1.

คุณพิชญ์ โพธารามิก ตอบคําถามว่ากรณีทบริ
ี ษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลได้ บริษัทฯ จะต้ องมีกาํ ไรก่อน และการจ่ายปันผลได้
จะจ่ายให้ ในรูปแบบไหนก็ได้ ทังเงินสดและหุ้น ถ้ าบริษัทฯ มีกาํ ไรเข้ ามาก็จะพิจารณาเรืองนีแน่นอน
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามข้ อสงสัยใดๆ ประธานฯ จึงขอให้ ทประชุ
ี มลงมติ
มติของทีประชุม
ทีประชุมผู้ถือหุ้นได้ พิจารณาแล้ วมีมติอนุมัติงดการจัดสรรเงินกําไรเป็ นทุนสํารองตามกฎหมายและงดการจ่ายเงินปันผล
ประจําปี 2561 ตามรายละเอียดข้ างต้ นทีเลขานุการบริษัทฯ แจ้ งไว้ ทุกประการ ด้ วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้น
ซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน มติทประชุ
ี มเป็ นดังนี
มติ
1. เห็นด้ วย
2. ไม่เห็นด้ วย
3. งดออกเสียง
4. บัตรเสีย
รวม 140 ราย

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

ร้อยละของจํ านวนหุน้ ทังหมดของผูถ้ อื หุน้
ทีเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
100.0000
0.0000
-

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

ทะเบียนเลขที
5874
3930
5730

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

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

ปี 2562 (ปี ทีเสนอ)
1,500,000

2. ค่าบริการอืน
รวมทังสิน

ปี 2561
1,500,000

-

-

1,500,000

1,500,000

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

จํ านวนเสียง
(1 หุน้ = 1 เสียง)

ร้อยละของจํ านวนหุน้ ทังหมดของผูถ้ อื หุน้
ทีเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

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

100.0000
0.0000
-

พิจารณาอนุมตั ิเลือกตังกรรมการทีออกตามวาระ สําหรับปี 2562

ก่อนเริมพิ จารณาในวาระประธานฯ ได้ เชิญกรรมการทีหมดวาระทัง 3 ท่านออกจากห้ องประชุมเลขานุการบริษัทได้ แจ้ ง
ตามข้ อบังคับบริษัท ข้ อ 17 กําหนดให้ “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี ทุกครังให้ กรรมการออกจากตําแหน่งหนึงใน
สาม (1/3) ของจํานวนกรรมการในขณะนัน ถ้ าจํานวนกรรมการจะแบ่งให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจํานวนที
ใกล้ ทีสุด กับ ส่ ว นหนึ งในสาม (1/3) กรรมการซี งพ้ นจากตํา แหน่ ง อาจได้ รับ เลือ กให้ ก ลั บ เข้ า ดํารงตํา แหน่ งอีก ก็ไ ด้
กรรมการทีต้ องออกจากตําแหน่ งในปี แรกและปี ทีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนัน ให้ จับสลากกัน ส่วนปี หลัง ๆ ต่อไป
ให้ กรรมการคนทีอยู่ในตําแหน่งนานทีสุดนันเป็ นผู้ออกจากตําแหน่ง”
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ปัจจุ บันบริษัทฯ มีกรรมการทังหมด 9 ท่าน ดังนัน จึงมีกรรมการ 3 ท่านทีดํารงตําแหน่งนานทีสุดเป็ นผู้ออกจากตําแหน่ง
โดยกรรมการทีต้ องออกจากตําแหน่งตามวาระในครังนี มีดังนี
1. นายพิชญ์
โพธารามิก
2. นายปรีชา
ลีละศิธร
3. นายเกรียงศักดิ เธียรนุกุล
บุคคลทีได้ รับเสนอชือในครังนีได้ ผ่านกระบวนการกลันกรองจากคณะกรรมการบริษัทแล้ วรวมถึงการแต่ งตังกรรมการ
เพือดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทได้ พิจารณาแล้ วว่าเป็ นบุคคลทีจะเสนอชือให้ เป็ นกรรมการ
อิสระจะสามารถให้ ความเห็นได้ อย่างเป็ นอิสระและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทเกี
ี ยวข้ อง ซึงได้ พิจารณาตามความเห็นของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ ว เห็นสมควรเสนอให้ ทประชุ
ี
มผู้ถือหุ้นอนุมัติเลือกตังกรรมการทีออก
ตามวาระกลับเข้ าดํารงตําแหน่งต่อไปอีกวาระหนึง
เนืองจากกรรมการทัง 3 ท่าน เป็ นผู้มคี ุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อนั เป็ นประโยชน์ต่อ
การดําเนินงานของบริษัทฯ ทังนีไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเสนอชือบุคคลเพือเข้ ารับการพิจารณาเลือกตังเป็ นกรรมการ
สําหรับข้ อมูลและประวัติของกรรมการทีครบกําหนดออกตามวาระ และได้ รับการเสนอชือกลับเข้ าดํารงตําแหน่ งใหม่
บริษัทฯ ได้ จัดส่งให้ แก่ท่านผู้ถือหุ้นแล้ ว โดยมีรายละเอียดตามสิงทีส่งมาด้ วย 5. หน้ าที 44 ถึง หน้ าที 47 ของหนังสือ
เชิญประชุม
และ สําหรับการออกเสียงลงคะแนนเลือกตังกรรมการแทนกรรมการทีต้ องออกตามวาระ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียง
เลือกตังกรรมการเป็ นรายบุคคลได้ โดยใช้ หลักเกณฑ์ และวิธกี ารตามข้ อบังคับของบริษัทฯ ข้ อ 16
และประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ทประชุ
ี มได้ ซักถามในรายละเอียดของวาระนี
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามข้ อสงสัยใดๆ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ ทประชุ
ี มลงมติเลือกตังกรรมการเป็ นรายบุคคล
มติของทีประชุม
ทีประชุ มผู้ถือหุ้นอนุมัติ เลือกตังกรรมการตามวาระทัง 3 ท่าน กลับเข้ าดํารงตําแหน่งตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึง ด้ วย
คะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง
กรรมการแต่ละรายโดยมีมติทประชุ
ี มเป็ นดังนี
1. นายพิชญ์ โพธารามิก ตําแหน่ง ประธานกรรมการ
รวม (140 ราย) จํานวนเสียงรวมเท่ากับ 2,484,783,005 เสียง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
จํานวนหุ้น
%
จํานวนหุ้น
%
จํานวนหุ้น
%
2,484,783,005 100.0000
0
0.0000
0
-
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บัตรเสีย
จํานวนหุ้น
%
0
-

สิงทีส่งมาด้ วย 1.

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

บัตรเสีย
จํานวนหุ้น
%
0
-

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

บัตรเสีย
จํานวนหุ้น
%
0
-

วาระที 7

พิจารณาอนุ มตั ิกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ สําหรับปี 2562

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

ค่าตอบแทนต่อเดือน(บาท)
ปี 2562 (ปี ทีเสนอ)
ปี 2561
70,000
70,000
30,000
30,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
10,000
10,000
20,000 บาท / ครังทีประชุม 10,000 บาท / ครังทีประชุม
10,000 บาท / ครังทีประชุม 10,000 บาท / ครังทีประชุม
ไม่เกิน 2 ล้ านบาท
ไม่เกิน 2 ล้ านบาท
ไม่มี
ไม่มี
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คณะกรรมการเห็นควรให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุ มัติค่าตอบแทนตามตําแหน่งและค่าบําเหน็จของคณะกรรมการ
บริษัท และคณะอนุ กรรมการชุ ด ต่ างๆ ตามรายละเอียดข้ า งต้ น สําหรับ ขอบเขตหน้ าทีของคณะกรรมการบริษั ท และ
คณะอนุ กรรมการชุ ด ต่ า งๆ สามารถดู รายละเอีย ดได้ จ ากรายงานประจํา ปี 2561 หั ว ข้ อ โครงสร้ า งการถื อ หุ้ นและ
การจัดการ
สําหรับมติทประชุ
ี มของวาระอนุมตั กิ าํ หนดค่าตอบแทนกรรมการ จะต้ องผ่านการอนุมตั ขิ องทีประชุมผู้ถือหุ้น ด้ วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุม
และประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ทประชุ
ี มได้ ซักถามในรายละเอียดของวาระนี
คุณพัชรินทร์ ชาญเมธา ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่าค่าบําเหน็จทีไม่เกิน 2 ล้ านบาทนีคือต่อคนหรือต่อยอดรวมทังหมด
ค่าตอบแทนกรรมการและประธานฯ ทังปี จ่ายเป็ นเงินทังหมดเท่าไร
คุณพิชญ์ โพธารามิก ตอบคําถามว่าการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการรวมทังหมดไม่เกิน 7 ล้ านบาท เป็ นการจ่ายให้ แก่
กรรมการทุกคณะซึงมีรายละเอียดอยู่ในรายงานประจําปี 2561 หน้ า 64
คุณคมศักดิ วัฒนาศรีโรจน์ กล่าวคําตอบเสริมดังนี ในการประชุมสามัญประจําปี ทุกปี บริษัทฯ จะขออนุมตั วิ งเงิน
ค่าตอบแทนกรรมการไว้ 7 ล้ านบาท แต่ในความเป็ นจริง ในปี ทีผ่านมาบริษัทฯ จ่ายไปเพียง 3,700,000 บาท ซึงปรากฏ
ในงบการเงินหน้ า 136 รวมอยู่ในค่าใช้ จ่ายในการบริหาร
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามข้ อสงสัยใดๆ ประธานฯ จึงขอให้ ทประชุ
ี มลงมติ
มติของทีประชุม
ทีประชุมผู้ถือหุ้ นอนุ มัติกาํ หนดค่าตอบแทนตามตําแหน่ ง และค่าบําเหน็จของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุด
ต่างๆ สําหรับปี 2562 เป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท ด้ วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุม
มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน มติทประชุ
ี มเป็ นดังนี
มติ
. เห็นด้ วย
. ไม่เห็นด้ วย
. งดออกเสียง
. บัตรเสีย
รวม 140 ราย

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

ร้อยละของจํ านวนหุน้ ทังหมดของผูถ้ อื หุน้
ทีเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
100.0000
0.0000
0.0000
0.0000
100.0000

วาระที 8
พิจารณาเรืองอืนๆ (ถ้ามี)
เลขานุการบริษัทให้ ข้อมูลต่อทีประชุมดังนี ในระเบียบวาระที 10 ตามมาตรา 105 วรรค 2 ของพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (แก้ ไขเพิมเติม พ.ศ. 2544) กําหนดไว้ ว่า “เมือทีประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึงแล้ ว
ผู้ถอื หุ้นซึงมีห้ ุนนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ ทงหมด
ั
จะขอให้ ทประชุ
ี มพิจารณาเรืองอืน
นอกจากทีกําหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้ ” ดังนัน ถ้ าผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะให้ ทประชุ
ี
มพิ จารณาเรืองอืนๆ
นอกเหนือจากทีระบุไว้ ในหนังสือเชิญประชุมจะต้ องมีห้ ุนนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1,157,009,886 หุ้น จากจํานวนหุ้นที
จําหน่ ายแล้ วและมีสทิ ธิออกเสียงทังหมดเท่ากับ 3,471,029,658 หุ้น ทังนี ไม่มีผ้ ูถือหุ้ นเสนอเรืองอืนใดให้ ทีประชุม
พิจารณา
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สิงทีส่งมาด้ วย 1.

ผู้ถอื หุ้นมีข้อซักถามในรายละเอียดของวาระนี
คุณพัชรินทร์ ชาญเมธา ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามดังนี
 MONO-W1 ปี ทีแล้ ว มีผ้ ูใ ช้ สิท ธิแปลงเป็ นหุ้ น สามัญ ล้ านหน่ วย ยังเหลือ อีกกว่ า
ล้ านหน่ วย และ
กรรมการคนอืนยังมีส่วนถืออยู่ เบ็ดเสร็จน่าจะกว่า , ล้ านหน่วย ขอความเห็นว่า คุณพิชญ์จะทําอย่างไรกับ
warrant ทีมีอยู่ จะปล่อยให้ เป็ น หรือคิดว่าจะช่วย MONO โดยการใช้ สทิ ธิแปลงเป็ นหุ้นสามัญ จะได้ มเี งินเพิม
ทุนให้ แก่ MONO
 ขอให้ อธิบายเกียวกับผลการประกอบธุรกิจ MVAS ทีลดลง
คุณพิชญ์ โพธารามิก ตอบคําถามว่าข้ อแรก ขอตอบแบบภาพรวมว่า ในช่วง - เดือนทีเหลือต้ องดูว่าราคาหุ้นจะเป็ น
อย่ างไร ผลประกอบการดีขึนหรือไม่ ถ้ า Monomax เติบโตได้ เร็ว ราคาหุ้นก็อาจจะขยับและอาจใช้ สิทธิได้ ซึงก็ยังตอบ
แบบชัดเจนไม่ได้
เรืองทีสอง ธุรกิจ SMS แทบจะไม่เหลืออยู่แล้ วเพราะการใช้ อนิ เทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือได้ เข้ ามาแทนที เป็ นวัฏจักร
ของธุรกิจ ดังนันเมือเทคโนโลยีเปลียนเราจึงต้ องเปลียนตาม จึงมีรายได้ จากธุรกิจอืน ๆ เพิ มเติมขึนมาเพื อทดแทน
นอกเหนือจากทีวีซึงทําได้ ดใี นตอนนี
คุณพัชรินทร์ ชาญเมธา ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามเพิมเติมดังนี MONO มีนโยบายทีจะซือหุ้นคืนเพือจะดึงให้ ราคาไม่ลง
ไปตํากว่านีอีกหรือไม่ ยกตัวอย่าง JAS JTS คุณพิชญ์ ก็ได้ ก้เู งินธนาคารมาซือหุ้น แล้ วเหตุใด MONO จึงไม่ทาํ
คุณพิชญ์ โพธารามิก ตอบคําถามว่า ไม่ขอแสดงความเห็น
คุณเฉลิมชัย จูมดอก ผู้ถือหุ้นรายย่อย กล่าวว่าในช่วง 4-5 ปี ทีผ่านมาธุรกิจทีวีดิจิตอลได้ รับผลกระทบอย่างมากทังจาก
เทคโนโลยีอิน เทอร์เน็ต สือออนไลน์ เชือมันว่ าคณะผู้ บริห ารของโมโนน่ าจะมีวิสัยทัศ น์ ทีจะทํา ให้ ทุก อย่ างกลับ มาดี
เหมือนเดิม คิดว่าค่าโฆษณาคงได้ มากขึนจากช่วงเวลาไพรม์ไทม์ทได้
ี กลับมา ขอให้ กาํ ลังใจคณะผู้บริหารให้ นาํ พาองค์กร
เจริญก้ าวหน้ าต่อไป เชือมันว่า MONO เป็ นสือทีวีดจิ ิตอลทีเป็ นมหาชนอย่างแท้ จริง สังเกตได้ จากตามสถานทีต่างๆ เช่น
ร้ านขายอาหาร ก็จะเห็นเปิ ดช่อง MONO29 ค่อนข้ างเยอะ
ปิ ดประชุมเวลา 15.45 น.
ลงชือ

ประธานทีประชุม
( นายพิชญ์ โพธารามิก)

ลงชือ

ผู้จดบันทึกการประชุม
(นางสาวปิ ติฤดี ศิริสมั พันธ์)
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สิงทีส่งมาด้ วย 2.
รายงานประจํ าปี 2562 พร้อมงบการเงินและรายงานผูส้ อบบัญชีประจํ าปี
สินสุด ณ วันที 3 ธันวาคม 2562 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)

ตามทีตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย โดยบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด ในฐานะนายทะเบียน
หลักทรัพย์ได้ พัฒ นาระบบเพือให้ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพ ย์ฯ ส่งเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้ นและ
รายงานประจําปี ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ ผ้ ูถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้ อย่ างสะดวก
และรวดเร็ว ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้ อมูลผ่าน QR Code ตามทีปรากฎนี

การใช้รหัสคิวอาร์ ( QR Code) สําหรับดาวน์โหลดรายงานประจําปี 2562
สําหรับระบบปฏิบตั ิการ iOS
1. เปิ ดกล้ อง (Camera) ในโทรศัพท์เคลือนที
. สแกน (หันก้ องถ่ายรูปบนโทรศัพท์เคลือนทีส่องไป) ที QR Code
3. หน้ าจอจะมีข้อความแจ้ งเตือน (Notification) ขึนมาด้ านบน ให้ กดทีข้ อความนัน เพือดูข้อมู ลเอกสารประกอบการ
ประชุม
หมายเหตุ : กรณีไม่มขี ้ อความ (Notification) บนโทรศัพท์เคลือนที ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน
( Application) อืนๆ เช่น QR CORD READER, Facebook และ Line เป็ นต้ น
สําหรับระบบปฏิบตั ิการ Android
. เปิ ดแอปพลิเคชัน QR CODE READER , Facebook หรือ Line
ขันตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line
 เข้ าไปใน Line แล้ วเลือก add friend (เพิมเพือน)
 เลือก QR Code
 สแกน QR Code
2. สแกน QR Code เพือดูข้อมูลเอกสารประกอบการประชุม
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สิงทีส่งมาด้ วย 3.

งบการเงิน การวิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่ ายจัดการ จากรายงานประจํ าปี 2562 อย่างย่อ
รายงานของผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
ความเห็ น
ข้ าพเจ้ า ได้ ตรวจสอบงบการเงิน รวมของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย (กลุ่ มบริษั ท) ซึ ง
ประกอบด้ ว ยงบแสดงฐานะการเงิน รวม ณ วั น ที 31 ธัน วาคม 2562 งบกํา ไรขาดทุ น เบ็ด เสร็จ รวม งบแสดงการ
เปลียนแปลงส่วนของผู้ถอื หุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม สําหรับปี สินสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน
รวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีทสํี าคัญ และได้ ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท โมโน เทคโนโลยี
จํากัด (มหาชน) ด้ วยเช่นกัน
ข้ าพเจ้ าเห็นว่างบการเงิน ข้ างต้ นนีแสดงฐานะการเงิน ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด
สําหรับปี สินสุดวัน เดียวกัน ของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย และเฉพาะของบริษัท โมโน
เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) โดยถูกต้ องตามทีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้ า พเจ้ าได้ ป ฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญ ชี ความรับ ผิด ชอบของข้ าพเจ้ าได้ ก ล่ า วไว้ ใ นวรรคความ
รับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้ าพเจ้ า ข้ าพเจ้ ามีความเป็ นอิสระจากกลุ่มบริษัทตาม
ข้ อกําหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทกํี าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนทีเกียวข้ องกับการตรวจสอบงบ
การเงิน และข้ าพเจ้ าได้ ป ฏิบัติต ามข้ อกํา หนดด้ า นจรรยาบรรณอืน ๆ ตามทีระบุ ใ นข้ อกําหนดนันด้ ว ย ข้ าพเจ้ า เชื อว่ า
หลักฐานการสอบบัญชีทข้ี าพเจ้ าได้ รับเพียงพอและเหมาะสมเพือใช้ เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้ าพเจ้ า
เรืองสําคัญในการตรวจสอบ
เรืองสําคัญ ในการตรวจสอบคือเรืองต่าง ๆ ทีมีนัยสําคัญ ทีสุดตามดุลยพินิจเยียงผู้ป ระกอบวิชาชีพ ของข้ าพเจ้ าในการ
ตรวจสอบงบการเงิน สําหรับงวดปั จจุบัน ข้ าพเจ้ าได้ น ําเรืองเหล่ านี มาพิ จารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงิน
โดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้ าพเจ้ า ทังนี ข้ าพเจ้ าไม่ได้ แสดงความเห็นแยกต่างหากสําหรับเรืองเหล่านี
ข้ าพเจ้ าได้ ปฏิบัตงิ านตามความรับผิดชอบทีได้ กล่าวไว้ ในวรรคความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
ในรายงานของข้ าพเจ้ า ซึงได้ รวมความรับผิดชอบทีเกียวกับเรืองเหล่ านีด้ วย การปฏิบัติงานของข้ าพเจ้ าได้ รวมวิธีการ
ตรวจสอบทีออกแบบมาเพือตอบสนองต่อการประเมินความเสียงจากการแสดงข้ อมูลทีขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญ
ในงบการเงิน ผลของวิธกี ารตรวจสอบของข้ าพเจ้ า ซึงได้ รวมวิธกี ารตรวจสอบสําหรับเรืองเหล่ านีด้ วย ได้ ใช้ เป็ นเกณฑ์ในการ
แสดงความเห็นของข้ าพเจ้ าต่องบการเงินโดยรวม
เรืองสําคัญในการตรวจสอบ พร้ อมวิธกี ารตรวจสอบสําหรับแต่ละเรืองมีดงั ต่อไปนี
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การรับรูร้ ายได้
เนืองจากกลุ่มบริษัทดําเนินธุรกิจหลักทังในธุรกิจสือและให้ บริการข้ อมูล ทําให้ กลุ่มบริษัทมีรายได้ จากการขายสินค้ าและ
ให้ บริการทีหลากหลายและเป็ นจํานวนทีมีนัยสําคัญ รายได้ ของกลุ่มบริษัทมีผลกระทบโดยตรงต่อผลการดําเนินงานของ
กลุ่มบริษัททีผู้ใช้ งบการเงินให้ ความสนใจ ข้ าพเจ้ าจึงให้ ความสําคัญต่อการรับรู้รายได้ ของกลุ่มบริษัท
ข้ าพเจ้ าได้ ตรวจสอบการรับรู้รายได้ ของกลุ่มบริษัทโดยการ
• ประเมิ น และทดสอบระบบการควบคุ ม ภายในของกลุ่ม บริษั ท ทีเกียวข้ องกับ วงจรรายได้ โดยการสอบถาม
ผู้รับผิดชอบ ทําความเข้ าใจและเลือกตัวอย่างมาทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมทีกลุ่มบริษัทออกแบบไว้ และ
ขยายขอบเขตการทดสอบสําหรับการควบคุมภายในทีเกียวข้ องกับการรับรู้รายได้
• สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายสินค้ าและบริการทีเกิดขึนในระหว่างปี และช่วงใกล้
สินรอบระยะเวลารายงาน
• สอบทานใบลดหนีทีกลุ่มบริษัทออกภายหลังวันสินรอบระยะเวลารายงาน
• วิ เ คราะห์ เปรี ย บเที ย บข้ อมู ล บั ญ ชี ร ายได้ แบบแยกย่ อ ย เพื อตรวจสอบความผิ ด ปกติ ที อาจเกิ ด ขึ น
ของรายการขายสินค้ าและบริการตลอดรอบระยะเวลารายงาน รวมถึงรายการบัญชีททํี าผ่านใบสําคัญทัวไป
•
การด้อยค่าของสินทรัพย์
ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทมีสนิ ทรัพย์ไม่มีตัวตนและต้ นทุนการได้ รับใบอนุญาตให้ ใช้ คลืนความถีจํานวนรวม
2,876 ล้ านบาท หรือคิดเป็ นร้ อยละ 63 ของสินทรัพย์รวมในงบแสดงฐานะการเงินรวม โดยมีรายละเอียดตามทีกล่ าวไว้ ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 12 และข้ อ 13 และบริษัทฯ มีเงิน ลงทุน ในบริษัทย่ อยและเงิน ให้ ก้ ูยืมแก่ บริษั ทย่ อย
จํานวนรวม 3,849 ล้ านบาท หรือคิด เป็ นร้ อยละ 85 ของสิน ทรัพย์รวมในงบแสดงฐานะการเงิน เฉพาะกิจการ โดยมี
รายละเอียดตามทีกล่าวไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 6 และข้ อ 9 ซึงฝ่ ายบริหารของกลุ่มบริษัทพบว่า มีข้อบ่งชีว่า
สินทรัพย์ดังกล่ าวอาจด้ อยค่า การพิจารณาการด้ อยค่าของสินทรัพย์ต้องใช้ ดุลยพินิจทีสําคัญของฝ่ ายบริหารทีเกียวข้ องกับ
การคาดการณ์ผลการดําเนินงานและการประเมินแผนงานในอนาคตในการจัดการสินทรัพย์ รวมถึงการกําหนดอัตราคิดลด
และสมมติฐานทีสําคัญ ซึงมีผลกระทบโดยตรงต่อมูลค่าของค่าเผือการด้ อยค่าของสินทรัพย์เหล่านัน
ข้ าพเจ้ าได้ ทาํ ความเข้ าใจและประเมินข้ อสมมติทใช้
ี ในการจัดทําแผนและคาดการณ์กระแสเงินสดในอนาคตโดยการ
• ทําความเข้ าใจในกระบวนการทีทําให้ ได้ มาซึงตัวเลขดังกล่าว
• เปรียบเทียบข้ อสมมติดงั กล่าวกับแหล่งข้ อมูลภายนอกและภายในของกลุ่มบริษัท
• เปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสดในอดีตกับผลการดําเนินงานทีเกิดขึนจริงเพือประเมินการใช้ ดุลยพินิจ
ของฝ่ ายบริหารในการประมาณการกระแสเงินสดทีคาดว่าจะได้ รับในอนาคตดังกล่าว
• พิจารณาอัตราคิดลดทีฝ่ ายบริหารเลือกใช้ โดยการวิเคราะห์ต้นทุนทางการเงินถัวเฉลียถ่วงนําหนักของกลุ่มบริษัท
และของอุตสาหกรรม
• ทดสอบการคํานวณมูลค่าทีคาดว่าจะได้ รับคืนของสินทรัพย์ตามแบบจําลองทางการเงิน
• พิจารณาผลกระทบของการเปลียนแปลงข้ อสมมติทีสําคัญต่อมูลค่าทีคาดว่าจะได้ รับคืน โดยเฉพาะอัตราคิดลด
และอัตราการเติบโตของรายได้ ในระยะยาว
• สอบทานการเปิ ดเผยข้ อมูลทีเกียวข้ องกับการประเมินการด้ อยค่าของสินทรัพย์
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สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาํ หรับผลขาดทุนทางภาษีทียังไม่ได้ใช้
ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทมีสนิ ทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีสาํ หรับผลขาดทุนทางภาษีทยัี งไม่ได้ ใช้ จาํ นวน
119 ล้ านบาท โดยกลุ่มบริษัทได้ เปิ ดเผยนโยบายการบัญชีและรายละเอียดเกียวกับภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีไว้ ในหมาย
เหตุประกอบงบการเงินรวมข้ อ 4 และข้ อ 25 ตามลําดับ สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีจะสามารถรับรู้รายการได้ เมือ
มีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ ว่า กลุ่มบริษัทจะมีกาํ ไรทางภาษีเพียงพอทีจะนําสินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญ ชีมาใช้
ประโยชน์ในอนาคตได้ ซึงในการพิจารณาว่ากลุ่มบริษัทจะมีกาํ ไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอทีจะนําผลขาดทุนทางภาษีมา
ใช้ ประโยชน์ได้ นันต้ องอาศัยดุลยพินิจของฝ่ ายบริหารอย่ างมากในการจัดทําแผนธุรกิจและประมาณการกําไรทางภาษีใน
อนาคตทีคาดว่าจะเกิดขึนตามแผนธุรกิจทีได้ อนุมัติแล้ ว ดังนัน จึงมีความเสียงเกียวกับมูลค่าสินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการ
ตัดบัญชี
ข้ าพเจ้ าได้ ประเมินประมาณการกําไรทางภาษีในอนาคตโดยการตรวจสอบข้ อมูลทีจําเป็ นและข้ อสมมติทางด้ านเศรษฐกิจที
สําคัญทีใช้ ในการจัดทําประมาณการดังกล่ าว โดยการเปรียบเทียบกับแหล่ งข้ อมูลทังภายนอกและภายในของกลุ่มบริษัท
โดยข้ าพเจ้ าได้ ให้ ความสําคัญกับข้ อมูลและข้ อสมมติทีมีผ ลกระทบกับอัต ราการเติบโตของรายได้ และอัตรากําไรขันต้ น
โดยตรง นอกจากนี ข้ าพเจ้ าได้ เปรียบเทียบประมาณการกําไรทางภาษีในอดีตกับกําไรทางภาษีทเกิ
ี ดขึนจริงเพือประเมินการ
ใช้ ดุลยพินิจของฝ่ ายบริหารในการประมาณการกําไรทางภาษีดังกล่าว ตลอดจนทดสอบการคํานวณประมาณการกําไรทาง
ภาษีในอนาคตตามข้ อมูลและข้ อสมมติดังกล่าวข้ างต้ น และพิจารณาผลกระทบของการเปลียนแปลงข้ อสมมติทสํี าคัญต่อ
ประมาณการกําไรทางภาษีในอนาคต โดยเฉพาะอัตราการเติบโตของรายได้ ในระยะยาว นอกจากนี ข้ าพเจ้ าได้ สอบทาน
การเปิ ดเผยข้ อมูลเกียวกับรายการผลแตกต่ างชัวคราวทีใช้ หักภาษีและขาดทุน ทางภาษีทียังไม่ ได้ ใช้ ทีกลุ่มบริษัทไม่ ได้
บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ข้อมูลอืน
ผู้บริหารเป็ นผู้ รับ ผิด ชอบต่ อข้ อมูลอืน ซึงรวมถึง ข้ อ มูลทีรวมอยู่ ในรายงานประจําปี ของกลุ่มบริษัท (แต่ ไม่รวมถึงงบ
การเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีทีแสดงอยู่ในรายงานนัน) ซึงคาดว่ าจะถูกจัดเตรียมให้ กับข้ าพเจ้ าภายหลังวันทีใน
รายงานของผู้สอบบัญชีนี
ความเห็นของข้ าพเจ้ าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้ อมูลอืนและข้ าพเจ้ าไม่ได้ ให้ ข้อสรุปในลักษณะการให้ ความเชือมันใน
รูปแบบใด ๆ ต่อข้ อมูลอืนนัน
ความรับผิดชอบของข้ าพเจ้ าทีเกียวเนืองกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิ จารณาว่ าข้ อมูลอืนนันมีความ
ขัดแย้ งทีมีสาระสําคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ทได้
ี รับจากการตรวจสอบของข้ าพเจ้ าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้ อมูลอืน
แสดงขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญหรือไม่
เมือข้ าพเจ้ าได้ อ่านรายงานประจําปี ของกลุ่มบริษัทตามทีกล่ าวข้ างต้ นแล้ ว และหากสรุปได้ ว่ามีการแสดงข้ อมูลทีขัดต่อ
ข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญ ข้ าพเจ้ าจะสือสารเรืองดังกล่าวให้ ผ้ ูมีหน้ าทีในการกํากับดูแลทราบเพือให้ มีการดําเนินการ
แก้ ไขทีเหมาะสมต่อไป
ความรับผิดชอบของผูบ้ ริหารและผูม้ ีหน้าทีในการกํากับดู แลต่องบการเงิน
ผู้บริหารมีหน้ าทีรับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหล่านีโดยถูกต้ องตามทีควรตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน และรับผิดชอบเกียวกับการควบคุมภายในทีผู้บริหารพิจารณาว่าจําเป็ นเพือให้ สามารถจัดทํางบการเงินทีปราศจาก
การแสดงข้ อมูลทีขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้ อผิดพลาด
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ในการจั ด ทํา งบการเงิ น ผู้ บริห ารรับ ผิด ชอบในการประเมิน ความสามารถของกลุ่ม บริษัท ในการดําเนิ น งานต่ อเนื อง
การเปิ ดเผยเรืองทีเกียวกับการดําเนิน งานต่ อเนืองในกรณีทมีี เรืองดังกล่ าว และการใช้ เกณฑ์การบัญชีสาํ หรับกิจการที
ดําเนินงานต่อเนืองเว้ นแต่ผ้ บู ริหารมีความตังใจทีจะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดําเนินงานหรือไม่สามารถดําเนินงานต่อเนือง
อีกต่อไปได้
ผู้มหี น้ าทีในการกํากับดูแลมีหน้ าทีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท
ความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้ าพเจ้ ามีวัตถุประสงค์เพื อให้ ได้ ความเชือมันอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการ
แสดงข้ อมูลทีขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้ อผิดพลาด และเสนอรายงานของ
ผู้สอบบัญชีซงรวมความเห็
ึ
นของข้ าพเจ้ าอยู่ด้วย ความเชือมันอย่างสมเหตุสมผล คือความเชือมันในระดับสูงแต่ไม่ได้ เป็ น
การรับประกันว่าการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้ อมูลทีขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ น
สาระสําคัญทีมีอยู่ได้ เสมอไป ข้ อมูลทีขัดต่ อข้ อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้ อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคัญเมือ
คาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ ว่ารายการทีขัดต่อข้ อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจ
ทางเศรษฐกิจของผู้ใช้ งบการเงินจากการใช้ งบการเงินเหล่านี
ในการตรวจสอบของข้ าพเจ้ าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้ าพเจ้ าใช้ ดุลยพินจิ และการสังเกตและสงสัย
เยียงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้ าพเจ้ าได้ ปฏิบตั งิ านดังต่อไปนีด้ วย
• ระบุและประเมินความเสียงทีอาจมีการแสดงข้ อมูลทีขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงิน ไม่ ว่าจะ
เกิดจากการทุจริตหรือข้ อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธกี ารตรวจสอบเพือตอบสนองต่อความเสียง
เหล่านัน และได้ หลักฐานการสอบบัญชีทเพี
ี ยงพอและเหมาะสมเพือเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้ าพเจ้ า
ความเสียงทีไม่พบข้ อมูลทีขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญซึงเป็ นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสียงที
เกิด จากข้ อ ผิด พลาด เนื องจากการทุ จ ริต อาจเกียวกั บ การสมรู้ร่ ว มคิด การปลอมแปลงเอกสารหลั กฐาน
การตังใจละเว้ นการแสดงข้ อมูล การแสดงข้ อมูลทีไม่ตรงตามข้ อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
• ทําความเข้ าใจเกียวกับระบบการควบคุมภายในทีเกียวข้ องกับการตรวจสอบ เพื อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุม
ภายในของกลุ่มบริษัท
• ประเมิ น ความเหมาะสมของนโยบายการบั ญ ชี ที ผู้ บริ ห ารใช้ และความสมเหตุ ส มผลของประมาณการ
ทางบัญชีและการเปิ ดเผยข้ อมูลทีเกียวข้ องทีผู้บริหารจัดทํา
• สรุปเกียวกับความเหมาะสมของการใช้ เกณฑ์การบัญชีสาํ หรับกิจการทีดําเนินงานต่อเนืองของผู้บริหาร และสรุป
จากหลักฐานการสอบบัญชีทได้
ี รับว่ามีความไม่แน่ นอนทีมีสาระสําคัญทีเกียวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ทอาจ
ี
เป็ นเหตุให้ เกิดข้ อสงสัยอย่างมีนัยสําคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดําเนินงานต่อเนืองหรือไม่ หาก
ข้ าพเจ้ าได้ ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่ นอนทีมีสาระสําคัญ ข้ าพเจ้ าจะต้ องให้ ข้อสังเกตไว้ ในรายงานของผู้สอบบัญชี
ของข้ าพเจ้ า ถึงการเปิ ดเผยข้ อมูลทีเกียวข้ องในงบการเงิน หรือ หากเห็น ว่ าการเปิ ดเผยดังกล่ าวไม่ เพี ยงพอ
ข้ าพเจ้ าจะแสดงความเห็นทีเปลียนแปลงไป ข้ อสรุปของข้ าพเจ้ าขึนอยู่ กบั หลักฐานการสอบบัญชีทได้
ี รับจนถึง
วันทีในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้ าพเจ้ า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ น เหตุให้
กลุ่มบริษัทต้ องหยุดการดําเนินงานต่อเนืองได้
• ประเมินการนําเสนอ โครงสร้ างและเนือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยข้ อมูลทีเกียวข้ อง ตลอดจน
ประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ทเกิ
ี ดขึนโดยถูกต้ องตามทีควรหรือไม่
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• รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีทเหมาะสมอย่
ี
างเพียงพอเกียวกับข้ อมูลทางการเงินของกิจการหรือของ
กิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้ าพเจ้ ารับผิดชอบต่ อการกําหนด
แนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้ าพเจ้ าเป็ นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อ
ความเห็นของข้ าพเจ้ า
ข้ าพเจ้ าได้ สอสารกั
ื
บผู้มีหน้ าทีในการกํากับดูแลในเรืองต่าง ๆ ซึงรวมถึงขอบเขตและช่ วงเวลาของการตรวจสอบตามทีได้
วางแผนไว้ ประเด็นทีมีนัยสําคัญทีพบจากการตรวจสอบรวมถึงข้ อบกพร่องทีมีนัยสําคัญในระบบการควบคุมภายในหาก
ข้ าพเจ้ าได้ พบในระหว่างการตรวจสอบของข้ าพเจ้ า
ข้ าพเจ้ าได้ ให้ คาํ รับรองแก่ผ้ มู ีหน้ าทีในการกํากับดูแลว่าข้ าพเจ้ าได้ ปฏิบัติตามข้ อกําหนดจรรยาบรรณทีเกียวข้ องกับความ
เป็ นอิสระและได้ สอสารกั
ื
บผู้มีหน้ าทีในการกํากับดูแลเกียวกับความสัมพันธ์ทังหมดตลอดจนเรืองอืนซึงข้ าพเจ้ าเชือว่ามี
เหตุผลทีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้ าพเจ้ าและมาตรการทีข้ าพเจ้ าใช้ เพือป้ องกันไม่ให้
ข้ าพเจ้ าขาดความเป็ นอิสระ
จากเรืองทังหลายทีสือสารกับ ผู้ มี ห น้ า ทีในการกํากั บ ดู แ ล ข้ า พเจ้ าได้ พิ จ ารณาเรืองต่ าง ๆ ทีมี นั ย สํา คั ญ ทีสุด ในการ
ตรวจสอบงบการเงิน ในงวดปั จจุ บัน และกําหนดเป็ นเรืองสําคั ญ ในการตรวจสอบ ข้ าพเจ้ าได้ อธิบายเรืองเหล่ านี ไว้ ใน
รายงานของผู้สอบบัญชี เว้ นแต่กฎหมายหรือข้ อบังคับห้ ามไม่ให้ เปิ ดเผยเรืองดังกล่าวต่อสาธารณะหรือในสถานการณ์ที
ยากทีจะเกิดขึน ข้ าพเจ้ าพิจารณาว่าไม่ควรสือสารเรืองดังกล่ าวในรายงานของข้ าพเจ้ าเพราะการกระทําดังกล่ าวสามารถ
คาดการณ์ได้ อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ทีผู้มีส่วนได้ เสียสาธารณะจะได้ จากการ
สือสารดังกล่าว
ข้ าพเจ้ าเป็ นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนําเสนอรายงานฉบับนี
กรองแก้ ว ลิมป์ กิตติกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5874
บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด
กรุงเทพฯ: 27 กุมภาพันธ์ 2563
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ตารางสรุปงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 - 2562
ณ วันที 31 ธันวาคม
งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัวคราว - เงินฝากธนาคาร
ลูกหนีการค้ าและลูกหนีอืน
สินค้ าคงเหลือ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ ของงวดปัจจุบนั
ค่าใช้ จ่ายล่วงหน้ า
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารทีติดภาระคําประกัน
เงินลงทุนในการร่วมค้ า
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ต้ นทุนการได้ รับใบอนุญาตให้ ใช้ คลืนความถี
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

ปี 2562
ล้านบาท
%

44.83
0.24
330.61
16.34
66.94
17.51
57.32
533.79

ปี 2561
ล้านบาท
%

0.99
0.01
7.28
0.36
1.47
0.39
1.25
11.75

91.23
0.24
448.13
16.53
69.31
38.81
75.56
739.81

39.61
0.87
0.88
0.02
712.97 15.69
2,282.81 50.25
592.86 13.05
300.53
6.62
79.33
1.75
4,008.99 88.25
4,542.78 100.00

62.60
732.36
2,572.81
1,328.01
245.45
84.04
5,025.27
5,765.08

-31-

1.58
7.77
0.29
1.20
0.67
1.31
12.82

ปี 2560
ล้านบาท
%

129.83
0.23
492.66
10.50
72.59
23.51
96.82
826.14

2.26
0.00
8.59
0.18
1.26
0.41
1.70
14.40

1.09
46.06
0.80
46.83
0.82
12.70
760.55 13.26
44.63 2,258.10 39.36
23.04 1,456.79 25.39
4.26
258.97
4.51
1.46
83.16
1.46
87.18 4,910.46 85.60
100.00 5,736.60 100.00
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ณ วันที 31 ธันวาคม
งบแสดงฐานะการเงิน
หนีสิน
หนีสินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสันจากธนาคาร
เจ้ าหนีการค้ าและเจ้ าหนีอืน
ส่วนของหนีสินระยะยาวทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
ต้ นทุนการได้ รับใบอนุญาตให้ ใช้ คลืนความถีค้ างจ่าย
หนีสินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
ภาษีเงินได้ ค้างจ่าย
หนีสินหมุนเวียนอืน
รวมหนีสินหมุ นเวียน
หนีสินไม่หมุ นเวียน
หนีสินระยะยาว - สุทธิจากส่วนทีถึงกําหนดชําระภายใน
หนึงปี
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
ต้ นทุนการได้ รับใบอนุญาตให้ ใช้ คลืนความถีค้ างจ่าย
หนีสินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
หนีสินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
รวมหนีสินไม่หมุนเวียน
รวมหนีสิน
ส่วนของผูถ้ อื หุน้
ทุนจดทะเบียน
ทุนออกจําหน่ายและชําระเต็มมูลค่าแล้ ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
กําไรสะสม
จัดสรรเพือสํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้ จัดสรร
องค์ประกอบอืนของส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมส่วนของผูถ้ อื หุน้
รวมหนีสินและส่วนของผูถ้ อื หุน้

ปี 2562
ล้านบาท
%

ปี 2561
ล้านบาท
%

ปี 2560
ล้านบาท
%

185.87
358.36

4.09
7.89

221.86
423.61

3.85
7.35

120.00
319.04

2.09
5.56

300.79
21.84
0.39
110.14
977.39

6.62
0.48
0.01
2.43
21.52

109.64
6.78
15.64
1.34
89.51
868.38

1.90
0.12
0.27
0.02
1.55
15.06

81.89
206.18
6.60
3.40
65.29
802.40

1.43
3.59
0.12
0.06
1.14
13.99

1,233.08
212.18
16.22
86.39
5.83
1,553.70
2,531.09

27.14
4.67
0.36
1.90
0.13
34.20
55.72

1,333.82
844.06
18.39
51.86
7.48
2,255.61
3,123.99

23.14
14.64
0.32
0.90
0.13
39.13
54.19

1,440.84
695.32
6.03
43.79
8.99
2,194.97
2,997.37

25.12
12.12
0.11
0.76
0.15
38.26
52.25

7.64
79.97

486.30
347.10
3,632.95

6.02
63.02

519.70
339.07
3,440.90

5.91
59.98

486.30
347.11
3,633.01

51.97
1.14
51.97
0.90
(1,865.88) (41.07) (1,238.98) (21.49)
(154.52) (3.40)
(151.95) (2.64)
2,011.69 44.28 2,641.09 45.81
4,542.78 100.00 5,765.08 100.00
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51.97
0.91
(941.58) (16.41)
(151.13) (2.63)
2,739.23 47.75
5,736.60 100.00

สิงทีส่งมาด้ วย 3.
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของบริษัทและบริษัทย่อย สําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2560 – 2562
งบการเงินรวม
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รายได้
รายได้ จากการขายและให้ บริการ
กําไรจากการปรับเปลียนเงือนไขการชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
ให้ ใช้ คลืนความถี
รายได้ อนื
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้ นทุนขายและให้ บริการ
ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริการ
ค่าใช้ จ่ายในการบริหาร
ขาดทุนจากการด้ อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
หนีสงสัยจะสูญ
โอนกลับค่าเผือการด้ อยค่าของเงินลงทุนในการร่วมค้ า
รวมค่าใช้จ่าย
กําไร(ขาดทุน)ก่อนส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
ค่าใช้จ่ายทางการเงินและรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้ า
กําไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและรายได้
(ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
ค่าใช้ จ่ายทางการเงิน
กําไร(ขาดทุน)ก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
รายได้ (ค่าใช้ จ่าย) ภาษีเงินได้
กําไร(ขาดทุน)สําหรับปี
ผลต่างจากอัตราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงินทีเป็ น
เงินตราต่างประเทศ
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสุทธิจากภาษีเงินได้
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
การแบ่งปั นกําไร
ส่วนทีเป็ นของบริษัทใหญ่
การแบ่งปั นกําไรรวมสําหรับปี
กําไรต่อหุน้
กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขันพืนฐาน
กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด
จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลียถ่วงนําหนัก (ล้ านหุ้น)

สําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม
ปี 2562
ล้านบาท
%

ปี 2561
ล้านบาท
%

ปี 2560
ล้านบาท
%

2,150.39

98.45

2,399.23

95.66

2,528.67

98.17

-

-

75.23

3.00

-

-

33.95
2,184.34

1.55
100.00

33.66
1.34
2,508.12 100.00

47.04
1.83
2,575.71 100.00

1,963.11
281.76
493.65
5.25
2,743.77

89.87
12.90
22.60
0.24
125.61

1,905.89
75.99
171.03
6.82
480.51
19.16
(4.03) (0.16)
2,553.40 101.81

1,833.83
139.39
448.34
4.94
0.50
2,427.00

71.20
5.41
17.41
0.19
0.02
94.23

(559.43)
0.81

(25.61)
0.04

(45.28)
-

(1.81)
-

148.71
-

5.77
-

(558.62) (25.57)
(110.42)
(5.06)
(669.04) (30.63)
52.85
2.42
(616.19) (28.21)

(45.28)
(128.62)
(173.90)
(19.37)
(193.27)

(1.81)
(5.13)
(6.94)
(0.77)
(7.71)

148.71
(133.40)
15.31
42.86
58.17

5.77
(5.18)
0.59
1.66
2.26

(2.57)

(0.82)

(6.70)

(10.72)
(13.29)
(629.48)

(0.82)
(194.09)

(6.70)
51.47

(616.19)
(616.19)

(193.27)
(193.27)

58.17
58.17

(0.178)
(0.178)

(0.056)
(0.050)

0.017
0.015

3,471.05

3,451.45

3,351.57
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สิงทีส่งมาด้ วย 3.
งบกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อย สําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2560 – 2562
งบการเงินรวม
สําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม

งบกระแสเงินสด

ปี 2562
ล้านบาท
1,032.05
(1,010.30)
(65.58)
(2.57)
(46.40)

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน เพิมขึน (ลดลง)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิลดลง

ปี 2561
ล้านบาท
1,188.95
(1,227.00)
(2.11)
1.56
(38.60)

ปี 2560
ล้านบาท
1,185.86
(1,473.10)
332.57
(2.31)
43.02

ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงินทีสําคัญ
งบการเงินรวม

อัตราส่วนทางการเงิน

ปี 2562

อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนีการค้า (เท่า)
ระยะเวลาเก็บหนีเฉลีย (วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้ าคงเหลือ (เท่า)
ระยะเวลาขายสินค้ าเฉลีย (วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้ าหนี (เท่า)
ระยะเวลาชําระหนีเฉลีย (วัน)
วงจรเงินสด (วัน)
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากําไร
อัตรากําไรขันต้ น (%)
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (%)
อัตราส่วนกําไรอืน (%)
อัตราส่วนเงินสดต่อการทํากําไร (%)
อัตรากําไรสุทธิ (%)
อัตราผลตอบแทนผู้ถอื หุ้น (%)
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ปี 2561

ปี 2560

0.55
0.36
1.12
5.98
61.02
100.31
3.64
34.75
10.50
54.16

0.85
0.58
1.42
5.49
66.46
116.92
3.12
41.69
8.75
60.83

1.03
0.74
1.37
5.76
63.38
132.34
2.76
43.61
8.37
57.77

8.71
(27.59)
1.55
(173.93)
(28.21)
(26.49)

20.56
(6.43)
4.34
(771.21)
(7.71)
(7.18)

27.28
4.02
1.83
1,166.38
2.26
2.28

สิงทีส่งมาด้ วย 3.

งบการเงินรวม

อัตราส่วนทางการเงิน

ปี 2562

ปี 2561

ปี 2560

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)

(10.84)
(71.80)
0.42

(0.79)
(12.09)
0.44

2.67
20.01
0.46

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
อัตราส่วนหนีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
อัตราส่วนความสามารถชําระดอกเบีย (เท่า)
อัตราส่วนความสามารถชําระภาระผูกพัน (เท่า)
อัตราการจ่ายเงินปันผล1/ (%)

1.26
(5.06)
0.86
-

1.18
(0.35)
0.80
-

1.09
1.11
0.70
381.66

หมายเหตุ : 1/คํานวณจากกําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ
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สิงทีส่งมาด้ วย .
การวิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่ ายจัดการ
1) การวิเคราะห์ผลการดําเนินงาน
รายได้
รายได้รวมของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2562 มีจาํ นวน 2,184.34 ล้ านบาท เมือเทียบกับปี 2561 มีจาํ นวน
2,508.12 ล้ านบาท ลดลง 323.78 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 12.91 โดยรายละเอียดของรายได้ รวมเป็ นดังนี

รายได้

2562
2,150.39

รายได้ จากการขายและให้ บริการ
กําไรจากการปรับเปลียนเงือนไขการชําระค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตให้ ใช้ คลืนความถี
รายได้ อนื
รวมทังสิน

33.95

งบการเงินรวม
เพิมขึน
2561
(ลดลง)
2,399.23 (248.84)
75.23
33.66

(75.23)
0.29

%
(10.37)
100.00
0.86

2,184.34 2,508.12 (323.78) (12.91)

รายได้จากการขายและให้บริการของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2562 มีจาํ นวน 2,150.39 ล้ านบาท เมือเทียบ
กับปี 2561 มีจาํ นวน 2,399.23 ล้ านบาท ลดลง 248.84 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 10.37 รายได้ จากการขายและบริการ
แยกตามกลุ่มธุรกิจ เป็ นดังนี
งบการเงินรวม
เพิมขึน
2562
2561
%
(ลดลง)
1,919.42 2,193.64 (274.22) (12.50)
230.97
205.59
25.38
12.34
2,150.39 2,399.23 (248.84) (10.37)

กลุ่มธุรกิจ
ธุรกิจสือ
ธุรกิจให้ บริการข้ อมูลและความบันเทิง
รวมทังสิน

รายได้จากกลุ่มธุรกิจสือ ซึงประกอบด้ วยธุรกิจให้ บริการโฆษณาและธุรกิจสมัครรับข้ อมูลข่าวสารและบันเทิง ผ่าน
Multiscreen ของบริษั ท และบริษั ท ย่ อ ยในปี 2562 มีจํา นวน 1,919.42 ล้ านบาท เมื อเทีย บกับ ปี 2561 มี จํา นวน
2,193.64 ล้ านบาท ลดลง 274.22 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 12.50 โดยรายได้ ทลดลงสาเหตุ
ี
หลักเกิดจาก ช่วงปลายปี
2562 มีการคืนช่องทีวีจาํ นวน 7 ช่อง บริษัทฯ จึงเริมเปิ ดเจรจาปรับขึนราคาขายโฆษณา เนืองจากราคาขายโฆษณาของ
ช่อง MONO29 ตํากว่ าราคาตลาดค่อนข้ างมาก ในขณะทีช่องอืน ๆ ปล่อยโปรโมชันแย่ งชิงยอดขายโฆษณาในช่ วงเวลา
ดังกล่าว จากทัง 2 ปัจจัย จึงส่งผลกระทบต่อยอดขายโฆษณาของบริษัท ฯ อย่างไรก็ตามการเจรจาเริมได้ ข้อสรุปในช่วงต้ น
ปี 2563 ผลการเจรจาเป็ นทีน่าพอใจ โดยค่าเฉลียราคาขายต่อนาทีเพิมขึนจากปี 2562 ประมาณร้ อยละ 30 สําหรับรายได้
จากบริการบอกรับสมาชิกทีลดลง บริษัท ฯ มีแผนทําการตลาดร่วมกับผู้ให้ บริการโทรคมนาคมรายใหญ่ ซึงคาดว่าจะสร้ าง
รายได้ เพิมให้ กบั บริการ MonoMax อย่างก้ าวกระโดด
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สิงทีส่งมาด้ วย .
รายได้จากกลุ่มธุ รกิจการให้บริการข้อมู ลและความบันเทิง ซึงประกอบด้ วย ธุรกิจภาพยนตร์ ธุรกิจกีฬา ธุรกิจ
เพลงและธุรกิจอืนๆของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2562 มีจาํ นวน 230.97 ล้ านบาท เมือเทียบกับปี 2561 มีจาํ นวน
205.59 ล้ านบาท เพิมขึน 25.38 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 12.34 เนืองจากรายได้ จากกลุ่ม Sponsors ทีเข้ ามาสนับสนุ น
ทังกิจกรรมการจัดแข่งขันกีฬา คอนเสิร์ตของกลุ่มบริษัท และกิจกรรมโปรโมทต่างๆ
รายได้อืนของบริษัทและบริษัทย่ อยในปี 2562 มีจาํ นวน 33.95 ล้ านบาท เมือเทียบกับปี 2561 มีจาํ นวน 33.66
ล้ านบาท เพิมขึน 0.29 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 0.86
ต้นทุน ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายทางการเงิน และภาษีเงินได้
ต้ นทุน ค่าใช้ จ่าย ค่าใช้ จ่ายทางการเงิน และภาษีเงินได้ ของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2562 มีจาํ นวน 2,800.53
ล้ านบาท เมือเทียบกับปี 2561 มีจาํ นวน 2,701.39 ล้ านบาท เพิมขึน 99.14 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 3.67
รายการ
ต้ นทุนจากการขายและให้ บริการ
ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริการ
ค่าใช้ จ่ายในการบริหาร
ขาดทุนจากการด้ อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
โอนกลับค่าเผือการด้ อยค่าของเงินลงทุนในการร่วมค้ า
รวมค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงาน
ส่วนแบ่ง(กําไร)จากเงินลงทุนในการร่วมค้ า
ค่าใช้ จ่ายทางการเงิน
ค่าใช้ จ่าย (รายได้ ) ภาษีเงินได้
รวมทังสิน

ปี 2562
1,963.11
281.76
493.65
5.25
2,743.77
(0.81)
110.42
(52.85)
2,800.53

งบการเงินรวม
เพิมขึน
ปี 2561
(ลดลง)
1,905.89
57.22
171.03 110.73
480.51
13.14
5.25
(4.03)
4.03
2,553.40 190.37
- (0.81)
128.62 (18.20)
19.37 (72.22)
2,701.39
99.14

%
3.00
64.74
2.73
100.00
100.00
7.46
(100.00)
(14.15)
(372.84)
3.67

การเพิมขึนของค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงาน มีค่าตัดจําหน่ายลิขสิทธิเพิมขึนจากการซือคอนเทนท์ใหม่ๆจากค่าย
หนัง ต่ างประเทศเพื อรองรับ การออกอากาศในช่ อ ง “MONO29” และในทุ กแพลตฟอร์ม อย่ างต่ อเนื อง โดยเฉพาะ
แพลตฟอร์ ม Monomax ที ทางบริ ษั ท ได้ ป รั บ กลยุ ท ธ์ท างธุร กิ จ เป็ นรู ป แบบการสมั ค รบริ ก ารแบบบอกรั บ สมาชิ ก
(Subscription) ที รองรับ ลูก ค้ า ทังทางเว็บ ไซด์ แ ละแอพพลิ เคชั น รวมถึ ง การที บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยได้ มี ก ารใช้ สือ
ประชาสัมพันธ์ ทังการใช้ สอภายในองค์
ื
กรและการออกสือประชาสัมพันธ์ภายนอกร่วมกับพาร์ทเนอร์ และสปอนเซอร์มาก
ขึน
ขาดทุนสุทธิ
บริษัทและบริษัทย่อยมีขาดทุนสุทธิรวมในปี 2562 จํานวน 616.19 ล้ านบาท เมือเทียบกับปี 2561 มีขาดทุนสุทธิ
จํา นวน 193.27 ล้ านบาท ขาดทุ นเพิ มขึน 422.92 ล้ านบาท คิด เป็ นร้ อยละ 218.82 เนื องจากในปี 2562 บริษัท มี
รายได้ ค่าโฆษณา และรายได้ จากธุรกิจสมัค รรับข้ อมูลข่ าวสารและบันเทิงผ่ าน Multiscreen ลดลง เมือเทียบกับปี ก่อน
ตามทีกล่าวมาข้ างต้ น
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2) การวิเคราะห์ฐานะการเงิน
สินทรัพย์
สินทรัพย์รวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ สินปี 2562 มีจาํ นวน 4,542.78 ล้ านบาท ลดลงจากปี 2561 จํานวน
1,222.30 ล้ านบาท จากการลดลงของสินทรัพย์หมุนเวียน 206.02 ล้ านบาทและการลดลงของสิน ทรัพย์ไม่หมุนเวียน
1,016.28 ล้ านบาท
สินทรัพย์หมุนเวียนทีลดลงมีสาเหตุหลักมาจาก
เงินสดและเงิน ฝากธนาคาร ลดลง 46.40 ล้ านบาท ลูกหนีการค้ าและลูกหนีอืนลดลง 117.52 ล้ านบาท ซึงเกิด
จากรายได้ ทลดลงเป็
ี
นหลัก
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีลดลงมีสาเหตุหลักมาจาก
ต้ น ทุน การได้ รับ ใบอนุ ญ าตให้ ใ ช้ ค ลื นความถี ลดลง 735.15 ล้ า นบาท และสิน ทรัพ ย์ ไ ม่ มีตัว ตน ลดลง 290
ล้ านบาท
หนีสิน
หนี สิ น รวมของบริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ย ณ สิ นปี 2562 มี จ ํา นวน 2,531.09 ล้ านบาท ลดลงจากปี 2561
จํานวน 592.90 ล้ านบาท การลดลงมีสาเหตุห ลักมาจากต้ น ทุนการได้ รับใบอนุ ญ าตให้ ใช้ คลืนความถีค้ า งจ่ าย ลดลง
638.66 ล้ านบาท
ส่วนของผูถ้ อื หุน้
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทและบริษัทย่อย ณ สินปี 2562 มีจาํ นวน 2,011.69 ล้ านบาท ลดลงจากปี 2561 จํานวน
629.40 ล้ านบาท การลดลงมีสาเหตุหลักมาจากบริษัทมีผลขาดทุนสําหรับปี 2562 จํานวน 616.19 ล้ านบาท
โครงสร้างเงินลงทุน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนีสินรวม จํานวน 2,531.09 ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ
55.72 ของสินทรัพย์รวม ส่วนของผู้ถือหุ้นจํานวน 2,011.69 ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 44.28 ของสินทรัพย์รวม
อัตราส่วนหนีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที 1.26 เท่า เพิมขึนจากปี ก่อน 0.08 เท่า
ความสามารถในการทํากําไร
ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีอตั รากําไรขันต้ นคิดเป็ นร้ อยละ 8.71 ลดลงจากปี 2561 ร้ อย
ละ 11.85 และมีอัตรากําไรสุทธิติดลบร้ อยละ 28.21 ติด ลบเพิ มขึนจากปี 2561 ร้ อยละ 20.50 เนืองจากในปี 2562
บริษัท และบริษัทย่อยมีผลขาดทุนเพิมขึน
ความสามารถในการบริหารสินทรัพย์
สําหรับปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีอตั ราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ติดลบร้ อยละ 10.84 ติดลบเพิมขึนจาก
ปี 2561 ร้ อยละ 10.05 และอัต ราการหมุ น ของสิน ทรัพ ย์ ในปี 2562 เท่า กับ 0.42 เท่ า ลดลงจากปี ก่ อ น 0.02 เท่ า
เนืองจาก ในปี 2562 บริษัท และบริษัทย่อยมีผลขาดทุนจากการดําเนินงาน
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สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน
สําหรับปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีอตั ราส่วนสภาพคล่อง 0.55 เท่า ลดลงจากปี ก่อน 0.30 เท่า อัตราส่วน
สภาพคล่องหมุนเร็วอยู่ที 0.36 เท่า ลดลงจากปี ก่อน 0.22 เท่า เนืองจากบริษัทและบริษัทย่อยมีสนิ ทรัพย์หมุนเวียนลดลง
ในขณะทีมีหนีสินหมุนเวียนเพิมขึน
ทางด้ านอัตราส่วนหนีสินต่ อทุน สําหรับปี 2562 อยู่ที 1.26 เท่า เพิมขึนจากปี ก่อน 0.08 เท่า เนืองจากบริษัท
และบริษัทย่อยมีหนีสินรวมลดลง ในขณะทีส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงมากกว่า
ภาระผูกพันด้านหนีสิน
ในปี 2562 บริษั ท และบริษั ท ย่ อ ยมี จํา นวนเงิน ขันตําทีต้ องจ่ า ยในอนาคตทังสินภายใต้ สัญ ญาเช่ าดําเนิ น งาน
และสัญญาบริการ ดังนี
หน่วย : ล้ านบาท
ระยะเวลาการชําระ
จํ านวนเงิน
177
ภายใน 1 ปี
291
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
194
มากกว่า 5 ปี
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ประวัติผสู ้ อบบัญชี

ชือ: นางสาวกรองแก้ ว ลิมป์ กิตติกุล
อายุ: 47 ปี
สัญชาติ: ไทย
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาต เลขทะเบียนที : 5874
คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา: ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัชสัมชัญ
ประสบการณ์ทํางาน: ปฏิบัติงานด้ านการสอบบัญชีกบั บริษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นเวลามากกว่า ปี โดยปฏิบัติงาน
ด้ านการสอบบัญชีธุรกิจต่าง ๆ เช่น การผลิตและการจัดจําหน่าย และการบริการ ทังในและต่างประเทศ และ เป็ นผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตแห่งประเทศไทย และเป็ นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(กลต.)
จํ านวนหุน้ ทีถือหุน้ ในบริษทั (%): ไม่มี
ประวัติทําผิดกฎหมาย: ไม่มี
ชือ: นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน
อายุ: 56 ปี
สัญชาติ: ไทย
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาต เลขทะเบียนที : 3930
คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา: ปริญญาโท สาขาการจัดการ
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ทํางาน: มีประสบการณ์ การทํางานเป็ นผู้สอบบัญ ชีร่วมกับสํานั กงานฯ มาเป็ นเวลามากกว่ า ปี โดยเป็ น
ผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่ จํานวนมาก ซึงครอบคลุมกิจการหลายประเภททังทีเป็ น บริ ษัทจดทะเบีย นใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยและธุรกิจต่ างประเทศทีมีสาขาอยู่ทวโลก
ั
มีความเชียวชาญอย่างยิงในธุรกิจการผลิต ธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจก่อสร้ าง ธุรกิจโทรคมนาคมและธุรกิจบันเทิง
จํ านวนหุน้ ทีถือหุน้ ในบริษทั (%): ไม่มี
ประวัติทําผิดกฎหมาย: ไม่มี
ชือ: นายณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร
อายุ: 46 ปี
สัญชาติ: ไทย
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาต เลขทะเบียนที : 5730
คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา: ปริญญาโท สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์ทํางาน: มีป ระสบการณ์ การทํางานเป็ นผู้ส อบบัญชีร่วมกับสํานักงานฯ มาเป็ นเวลามากกว่ า 20 ปี ในธุรกิจ
การผลิ ต ธุรกิจ จัด จําหน่ าย ธุร กิจบริก าร ธุร กิจ อสังหาริ ม ทรั พ ย์ และธุ ร กิจ ก่ อ สร้ า ง โดยมีป ระสบการณ์ ในการควบคุ ม
งานสอบบั ญ ชี ข องบริษั ท ขนาดใหญ่ รวมถึ ง บริ ษั ท ที มี ธุ ร กิ จ อยู่ ใ นต่ า งประเทศ และเป็ นผู้ สอบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ าตของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)
จํ านวนหุน้ ทีถือหุน้ ในบริษทั (%): ไม่มี
ประวัติทําผิดกฎหมาย: ไม่มี
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ข้อมูลเบืองต้นและประวัติกรรมการทีครบกําหนดออกตามวาระและได้รบั การเสนอชือกลับเข้าดํารงตําแหน่งใหม่
1. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการบริษทั
การคัดเลือกผู้ดาํ รงตําแหน่ งกรรมการแทนกรรมการทีออกตามวาระของบริษัทในปี 2563 ได้ ผ่านการพิ จารณาจาก
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รวมทังคณะกรรมการบริษัท แล้ ว และตามข้ อบังคับบริษัท ข้ อ .
กําหนดให้ “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี ทุกครัง ให้ กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวนหนึงในสาม ( / ) ของ
จํานวนกรรมการในขณะนัน ถ้ าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจํานวนใกล้ ทสุี ดกับ
ส่วนหนึงในสาม ( / ) กรรมการซึงพ้ นจากตําแหน่ ง อาจได้ รับเลือกให้ กลับเข้ ามารับตําแหน่งอีกได้ กรรมการทีจะต้ อง
ออกจากตําแหน่งในปี แรกและปี ทีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนัน ให้ จับสลากกัน ส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้ กรรมการคน
ทีอยู่ ในตําแหน่ งนานทีสุดนันเป็ น ผู้ออกจากตําแหน่ ง” ดังนัน กรรมการที ต้องออกตามวาระในปี 2563 ซึ งเป็ นปี ที
แปดหลังการจดทะเบียนบริษทั จึ งพิจารณาให้กรรมการทีดํารงตําแหน่งนานทีสุดเป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่งตามวาระ
2. นิยามกรรมการอิสระ
บริษัทฯ ได้ กาํ หนดนิยาม “กรรมการอิสระ” ของบริษัทฯ เท่ากับประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ที ทจ. 28/2551 เรือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอขายหุ้นทีออกใหม่ ฉบับลงวันที 15 ธันวาคม
พ.ศ. 2551 (รวมทังทีได้ มีการแก้ ไขเพิมเติม) ดังนี
(1) ถือ หุ้ น ไม่ เกิน ร้ อยละหนึงของจํานวนหุ้ น ทีมีสิท ธิออกเสียงทังหมดของบริษั ท บริษัท ใหญ่ บริษัทย่ อ ย
บริษัทร่วม ผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ หรือผู้มอี าํ นาจควบคุมของบริษัท ทังนี ให้ นับรวมการถือหุ้นของผู้ทเกี
ี ยวข้ องของกรรมการ
อิสระรายนัน ๆ ด้ วย
(2) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการทีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้ าง พนักงานทีปรึกษาทีได้ เงินเดือนประจํา หรือ
ผู้มอี าํ นาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มี
อํานาจควบคุมของบริษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันทียืนคําขออนุ ญาต
ต่อสํานักงาน ทังนี ลักษณะต้ องห้ ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีทกรรมการอิ
ี
สระเคยเป็ นข้ าราชการ หรือทีปรึกษาของส่วน
ราชการซึงเป็ นผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ หรือผู้มอี าํ นาจควบคุมของบริษัท
(3) ไม่เป็ นบุคคลทีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะทีเป็ น บิดา
มารดา คู่สมรส พีน้ อง และบุตร รวมทังคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ ผู้มอี าํ นาจควบคุม หรือบุคคล
ทีจะได้ รับการเสนอให้ เป็ นผู้บริหารหรือผู้มอี าํ นาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้มีอาํ นาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะทีอาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทังไม่เป็ นหรือ
เคยเป็ นผู้ถือหุ้นทีมีนัย หรือผู้มีอาํ นาจควบคุมของผู้ทมีี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอาํ นาจควบคุมของบริษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่ น้อยกว่ า
สองปี ก่อนวันทียืนคําขออนุญาตต่อสํานักงาน
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทํารายการทางการค้ าทีกระทําเป็ นปกติเพือประกอบกิจการ การเช่าหรือให้
เช่ าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกียวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้ วยการรับ
หรือให้ ก้ ูยืม คําประกัน การให้ สินทรัพย์เป็ นหลักประกัน หนีสิน รวมถึงพฤติการณ์อืนทํานองเดียวกัน ซึงเป็ นผลให้
บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนีทีต้ องชําระต่ ออีกฝ่ ายหนึง ตังแต่ ร้อยละสามของสินทรัพย์ทีมีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือ
ตังแต่ยีสิบล้ านบาทขึนไป แล้ วแต่ จาํ นวนใดจะตํากว่า ทังนี การคํานวณภาระหนีดังกล่าวให้ เป็ น ไปตามวิธกี ารคํานวณ
มูลค่าของรายการทีเกียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้ วยหลักเกณฑ์ในการทํารายการทีเกียวโยง
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กัน โดยอนุ โลม แต่ ใ นการพิ จ ารณาภาระหนี ดั ง กล่ าว ให้ นั บ รวมภาระหนี ที เกิด ขึนในระหว่ า งหนึ งปี ก่ อ นวั น ที มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
(5) ไม่ เป็ นหรือเคยเป็ นผู้สอบบัญ ชีของบริษั ท บริษัทใหญ่ บริษัทย่ อย บริษัทร่ว ม ผู้ถือหุ้ น รายใหญ่ หรือ
ผู้มีอาํ นาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นทีมีนัย ผู้มีอาํ นาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสํานักงานสอบบัญชี ซึงมี
ผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอาํ นาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่
เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันทียืนคําขออนุญาตต่อสํานักงาน
(6) ไม่ เป็ นหรือ เคยเป็ นผู้ ให้ บริการทางวิชาชีพ ใดๆ ซึ งรวมถึงการให้ บริการเป็ นทีปรึกษากฎหมายหรื อ
ทีปรึกษาทางการเงิน ซึงได้ รบั ค่าบริการเกินกว่าสองล้ านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถอื หุ้น
รายใหญ่ หรือผู้มีอาํ นาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นทีมีนัย ผู้มีอาํ นาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้ บริการ
ทางวิชาชีพนันด้ วย เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่ าสองปี ก่อนวันทียืนคําขออนุ ญาตต่ อ
สํานักงาน
(7) ไม่เป็ น กรรมการทีได้ รับการแต่งตังขึนเพือเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้ถอื หุ้นซึงเป็ นผู้ทเกี
ี ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
(8) ไม่ประกอบกิจการทีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีมีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
หรือไม่เป็ นหุ้ นส่วนทีมีนัยในห้ างหุ้ นส่วน หรือเป็ นกรรมการทีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้ าง พนั กงาน ทีปรึกษาทีรับ
เงินเดือนประจํา หรือถือหุ้นเกินร้ อยละหนึงของจํานวนหุ้นทีมีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของบริษัทอืน ซึงประกอบกิจการทีมี
สภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีมีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
(9) ไม่มีลกั ษณะอืนใดทีทําให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกียวกับการดําเนินงานของบริษัท

-42-

สิงทีส่งมาด้ วย 5.
3.ประวัติกรรมการทีครบกําหนดออกตามวาระ และได้รบั เสนอชือกลับเข้าดํารงตําแหน่งใหม่
1) นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต
ประเภทกรรมการทีจะเสนอแต่งตัง
อายุ
การศึกษา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

: ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
: 68 ปี
: บัญชีมหาบัณฑิต (บช.ม.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ทะบียนเลขที 2960
ประเทศไทย
วุฒิบตั รผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตสากล (CIA)
สมาคมผู้ตรวจสอบภายในสหรัฐอเมริกา
วุฒิบตั รผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาต (CPIA,QIA)
สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
กรรมการอาชีพ (Chartered Directors)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประกาศนียบัตรกฎหมายภาษีอากรรุ่นที 1
สถาบันพัฒนาข้ าราชการฝ่ ายตุลาการศาลยุตธิ รรม
: ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร Driving Company Success with IT Governance (ITG)
รุ่นที 4/2560
หลักสูตร Ethical Leadership Program รุ่นที 2/2558
หลักสูตร Anti Corruption for Executive Program (ACEP) 10/2557
หลักสูตร Anti Corruption: The Practice Guide (ACPG) 10/2557
หลักสูตร Role of the Chairman Program รุ่น 25/2554
หลักสูตร Role of the Nomination and Governance Committee
รุ่นที 1/2554
หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management รุ่น 1/2552
หลักสูตร Refresher Course DCP รุ่น 2/2552
หลักสูตร Role of the Compensation Committee รุ่น 7/2551
หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk
Management รุ่น 2/2551
หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting รุ่น 5/2550
หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function รุ่น 1/2550
หลักสูตร Improving the Quality of Financial Reporting รุ่น 1/2549
หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 2/2547
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 38/2546
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 2/2546
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ประสบการณ์ทํางาน
ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ หอการค้ าไทยและสภาหอการค้ าแห่งประเทศไทย
ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย
ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
ปัจจุบัน อนุกรรมการการทําบัญชีชุดเดียว, ทีปรึกษาคณะกรรมการบริหารสาขา
และทีปรึกษาในคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี ด้ านบัญชีภาษีอากร
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยรัฐ และเอกชนหลายแห่ง
และสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
2559 - 2562
อนุกรรมการตรวจสอบ
สํานักงานคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษทั จดทะเบียนฯ
พ.ย. 2562 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
2555 – ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ
2560 – พ.ย. 2562 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2555 – พ.ย. 2562 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บมจ. โมโน เทคโนโลยี
2559 – ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ิตี แอนด์ พาวเวอร์
2559 – ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง
2553 – ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยวาโก้
2547 – ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหา
และประธานคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน บมจ. บรุค๊ เคอร์ กรุป๊
2543 – 2559
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบรรษัทภิบาล บมจ.เหมราชพัฒนาทีดิน
การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษทั อืน
2559 – ปัจจุบัน กรรมการ
บจก. พี ดับบลิว คอนซัลแท้นท์

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท (%) : ไม่มี*
การดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอืน
ทีอาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ต่อบริษทั

: ไม่มี

วันทีได้ รับการแต่งตังเป็ นกรรมการครังแรก
: 9 มีนาคม 2555
จํานวนปี ทีดํารงตําแหน่งกรรมการ
: 8 ปี
การเข้ าร่วมการประชุมในรอบปี 2562
การเข้ าร่วมการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจําปี 2562 : 1 ครัง จากการประชุมทังสิน 1 ครัง
การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท
: 7 ครัง จากการประชุมทังสิน 7 ครัง
การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
: 5 ครัง จากการประชุมทังสิน 5 ครัง
การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน : 2 ครัง จากการประชุมทังสิน 2 ครัง
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ความสัมพันธ์กบั บริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ งในปัจจุบัน
หรือในช่วง 2 ปี ทีผ่านมา
- ไม่เป็ นญาติสนิทกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือ นิตบิ ุคคล
ทีอาจมีความขัดแย้ ง
- ไม่เป็ นกรรมการทีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง หรือทีปรึกษาทีได้ รับเงินเดือนประจํา
- ไม่เป็ นผู้ให้ บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือทีปรึกษากฎหมาย)
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจทีมีนัยสําคัญอันอาจมีผลทําให้ ไม่สามารถทําหน้ าทีได้ อย่างเป็ นอิสระ
*สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 นับรวมจํานวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ
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2) นายศิริ เหลืองสวัสดิ
ประเภทกรรมการทีจะเสนอแต่งตัง : กรรมการ
อายุ

: 65 ปี

การศึกษา

: มัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนมัธยมด่านสําโรง

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

: ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 105/2551

การดํารงตําแหน่งกรรมการใน
บริษัทจดทะเบียนฯ

:

การดํารงตําแหน่งกรรมการใน
บริษัทอืน

:

2555 – ปัจจุบัน

กรรมการ
บมจ. โมโน เทคโนโลยี

2557 – ปัจจุบัน

กรรมการ
บจก. เฮอร์เบิล คิง เทรดดิง

2549 – ปัจจุบัน

กรรมการ
บริษัทย่อยของ บมจ. โมโน เทคโนโลยี (รวม บริษัท)

2546 – ปัจจุบัน

กรรมการ
บจก. แองเจิล เทรดดิง อินเตอร์เนชันแนล

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท (%) : ไม่มี*
การดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอืน : ไม่มี
ทีอาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
วันทีได้ รับการแต่งตังเป็ นกรรมการครังแรก

: 9 มีนาคม 2555

จํานวนปี ทีดํารงตําแหน่งกรรมการ

: 8 ปี

การเข้ าร่วมการประชุมในรอบปี 2562
การเข้ าร่วมการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจําปี 2562

: 1 ครัง จากการประชุมทังสิน 1 ครัง

การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท

: 7 ครัง จากการประชุมทังสิน 7 ครัง

*สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 นับรวมจํานวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ

-46-

สิงทีส่งมาด้ วย 5.
3) นายปฐมพงศ์ สิรชัยรัตน์
ประเภทกรรมการทีจะเสนอแต่งตัง : กรรมการ
อายุ

: 40 ปี

การศึกษา

: ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมซอฟแวร์
University of Technology, Australia

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

: ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 237/2560

การดํารงตําแหน่งกรรมการใน
บริษัทจดทะเบียนฯ

:

พ.ย. 2562 – ปัจจุบัน

ประธานเจ้ าหน้ าทีบริหาร

2560 – ปัจจุบัน

กรรมการ

2557 – ปัจจุบัน

กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสียง

2557– พ.ย. 2562

ประธานเจ้ าหน้ าทีปฎิบตั กิ าร
บมจ. โมโน เทคโนโลยี

การดํารงตําแหน่งกรรมการใน
บริษัทอืน

:

2558 – ปัจจุบัน

กรรมการ
บริษัทย่อยของ บมจ. โมโน เทคโนโลยี (รวม

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท (%) : 0.19*
การดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอืน : ไม่มี
ทีอาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
วันทีได้ รับการแต่งตังเป็ นกรรมการครังแรก

: 21 กุมภาพันธ์ 2560

จํานวนปี ทีดํารงตําแหน่งกรรมการ

: 3 ปี

การเข้ าร่วมการประชุมในรอบปี 2562
การเข้ าร่วมการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจําปี 2562

: 1 ครัง จากการประชุมทังสิน 1 ครัง

การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท

: 7 ครัง จากการประชุมทังสิน 7 ครัง

การเข้ าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหาร

: 22 ครัง จากการประชุมทังสิน 23 ครัง

การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสียง : 5 ครัง จากการประชุมทังสิน 5 ครัง
*สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 นับรวมจํานวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ
-47-

บริษัท)

สิงทีส่งมาด้วย 6.
ข้อมูลเกียวกับกรรมการอิสระทีเป็ นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมผูถ้ อื หุน้
ผู้ ถือ หุ้ นทีไม่ สามารถเข้ าร่ ว มประชุ ม ด้ ว ยตนเองได้ สามารถทีจะมอบฉั นทะให้ ก รรมการอิสระดังต่ อ ไปนี เข้ าร่ ว ม
ประชุมแทน
1. นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต
ตําแหน่ง : ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
อายุ

:

68 ปี

ทีอยู่

:

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
เลขที 29/9 หมู่ที 4 ถนนชัยพฤกษ์ ตําบลบางพลับ
อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

ส่วนได้ เสียในการพิจารณาวาระการประชุม :
วาระที 6 เป็ นกรรมการทีต้ องออกจากตําแหน่งตามวาระ (ได้ รับการเสนอชือเป็ นกรรมการต่ออีกวาระหนึง)

2. นายปรีชา ลีละศิธร
ตําแหน่ง

:

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ

:

57 ปี

ทีอยู่

:

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
เลขที 29/9 หมู่ที 4 ถนนชัยพฤกษ์ ตําบลบางพลับ
อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

ส่วนได้ เสียในการพิจารณาวาระการประชุม :

-ไม่ม-ี

3. นายเกรียงศักดิ เธียรนุกุล
ตําแหน่ง

:

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ

:

55 ปี

ทีอยู่

:

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
เลขที 29/9 หมู่ที 4 ถนนชัยพฤกษ์ ตําบลบางพลับ
อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

ส่วนได้ เสียในการพิจารณาวาระการประชุม :

-ไม่ม-ี
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สิงทีส่งมาด้ วย .
ข้อกําหนด และข้อบังคับบริษทั ฯ ทีเกียวกับการประชุมผูถ้ อื หุน้
1) เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็ นผูถ้ อื หุน้ หรือผูแ้ ทนของผูถ้ อื หุน้ ทีมีสิทธิเข้าร่วมประชุม
ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยเรืองข้ อพึงปฏิบัติสาํ หรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
จดทะเบียนลงวันที 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพือให้ บริษัทจดทะเบียนถือเป็ นแนวทางปฏิบตั ทิ ดีี ซึงจะเป็ น
การสร้ างความเชือมันให้ เกิดแก่ ผ้ ู ถือหุ้ น ผู้ ลงทุน และผู้ทีเกียวข้ องทุกฝ่ าย และเพื อให้ การประชุ มผู้ถื อหุ้ น ของบริษัท
จดทะเบี ยนเป็ นไปด้ วยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็ นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้ น บริษัท ฯ จึงเห็น ควรกําหนดให้ มีการ
ตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็ นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นทีมีสิทธิเข้ าร่ วมประชุม เพือให้ ผ้ ูถือหุ้ น
ยึดถือปฏิบัติต่อไป ทังนี บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิทีจะผ่อนผันการยืนแสดงเอกสารหลักฐานแสดงความเป็ นผู้ถือหุ้นหรือ
ผู้แทนของผู้ถอื หุ้นทีมีสทิ ธิเข้ าร่วมประชุมแต่ละรายตามทีบริษัทฯ จะพิจารณาเห็นเหมาะสม
. บุคคลธรรมดา
. ผู้ถือหุ้นทีมีสญ
ั ชาติไทย
(ก) บั ต รประจํา ตั ว ของผู้ ถื อ หุ้ น (บั ต รประจํา ตั ว ประชาชน หรื อ บั ต รข้ าราชการ หรื อ บั ต รพนั ก งาน
รัฐวิสาหกิจ)
(ข) ในกรณีม อบฉั น ทะ สําเนาบัตรประจําตัว ของผู้มอบฉัน ทะ และบัต รประจําตัว หรือ หนั งสือเดิน ทาง
(กรณีเป็ นชาวต่างชาติ) ของผู้รับมอบฉันทะ
. ผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ
(ก) หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น
(ข) ในกรณี ม อบฉั น ทะ หนั ง สื อ เดิ น ทางของผู้ มอบฉั น ทะ และบั ต รประจํา ตั ว หรื อ หนั ง สื อ เดิ น ทาง
(กรณีเป็ นชาวต่างชาติ) ของผู้รับมอบฉันทะ
. นิติบุคคล
. นิติบุคคลทีจดทะเบียนในประเทศไทย
(ก) สําเนาหนังสือรับรองนิตบิ ุคคล ออกให้ ไม่เกิน 30 วัน โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์
(ข) สําเนาบัตรประจําตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอาํ นาจทีได้ ลงนาม
ในหนังสือมอบฉันทะพร้ อมบัตรประจําตัว หรือหนังสือเดินทาง(กรณีเป็ นชาวต่างชาติ) ผู้รับมอบฉันทะ
2.2 นิตบิ ุคคลทีจดทะเบียนในต่างประเทศ
(ก) สําเนาหนังสือรับรองนิตบิ ุคคล
(ข) สําเนาบัตรประจําตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอาํ นาจทีได้ ลงนาม
ในหนังสือมอบฉันทะพร้ อมบัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างชาติ) ผู้รับมอบฉันทะ
ในกรณีของสําเนาเอกสารจะต้ องมีการรับรองสําเนาถูกต้ อง และหากเป็ นเอกสารทีจัดทําขึนในต่ างประเทศ ควรมีการ
รับรองลายมือชือโดยโนตารีพับบลิค
2) วิธีการมอบฉันทะ
1. แบบหนังสือมอบฉันทะมี 3 แบบ ได้ แก่
- แบบ ก. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะทัวไป ซึงเป็ นแบบง่ายไม่ซับซ้ อน
- แบบ ข. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะทีกําหนดรายการต่างๆ ทีจะมอบฉันทะทีละเอียดชัดเจนตายตัว
- แบบ ค. เป็ นแบบทีใช้ เฉพาะกรณี ผ้ ู ถื อ หุ้ นเป็ นผู้ ลงทุ น ต่ า งประเทศและแต่ ง ตังให้ คัส โตเดีย น (Custodian)
ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
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สิงทีส่งมาด้ วย .
2. ในกรณีผ้ ูถือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและ
ดูแลหุ้ น จะใช้ หนั งสือมอบฉันทะได้ ทังแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. แบบใดแบบหนึงก็ได้ สําหรับผู้ถือหุ้ น
นอกจากนันจะใช้ หนังสือมอบฉันทะได้ เฉพาะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึงเท่านัน
3. บริษัทฯ ได้ จัดส่งเฉพาะหนังสือมอบอํานาจแบบ ข. มาพร้ อมหนังสือนัดประชุมนี หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ใช้
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ค. สามารถติดต่อขอรับได้ ที ฝ่ ายกํากับดูแลกิจการ โทรศัพท์ -502-078
หรือ Download จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที www.mono.co.th
4. ถ้ าผู้ถือหุ้น ไม่ สามารถเข้ าร่วมประชุมได้ ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นอาจเลือกมอบฉั นทะให้ บุคคลใดบุคคลหนึงตามความ
ประสงค์ ของผู้ ถื อหุ้ นเป็ นผู้รับมอบฉั น ทะ หรือเลือ กมอบฉั น ทะให้ กรรมการอิสระของบริษัท ฯ เป็ นผู้ อ อกเสียง
ลงคะแนนแทนได้ โดยสามารถระบุชือผู้รับมอบฉันทะได้ 3 ราย ทังนีเพือความสะดวก กรณีผ้ ูรับมอบฉันทะรายใด
ติดภารกิจไม่สามารถเข้ าประชุมได้ ผู้รับมอบฉันทะรายอืนก็สามารถเข้ าประชุมแทนได้ แต่ผ้ ูรับมอบฉันทะมีสทิ ธิเข้ า
ประชุมได้ เพียงรายเดียว
รายชือกรรมการอิสระของบริษัทฯ ทีผู้ถอื หุ้นอาจเลือกมอบฉันทะ
1. นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต อายุ 68 ปี ตําแหน่งประธานกรมมการ และกรรมการอิสระ
2. นายปรีชา ลีละศิธร
อายุ 7 ปี ตําแหน่งกรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายเกรียงศักดิ เธียรนุกุล อายุ 5 ปี ตําแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ทีอยู่ตดิ ต่อ
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
เลขที 29/9 หมู่ที 4 ถนนชัยพฤกษ์ ตําบลบางพลับ
อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
กรรมการอิสระข้ างต้ นไม่มสี ่วนได้ เสียในวาระพิจารณาต่างๆ
ผู้ถือหุ้นทีประสงค์ให้ กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็ นผู้รับมอบฉันทะ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะทีได้ จัดทําขึนโดย
เลือกแบบใดแบบหนึง และลงนามครบถ้ วนตามหลักเกณฑ์ทกล่
ี าวข้ างต้ น ไปยังฝ่ ายกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ พร้ อม
เอกสารต่างๆ ทีเกียวข้ อง โดยส่งถึงบริษัทฯ ล่วงหน้ าก่อนการประชุมอย่างน้ อย วัน
5. กรุณ ากรอกข้ อมูลต่างๆ ในแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะให้ ครบถ้ วน พร้ อมแนบสําเนาบัตรประจําตัวของผู้มอบ
ฉันทะ เพือประโยชน์และสิทธิของท่านในการเข้ าร่วมประชุม
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่รับแบบหนังสือมอบฉันทะทีระบุจาํ นวนหุ้นทีถือมากกว่าจํานวนหุ้ นทีแสดงในสมุด
ทะเบียนผู้ถอื หุ้น
3) การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และยืนเอกสาร หรือหลักฐานเพือตรวจสอบ ณ สถานทีประชุมได้ ตงแต่
ั
เวลา 12.00 นาฬกิ า ของวันจันทร์ที 10 สิงหาคม 2563 เป็ นต้ นไป
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เมือผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงนามเข้ าประชุมเรียบร้ อยแล้ ว เจ้ าหน้ าทีจะแจกบัตรลงคะแนนสําหรับแต่ละวาระ คนละ
1 ชุด เพือการลงคะแนนเสียง ดังนี
1. ผู้ถอื หุ้นทีมาประชุมด้ วยตนเอง จะได้ รับบัตรลงคะแนน ชุด
2. ผู้รับมอบฉันทะ
2.1 กรณีทผูี ้ ถือหุ้ นไม่ ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงไว้ ผู้รับมอบฉันทะจะได้ รับแจกบัตรลงคะแนน ชุด
สําหรับการพิจารณาลงคะแนนเสียง
2.2 กรณีทผูี ้ ถือหุ้นได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงไว้ ในหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข. หรือแบบ ค.) เรียบร้ อย
แล้ ว ผู้รับ มอบฉันทะรายนันจะไม่ได้ รับแจกบัตรลงคะแนนเสียง ทังนี เนืองจากเจ้ าหน้ าทีบริษัทฯ ได้ นาํ คะแนน
เสียงทีผู้ถือหุ้นระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะทุกวาระ ไปบันทึกข้ อมูลรอไว้ เรียบร้ อยแล้ ว ในขณะรับลงทะเบียน
ผู้เข้ าประชุม และจะนําการ ออกเสียงลงคะแนนดังกล่าวในหนังสือมอบฉันทะมาประมวลผลรวมกับคะแนนเสียง
ของผู้ถือหุ้นรายอืน (สําหรับผู้รับมอบ ฉันทะทีต้ องการบัตรลงคะแนนเพือคัดลอกการออกเสียงลงคะแนนของ
ผู้มอบฉันทะไว้ ตรวจสอบ สามารถขอรับบัตรลงคะแนนได้ ทเจ้
ี าหน้ าทีของบริษัทฯ โดยท่านไม่สามารถออกเสียง
ลงคะแนนในทีประชุมได้ อกี
4) การออกเสียงลงคะแนน
1. ในการพิจารณาวาระต่างๆ ประธานทีประชุมหรือผู้ดาํ เนินการประชุมจะสอบถามในทีประชุม ว่ามีผ้ ูถือหุ้นท่านใดไม่
เห็นด้ วยหรืองดออกเสียงในวาระนันๆ หรือไม่ ถ้ ามี ขอให้ ผ้ ถู อื หุ้นท่านนันยกมือขึน จะมีเจ้ าหน้ าทีของบริษัทฯ ไปรับ
บัตรลงคะแนนมาประมวลผล โดยการหักคะแนนเสียงทีไม่เห็นด้ วย หรืองดออกเสียงของผู้ถือหุ้นตามจํานวนหุ้นที
ถืออยู่ ออกจากคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทังหมดทีมาร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง ถ้ าไม่มีผ้ ูถือหุ้ น ทีไม่เห็นด้ วย
หรืองดออกเสียงให้ ถอื ว่าทีประชุมผู้ถือหุ้นเห็นชอบ หรือเห็นด้ วยตามมติทนํี าเสนอ
2. ผู้ถอื หุ้นทีมีส่วนได้ เสียเป็ นพิเศษในเรืองใด ห้ ามมิให้ ออกเสียงลงคะแนนในเรืองนัน และประธานในทีประชุมอาจจะ
เชิญให้ ผ้ ถู อื หุ้นนันออกจากห้ องประชุมชัวคราวก็ได้
3. การออกเสียงเลือกตังกรรมการ ใช้ หลักเกณฑ์และวิธกี ารตามข้ อบังคับของบริษัทฯ ข้ อ
5) ข้อบังคับบริษทั ในส่วนทีเกียวข้องกับการประชุมผูถ้ อื หุน้
ข้ อ 16. ให้ ทประชุ
ี มผู้ถือหุ้นเลือกตังกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธกี ารดังต่อไปนี
(1) ผู้ถอื หุ้นคนหนึงมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง ( ) หุ้นต่อหนึง ( ) เสียง
(2) ผู้ถอื หุ้นแต่ละคนจะใช้ คะแนนเสียงทีมีอยู่ทงหมดตาม
ั
( ) เลือกตังบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็ นกรรมการ
ก็ได้ ในกรณีทเลื
ี อกตังบุคคลหลายคนเป็ นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลทีได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็ นผู้ได้ รับเลือกตังเป็ นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการ
ทีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตังในครังนัน ในกรณีทบุี คคลซึงได้ รบั การเลือกตังในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียง
เท่ากันเกินจํานวนกรรมการทีจะพึ งมีหรือจะพึงเลือกตังในครังนัน ให้ ป ระธานทีประชุมเป็ นผู้ออกเสียง
ชีขาด
ข้ อ 17. ในการประชุมผู้ ถือหุ้ นสามัญ ประจําปี ทุกครัง ให้ กรรมการออกจากตําแหน่ งจํานวนหนึงในสาม ( / ) ของ
จํานวนกรรมการในขณะนัน ถ้ าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจํานวนใกล้
ทีสุดกับส่วนหนึงในสาม ( / ) กรรมการซึงพ้ นจากตําแหน่ง อาจได้ รับเลือกให้ กลับเข้ ามารับตําแหน่งอีกได้
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กรรมการทีจะต้ อ งออกจากตํา แหน่ ง ในปี แรกและปี ทีสองภายหลั ง จดทะเบี ย นบริ ษั ท นั น ให้ จั บ สลากกัน
ส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้ กรรมการคนทีอยู่ในตําแหน่งนานทีสุดนันเป็ นผู้ออกจากตําแหน่ง
ข้ อ

. นอกจากการพ้ นจากตําแหน่งตามวาระแล้ ว กรรมการจะพ้ นจากตําแหน่งเมือ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุ ณ สมบัติ หรือ มีลักษณะต้ องห้ า มตามกฎหมายว่ าด้ วยบริษัท มหาชนจํากัด และกฎหมายว่ าด้ วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(4) ทีประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ ออกตามข้ อ 0
(5) ศาลมีคาํ สังให้ ออก

ข้ อ 20. ทีประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้ กรรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่าสามในสี ( / ) ของจํานวนผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง และมีห้ ุนนับรวมกันได้ ไม่น้อย
กว่ากึงหนึงของจํานวนหุ้นทีถือโดยผู้ถอื หุ้นทีมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
ข้ อ 2. กรรมการบริษัทมีสิทธิได้ รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบียประชุม บําเหน็จ โบนัส
หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอืน ตามทีทีประชุมผู้ถอื หุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่าสองในสาม ( / ) ของจํานวนเสียงทังหมดของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุม โดยอาจกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
เป็ นจํานวนแน่ นอนหรือวางเป็ นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกําหนดไว้ เป็ นคราวๆ หรือให้ มีผลตลอดไปจนกว่ า
ทีประชุมผู้ถือหุ้ นจะมีมติเปลียนแปลงเป็ นอย่างอืนก็ได้ นอกจากนี กรรมการบริษัทมีสิทธิได้ รับเบียเลียงและ
สวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท
ข้ อความในวรรคหนึงจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการทีได้ รับการแต่งตังมาจากพนักงานหรือลูกจ้ างของ
บริษัทในอันทีจะได้ รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะทีเป็ นพนักงานหรือลูกจ้ างของบริษัท
ข้ อ 31. คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็ นการประชุมสามัญ ประจําปี ภายในสี ( ) เดือน นับแต่ วัน
สินสุดของรอบปี บัญชีของบริษัท
การประชุมผู้ถอื หุ้นคราวอืนนอกจากวรรคหนึง ให้ เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุม
ผู้ถอื หุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมือใดก็ได้ สดุ แต่จะเห็นสมควร
ผู้ถือหุ้ นซึงมีห้ ุ นนับรวมกันได้ ไม่ น้อยกว่าหนึงในห้ า ( / ) ของจํานวนหุ้ นทีจําหน่ ายได้ ทงหมด
ั
หรือผู้ถือหุ้น
จํานวนไม่ น้ อยกว่ ายีสิบห้ า ( ) คน ซึงมีห้ ุน นั บรวมกันได้ ไม่น้ อยกว่าหนึงในสิบ ( / ) ของจํานวนหุ้ น ที
จําหน่ายได้ ทงหมดจะเข้
ั
าชือกันทําหนังสือขอให้ คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมือใด
ก็ไ ด้ แต่ ต้ องระบุ เหตุ ผ ลในการที ขอให้ เรี ย กประชุ ม ไว้ ใ ห้ ชั ด เจนในหนั ง สื อ ดั ง กล่ า วด้ ว ย ในกรณี เช่ น นี
คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึง ( ) เดือน นับแต่วันทีได้ รับหนังสือนันจากผู้ถือหุ้น
ดังกล่าว
ข้ อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้ คณะกรรมการจัดทําเป็ นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที วัน เวลา ระเบียบ
วาระการประชุม และเรืองทีจะเสนอต่อทีประชุมพร้ อมด้ วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ ชัดเจนว่าเป็ น
เรืองทีจะเสนอเพือทราบ เพืออนุมตั ิ หรือเพือพิจารณา แล้ วแต่กรณี รวมทังความเห็นของคณะกรรมการในเรือง
ดังกล่าว และจัดส่งให้ ผ้ ูถอื หุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด ( ) วันก่อนวันประชุม ทังนี ให้ ลงโฆษณา
คําบอกกล่ าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม ( ) วัน เป็ นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่ า
สาม ( ) วัน
ทังนี สถานทีทีจะใช้ เป็ นทีประชุ มจะอยู่ ในจั งหวั ดอัน เป็ นทีตังสํานั กงานใหญ่ ของบริษั ท หรือ ทีอืนใดตามที
คณะกรรมการจะกําหนดก็ได้
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สิงทีส่งมาด้ วย .
ข้ อ 33. ในการประชุ มผู้ถือหุ้น ต้ องมีผ้ ูถือหุ้ นและผู้รับมอบฉัน ทะจากผู้ถือหุ้ น (ถ้ ามี) มาประชุมไม่น้ อยกว่ ายีสิบห้ า
( ) คน หรือไม่น้อยกว่ากึงหนึงของจํานวนผู้ถือหุ้นทังหมด และต้ องมีห้ ุนนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึงในสาม
( / ) ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมดจึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีทปรากฏว่
ี
าการประชุมผู้ถือหุ้นครังใด เมือล่วงเวลานัดไปแล้ วถึงหนึง ( ) ชัวโมง จํานวนผู้ถือหุ้นซึงมา
เข้ าร่วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามทีกําหนดไว้ ในวรรคหนึง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้ เรียกนัดเพราะ
ผู้ถือหุ้นร้ องขอ ให้ การประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้ าการประชุมผู้ถือหุ้นนันมิใช่เป็ นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้น
ร้ องขอ ให้ นัดประชุมใหม่ และในกรณีนีให้ ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด ( ) วัน ก่อนวัน
ประชุม ในการประชุมครังหลังนีไม่บังคับว่าจะต้ องครบองค์ประชุม
ข้ อ 34. ให้ ประธานกรรมการเป็ นประธานทีประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีทประธานกรรมการไม่
ี
อยู่ในทีประชุมหรือไม่สามารถ
ปฏิบตั ิหน้ าทีได้ ให้ รองประธานกรรมการเป็ นประธานในทีประชุม ถ้ าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่
ในทีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัตหิ น้ าทีได้ ให้ ทประชุ
ี มเลือกผู้ถอื หุ้นซึงมาประชุมคนใดคนหนึงมาเป็ นประธาน
ในทีประชุมดังกล่าว
ข้ อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในทีประชุมผู้ถือหุ้น ให้ ถือว่าหุ้นหนึงมีเสียงหนึง และผู้ถอื หุ้นคนใดมีส่วนได้ เสียเป็ น
พิ เศษในเรืองใด ผู้ ถื อ หุ้ นคนนั นไม่ มี สิท ธิออกเสีย งลงคะแนนในเรื องนั น นอกจากการออกเสีย งเลื อ กตั ง
กรรมการ และมติของทีประชุมผู้ถือหุ้นจะต้ องประกอบด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี
(1) ในกรณีปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ ามีคะแนน
เสียงเท่ากัน ให้ ประธานในทีประชุมออกเสียงเพิมขึนอีกเสียงหนึงเป็ นเสียงชีขาด
(2) ในกรณี ดั ง ต่ อ ไปนี ให้ ถื อ คะแนนเสี ย งไม่ น้ อยกว่ า สามในสี ( / ) ของจํา นวนเสีย งทั งหมดของ
ผู้ถอื หุ้นซึงมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททังหมดหรือบางส่วนทีสําคัญให้ แก่บุคคลอืน
(ข) การซือหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอืนมาเป็ นของบริษัท
(ค) การทํา แก้ ไข หรือยกเลิกสัญญาเกียวกับการให้ เช่ ากิจการของบริษัททังหมดหรือบางส่วนทีสําคัญ
การมอบหมายให้ บุคคลอืนใดเข้ าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอืนโดย
มีวัตถุประสงค์เพือการแบ่งผลกําไรขาดทุนกัน
(ง) การแก้ ไขเพิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้ อบังคับของบริษัท
(จ) การเพิมหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
(ฉ) การเลิกบริษัท
(ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอืน
ข้ อ 36. กิจการทีทีประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี พึงเรียกประชุมมีดังนี
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

รับทราบรายงานของคณะกรรมการทีแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปี ทีผ่านมา
พิจารณาอนุมตั งิ บดุล และบัญชีกาํ ไรขาดทุน
พิจารณาอนุมตั จิ ัดสรรเงินกําไร และการจ่ายเงินปันผล
พิจารณาเลือกตังกรรมการใหม่แทนกรรมการทีพ้ นจากตําแหน่งตามวาระ
พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
พิจารณาแต่งตังผู้สอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชี และ
กิจการอืนๆ
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สิงทีส่งมาด้ วย 8.
ขันตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจํ าปี 2563
บริษทั โมโน เทคโนโลยี จํ ากัด (มหาชน)
วันที 10 สิงหาคม 2563
ผู้ถือหุ้น
บมจ. โมโน เทคโนโลยี
ลงทะเบียนเริมเวลา
12.00 นาฬิกา

ผู้รับมอบฉันทะ

มาด้ วยตนเอง

โต๊ะลงทะเบียน

โต๊ะลงทะเบียน

แสดงสําเนาบัตรประจําตัวของผู้มอบฉันทะ
และบัตรประจําตัวของผู้รับมอบฉันทะ
- แสดงแบบฟอร์มลงทะเบียนซึงพิมพ์บาร์โค้ ด
- หนังสือมอบฉันทะ และเอกสารมอบฉันทะ

แสดงบัตรประจําตัวและแบบฟอร์ม
ลงทะเบียนซึงพิมพ์บาร์โค้ ด

ลงนามในใบลงทะเบียน
รับบัตรลงคะแนน
เข้ าห้ องประชุม

ตรวจหนังสือมอบฉันทะ
และเอกสารประกอบ
กรณีมอบฉันทะตามแบบ ข. หรือ
แบบ ค. ทีผู้ถือหุ้นระบุความประสงค์
ในการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ
อย่างชัดเจนแล้ วจะไม่ได้ รับบัตร

ประธานเปิ ดประชุม
เวลา 14.0 น.
ประธานเสนอวาระการประชุม
ตามลําดับ
กรณีทมีี ผ้ถู ือหุ้นไม่เห็นด้ วยหรืองดออกเสียง
ในวาระใดๆ ให้ ยกมือและส่งบัตรลงคะแนน
เจ้ าหน้ าทีเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผู้ทไม่
ี เห็นด้ วยหรือ
งดออกเสียง และสรุปผลการลงคะแนน
ประธานหรือผู้ได้ รับมอบหมาย
กล่าวสรุปผลการลงคะแนนเสียง
**กรุณาส่งบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนให้ แก่เจ้ าหน้ าทีบริษัทเมือเสร็จสินการประชุม**
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สิงทีส่งมาด้ วย 8.
มาตรการและแนวทางปฏิบตั ิตนสําหรับผูเ้ ข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ นประจําปี 2563
ด้ วยสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ในปั จจุบัน ประกอบกับการประชุมผู้ถือ
หุ้ นเป็ นการรวมกั น ของผู้ ถื อ หุ้ นจํา นวนมาก ซึ งเป็ นปั จ จั ย เสี ยงต่ อ การแพร่ ร ะบาดของ COVID-19 บริ ษั ท โมโน
เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีความตระหนักและห่วงใยในความปลอดภัยของผู้เข้ าร่วมประชุมทุกท่านต่อ
ความเสียงของการแพร่ระบาดของ COVID-19 ดังกล่ าว บริษัทฯ จึงขอแจ้ งให้ ผ้ ูถือหุ้นทราบถึงมาตรการและแนวทาง
ปฏิบตั ติ นสําหรับผู้เข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 ดังนี
1. ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะแทนการเข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเอง
1.1 ผู้ถอื หุ้นทีอยู่ในกลุ่มเสียง เช่ น เดินทางไปหรือมาจากต่างประเทศหรือติดต่อใกล้ ชิดกับบุคคลทีมีประวัตเิ ดินทาง
ไปหรือมาจากต่างประเทศ หรือพืนทีหรือสถานทีเสียงต่อการติดเชือ COVID-19 ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข
เป็ นระยะเวลาน้ อยกว่ า 14 วันก่อนวันประชุม หรือผู้มีไข้ และอาการไอ หอบเหนือย จาม เป็ นหวัด หรือมีอาการทีอาจ
สงสัยว่าจะเป็ น COVID-19 บริษัทฯ ขอความร่วมมือในการปฏิบตั ิตามคําแนะนําของกรมควบคุมโรค โดยงดการเข้ าร่วม
ประชุม ทังนีผู้ถอื หุ้นสามารถมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้
1.2 บริษัทฯ ขอความร่ วมมือมายังผู้ถือหุ้นทุกท่านแม้ ไม่ใช่ผ้ ูทีอยู่ ในกลุ่มเสียง ให้ พิจารณามอบฉัน ทะให้ กรรมการ
อิสระแทนการเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง โดยผู้ถือหุ้น สามารถส่งหนังสือมอบฉันทะพร้ อมแนบหลักฐาน ตามวิธกี ารซึง
แสดงในสิงทีส่งมาด้ วย 10 ของหนังสือเชิญประชุม และจัดส่งมาที
ฝ่ ายกํากับดูแลกิจการและสือสารองค์กร
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
เลขที 29/9 หมู่ 4 ถนนชัยพฤกษ์ ตําบลบางพลับ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
2. กรณีทผูี ้ ถอื หุ้นประสงค์จะเข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเอง บริษัทฯ ได้ จัดให้ มมี าตรการต่างๆ ซึงจะเป็ นขันตอนทีอาจต้ องใช้
เวลาเพิมเติมก่อนการลงทะเบียนเข้ าร่วมประชุม จึงขอชีแจงและขอความร่วมมือมายังผู้ถือหุ้น ดังนี
2.1 การตังจุดคัดกรองตามแนวปฏิบตั ิของกรมควบคุมโรค โดยการเข้ าไปในบริเวณหรือสถานทีจัดประชุม ทุกท่าน
จะต้ องผ่านการคัดกรอง หากไม่ผ่านการคัดกรอง เช่น กรณีทผูี ้ ถอื หุ้นมีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ขึน
ไปและ/หรือ มีอาการผิดปกติเกียวกับระบบทางเดินหายใจ หรือมีประวัติการเดินทางกลับมาจากต่างประเทศ หรือพืนที
หรือสถานทีเสียงต่อการติดเชือ COVID-19 ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข น้ อยกว่า 14 วัน ก่อนวันประชุมท่าน
อาจถูกปฏิเสธการเข้ าในบริเวณหรือสถานทีจัดประชุม
ทังนีในกรณีทผูี ้ ถอื หุ้นถูกปฏิเสธการเข้ าในบริเวณหรือสถานทีจัดประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ กรรมการ
อิสระของบริษัทฯ เข้ าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนได้
2.2 การเตรียมพืนทีจัดประชุมผู้ถือหุ้นและการลงทะเบียน มีมาตรการดังนี
(1) เปิ ดรับการลงทะเบียนตังแต่เวลา 12.00 น.
(2) การต่อแถว ณ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร และจุดลงทะเบียน จะเว้ นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้ อย
1 เมตร
(3) ผังทีนังในห้ องประชุมให้ มีระยะห่ างประมาณ 1 เมตรต่อ 1 ทีนัง ซึงจะทําให้ จาํ นวนทีนังในห้ องประชุมมี
จํานวนจํากัด นอกจากนีบริษัทฯ ได้ จัดทีนังสํารองเพื อรับชมการถ่ ายทอดการประชุมผู้ถือหุ้นไว้ อีกใน
บริเวณใกล้ เคียงกัน
(4) ขอความร่วมมือให้ ผ้ ถู ือหุ้นสวมใสหน้ ากากอนามัยตลอดเวลาทีเข้ าร่วมประชุม
(5) บริษัทฯ จะแจกเฉพาะนําดืมแบบขวด (1 คนต่อ 1 ขวด) และงดแจกอาหาร งดเสิร์ฟ ชา กาแฟ และขอ
ความร่วมมืองดรับประทานอาหารในบริเวณหรือสถานทีจัดประชุมทังหมดโดยเด็ดขาด
ทังนีการดําเนินการตามมาตรการและแนวทางปฏิบตั ขิ ้ างต้ นอาจส่งผลให้ เกิดความล่าช้ าในการคัดกรองและการ
ลงทะเบียนเข้ าร่วมประชุม บริษัทฯ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี
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หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข)
Proxy (Form B)
เลขทะเบียนผู้ถอื หุ้น
Shareholders’ Registration No.

(1)

เขียนที
Written at
วันที
Date

เดือน
Month

ข้ าพเจ้ า
I/We
อยู่บ้านเลขที
Address

สัญชาติ
Nationality

(2) เป็ นผู้ถือหุ้นของ บริษทั โมโน เทคโนโลยี จํ ากัด(มหาชน) (“บริษทั ฯ”)
being a shareholder of Mono Technology Public Company Limited (“The Company”)

(3)






โดยถือหุ้นจํานวนทังสินรวม
holding shares at the total amount of
 หุ้ นสามัญ
ordinary share
บุริมสิทธิ
 หุ้ นshare
preference share
share

ขอมอบฉันทะให้
hereby appoint
(1) ชือ
Name
ถนน
Road
จังหวัด
Province
(2) ชือ
Name
ถนน
Road
จังหวัด
Province

พ.ศ.
Year

หุ้น
shares
หุ้น
shares
หุ้น
shares

ตําบล/แขวง
Tambol/Khwaeng
รหัสไปรษณีย์
Postal Code
ตําบล/แขวง
Tambol/Khwaeng
รหัสไปรษณีย์
Postal Code

และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
and having the right to vote equal to
และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
and having the right to vote equal to
และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
and having the right to vote equal to

อายุ
Age

อายุ
Age

เสียง ดังนี
votes as follows:
เสียง
votes
เสียง
votes

ปี อยู่บ้านเลขที
years, residing at
อําเภอ/เขต
Amphoe/Khet
หรือ
or
ปี อยู่บ้านเลขที
years, residing at
อําเภอ/เขต
Amphoe/Khet
หรือ
Or

กรรมการอิสระทีเป็ นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถอื หุ้น
Independent Directors Proposed to Act as Proxies for Shareholders
(3) ชือ นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต
อายุ
68
ปี
Name Mrs. Punnee Worawuthichongsathit
Age
68
years
ตําแหน่ง กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
Position Independent Director and Chairman of the Board of Directors
ทีอยู่
เลขที 29/9 หมู่ที 4 ถนนชัยพฤกษ์ ตําบลบางพลับ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
Address No. 29/9, Village No. 4, Chaiyaphruek Road, Bang Phlap Sub-district, Pak Kret District, Nonthaburi 11120,
Thailand.
ตามมาตรการป้ องกันโรคทีทางราชการกําหนดเพื อป้ องกันการแพร่ ระบาดของโรคติ ดเชื อไวรัสโคโรนา2019
(COVID-19) บริษัทฯ ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระแทนการเข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเอง
In reference to the official measures on the prevention of the outbreak of Coronavirus Disease 2019
(COVID-19), the Company would like to request shareholders to propose Independent Directors as
proxies to attend the meeting on their behalves.
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(4)



(5)

ชือ นายปรีชา ลีละศิธร
อายุ
57
ปี
Name Mr. Preecha Leelasithorn
Age
57
years
ตําแหน่ง
กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
Position
Independent Director, Chairman of Audit Committee and Chairman of Remuneration and Nomination Committee
ทีอยู่
เลขที 29/9 หมู่ที 4 ถนนชัยพฤกษ์ ตําบลบางพลับ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
Address
No. 29/9, Village No. 4, Chaiyaphruek Road, Bang Phlap Sub-district, Pak Kret District, Nonthaburi 11120,
Thailand.
ชือ นายเกรียงศักดิ เธียรนุกุล
อายุ
55
ปี
Name Mr. Kriengsak Thiennukul
Age
55
years
ตําแหน่ง
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
Position
Independent Director, Member of Audit Committee and Member of Remuneration and Nomination Committee
ทีอยู่
เลขที 29/9 หมู่ที 4 ถนนชัยพฤกษ์ ตําบลบางพลับ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
Address
No. 29/9, Village No. 4, Chaiyaphruek Road, Bang Phlap Sub-district, Pak Kret District, Nonthaburi 11120,
Thailand.

คนหนึงคนใดเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพือเข้ าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี
2563 ในวัน จันทร์ที 10 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ออดิทอเรียม ชัน 3 อาคารจัสมิน อินเตอร์เนชันแนล เลขที 200 หมู่ 4
ถนนแจ้ งวัฒนะ ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 หรือทีจะพึงเลือนไปในวัน เวลา และสถานทีอืนด้ วย
Any and only one person to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2020 Annual General Meeting
of Shareholders held on Monday, August 10, 2020 at 14.00 hrs. at Auditorium, 3 rd Floor, Jasmine International Tower, No.200
Moo4, Chaengwattana Road, Pakkred Sub-district, Pakkred District, Nonthaburi 11120 or on date at time and place as may be
postponed or changed.
(4) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครังนี ดังนี
I/We hereby authorize the proxy holder to vote on my/our behalf in this meeting as follows :วาระที 1
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2562 ซึงประชุมเมือวันที 23 เมษายน 2562
Agenda No. 1 To consider certifying the minutes of the 2019 Annual General Meeting of Shareholders, held on April 23, 2019
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
(a) The Proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects.
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี
(b) The Proxy holder shall vote according to my/our intention as follows : เห็นด้ วย/Agree
 ไม่เห็นด้ วย/Disagree
 งดออกเสียง/Abstain
วาระที 2
รับทราบรายงานประจําปี ของคณะกรรมการบริษัทเกียวกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562
Agenda No. 2 To acknowledge the Board of Directors’ annual report on the Company’s operation result during the year 2019
ไม่ต้องลงมติ เนืองจากเป็ นการรายงานให้ ผ้ ถู ือหุ้นรับทราบ
This agenda is for shareholders’ acknowledgment; therefore, voting is not required.
วาระที 3
พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจําปี สินสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2562
Agenda No. 3 To consider approving the Company’s financial statements and auditor’s report ended December 31, 2019
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
(a) The Proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects.
 (ข) ให้ ผ้ รู บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี
(b) The Proxy holder shall vote according to my/our intention as follows : เห็นด้ วย/Agree
 ไม่เห็นด้ วย/Disagree
 งดออกเสียง/Abstain
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วาระที 4
พิจารณาอนุมตั ิงดการจัดสรรเงินกําไรเป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลประจําปี 2562
Agenda No. 4 To consider approving the omission of the allocation of net profit as legal reserve and the omission of dividend payment
for the year 2019
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
(a) The Proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects.
 (ข) ให้ ผ้ รู บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี
(b) The Proxy holder shall vote according to my/our intention as follows : เห็นด้ วย/Agree
 ไม่เห็นด้ วย/Disagree
 งดออกเสียง/Abstain
วาระที 5
พิจารณาอนุมตั กิ ารแต่งตังผู้สอบบัญชีของบริษัท และกําหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจําปี 2563
Agenda No. 5 To consider an appointment of the auditor and to fix the audit fee for the year 2020
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
(a) The Proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects.
 (ข) ให้ ผ้ รู บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี
(b) The Proxy holder shall vote according to my/our intention as follows : เห็นด้ วย/Agree
 ไม่เห็นด้ วย/Disagree
 งดออกเสียง/Abstain
วาระที 6
พิจารณาอนุมตั ิเลือกตังกรรมการทีออกตามวาระ สําหรับปี 2563
Agenda No. 6 To consider and approve the election of directors to replace those who retire by rotation in 2020
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
(a) The Proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects.
(ข)
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี

(b) The Proxy holder shall vote according to my/our intention as follows : การเลือกตังกรรมการทังชุด
The election of the complete set of the Board of Directors
 เห็นด้ วย/Agree
 ไม่เห็นด้ วย/Disagree
 งดออกเสียง/Abstain
 การเลือกตังกรรมการเป็ นรายบุคคล ดังรายนามต่อไปนี
The election of the individual director, namely;
1. นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต / Mrs. Punnee Worawuthichongsathit
 เห็นด้ วย/Agree
 ไม่เห็นด้ วย/Disagree
 งดออกเสียง/Abstain
2. นายปฐมพงศ์ สิรชัยรัตน์ / Mr. Patompong Sirachairat
 เห็นด้ วย/Agree
 ไม่เห็นด้ วย/Disagree
 งดออกเสียง/Abstain
3. นายศิริ เหลืองสวัสดิ / Mr. Siri Luengsawat
 เห็นด้ วย/Agree
 ไม่เห็นด้ วย/Disagree
 งดออกเสียง/Abstain
วาระที 7
พิจารณาอนุมตั ิกาํ หนดค่าตอบแทนกรรมการ สําหรับปี 2563
Agenda No. 7 To consider and approve the annual remuneration for directors in 2020
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
(a) The Proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects.
(ข)
ให้ ผ้ รู บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี

(b) The Proxy holder shall vote according to my/our intention as follows : เห็นด้ วย/Agree
 ไม่เห็นด้ วย/Disagree
 งดออกเสียง/Abstain
วาระที 8
พิจารณาอนุมตั กิ ารลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 486,299,997.50 บาท เป็ น 347,105,403.80 บาท
Agenda No. 8 To consider approving the Company’s capital reduction from 486,299,997.50 Baht to 347,105,403.80 Baht
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
(a) The Proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects.
 (ข) ให้ ผ้ รู บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี
(b) The Proxy holder shall vote according to my/our intention as follows : เห็นด้ วย/Agree
 ไม่เห็นด้ วย/Disagree
 งดออกเสียง/Abstain
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วาระที 9
พิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ฯ ข้ อ 4. เพือให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียน
Agenda No. 9 To consider approving the amendment of Clause 4. of the Company’s Memorandum of Association to be in line
with the reduction in registered capital
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
(a) The Proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects.
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี
(b) The Proxy holder shall vote according to my/our intention as follows : เห็นด้ วย/Agree
 ไม่เห็นด้ วย/Disagree
 งดออกเสียง/Abstain
วาระที 10
พิจารณาอนุมตั ิการเปลียนแปลงชือบริษัท
Agenda No. 10 To consider approving the change of the Company’s name
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
(a) The Proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects.
 (ข) ให้ ผ้ รู บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี
(b) The Proxy holder shall vote according to my/our intention as follows : เห็นด้ วย/Agree
 ไม่เห็นด้ วย/Disagree
 งดออกเสียง/Abstain
วาระที 11
Agenda No. 11

วาระที 12
Agenda No. 12

วาระที 13
Agenda No. 13

(5)

พิจารณาอนุมตั ิแก้ ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ฯ ข้ อ . เพือให้ สอดคล้ องกับการเปลียนชือบริษัท
To consider approving the amendment of Clause 1. of the Company’s Memorandum of Association to conform with
the change of the Company’s name
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
(a) The Proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects.
 (ข) ให้ ผ้ รู บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี
(b) The Proxy holder shall vote according to my/our intention as follows : เห็นด้ วย/Agree
 ไม่เห็นด้ วย/Disagree
 งดออกเสียง/Abstain
พิจารณาอนุมตั ิแก้ ไขข้ อบังคับของบริษัท ข้ อ . ข้ อ . และ ข้ อ . เพือให้ สอดคล้ องกับการเปลียนชือบริษัท และ
ตราของบริษัท
To consider and approve the amendment of the Company regulations Article 1, Article 2, and Article 46 to conform
with the changes of the Company’s name and the Company’s seal
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
(a) The Proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects.
 (ข) ให้ ผ้ รู บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี
(b) The Proxy holder shall vote according to my/our intention as follows : เห็นด้ วย/Agree
 ไม่เห็นด้ วย/Disagree
 งดออกเสียง/Abstain
พิจารณาเรืองอืนๆ (ถ้ ามี)
To consider other matters (if any)
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
(a) The Proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects.
 (ข) ให้ ผ้ รู บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี
(b) The Proxy holder shall vote according to my/our intention as follows : เห็นด้ วย/Agree
 ไม่เห็นด้ วย/Disagree
 งดออกเสียง/Abstain

การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดทีไม่ เป็ นไปตามทีระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนี ให้ ถือว่ าการลงคะแนนเสียงนันไม่ ถูกต้ อง
และไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้ าพเจ้ าในฐานะผู้ถือหุ้น
The voting of the proxy holder in respect of any agenda in contrary to the manner set forth above shall be considered incorrect and
shall not be my/our vote.
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(6)

ในกรณีทข้ี าพเจ้ าไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ ไม่ชัดเจน หรือในกรณีททีี ประชุมมีการพิจารณา
หรือลงมติในเรืองใดนอกจากเหนือจากเรืองระบุไว้ ข้างต้ น รวมถึงกรณีทมีี การแก้ ไขเปลียนแปลง หรือเพิมเติมข้ อเท็จจริงประการใด ให้ ผ้ รู ับ
มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทุกประการตามทีเห็นสมควร
In the case where my/our designation for the proxy holder to vote in respect of any agenda is not specified or not clearly specified
or if there is any agenda considered in the meeting other than those specified above, including any amendment or additional
thereof, the proxy holder shall be authorized to consider the matters and vote on my/ our behalf as the proxy holder deems
appropriate in all respects.

กิจการใดทีผู้รับมอบฉันทะได้ กระทําไปในการประชุม เว้ นแต่กรณีทผูี ้ รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามทีข้ าพเจ้ าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ ถือเสมือนว่า
การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดทีไม่เป็ นไปตามทีระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนี ให้ ถือว่าการลงคะแนนเสียงนันไม่ถูกต้ อง และข้ าพเจ้ า
ได้ กระทําเองทุกประการ
Any act or thing carried out by the proxy holder in the meeting except the case that the proxy holder not vote according to my/our intention
as specified in the proxy form shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.
ลงชือ/Signed

ผู้มอบฉันทะ/Proxy Grantor
(

ลงชือ/Signed

ลงชือ/Signed

(

)

)

(

)

(

)

ลงชือ/Signed

ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder

ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder

ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder

หมายเหตุ / Remark
1. ผู้ถือหุ้นทีมอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยก
จํานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพือแยกลงคะแนนเสียงได้
The shareholder shall grant proxy to only one proxy holder to attend and vote at the meeting. The number of shares may not be
divided to more than one proxy holder in order to divide the vote
2. ในกรณีทมีี วาระทีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีระบุไว้ ข้างต้ น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิมเติมได้ ในใบประจําต่อแบบหนังสือ
มอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
In case there is any other agendas to be considered in addition to those specified in the above mentioned, the proxy grantor may
specify such agenda on the continued list of proxy form B attached hereto.
1. ผูร้ บั มอบฉันทะ โปรดนําหนังสือฉบับนีมาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย
For a proxy holder, please bring this proxy form to show at the meeting.
2. ผูม้ อบฉันทะ กรุณาแนบสําเนาเอกสารแสดงความเป็ นผูถ้ ือหุน้ มาพร้อมหนังสือมอบฉันทะ
Copy of identity document of proxy grantor is required to attach with proxy form.
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ใบประจํ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
The continued list of proxy form B.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
The proxy on behalf of the shareholder of Mono Technology Public Company Limited
ในการประชุ มสามัญ ผู้ถือหุ้ นประจําปี 2563 ในวันจันทร์ที 10 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ออดิ ทอเรียม ชัน 3 อาคาร
จัสมิน อินเตอร์เนชันแนล เลขที 200 หมู่ 4 ถนนแจ้ งวัฒนะ ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 หรือทีจะพึงเลือนไปใน
วัน เวลา และสถานทีอืนด้ วย
At the 2020 Annual General Meeting of Shareholders held on Monday, August 10, 2020 at 14.00 hrs. at Auditorium,
rd
3 Floor, Jasmine International Tower, No.200 Moo4, Chaengwattana Road, Pakkred Sub-district, Pakkred District, Nonthaburi
11120 or on date at time and place as may be postponed or changed.
วาระที
เรือง
Agenda No.
Subject :
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
(a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects.
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี
(b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows : เห็นด้ วย/Agree
 ไม่เห็นด้ วย/Disagree
 งดออกเสียง/Abstain
วาระที
เรือง
Agenda No.
Subject :
(ก)
ให้
ผ
้
ู
ร
บ
ั
มอบฉั
นทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร

(a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects.
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี
(b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows : เห็นด้ วย/Agree
 ไม่เห็นด้ วย/Disagree
 งดออกเสียง/Abstain
วาระที
เรือง
Agenda No.
Subject :
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
(a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects.
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี
(b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows : เห็นด้ วย/Agree
 ไม่เห็นด้ วย/Disagree
 งดออกเสียง/Abstain
วาระที
Agenda No.

เรือง เลือกตังกรรมการ (ต่อ)
Subject : The election of the directors (continued)
ชือกรรมการ/Name of director
 เห็นด้ วย/Agree
 ไม่เห็นด้ วย/Disagree

 งดออกเสียง/Abstain

ชือกรรมการ/Name of director
 เห็นด้ วย/Agree
 ไม่เห็นด้ วย/Disagree

 งดออกเสียง/Abstain

ชือกรรมการ/Name of director
 เห็นด้ วย/Agree
 ไม่เห็นด้ วย/Disagree

 งดออกเสียง/Abstain

