
 

 

 

 

 

 

 
 

หนังสอืเชิญประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2563 

 

บริษทั โมโน เทคโนโลยี จ ำกดั (มหำชน) 

วันจันทร์ที่ 10 สงิหาคม 2563 เวลา 14.00 นาฬิกา 

 

ลงทะเบยีนตั้งแต่เวลำ 12.00 นำฬิกำ 

ณ ออดิทอเรียม  ช้ัน 3  อาคารจัสมิน อนิเตอร์เนช่ันแนล 

เลขที่ 200 หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ต าบลปากเกรด็ 

  อ าเภอปากเกรด็  จังหวัดนนทบุรี 11120 

 

 

เพือ่ลดความเสีย่งของการแพร่กระจายของเชื้ อไวรัส COVID-19 บริษัทฯ ขอความร่วมมอืมายงัผูถ้อืหุน้ 

ทุกท่านแมไ้ม่ใช่ผูท้ีอ่ยูใ่นกลุ่มเสีย่ง ใหพ้จิารณามอบฉันทะใหก้รรมการอิสระแทนการเขา้ร่วมประชุมดว้ย

ตนเอง  

- บริษทัฯ งดบริการของวา่ง ชา กาแฟ และ งดรบัประทานอาหารในบริเวณสถานทีจ่ดัการประชุม 

- บริษทัฯ งดแจกของช าร่วย เพือ่ลดการสมัผสัและปฏิบติัตามแนวทางของหน่วยงานก ากบัดแูลทีร่ณรงค์ให้   

   งด/เลิกการแจกของช าร่วยในวนัประชุมผูถื้อหุน้ 

- มีทีน่ัง่จ ากดั หากเต็มแลว้ ไม่สามารถเขา้พ้ืนทีก่ารประชมุไดอี้ก 



สารบญั 

 

หนังสอืเชิญประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2563  1 

สงิทสี่งมาด้วย 1  : สาํเนารายงานการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้น ประจาํปี 2562 ซึงประชุมเมอืวันท ี 

23 เมษายน 2562 
 9 

สงิทสี่งมาด้วย 2 : รายงานประจําปี 2562 พร้อมงบการเงินและรายงานผู้ สอบบัญชีประจําปี 

สนิสดุ ณ วันท ี3  ธนัวาคม 2562 ในรปูแบบรหัสควิอาร์ (QR Code) 

 25 

สงิทสี่งมาด้วย 3  : งบการเงิน การวิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่ายจัดการ จากรายงานประจาํปี 

2562 อย่างย่อ 

 26 

สงิทสี่งมาด้วย 4 : ประวัตผิู้สอบบญัช ี  40 

สงิทสี่งมาด้วย 5 : ข้อมูลเบืองต้นและประวัตกิรรมการทคีรบกาํหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชือ

กลับเข้าดาํรงตาํแหน่งใหม่ 
 

41 

สงิทสี่งมาด้วย 6 : ข้อมูลเกยีวกบักรรมการอสิระทเีป็นตวัแทนรับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น  48 

สงิทสี่งมาด้วย 7 : ข้อกาํหนดและข้อบงัคบับริษัทฯ ส่วนทเีกยีวกบัการประชุมผู้ถือหุ้น  49 

สงิทสี่งมาด้วย 8 : ขนัตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2563  54 

สงิทสี่งมาด้วย 9 : แผนทแีสดงสถานทจีัดประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2563  56 

สงิทสี่งมาด้วย 10 : หนังสอืมอบฉันทะ (แบบ ข.)   
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วันท ี9 กรกฎาคม 2563 
 

เรอืง ขอเชิญประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2563 
 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จาํกดั (มหาชน) 
 

สงิทสี่งมาด้วย  1.  สาํเนารายงานการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้น ประจาํปี 2562 ซึงประชุมเมอืวันท ี23 เมษายน 2562 

   2.  รายงานประจาํปี 2562 พร้อมงบการเงินและรายงานผู้สอบบญัชปีระจาํปี 

    สนิสดุ ณ วันท ี31 ธนัวาคม 2562 ในรูปแบบรหัสคิวอาร ์(QR Code) 

  3. งบการเงิน การวิเคราะห์และคาํอธบิายของฝ่ายจัดการ จากรายงานประจาํปี 2562 อย่างย่อ 

  4.  ประวัติผู้สอบบัญชี 

  5. ข้อมูลเบอืงต้นและประวัตกิรรมการทคีรบกาํหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชือกลับเข้าดาํรงตาํแหน่งใหม่ 

  6. ข้อมูลเกยีวกบักรรมการอสิระทเีป็นตวัแทนรับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น 

       7. ข้อกาํหนดและข้อบงัคบับรษิัทฯ ส่วนทเีกยีวกบัการประชุมผู้ถือหุ้น 

       8. ขนัตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2563 

 9. แผนทแีสดงสถานทจีัดประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2563 

  10. หนังสอืมอบฉันทะ (แบบ ข.) 

  

 ตามทบีริษัท โมโน เทคโนโลยี  จาํกดั (มหาชน) (“บริษัท”) ได้แจ้งเลอืนการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นของบริษัทประจาํปี 

2563 ออกไปอย่างไม่มีกาํหนด โดยยกเลิกวันประชุมและระเบยีบวาระ รวมถึงวันกาํหนดรายชือผู้ถือหุ้นทมีีสทิธเิข้าร่วมประชุมสามัญ

ผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 (Record Date) ตามรายละเอียดทีปรากฏในหนังสือถึงกรรมการและผู้ จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่ง       

ประเทศไทย เลขท ีMONO 008/2563 ลงวันท ี30 มีนาคม 2563 นัน  

 

 ด้วยศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) และหน่วยงาน

ราชการทเีกยีวข้องได้มีการประกาศผ่อนปรนมาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทปีระชุมคณะกรรมการบริษัท ครงัท ี

6/2563  เมอืวันท ี22 มิถุนายน 2563 จึงมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้ น ประจาํปี 2563 ในวันจันทร์ที 10 สงิหาคม 2563 

เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ออดิทอเรียม ชัน 3 อาคารจัสมิน อินเตอร์เนชันแนล เลขท ี200 หมู่ท ี4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตาํบลปากเกรด็ 

อาํเภอปากเกรด็  จังหวัดนนทบุรี 11120 โดยมรีะเบยีบวาระการประชุมดงัต่อไปนี      

    

วาระที   พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2562 ซึงประชุมเมอืวันท ี23 เมษายน 2562 

 ขอ้เท็จจริงและเหตุผล  

 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2562 ซึงประชุมเมือวันที 23 เมษายน 2562 ซึงบริษัทฯ ได้จัดทาํรายงานการ

ประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลาทีกฎหมายกาํหนด พร้อมทังได้

เผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ (www.mono.co.th) โดยมสีาํเนารายงานการประชุม ตามสงิทสี่งมาด้วย 1. 
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 ความเห็นคณะกรรมการ 

 เหน็ว่ารายงานการประชุมดงักล่าวได้บันทกึถูกต้องตามความเป็นจริงครบถ้วน จึงเหน็สมควรเสนอต่อทปีระชุมผู้ถือหุ้นเพือ

พิจารณารับรองรายงานการประชุมดงักล่าว 

 การลงมติ     

วาระนต้ีองผ่านมตอินุมตัด้ิวยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถอืหุ้นซงึมาประชุม และออกเสยีงลงคะแนน 

 
วาระที 2 รับทราบรายงานประจาํปีของคณะกรรมการบริษัทเกยีวกบัผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 

 ขอ้เท็จจริงและเหตุผล 

 รายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 ปรากฏอยู่ในรายงานประจาํปี 2562  ตามสงิทสี่งมาด้วย . และ

สงิทสี่งมาด้วย 3.  ทไีด้จัดส่งให้กบัผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสอืเชิญประชุมในครังนี และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว

เหน็ว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงขอนาํเสนอต่อทปีระชุมผู้ถือหุ้นเพือรับทราบ 

 ความเห็นคณะกรรมการ 

 เห็นว่าสมควรทีจะเสนอต่อทีประชุมผู้ถือหุ้ นเพือรับทราบรายงานประจําปีของคณะกรรมการบริษัทเกียวกับผล            

การดาํเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 
 การลงมติ 

 ไม่ต้องลงมต ิเนอืงจากเป็นการรายงานให้ผู้ถอืหุ้นรับทราบ 

 

วาระที  พิจารณาอนุมตังิบการเงินและรายงานผู้สอบบญัชีประจาํปี สนิสดุ ณ วันท ี31 ธนัวาคม 2562 

 ขอ้เท็จจริงและเหตุผล 

 งบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจาํปี สินสุด ณ วันท ี31 ธนัวาคม 2562 ตามทีปรากฏในหมวดงบการเงินของ

รายงานประจาํปี 2562 ตามสิงทีส่งมาด้วย 2. ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ผ่านการพิจารณาสอบทานของ

คณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทแล้ว จึงขอนําเสนอต่อทีประชุมผู้ ถือหุ้นเพือ

พิจารณาอนุมตั ิ

 ความเห็นคณะกรรมการ 

 เห็นว่าสมควรทีจะเสนอต่อทีประชุมผู้ถือหุ้นเพือพิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจําปี สินสุด          

ณ วันท ี31 ธนัวาคม 2562 
 การลงมติ 

 วาระนต้ีองผ่านมตอินุมตัด้ิวยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นซงึมาประชุม และออกเสยีงลงคะแนน 

 

วาระที 4 พิจารณาอนุมตังิดการจัดสรรเงินกาํไรเป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2562 

 ขอ้เท็จจริงและเหตุผล 

 ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 45. ซึงกาํหนดให้ “บริษัทต้องจัดสรรกาํไรสุทธปิระจาํปีส่วนหนึงไว้เป็นทุนสาํรองไม่น้อยกว่า

ร้อยละห้า (5) ของกาํไรสทุธปิระจาํปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสาํรองนจีะมจีาํนวนไม่น้อย

กว่าร้อยละสบิ (10) ของทุนจดทะเบยีน” และบริษัทมีนโยบายทจีะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถอืหุ้นทวัไปในอตัราไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 50 ของกาํไรสทุธหิลังหักภาษีเงินได้ตามงบการเงนิเฉพาะกจิการในแต่ละปี ทงัน ีการจ่ายเงินปันผลในแต่ละคราว

คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคาํนงึถงึผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น การดาํรงเงินไว้เพือ

ลงทุนในอนาคต หรอืเพือจ่ายชาํระคนืเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ 
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ความเห็นคณะกรรมการ 

เห็นว่าสมควรทีจะเสนอให้ทีประชุมผู้ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรเงินกาํไรสุทธิเป็นทุนสาํรองตามกฏหมาย 

เนืองจากปัจจุบันบริษัทฯ ได้จัดสรรเงินกาํไรส่วนหนึงไว้เป็นทุนสาํรองตามกฎหมายครบตามจาํนวนแล้ว เป็นจาํนวน

ทั งสิน  51,970,000.00 บ าท   คิด เป็น ไม่ น้ อยก ว่า ร้อยละ 10 ของทุน จดทะเบี ยนของบริษั ทฯ จําน วน 

486,299,997.50 บาท  และงดการจ่ายเงินปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2562 เนืองจากบริษัทฯ มีผล

การดาํเนินงาน (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) ในปี 2562 ขาดทุนสุทธิจํานวน 113,969,959.77 บาท และเพือ

สาํรองเงินสดสาํหรบัการลงทุนต่อเนอืงตามแผนธรุกจิของบริษัทฯ 

การลงมติ 
วาระนต้ีองผ่านมตอินุมตัด้ิวยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถอืหุ้นซงึมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

 

วาระที 5 พิจารณาอนุมตักิารแต่งตงัผู้สอบบญัชีของบริษัท และกาํหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบญัชีประจาํปี 2563 

 ขอ้เท็จจริงและเหตุผล 

 เพือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึงกาํหนดให้ทปีระชุมสามัญผู้ถือหุ้น

แต่งตังผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี และโดยการเสนอตามความเหน็ของ

คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา

อนุมัติแต่งตังผู้สอบบัญชีจากบริษัทสาํนักงาน อีวาย จาํกดั  ตามรายชือต่อไปนีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจาํปี 

2563 
 

 

 

 

 

 

 

ผู้สอบบัญชีของบริษัท สาํนักงาน อีวาย จํากัด ดังกล่าวข้างต้น  เป็นผู้ทมีีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีบริษัท   

หลายแห่ง  และได้รับการยอมรับจากองคก์รต่างๆ เป็นอย่างด ีรวมทงัมคีวามเป็นอสิระในการปฏบิตังิาน 

  

ทงันี ผู้สอบบัญชีตามรายชือทเีสนอมานันไม่มีความสมัพันธ์หรือส่วนได้เสียกบับริษัท /บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้ น

รายใหญ่  หรือผู้ทีเกียวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด รวมทังผู้สอบบัญชีดังกล่าวยังสังกัดสาํนักงานสอบบัญชี

เดียวกันกบัผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ ยกเว้นบริษัทย่อยในต่างประเทศจะผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบ

บัญชีอนืในแต่ละประเทศ โดยคณะกรรมการจะดูแลให้การจัดทาํงบการเงินเสรจ็ได้ทนัตามกาํหนดระยะเวลา 
 

 พร้อมกันนี คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ทปีระชุมสามัญผู้ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติกาํหนดค่าตอบแทนการ

ตรวจสอบบัญชี ประจาํปี 2563 โดยมรีายละเอยีด ดังนี 

รายละเอียด    ปี 2563 (ปีทีเสนอ) ปี 2562 

. ค่าสอบบญัชี 1,500,000 1,500,000 

2. ค่าบริการอนื - - 

รวมทงัสิน 1,500,000 1,500,000 
   

ทังนี ค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจําปี 2563 มีจาํนวนเท่ากับปี 2562  แม้ปริมาณงานสอบทาน และงาน

ตรวจสอบของบริษัทฯ เพิมขึน สาํหรับค่าบริการอืนๆ ในรอบปีทีผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีการรับบริการอืนจากสาํนัก

ชือผู้สอบบญัชีรับอนุญาต ทะเบยีนเลขท ี
จาํนวนปีทเีป็น

ผู้สอบของบริษัท 

ระยะเวลาทไีด้รับความ

เหน็ชอบจากสาํนักงานกลต. 

.นางสาวกรองแก้ว ลิมป์กติตกุิล 5874 4 ปี 2563-2568 

.นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน  3930 3 ปี 2560-2565 

3.นายณฐัวุฒิ  สนัตเิพช็ร 5730 - ปี 2560-2565 
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งานสอบบัญชีทีผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการทีเกยีวข้องกับผู้สอบบัญชีและสาํนักงานสอบบัญชีทีผู้สอบบัญชี

สงักดั และเพือประโยชน์สาํหรบัผู้ถอืหุ้น บริษัทฯ ได้จัดส่งประวัตโิดยย่อของผู้สอบบญัชีทงั 3 ท่าน มาพร้อมกบัหนังสอื

นัดประชุมน ีตามสงิทสี่งมาด้วย 4.   

ความเห็นคณะกรรมการ 
เหน็ว่าสมควรทจีะเสนอให้ทปีระชุมผู้ถือหุ้นอนุมตัแิต่งตงัผู้สอบบัญชีของบรษิทั และกาํหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบ

บัญชีประจาํปี 2563 
การลงมติ 
วาระนต้ีองผ่านมตอินุมตัด้ิวยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถอืหุ้นซงึมาประชุม และออกเสยีงลงคะแนน 

 
 

วาระที  พิจารณาอนุมตัเิลือกตงักรรมการทอีอกตามวาระ สาํหรับปี 2563   

 ขอ้เท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 17. กาํหนดให้ “ ในการประชุมผู้ถือหุ้ นสามัญประจําปีทุกครัง            

ให้กรรมการออกจากตาํแหน่งจาํนวนหนึงในสาม (1/3) ของจาํนวนกรรมการในขณะนัน ถ้าจาํนวนกรรมการจะแบ่ง

ออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ กใ็ห้ออกโดยจาํนวนใกล้ทสีุดกับส่วนหนึงในสาม (1/3) กรรมการซึงพ้นจากตาํแหน่ง          

อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตาํแหน่งอีกได้ กรรมการทีจะต้องออกจากตาํแหน่งในปีแรกและปีทีสองภายหลัง        

จดทะเบียนบริษัทนัน ให้จับสลากกนั ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนทีอยู่ในตาํแหน่งนานทสีดุนันเป็นผู้ออกจาก

ตาํแหน่ง ”  
 

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการทังหมด 8 ท่าน ดังนัน จึงมีกรรมการ 3 ท่านทีดาํรงตําแหน่งนานทีสุดเป็นผู้ออกจาก

ตาํแหน่ง โดยกรรมการทต้ีองออกจากตาํแหน่งตามวาระในครงัน ี ได้แก่ 

   1. นางพรรณ ีวรวุฒิจงสถิต 

   2. นายศิร ิเหลอืงสวัสด ิ  
   3. นายปฐมพงศ์ สริชัยรัตน ์ 
 

 ความเห็นคณะกรรมการ 
 บุคคลทไีด้รับเสนอชือในครงันีได้ผ่านกระบวนการกลันกรองจากคณะกรรมการบริษัทแล้วรวมถึงการแต่งตงักรรมการ 

เพือดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการอสิระ  คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าเป็นบุคคลทจีะเสนอชือให้เป็นกรรมการ

อสิระจะสามารถให้ความเหน็ได้อย่างเป็นอสิระและเป็นไปตามหลักเกณฑท์เีกยีวข้อง ซึงได้พิจารณาตามความเหน็ของ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ทีประชุมผู้ถือหุ้ นอนุมัติเลือกตงักรรมการที

ออกตามวาระกลับเข้าดาํรงตาํแหน่งต่อไปอีกวาระหนึง เนืองจากกรรมการทงั 3 ท่าน เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม มี

ความรู้  ความสามารถ และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินงานของบริษัทฯ ทังนีไม่มีผู้ถือหุ้ นเสนอชือ

บุคคลเพือเข้ารับการพิจารณาเลือกตังเป็นกรรมการ (ข้อมูลเบืองต้นของกรรมการทคีรบกาํหนดออกตามวาระ และ

ได้รับการเสนอชือกลับเข้าดาํรงตาํแหน่งใหม่ ตามสงิทสี่งมาด้วย 5.) 

หมายเหตุ  

ข้อบังคบัของบริษัทข้อ 16. กาํหนดหลักเกณฑแ์ละวิธกีารออกเสยีงลงคะแนนเพือเลือกตงักรรมการไว้ดงัต่อไปนี 

 (1) ผู้ถอืหุ้นมคีะแนนเสยีงเท่ากบั 1 หุ้น ต่อ 1 เสยีง 

 (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสยีงทมีีอยู่ทงัหมดตาม (1) เลือกตงับุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการ     

กไ็ด้ ในกรณีทเีลือกตงับุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้  

 (3) บุคคลทไีด้รับคะแนนเสยีงสงูสุดตามลําดับลงมาเป็นผู้ ได้รับเลือกตงักรรมการเท่ากบัจาํนวนกรรมการทจีะพึงมี

หรือจะพึงเลือกตังในครงันัน ในกรณีทบุีคคลซึงได้รับเลือกตงัในลาํดับถดัลงมามีคะแนนเสยีงเท่ากนัเกนิจาํนวน

กรรมการทจีะพึงมหีรอืจะพึงเลือกตงัในครงันนั ให้ประธานทปีระชุมเป็นผู้ออกเสยีงชีขาด 
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 การลงมติ 

 วาระนต้ีองผ่านมตอินุมตัด้ิวยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถอืหุ้นซงึมาประชุม และออกเสยีงลงคะแนน 

 

วาระที 7 พิจารณาอนุมตักิาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ สาํหรับปี 2563 
 ขอ้เท็จจริงและเหตุผล 

 ในปี 2562 ทีประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมัติก ําหนดค่าตอบแทนตามตําแหน่งและค่าบําเหน็จของคณะกรรมการและ

คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ประจาํปี 2562  เป็นจาํนวนเงินไม่เกนิ 7 ล้านบาท 

 ความเห็นคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและคณะอนุกรรมการ      

ชุดต่างๆ  ของบริษัทอย่างรอบคอบ โดยเปรยีบเทยีบอ้างองิจากอุตสาหกรรมประเภทเดยีวกนั  รวมถงึพิจารณาจากการ

ขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทฯ รวมทังภาระหน้าทีและความรับผิดชอบแล้ว เห็นสมควรกาํหนดค่าตอบแทนตาม

ตาํแหน่งและค่าบาํเหนจ็ของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ประจาํปี 2563 เป็นจาํนวนเงิน ไม่

เกนิ 7 ล้านบาท ซงึเท่ากบัปี 2562 โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปน ี
 

ตําแหน่ง 
ค่าตอบแทนต่อเดือน(บาท) 

ปี 2563 (ปีทีเสนอ) ปี 2562 
ประธานกรรมการ 70,000 70,000 

ผู้ ช่วยประธานกรรมการ 30,000 30,000 

กรรมการ 20,000 20,000 

กรรมการอสิระ 20,000 20,000 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 20,000 20,000 

กรรมการตรวจสอบ 10,000 10,000 

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 20,000 บาท / ครงัทปีระชุม 20,000 บาท / ครงัทปีระชุม 

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

ค่าบาํเหนจ็ของกรรมการ ไม่เกนิ 2 ล้านบาท ไม่เกนิ 2 ล้านบาท 

สทิธปิระโยชน์อนืๆ ไม่ม ี ไม่ม ี

 

 คณะกรรมการเหน็ควรให้ทปีระชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนตามตาํแหน่งและค่าบาํเหนจ็ของคณะกรรมการ

บริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ตามรายละเอียดข้างต้น สาํหรับขอบเขตหน้าทีของคณะกรรมการบริษัทและ

คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ สามารถดูรายละเอียดได้จากรายงานประจาํปี 2562 หน้าท ี  - 65 หัวข้อโครงสร้างการ

ถือหุ้นและการจัดการ 

 การลงมติ 

 วาระนต้ีองผ่านมตอินุมัติด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจาํนวนเสยีงทงัหมดของผู้ถอืหุ้นซงึมาประชุม 
 
วาระที 8  พิจารณาอนุมตัใิห้ลดทุนจดทะเบยีนของบริษัทฯ จาก 486,299,997.50 บาท เป็น 347,105,403.80 บาท  

 ขอ้เท็จจริงและเหตุผล 

 ทปีระชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มมีตอินุมตัิการลดทุนจดทะเบยีนของบริษัทฯ จาํนวน 139,194,593.70 บาท จาก

ทุนจดทะเบียนเดมิจาํนวน 486,299,997.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน 347,105,403.80 บาท  โดยการ
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ตดัหุ้นสามัญทไีด้สาํรองไว้เพือรองรับการใช้สทิธ ิMONO-W1 จาํนวน 1,391,945,937 หุ้น ซึงมมีูลค่าทตีราไว้หุ้นละ 

0.10 บาท 

 ความเห็นคณะกรรมการ 

 เหน็ว่าสมควรทจีะเสนอให้ทปีระชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 486,299,997.50 บาท เป็น    

ทุนจดทะเบยีนใหม่จาํนวน 347,105,403.80 บาท 

 การลงมติ 

 วาระนีต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสยีงทงัหมดของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุม และ       

มีสทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 

วาระที 9 พิจารณาอนุมตักิารแก้ไขหนังสอืบริคณห์สนธขิองบริษัทฯ ข้อ 4 เพือให้สอดคล้องกบัการลดทุนจดทะเบยีน 

  ขอ้เท็จจริงและเหตุผล 

 ทปีระชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธขิองบริษัทฯ ข้อ  เพือให้สอดคล้องกับ

การลดทุนจดทะเบยีน ดงัน ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 ทังนี มอบอาํนาจให้กรรมการผู้มีอาํนาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลทีกรรมการผู้มีอาํนาจของบริษัทฯ 

มอบหมายเป็นผู้มีอาํนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิทกีรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์        

มีอาํนาจแก้ไขและเพิมเตมิถ้อยคาํ หรือดาํเนินการใดๆ เพือให้เป็นไปตามคาํสงัของนายทะเบยีน 

 ความเห็นคณะกรรมการ 

 เห็นว่าสมควรทจีะเสนอให้ทปีระชุมผู้ถอืหุ้นอนุมัติการแก้ไขหนังสอืบริคณห์สนธขิองบริษัทฯ ข้อ  เพือให้สอดคล้อง

กบัการลดทุนจดทะเบยีน 

 การลงมติ 

 วาระนีต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสยีงทงัหมดของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุม และ    

มีสทิธอิอกเสยีงลงคะแนน  
 
วาระที 10  พิจารณาอนุมตักิารเปลยีนแปลงชือบริษัท 

 ขอ้เท็จจริงและเหตุผล 

 ทปีระชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มมีตอินุมตักิารเปลยีนแปลงชือบริษัท 

 

 

“ข้อ . ทุนจดทะเบยีนจาํนวน 347,105,403.80 บาท (สามร้อยสีสิบเจด็ล้านหนึงแสนห้าพันสีร้อย

สามบาทแปดสบิสตางค)์ 
 แบ่งออกเป็นจาํนวน   3,471,054,038    หุ้น (สามพันสีร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านห้าหมืนสีพัน

สามสบิแปดหุ้น) 

 มูลค่าหุ้นละ                  0.10   บาท (สบิสตางค)์ 

โดยแยกออกเป็น :   

 หุ้นสามญั   3,471,054,038    หุ้น (สามพันสีร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านห้าหมืนสีพัน

สามสบิแปดหุ้น) 

 หุ้นบุริมสทิธ ิ            -       หุ้น ( - )” 
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 ช่ือเดิม เปลีย่นเป็น 

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) บริษัท โมโน เนก็ซ์ จ ากดั (มหาชน) 

Mono Technology Public Company Limited Mono Next Public Company Limited 

 

  ความเห็นคณะกรรมการ 

 เหน็ว่าสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถอืหุ้นอนุมตักิารเปล่ียนแปลงชื่อบริษัทเป็น บริษัท โมโน เนก็ซ์ จ ากดั (มหาชน) 

 การลงมติ 

 วาระนี้ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และ       

มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

วาระท่ี 11  พจิารณาอนุมติัแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษทัฯ ขอ้ 1. เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นช่ือบริษทั 

 ขอ้เท็จจริงและเหตุผล 

 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติแก้ไขหนังสอืบริคณห์สนธขิองบริษัทฯ ข้อ 1. เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเปล่ียน

ชื่อบริษัท 

 ความเห็นคณะกรรมการ 

 เหน็ว่าสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขหนังสอืบริคณห์สนธขิองบริษัทฯ ข้อ 1 เพ่ือให้สอดคล้อง

กบัการเปล่ียนชื่อบริษัท 

การลงมติ 

 วาระนี้ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และ       

มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 

วาระท่ี 12  พจิารณาอนุมติัแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 1. ขอ้ 2. ขอ้ 46. เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการเปลี่ยนช่ือบริษทัและตรา

ของบริษทั 

 ขอ้เท็จจริงและเหตุผล 

 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 1. ขอ้ 2. ขอ้ 46. เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการ

เปลีย่นช่ือบริษทัและตราของบริษทั 

 ความเห็นคณะกรรมการ 

 เหน็ว่าสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถอืหุ้นอนุมตัแิก้ไขข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 1. ข้อ 2. ข้อ 46. เพ่ือให้สอดคล้องกบั

การเปล่ียนชื่อบริษัทและตราของบริษัท 

การลงมติ 

 วาระนี้ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และ       

มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
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วาระที 13 พจิารณาเรืองอืน ๆ (ถา้มี) 
 ขอ้เท็จจริงและเหตุผล 

 ตามมาตรา 105 วรรค 2 ของพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิมเติม พ.ศ. 2544) กาํหนด

ไว้ว่าผู้ถือหุ้นซึงมีหุ้นนับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจาํนวนหุ้นทจีาํหน่ายได้ทงัหมด จะขอให้ทปีระชุมพิจารณา

เรอืงอนืนอกจากทกีาํหนดไว้ในหนังสอืนัดประชุมอกีได้ 
 
 ความเห็นคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษัทเหน็สมควรบรรจุวาระนีเพือเปิดโอกาสให้แก่ผู้ถอืหุ้นทปีระสงค์จะเสนอให้ทปีระชุมพิจารณาเรอืง

อนืๆ นอกเหนือจากทคีณะกรรมการบริษัทกาํหนดไว้ในการประชุมครงัน ี
 

 อนึง บริษัทฯ กาํหนดรายชือผู้ ถือหุ้นทีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้ นประจําปี 2563 (วัน Record Date)           

ในวันองัคารท ี7 กรกฎาคม 2563  
 

 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานทดีงักล่าวโดยพร้อมเพรียงกนั พร้อมแนบ

แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้ นประจาํปี 2563 โดยในกรณีทีท่านผู้ถือหุ้ นเข้าร่วมประชุมด้วย

ตนเอง กรุณาถือบัตรประจาํตัวประชาชนมาแสดง ส่วนผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ทจีะแต่งตงับุคคลอืนมาเข้าร่วมประชุม 

และออกเสยีงแทนในการประชุมครงันี โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชือในหนังสือมอบฉันทะทแีนบมา ตามสงิท ี              

ส่งมาด้วย 10. (ติดอากรแสตมป์ 20 บาท) พร้อมแนบเอกสารหรือหลกัฐาน แสดงความเป็นผู้ถอืหุ้นหรอืผู้แทนของผู้

ถือหุ้นทมีีสทิธเิข้าร่วมประชุม และนาํมามอบให้ทปีระชุมก่อนเรมิการประชุม ในกรณผีู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ

และแต่งตังให้คัสโตเดยีน(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นจะใช้หนังสอืมอบฉันทะได้ทงัแบบ ก. 

หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. แบบหนงึแบบใดกไ็ด้ สาํหรับผู้ถอืหุ้นนอกจากนันจะใช้หนังสอืมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. 

หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึงเท่านัน และเพือความสะดวก บริษัทฯ ขอแนะนาํให้ใช้หนังสอืมอบฉันทะตามแบบ ข. 

ซึงเป็นแบบทกีาํหนดรายการต่างๆ ทจีะมอบฉันทะทีละเอยีดชัดเจน ส่วนผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค ์จะใช้หนังสอืมอบ

ฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ค. ท่านสามารถติดต่อขอรับได้ที ฝ่ายกาํกับดูแลกิจการของบริษัทฯ หรือดาวน์โหลด

แบบฟอร์มจากเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ ได้ท ีwww.mono.co.th หมวดนักลงทุนสมัพันธ ์หมวดย่อยข้อมูลผู้ถอืหุ้น  
 

 ในส่วนของการให้สิทธผิู้ถือหุ้นโดยท่านอาจมอบฉันทะให้บุคคลอนืหรอืกรรมการอสิระของบริษัทฯ ตามรายชือต่อไปนี 

เป็นผู้รับมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม และออกเสยีงลงคะแนนแทนท่านได้ 
 

 1.  นางพรรณ ี วรวุฒิจงสถติ ประธานกรรมการ และกรรมการอสิระ 

   2.  นายปรีชา  ลีละศิธร  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการ

     สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 3.  นายเกรียงศักด ิเธยีรนุกุล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณา

     ค่าตอบแทน 
(โปรดดูรายละเอยีดของผู้รับมอบฉันทะทบีริษัทฯ เสนอตามสงิทสี่งมาด้วย 6.) 
 

 

 ขอแสดงความนับถือ  

 บริษัท โมโน เทคโนโลยี จาํกดั (มหาชน) 

 

 

 

 

(นายปฐมพงศ์  สริชัยรัตน)์  (นายนวมนิทร์ ประสพเนตร) 

กรรมการ  กรรมการ 

 



 

 

บริษทั โมโน เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) 

รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2562 

 

วนั เวลา และสถานที 

  

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

อนิเตอร์เนชันแนล เลขท ี200 หมู่ท ี4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตาํบลปากเกรด็ อาํเภอปากเกรด็ จังหวัดนนทบุร ี11120 

 

กรรมการทีเขา้ร่วมประชุม 

1. นายพิชญ์ โพธารามกิ  ประธานกรรมการ 

2. นายนวมนิทร ์ ประสพเนตร กรรมการ  ผู้ช่วยประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร 

   ประธานกรรมการบริหารความเสยีง และประธานเจ้าหน้าทกีารตลาด 

3. นายซัง โด ล ี  กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าทบีริหาร 

4. นายปฐมพงศ ์ สริชัยรัตน ์ กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสยีง  

และประธานเจ้าหน้าทปีฏบิตักิาร 

5. นายคมศักด ิ วัฒนาศรีโรจน ์ กรรมการ  กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าทกีารเงินและบัญชี 

6. นายศิริ   เหลืองสวัสด ิ กรรมการ 

7. นางพรรณี   วรวุฒิจงสถติ กรรมการอสิระ  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ 

   กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

8. นายปรีชา                   ลีละศิธร กรรมการอสิระ  กรรมการตรวจสอบ และ  

   ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

9. นายเกรยีงศักด ิ เธยีรนุกุล กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และ 

   กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ผูบ้ริหาร 

1. นายจิรประวัต ิ บุณยะเสน ผู้อาํนวยการอาวุโสกลุ่มธรุกจิโมบายอนิเทอร์เนต็ 

2. นางสาวเบญจวรรณ  รักวงษ์ ผู้อาํนวยการอาวุโสฝ่ายบริหารสาํนักงาน และกรรมการบริหาร 

3. นางสาวปิติฤด ี ศิริสมัพันธ ์ ผู้อาํนวยการฝ่ายกาํกบัดูแลกจิการ และเลขานุการบริษัท 

4. นางสาวปวีณา  พูนพัฒนสขุ ผู้อาํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

5. นายธรีศักด ิ ธาราวร ผู้อาํนวยการฝ่ายทรัพายากรบุคคล 

 

ผูเ้ขา้ร่วมประชุม 

1. นางสาวกรองแก้ว  ลิมป์กติตกุิล  ผู้ตรวจสอบบญัชี  บริษัท สาํนักงาน อวีาย จาํกดั 

2. นางนิตยา  เกยีรตเิสรกีุล ทปีรึกษากฎหมาย บริษัท เสร ีมานพ แอนด ์ดอล์ย จาํกดั 
 

 

เริมการประชุม 

นางสาวปิติฤดี ศิริสัมพันธ์ เลขานุการบริษัท กล่าวแนะนาํคณะกรรมการ ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการ ทงัสนิจํานวน 9 

ท่าน โดยเข้าร่วมประชุมในวันนีครบทงั 9 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทังหมด คณะผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบ

บัญชี และทปีรึกษากฎหมาย เข้าร่วมประชุม พร้อมทงัแจ้งวิธกีารประชุมและการออกเสยีงลงคะแนนในการพิจารณาวาระ

การประชุมต่างๆ โดยสรุปให้ทปีระชุมทราบ กล่าวคือ เมอืจะมีการออกเสยีงลงคะแนนในการพิจารณาวาระการประชุม

ต่างๆ ประธานทปีระชุมจะสอบถามทปีระชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เหน็ด้วย หรืองดออกเสยีงในวาระพิจารณานนัหรอืไม่ 
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 ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้ นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นชอบ หรือ เห็นด้วยตามมต ิ       

ทนีาํเสนอ  

 

 ถ้ามีผู้ ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงขอให้ยกมือขึน  จะมีเจ้าหน้าทีของบริษัทฯ ไปรับบัตร

ลงคะแนน ซึงทางบริษัทฯ ได้แจกให้แก่ผู้ถือหุ้นตอนลงทะเบียนแล้ว เพือนาํมาทาํการประมวลผลด้วยการหัก

คะแนนเสยีงทไีม่เหน็ด้วย หรอื งดออกเสยีง ออกจากคะแนนเสยีงทงัหมดของผู้ถือหุ้น ทเีข้าร่วมประชุมและมี

สทิธอิอกเสียงในวาระนันๆ  สาํหรับผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. หรือแบบ ค. ทผีู้ถือหุ้นได้

ระบุความประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนไว้ในหนังสอืมอบฉันทะแล้ว  เจ้าหน้าทบีริษัทฯ ได้นาํคะแนนเสยีง

ทผีู้ถอืหุ้นระบุไว้ในหนงัสอืมอบฉันทะทุกวาระ ไปบนัทกึข้อมูลรอไว้ล่วงหน้าตอนลงทะเบยีนเข้าร่วมประชุมแล้ว  

 

 เมือจบการชีแจงจากกรรมการในแต่ละวาระการประชุม ประธานฯ จะสอบถามผู้ ถือหุ้นและเปิดโอกาสให้

สอบถามข้อมูลใดๆ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมข้ีอสงสยั หรือจะสอบถามข้อมลู สามารถใช้ไมโครโฟนทตีงัอยู่ หรือยก

มือขึน จะมีเจ้าหน้าทบีริษัทฯ นาํไมโครโฟนไปให้ยังทนีัง โดยให้ผู้ถือหุ้นแจ้งชือ-นามสกุล สถานะเป็นผู้ถือหุ้น

หรือผู้รบัมอบฉันทะ และจาํนวนหุ้นทถีือ  

 

และเมือประธานได้แจ้งปิดการรับบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าบัตรลงคะแนน         

ทสี่งหลงัจากนนัเป็นโมฆะ และไม่นาํมานับคะแนนเสยีง   

 

กรณทีจีะมผีลทาํให้การลงคะแนนเสยีงเป็นโมฆะ หรือเรียกว่าบตัรเสยีนนั  มอีกี 4 กรณ ี ดงัน ี

1. กรณบีตัรลงคะแนนมกีารลงคะแนนไม่ตรงตามวาระทมีีการลงคะแนน 

2. กรณผีู้ลงคะแนนไม่ทาํเครอืงหมายใดๆ ในช่องลงคะแนน 

3. กรณีบัตรลงคะแนนทาํเครืองหมายใดๆ ในช่องลงคะแนนมากกว่า 1 ช่อง ยกเว้นกรณีของผู้มอบฉันทะ

เป็นคัสโตเดียนทสีามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระออกเป็นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย  หรืองดออก

เสยีงมากน้อยเพียงใด  ในแต่ละความเหน็กไ็ด้  

4. กรณบีตัรลงคะแนนชาํรุด  จนไม่สามารถวินิจฉัยได้ว่าผู้ลงคะแนนมคีวามประสงคจ์ะลงคะแนนเช่นใด 

 

นอกจากน ี เพือไม่ให้เป็นการเสยีเวลา เมอืประธานแจ้งปิดการรบับัตรลงคะแนนแล้ว ประธานสามารถดาํเนินการประชุม

ในเรืองถัดไปได้ทนัทใีนระหว่างรอการนับคะแนน และเมือนับคะแนนเสรจ็ กจ็ะแจ้งผลการนับคะแนนให้ทปีระชุมทราบ 

โดยนางสาวรุ่งทวิา จารรัุตนาภรณ์ จะเป็นผู้รายงานแจ้งผลสรปุการออกเสยีงลงคะแนนในแต่ละวาระ   

 

การออกเสียงลงคะแนนให้ถือหนึงหุ้ นเป็นหนึงเสียง การออกเสียงเลือกตังกรรมการ ให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการตาม

ข้อบังคบัของบริษัท ข้อ 16 ซึงระบุว่า ให้ทปีระชุมผู้ถือหุ้นเลือกตงักรรมการตามหลักเกณฑแ์ละวิธกีารดังต่อไปน ี 

 

(1) ผู้ถอืหุ้นคนหนงึ มีคะแนนเสยีงเท่ากบั 1 หุ้นต่อ 1 เสยีง 

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงทีมีอยู่ทังหมดตาม ข้อ (1) เลือกตังบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็น

กรรมการก็ได้ ในกรณีทีเลือกตังบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อย

เพียงใดไม่ได้  

(3) บุคคลซงึได้รบัคะแนนเสยีงสงูสดุตามลาํดบัลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตงัเป็นกรรมการเท่าจาํนวนกรรมการทจีะ

พึงมีหรือจะพึงเลือกตังในครังนัน ในกรณีทบุีคคลซึงได้รับเลือกตงัในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากัน

เกนิจาํนวนกรรมการ ทจีะพึงมหีรือจะพึงเลือกตงัในครงันนั ให้ประธานทปีระชุมเป็นผู้ออกเสยีงชีขาด 
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โดยก่อนการประชุมนี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคาํถามล่วงหน้า มายังบริษัทฯ ก่อนวันประชุม ได้ทาง

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

ว่าไม่มีผู้ถือหุ้ นส่งคาํถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ก่อนวันประชุม ซึงเมือวันท ี30 มกราคม 2562 บริษัทฯ ได้แจ้งผลให้

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและผู้ถอืหุ้นรับทราบแล้ว   

 

จากนนันายพิชญ์  โพธารามกิ ประธานกรรมการ ซึงเป็นประธานในทปีระชุม  แถลงว่ามผีู้ถอืหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

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

หุ้นได้ 105,868,000 หุ้น รวมจํานวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมทงัสิน

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

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

และมีสทิธิออกเสียงทังหมดของบริษัทฯ ดังนัน  จาํนวนหุ้นทีเข้าประชุมวันนี  จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของ

บริษัทฯ ข้อ 33 ประธานฯ จึงกล่าวเปิดประชุม จากนัน ประธานฯ ได้ขอให้  ผู้ถอืหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทเีข้าร่วมประชุม

และมีสิทธอิอกเสยีงในการประชุมจาํนวน 2 ท่าน ทาํหน้าทเีป็นพยานในการนับคะแนนในการประชุมครังนี ซึงตัวแทน       

ผู้ถอืหุ้นทอีาสารับหน้าทดีงักล่าวได้แก่ นางสาวพรเพญ็พิสทุธ ์ลีประสมสอง และ นางสาวโสภาวดี ชูม ีผู้รับมอบฉันทะจาก

ผู้ถอืหุ้นรายย่อย  ต่อจากนนัประธานฯ จึงดาํเนินการประชุมตามระเบยีบวาระการประชุมทกีาํหนดไว้ในหนังสอืนัดประชุม

ดงัต่อไปนี 

 

วาระที 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ ประจําปี 2561 ซึงประชุมเมือวนัที 25 เมษายน 

2561 

ประธานฯ แจ้งต่อทปีระชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดส่งสาํเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้ น ประจาํปี 2561  ซึงประชุมเมือ

วันท ี26 เมษายน 2561 ให้กบัผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสอืเชิญประชุมในครงันแีล้ว  

 

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสยัใดๆ ประธานฯ จึงขอให้ทปีระชุมลงมต ิ
 

มติของทีประชุม 

ทีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้ น ประจําปี 2561  ซึงประชุมเมือวันท ี         

25 เมษายน 2561 ด้วยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้น ซึงมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน  มติทปีระชุมเป็น

ดงัน ี

 

มติ 
จํานวนเสียง 

(1 หุน้ = 1 เสียง) 

รอ้ยละของจํานวนหุน้ทงัหมดของผูถ้อืหุน้ 

ทีเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ด้วย 2,484,179,802 100.0000 

2. ไม่เหน็ด้วย                     0     0.0000 

3. งดออกเสยีง                     17,600 - 

4. บัตรเสยี                     0 - 

รวม 131 ราย 2,484,197,402 - 
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วาระที 2 รบัทราบรายงานประจําปีของคณะกรรมการบริษทัเกียวกบัผลการดําเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2561 

ประธานฯ แจ้งว่า รายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 ปรากฎอยู่ในรายงานประจาํปี 2561 ตามสงิที

ส่งมาด้วย 2 และสงิทสี่งมาด้วย 3 ทไีด้จัดส่งให้กบัผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสอืเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว โดยทคีณะกรรมการได้

พิจารณาผลการดาํเนินงานดงักล่าวแล้ว เหน็ว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงขอนาํเสนอต่อทปีระชุมสามญัผู้ถือหุ้นเพือรับทราบ  

 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายซัง โด ลี ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร รายงานถึงนโยบายการกาํกับดูแลกิจการทีดี และ

นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รปัชัน ของบริษัทฯ ปีทผ่ีานมา ดงัน ี

 

บรษิัทฯ และกลุ่มบริษัทโมโน ให้ความสาํคญัอย่างยิง   ในการดาํเนินธรุกจิอย่างมคีุณธรรมและยึดมนัในความรบัผดิชอบต่อ    

ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายมาโดยตลอด  ภายใต้หลักการกาํกับดูแลกิจการทีดี  อันเห็นได้จากผลการประเมินการกาํกับดูแล

กจิการทดีปีระจาํปี 2561 ทจีัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบรษิัทไทย โดยบริษัทฯ อยู่ในระดบั “ดเีลิศ” เป็นปีท ี4  

และนอกจากนัน ในฐานะทบีริษัทฯ ได้รับประกาศนียบัตรรับรองฐานะสมาชิกในโครงการ  “แนวร่วมปฏบิัติของภาคเอกชน

ไทยในการต่อต้านทุจริต”  ตังแต่ปี 2559  ซึงบริษัทฯ ยึดมันนโยบายการดาํเนินงานด้วยความโปร่งใส ต่อต้านการกระทาํ

อันเป็นการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ  ดังปรากฎตามข้อมูลทีได้เปิดเผยในรายงานประจําปี 2561 และเมือวันท ี         

4 มีนาคม 2562 บริษัทฯ ได้ขยายแนวร่วมโครงการแนวร่วมต่อต้านการทุจริตและคอร์รับชันไปยังหุ้นส่วนทางธุรกิจ           

ทปีรึกษาและคู่ค้า  ทีจะไม่มีส่วนเกียวข้องกบัการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ  สนับสนุนให้ดาํเนินนโยบายและแนวปฏิบัติใน

ทศิทางเดียวกนักบับริษัทฯ เรอืงการไม่เรียก  รับ และจ่ายสนิบน  ส่งเสริมการทาํธรุกจิอย่างตรงไป ตรงมา  แข่งขันในธุรกิจ

อย่างเป็นธรรมด้วยความสามารถ  ซงึจะช่วยเพิมความน่าเชือถือและสร้างความมนัใจให้กบันักลงทุนได้ในระยะยาว 

 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายคมศักดิ วัฒนาศรีโรจน์ ประธานเจ้าหน้าทกีารเงินและบัญชี  รายงานฐานะการเงินและ   

ผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 ให้ผู้ถอืหุ้นรับทราบดงัน ี
 

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

สนิทรัพย์ไม่มีตวัตน 3,305 ล้านบาท และสนิทรัพย์ไม่หมุนเวียนอนื 1,720 ล้านบาท ซึงเมือเปรียบเทยีบกบัปี 

2560 สินทรัพย์รวมเพิมขึน 28 ล้านบาท หรือ เพิมขึน 0.5% โดยมีอาคาร ตลอดจนสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

เพิมขนึ 286 ล้านบาท และเงินสด ลูกหนี และเงินลงทุนลดลง 131 ล้านบาท 

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

เมอืเปรียบเทยีบกับปี 2560 หนีสนิรวมเพิมขึน 127 ล้านบาท หรือ เพิมขึน 4% เนืองจากเจ้าหนีการค้า และ

เจ้าหนอีนื เพิมขนึ 105 ล้านบาท และเงินกู้ยืมจากธนาคารทเีพิมขนึ 23 ล้านบาท 

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

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

บาท และมีการจ่ายปันผล 104 ล้านบาท 

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

ให้บริการโทรศัพทเ์คลอืนท ีลดลง 425 ล้านบาท โดยทรีายได้ค่าโฆษณาทวีีเพิมขนึไม่ทนักนั 

5. กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนรายจ่ายทางการเงิน ภาษีเงินได้นิติบุคคล ค่าเสอืมราคา และค่าตัดจาํหน่าย หรือที

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

เนอืงจากในปี 2561 บริษัทมรีายได้ให้บริการโทรศัพทเ์คลอืนท ีลดลง  

เหตุการณ์สาํคัญในปี 2561 สรปุได้ดังนี  

เดอืน เมษายน                                                                                                                                         

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

Awards 2018) หรือรางวัล เณศไอยรา โดยชมรมสมาพันธส์อืสารมวลชนแห่งประเทศไทย 

เดอืน มิถุนายน  

บริษัท โมโน ทราเวล จาํกัดเรมิธรุกจิโฮมชอ็ปปิง โดยร่วมมือกบัสถานีโทรทศัน์ช่อง MONO29 ออกอากาศรายการ 

“29Shopping” โดยมสีนิค้าคุณภาพหลากหลายชนิด เพือให้ธรุกจิคอมเมริซ์เพิมรายได้ให้แก่ธรุกจิกลุ่มบริษัท 

เดอืน สงิหาคม                                                                                                                                                      

รีแบรนดด์งิ Monomax ซึงเป็นธรุกจิภาพยนตอ์อนไลนใ์นกลุ่มโมโน เพือสร้างการจดจาํแบรนด์ได้ง่ายขนึ รวมถึงการ

เพิมคอนเทนต ์ให้มคีวามแขง็แกร่ง หลากหลายมากขนึ และรองรบัความต้องการของลูกค้า ได้ครบถ้วน 

เดอืน กนัยายน 

โมโน กรุ๊ปได้เปิดตัว Application TUTOR ME เป็นบริการเรียนรู้ทางออน์ไลน์ได้ทุกทใีนระดับคุณภาพ ครอบคลุม

ทุกทักษะความรู้  โดยใช้งานได้ทุกอุปกรณ์ เช่น คอมพิวเตอร์ และสมาร์ทโฟน และสามารถรองรับการใช้งานทุก

อุปกรณ ์รวมถงึสมาร์ทดไีวท ์และยังรองรับทงัระบบปฏบิตักิาร iOS และ Android 

 

คุณพัชรินทร์  ชาญเมธา  ผู้ถอืหุ้นรายย่อย สอบถาม ดงัน ี

 ในปีทแีล้วมกีารเพิมทุน 200 ล้านบาท เป็นการเพิมทุนในสว่นไหน และในปีทแีล้วช่วงสองไตรมาสหลงั บริษัทฯ 

ขาดทุนกว่า 200 ล้านบาท เพราะเหตใุด 

 การพัฒนาแอพพลเิคชนัต่าง ๆ รวมทงัการเพิมคอนเทนตจ์ะทาํให้โมโนมีรายได้เพิมขนึอย่างไร 
 

คุณคมศักดิ  วัฒนาศรีโรจน์ ตอบคาํถามว่าการเพิมทุน 200 ล้านบาท เป็นกรณีผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธใิช้สิทธิแปลง

ใบสาํคญัแสดงสทิธเิป็นหุ้นสามญัจาํนวน 80 ล้านหน่วย ซงึไม่ได้เป็นการเพิมทุนใหม่ ส่วนปีทแีล้วขาดทุนเนอืงจากรายได้

จากบริการเสรมิทางโทรศัพทเ์คลอืนทลีดลง 425 ล้านบาท ขณะทรีายได้ของทวีียังทรงตวัและเพิมขนึอย่างต่อเนอืง 

 
 

 

ทังนี ประธานฯ ยังได้มอบหมายให้ คุณนวมินทร์ ประสพเนตร ประธานเจ้าหน้าทีการตลาด ชีแจงต่อทปีระชุมถึงผล

ประกอบการและแนวโน้มของกลุ่มธรุกจิ ดงัน ี
 

ขอชีแจงเหตกุารณ์สาํคญัทเีกดิขนึในปี 2018 ในด้านผลการดาํเนินงานและด้านการเงิน ซึงเป็นข้อมูลเพิมเตมิจากรายงาน

ของคุณคมศักด ิโดยเรมิจากปี 2018 มเีหตุการณ์สาํคัญ ดงัน ี 

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

ทาํให้มีการปรับราคาขึนในช่วงของ prime time โดยปรับขนึร้อยละ 50 อกีประเดน็ทสีาํคัญ คือภาพยนตร์ทเีคยฉายแล้ว

และนาํเอามาฉายซาํ  เรทตงิของหนังทนีาํมาฉายใหม่กไ็ม่ตก แต่กลับเพิมขนึ เช่น Fast and Furious 7 ฉายเมอืปี 2017 

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

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

หมายความว่าภาพยนตร์เหล่านยัีงคงทาํรายได้อยู่และส่งผลให้เรทตงิเพิมขนึ 
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ในส่วนของ MThai ได้รับรางวัล Press Award จากการรายงานเหตุการณ์ถาํหลวง ที MThai เกาะติดสถานการณ์อย่าง

ใกล้ชิดจนได้รับรางวัลจากหน่วยงานราชการและวงการสอืด้วยกนัเอง 

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

เดือน เดือนละ 250 บาท ซึงบริษัทฯ พยายามผลักดันธุรกิจ Monomax ให้เป็นตัวเพิมรายได้อีกช่องทาง ซึงจะทาํให้

รายได้ของกลุ่มเพิมขนึ นอกจากนีบริษัทฯ มีการเพิมคอนเทนต์จาก 1 หมืนชัวโมง เป็น 2 หมนืชัวโมง โดยเพิมซีรีสจ์าก

ฮอลลีวูด ฮ่องกง จีน ไต้หวัน การ์ตูน หนังรางวัล มาอยู่ใน Monomax และอีกปัจจัยทีทําให้ Monomax ประสบ

ความสําเร็จ คือ การทําการตลาด (campaign) ร่วมกับช่อง MONO29 เช่น ภาพยนตร์ซีรีส์ทีออกอากาศทางช่อง 

MONO29 กจ็ะออกอากาศทาง Monomax ด้วย แผนการตลาดนีประสบความสาํเร็จมาก ทาํให้ผู้ชมสามารถเข้าถึงคอน

เทนตไ์ด้ทุกช่องทาง ซงึคงพัฒนาไปได้อย่างต่อเนอืง 

ส่วนเวลาออกอากาศ (airtime) ยังเหลืออยู่ ฝ่ายบริหารเหน็ว่าน่าจะทาํประโยชน์ได้มากขนึ จึงได้เกดิรายการ29Shopping 

เป็นการขายสนิค้าบนช่องทวีี โดยช่วงเวลาทผ่ีานมาอยู่ในขนัตอนของการเรียนรู้  โดย 29Shopping เรมิทาํการตลาดไปเมอื

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

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

ปี 2019 ได้ 23 ล้านบาท เติบโตขนึประมาณร้อยละ 92 ซึงหวังว่า 29Shopping จะเป็นธรุกจิน้องใหม่ทจีะมาเสรมิรายได้

ให้กบักลุ่ม MONO 

ในด้านประเดน็สาํคัญทางการเงิน (financial highlight) รายได้โดยรวมลดลง แต่ลดลงเพียงร้อยละ 3 แต่รายได้โฆษณา

โตขึนตลอดตังแต่ 2015-2018 จากปี 2017-2018 โตขึนร้อยละ 15 แต่น่าเสียดายทีธุรกิจบริการข้อมูลข่าวสารทาง

โทรศัพท์เคลือนที (MVAS) อยู่ในช่วงขาลงซึงเราพยายามประคับประคองมาโดยตลอด ปีทีแล้วรายได้ลดลงมาก

พอสมควร จาก 722 ล้านบาท เหลือ 295 ล้านบาท ส่งผลให้ภาพรวมปีทแีล้วขาดทุน ซึงรายได้รวมลดลงเพียงร้อยละ 

2.6 

ด้านต้นทุน ต้นทุนหลักคือต้นทุนด้านคอนเทนตซึ์งเพิมขนึจากปีทแีล้วร้อยละ 18 เนืองจากต้องลงทุนซอืลิขสทิธซิีรีสแ์ละ

ภาพยนตร์ต่าง ๆ เข้ามาเสรมิใน Monomax แต่โดยรวมแล้วต้นทุนเพิมขนึเลก็น้อยเพียงร้อยละ 3 ซึงทมีบริหารกพ็ยายาม

จัดการต้นทุนอย่างมปีระสทิธภิาพมากทสีดุ  

ด้าน OPEX (Operating Expenditure - ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน) ภาพรวมโตขึนร้อยละ 10 จากการลงทุนด้าน

การตลาดทมีากขนึ เนอืงจากนาํภาพยนตร์มาฉายในโรงภาพยนตร์มากขนึ ซงึส่วนนเีตบิโตตามรายได้  

ค่าใช้จ่ายเงินเดอืนเพิมขึนร้อยละ 8 ซึงเป็นเรอืงปกต ิโดยรวมทงัต้นทุนและค่าใช้จ่ายทางทมีบริหารพยายามจะควบคุมให้

เพิมขนึให้น้อยทสีดุและมปีระสทิธภิาพสงูสดุ 

ภาพรวมของกลุ่มบริษัทโมโน ขาดทุนท ี193 ล้านบาท สบืเนืองจากธรุกิจ MVAS ทลีดลง ซึงเราพยายามเสริมรายได้อนื

เข้ามาทดแทน รายได้อกีส่วนทเีตบิโตขนึคอืการจัดกจิกรรม (events) และการหาผู้สนับสนุน (sponsorships) โดยปีทผ่ีาน

มาบริษัทฯ รุกหนักด้านการจัดอเีวนท์มากขึน ซึงในการจัดกจิกรรม บริษัทฯ จะมีรายได้จากการขายโฆษณาและการขาย 

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

ทุกปี มกีารจัดงาน New Year Countdown ทพัีทยาเมอืต้นปีทผ่ีานมาร่วมกบัเมอืงพัทยา ซงึปีหน้าทางพัทยากอ็ยากให้เรา

ไปจัดอีก คิดว่าคงมีจัดทุกปีหลังจากนี งาน Songkran Festival ล่าสุดทีผ่านมาจัดร่วมกับเมืองขอนแก่น ปิดถนนข้าว

เหนียวทาํคลืนมนุษย์บันทึกลง Guinness Book (Thailand Human Wave)  ซึงเป็นทีสนใจของเมืองขอนแก่นและได้

ผู้ สนับสนุนมากมาย และอีกรายการคือบาสเก็ตบอลที MONO ให้การสนับสนุนมาตังแต่แรก โดยภาพรวมของ 

sponsorship มีการเติบโตขึนทุกปีตังแต่ 2016-2018 ซึงปีทีแล้วได้รายได้จาก sponsorship มากกว่าทุกปี เนืองจาก 

MThai ได้รางวัลสอืออนไลน์ดีเด่น ทาํให้มีคนสนับสนุนกจิกรรมของ MThai มากขึน ในปี 2019 บริษัทฯ ตงัเป้ารายได้

เพิมจาก 81 ล้านบาท เป็น 150 ล้านบาท ซึงในไตรมาส 1 ของปี 2019 อยู่ในเกณฑท์น่ีาจะทาํได้ 

สาํหรับทิศทางของ Monomax ณ ปัจจุบันมองว่าบริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการวิดีโอออนไลน์ (video on demand streaming 

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

มากขึน อินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทในชีวิตมากขึน ทางทีมบริหารได้เตรียมรับมือกับการแตกแขนงทางธุรกิจ 

(disruption) นีแล้วเช่นกนั  บริษัทฯ มึความเข้าใจตลาดทีผู้บริโภคเป็นคนไทยว่าคนไทยต้องการดูอะไร เราทาํ subtitle 

หรือพากย์ไทยในภาพยนตร์และซีรีส์ทุกเรืองทฉีายบน Monamax  ซึงทอีนืไม่มีหรือมีน้อย บริษัทฯ มีสัมพันธภาพทีดี

กบัซัพพลายเออรต่์างประเทศ เนอืงจากช่อง MONO29 ทาํการค้าขายกบัต่างประเทศมาตลอด ดงันันเรืองความสมัพันธ์

การซือหนังหรือซีรีส์ต่าง ๆ ไม่ใช่ปัญหา ซึงถือเป็นจุดทีบริษัทฯ ได้เปรียบคนอืน ๆ ในเรืองการผสมผสาน (leverage) 

ระหว่างช่อง MONO29 กบั Monomax ทมีีการทาํการตลาดร่วมกนั ช่อง MONO29 ฉาย Monomax กฉ็ายด้วย โดยออก

โฆษณาประชาสัมพันธพ์ร้อม ๆ กัน ซึงทาํให้การโฆษณามีประสิทธิภาพมากขึน เราคาดหวังว่าปีนี Monomax จะโตขึน

อย่างมาก เห็นได้จากเดือนกันยายนปี 2018 มีลูกค้า 171 ราย สินไตรมาสที 4 ปี 2018 ฐานลูกค้าทจ่ีายเงินจริงอยู่ท ี

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

และทาํการตลาดมากขนึ ปีนีบริษัทฯคาดหวังว่าตัวเลขนีจะโต 2 เท่าในทุก ๆ ไตรมาส เป้าหมายทบีริษัทฯ คาดการณ์ไว้

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

ราย และไตรมาส  เพิมขนึเป็น 120,000 ราย 

สาํหรับช่อง MONO29 มีเรทติงโตขึนร้อยละ 20 มีการเพิมค่าโฆษณาในช่วง prime time ร้อยละ 50 โดยบริษัทฯ 

พยายามทาํแพ็คเกจ็โฆษณา (package) ให้หลากหลายขึน รวมถึงทาํการตลาดร่วมกับธุรกิจอนื ๆ โดยจะพยายามย่น

ระยะเวลาในการฉายภาพยนตร์และซีรีส์ให้เรว็ขึนหลังจากออกโรงภาพยนตร์ ซึงปัจจุบันอยู่ทปีระมาณ 16-18 เดือน 

นับเป็นจุดแขง็ในการทาํให้เรทติงเพิมขึน ในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ค่าโฆษณาไม่ค่อยขยับขึนเท่าไรเนืองจากยัง

ไม่ได้ใช้ราคาใหม่ ซึงการปรับราคาใหม่เรมิในเดอืนมนีาคมทผ่ีานมานี จะเหน็ได้ว่าตัวเลขค่าโฆษณาเพิมขนึจาก 220 ล้าน

บาท เป็น 235 ล้านบาท โดยการใช้ utilization ของโฆษณาเท่าเดิมแต่ได้รายได้มากขึน เพราะปรับค่าโฆษณามากขึน 

เดือนเมษายนเริมเหน็ความเปลียนแปลงของตัวเลขโฆษณา ซึงยังเป็นการคาดการณ์อยู่ แต่กใ็กล้เคียงตัวเลขจริงท ี  

ล้านบาท โตขึนจากปีทแีล้วท ี168 ล้านบาท ส่วนเดอืนพฤษภาคมคาดว่าจะเพิมขนึเป็น 195 ล้านบาท ซึงค่อนข้างมันใจ

ว่าเป็นไปได้ บริษัทฯมันใจว่าค่าโฆษณาโตจากปีทีแล้วแน่นอน อย่างตําประมาณร้อยละ 20 ในด้านเรทติง บริษัทมี

ภาพยนตร์และซีรีส์ใหม่ ๆ เข้ามาอย่างต่อเนือง โดยบริษัทฯ ได้ฉายวิดีทศัน์ตัวอย่างภาพยนต์และซีรีสใ์หม่ให้ผู้ถือหุ้นชม

ซึงบริษัทฯ เชือว่าภาพยนตร์และซีรีสใ์หม่นจีะช่วยผลักดนัเรทตงิให้ขยับเพิมขนึไปอกี 

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

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

คุณพัชรินทร์  ชาญเมธา  ผู้ถอืหุ้นรายย่อย สอบถาม ดงัน ี

 เหตใุดเดอืนมีนาคมจึงมีอตัราค่าโฆษณาทางทวีีสงูทสีดุ 
 

คุณนวมนิทร ์ประสพเนตร ตอบคาํถามว่าอตัราค่าโฆษณาในตลาดจะสงูทสีดุในเดอืนมนีาคมของทุกปี เป็นแบบนีทุก

ช่อง ซงึอาจเป็นเพราะมกีจิกรรมในช่วง Motor Show ทาํให้ค่ายรถต่าง ๆ ลงโฆษณามากขนึ 

 

คุณวิไลลักษณ ์ ประฏภิาณวัตร  ผู้ถอืหุ้นรายย่อย สอบถาม ดงัน ี

 Monomax จะทาํเหมอืน Netflix ได้หรือไม่ ในเรอืง 1 account ดูได้ 4 เครอืงพร้อมกนั 

 การลดค่าสมัปทานไม่ต้องจ่าย 2 งวดสดุท้ายจะทาํให้บริษัทฯ กลบัมามกีาํไรในปีนีหรือไม่ และน่าจะมกีาํไร

เพิมขนึเท่าไร 

 เสนอแนะให้ศึกษาคอนเทนตข์อง Monomax เทยีบกบั Netflix ในเรอืงจุดเด่นจุดด้อย เพือให้มีจาํนวนสมาชิก

เพิมขนึ 

 ต้องการทราบรายได้และแนวโน้มของธรุกจิ Home Shopping และธรุกจิเพลง  



 

สงิทสี่งมาด้วย 1. 

 

-16- 

 

 

คุณพิชญ์ โพธารามิก ตอบคาํถามดังนี  ธุรกจิ Monomax มีแนวโน้มดีขนึมาก และมีคอนเทนต์หลากหลาย Netflix และ 

Monomax มี original content ทแีตกต่างกนั MONO29 มีคอนเทนต์ทเีราทาํเอง เช่น รสรินล่าแวมไพร์ นเรศวร นางฟ้า

ล่าผ ีและอนื ๆ ซึงเราใช้โปรโมทและได้ผลดี ค่อนข้างเป็น local content ทสีามารถนาํไปขายแถบอาเซียนได้ด้วย ซึงเป็น

ขนัตอนทจีะขยายต่อไป  

 

เราไม่สามารถนาํ Monomax มาเทยีบกบั Netflix ได้ในมุมของการเป็นแบรนด์ระดับโลก แต่ความน่าสนใจของธุรกจินอียู่

ตรงทสีามารถเทยีบได้กบัศูนย์เช่าวิดีโอซึงมีมากในสมัยก่อน แต่ตอนนีไม่มีแล้ว คนเปลียนมาดูทางออนไลน์แทน ตอนนี

คนเริมจ่ายเงิน 250 บาทตามทีเราได้ปรับเพิมขึน เมือช่วงปลายปี ซึงนับว่าถูก และดูได้ 4-5 อุปกรณ์ ล่าสุดเรา

ออกอากาศเรอืงรสรนิล่าแวมไพร์ฉายพร้อมกนักบั Monomax ลูกค้าทอียากดูฟรีกด็ูทช่ีอง MONO29 ส่วนคอซีรีสท์อียาก

ดูตังแต่ต้นจนจบกส็มัครที Monomax ดูได้เลย มีคนสมัครเข้ามาค่อนข้างเยอะ ซึงคิดว่าเป็นกลยุทธ์ทีน่าสนใจ ยอด

ผู้สมัครทคีาดการณ์ไว้ 120,000 ราย ภายในสนิปีน่าจะเป็นไปได้ ซึงถ้าเป็นเช่นนันรายได้จะกลับขนึมาเกอืบ 300 ล้าน

บาทต่อปีจากธุรกจินี ถ้ารวมกับธุรกิจการจัดงานต่าง ๆ ซึงปีนีน่าจะได้ 150-160 ล้านบาท รายได้รวมกจ็ะได้ประมาณ 

400-500 ล้านบาท ซึงจะมาทดแทนรายได้จาก MVAS ทหีายไป  

 

ธุรกิจ SMS ตอนนีเลิกใช้ไปแล้ว เราจึงไม่ได้คาดหวัง และมองหาธุรกิจใหม่มาเสริม ส่วนโฆษณาทางทีวีนันไปได้ดี ซึง     

จริงๆ แล้วมช่ีวงททีาํรายได้มาก 2 ช่วง อกีครงัคือช่วงเดอืนพฤศจิกายน โดยเฉพาะช่วงทมีีงาน Motor Show หรือ Motor 

Expo ค่ายรถจะทุ่มเงินเยอะเพือโฆษณาเพิมยอดขาย จึงเป็นผลพลอยได้ทเีกดิขนึทุกปี (seasonal effect) 

 

สาํหรับเหตุทีราคาหุ้ นตกเป็นเพราะอุตสาหกรรมดิจิตอลทีวีโดยรวม ซึงอยู่ในช่วงขาลง เพราะมีช่องเยอะมาก ทาํให้

โฆษณาถูกแบ่งไปตามช่องต่าง ๆ ช่องอนัดบั 1-2 ทุกช่องมปัีญหาหมด สงิทน่ีาสนใจคอืราคาในช่วง Prime Time ของเรา

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

นีได้แล้ว แต่เป็นซือ 1 แถม 1 ราคาลดลงมาใกล้เคยีงกบัเรา ซึงถอืว่าดเีพราะราคามาอยู่ในจุดทพีอเหมาะแล้ว สงิทดีมีาก

ขนึไปอกีคือการท ีกสทช. ประกาศมาตรการให้คืนช่องได้และช่วยลดภาระด้านค่าใบอนุญาตต่าง ๆ เข้าใจว่าจะมีกาํไร

พิเศษในช่วงไตรมาสท ี2 หรือ 3 เป็นผลดีกบัทางบริษัทฯ แน่นอน ในด้านกระแสเงินสดกไ็ม่ต้องจ่ายอีกเกือบ 1,000 

ล้านบาท ทสีาํคัญเท่าทีทราบน่าจะมี 5 ช่องเป็นอย่างน้อยทีหายไป กจ็ะมีโอกาสขายโฆษณาได้มากขนึ ธุรกจิทีวีโดยรวม

น่าจะดีขึน ไม่ต้องแข่งขันกนัมากเกนิไป ส่วนของเรานันไม่ได้มองแค่ทวีีเพียงอย่างเดียว เราพยายามผลักดัน Monomax 

ด้วย (linear on demand) ดังนันในอนาคตไม่ว่าคนจะดูทีวีเหมือนเดิมหรือดูออนไลน์ เรากม็ีธุรกิจรองรับทังสองด้าน 

รายได้ทจีะเตบิโตในอนาคตจึงเป็นรายได้ทจีะโตอย่างมันคง จะโตมากน้อยกอ็ยากให้ติดตามต่อไปว่า Monomax จะทาํได้

ดแีค่ไหน ถ้าทาํได้ดีมากกอ็าจจะกลายเป็น snowball effect ได้ เพราะถ้าธุรกิจเรมิโตขนึเรือยๆ กจ็ะทาํให้หุ้นของบริษัทฯ 

ดขีนึ ซงึเราคาํนึงถงึเรอืงนี เราได้ทาํอะไรหลายอย่างตงัแต่ช่วงปลายปีทผ่ีานมาและปีนน่ีาจะส่งผลในหลายๆ เรอืง 

 

 

คุณพัชรินทร์  ชาญเมธา  ผู้ถอืหุ้นรายย่อย สอบถาม ดงัน ี
 

 ตงัเป้าการเตบิโตของธรุกจิ event ไว้เท่าไร การแข่งขนัมมีากน้อยแค่ไหน เพราะตอนนเีหน็ใครๆ กท็าํกนั 
 

คุณพิชญ์ โพธารามกิ ตอบคาํถามดังน ีบริษัทฯ ตังเป้าว่าจะโตเกอืบ 100% โดยมีตัวอย่างจากเมือปลายปีทแีล้วบริษัทฯ

จัดงานเคาทด์าวน์ทีเลือกจัดทพัีทยาเพราะเป็นทีทคีนไปเทียวและหาสปอนเซอร์ได้ง่าย ในช่วง 3 วันคนมาร่วมงานเป็น

แสนคน นับว่าประสบผลสาํเรจ็มาก  เรียกว่าเป็นงานเคาท์ดาวน์ทใีหญ่ทสีดุในประเทศ ปีหน้ามี requirement จากพัทยา

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

เขาได้ลงพืนทด้ีวย มีการทาํกจิกรรมร่วมกนั เราจึงคิดว่าคู่แข่งไม่สามารถเข้ามาได้ ปีนีเราทาํได้ดปีีหน้าเขากอ็ยากร่วมงาน

กบัเราต่อ ซึงกค็งเป็นแบบนีต่อไปเรอืย ๆ 
 

ส่วนการจัดงานคอนเสริ์ตทสีตูดิโอกเ็ติบโตอย่างต่อเนือง สปอนเซอร์ทีมี ได้แก่ ธนาคารออมสิน บมจ.ทิพยประกันภัย 

และเรมิมลีกูค้าใหม่ ๆ เข้ามา คอนเสร์ิตทไีม่ใหญ่มาก ขนาด 300-400 ทนีัง กจ็ะจัดเป็นแบบสทิธพิิเศษสาํหรับลูกค้า ซึง

บริษัทฯ สามารถใช้ศิลปินจากต่างค่ายได้ด้วย คาดว่าธรุกจิส่วนนีน่าจะเตบิโต 
 
ไม่มีผู้ถือหุ้นถามข้อสงสัยใดๆ เพิมเติมอีกประธานฯ แจ้งให้ทีประชุมทราบว่า การรายงานผลการดาํเนินงานเป็นการ

รายงานเพือทราบ ไม่มกีารลงมต ิ
 

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

ประธานฯ เสนอให้ทีประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และรายงานผู้สอบบัญชี ประจําปีสินสุด ณ วันท ี       

31 ธนัวาคม 2561 ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว ซึงงบการเงินดังกล่าวได้

ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และอนุมตัโิดยคณะกรรมการบริษัทแล้ว มรีายละเอยีดปรากฎในงบการเงิน 

และรายงานผู้สอบบัญชี ประจาํปีสนิสดุ ณ วันท ี31 ธนัวาคม 2561 ตามสงิทสี่งมาด้วย 2 ของหนังสอืเชิญประชุม 
 

และประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ทปีระชุมได้ซักถามในรายละเอยีดของวาระน ี
 

 

คุณพัชรินทร์  ชาญเมธา  ผู้ถอืหุ้นรายย่อย สอบถาม ดงัน ี

 จากรายงานประจาํปีหน้า  กาํไรจากการปรับเปลยีนเงอืนไขการชาํระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทเีป็นรายได้ 

75 ล้านบาทปี 2561 หมายความว่าอย่างไร 

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

หรือไม่ 

  จากรายงานประจาํปีหน้า 137 อตัราส่วนเงนิสดต่อการทาํกาํไรกว่า 700 ล้านบาท หมายความว่าอย่างไร 
 

คุณคมศักด ิ วัฒนาศรีโรจน์ ตอบคาํถามว่ากาํไรจากการปรับเปลียนเงือนไขการชาํระ 75 ล้านบาท มาจากประกาศการ

เลือนจ่ายชาํระในปี 2561 จึงมีการปรับตัวเลขทางบัญชี ซึงเป็นผลดีกบับริษัท ส่งผลให้มีกาํไรจึงได้แสดงไว้ในส่วนของ

กาํไร 

 

คุณพิชญ์ โพธารามกิ  ตอบคาํถามเสริมว่าเมือบริษัทฯ ประมูลใบอนุญาตมาได้ในราคากว่า 2,200 ล้านบาทแล้ว บริษัทฯ 

ได้นาํมาตัดเป็นค่าใช้จ่าย (amortize) ในทางบัญชีเป็นเวลา 15 ปี พอไม่ต้องจ่ายค่าใบอนุญาตส่วนทเีหลือ จาํนวนเงินที

ต้องตัดจ่าย จึงลดลง และต้องนาํค่าใช้จ่ายใน 5 ปีทีผ่านมา มาปรับปรุงด้วย ปีนีจึงเอาส่วนทีจ่ายเกินมาปรับให้เท่ากัน 

(reconcile) และเกดิเป็นกาํไรพิเศษขนึมา ซงึเป็นข้อเทจ็จริงทน่ีาจะเหมอืนกนัทุกท ีเท่าทผ่ีานมา กสทช. กม็กีารช่วยเหลอื

มาตลอด เมือมีการช่วยแบบหนึงกจ็ะมีการปรับตัวเลขแบบหนึง ดังนันการออกคาํสงัของ คสช. ตาม มาตรา 44 จึงถือ

เป็นผลดีกบับริษัทฯ 
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คุณคมศักด ิ วัฒนาศรีโรจน ์ตอบคาํถามเพิมเตมิว่า 50 ล้านบาทคอืยอดขาดทุน แต่เป็นขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน 

ส่วนอตัราเงนิสดต่อการทาํกาํไรเป็นร้อยละคอื ตวัเงินสดของกจิการ การทาํกาํไรคอืสว่นทขีาดทุน พอคดิออกมาจึงเป็น

ยอดตดิลบ นคีอืของปี 2561 
 

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสยัใดๆ เพิมเตมิอกี ประธานฯ จึงขอเสนอให้ทปีระชุมลงมต ิ
 

มติของทีประชุม 

ทปีระชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วลงมตอินุมตังิบการเงนิและรายงานผู้สอบบญัชีประจาํปี  สนิสดุ ณ วันท ี31 ธนัวาคม 2561 

ด้วยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  มีรายละเอยีดการออกเสยีงลงคะแนน 

มติทปีระชุมเป็นดงัน ี
 

มติ 
จํานวนเสียง 

(1 หุน้ = 1 เสียง) 

รอ้ยละของจํานวนหุน้ทงัหมดของผูถ้อืหุน้ 

ทีเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ด้วย 2,484,783,005 100.0000 

2. ไม่เหน็ด้วย                     0     0.0000 

3. งดออกเสยีง                     0 - 

4. บัตรเสยี                     0 - 

รวม 140 ราย 2,484,783,005 - 

 

วาระที 4 พิจารณาอนุมติังดการจัดสรรเงินกําไรเป็นทุนสํารองตามกฎหมายและงดการจ่ายเงินปันผลประจําปี 

2561 

เลขานุการบริษัทฯ  แจ้งว่าตามข้อบังคับบรษิัทฯ ข้อ 45. ซงึกาํหนดให้ “บริษัทต้องจัดสรรกาํไรสทุธปิระจาํปีส่วนหนึงไว้

เป็นทุนสาํรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกาํไรสุทธิประจําปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่า        

ทุนสาํรองนจีะมีจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสบิ (10) ของทุนจดทะเบยีน” และคณะกรรมการมนีโยบายทจีะเสนอทปีระชุม

ผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นทวัไป ในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกาํไรสทุธหิลังหักภาษีเงินได้ตาม    

งบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละปี ทังนี การจ่ายเงินปันผลในแต่ละคราวคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงิน   

ปันผลโดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้ นเป็นหลัก เช่น การดาํรงเงินไว้เพือลงทุนในอนาคต หรือเพือจ่ายชาํระคืน       

เงินกู้ยืม หรอืเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ 
 

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว  เหน็ว่าสมควรทจีะเสนอให้ทปีระชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตังิดการจัดสรรเงินกาํไรสทุธิ

เป็นทุนสาํรองตามกฏหมาย  เนอืงจากปัจจุบนับริษัทฯ ได้จัดสรรเงินกาํไรสว่นหนึงไว้เป็นทุนสาํรองตามกฎหมายครบตาม

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

10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาํนวน 486,299,997.50 บาท (สร้ีอยแปดสบิหกล้านสองแสนเก้าหมืนเก้าพันเก้า

ร้อยเก้าสบิเจด็บาทห้าสบิสตางค)์  และงดการจ่ายเงินปันผลสาํหรบัผลการดาํเนินงานประจาํปี 2561 เนอืงจากบริษัทฯ มี

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

ล้านห้าหมืนสามพันแปดสบิสองบาทสสีบิหกสตางค์) และเพือสาํรองเงินสดสาํหรับการลงทุนต่อเนืองตามแผนธุรกิจของ

บริษัทฯ 

 

และประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ทปีระชุมได้ซักถามในรายละเอยีดของวาระน ี
 

คุณพัชรินทร์  ชาญเมธา  ผู้ถอืหุ้นรายย่อย สอบถามว่าเหตใุดปีนไีม่ให้เป็นหุ้นปันผล 
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คุณพิชญ์ โพธารามกิ  ตอบคาํถามว่ากรณทีบีริษัทฯ จะจ่ายเงนิปันผลได้ บริษัทฯ จะต้องมกีาํไรก่อน และการจ่ายปันผลได้ 

จะจ่ายให้ในรปูแบบไหนกไ็ด้ ทงัเงนิสดและหุ้น ถ้าบริษัทฯ มีกาํไรเข้ามากจ็ะพิจารณาเรอืงนีแน่นอน 
 

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสยัใดๆ ประธานฯ จึงขอให้ทปีระชุมลงมต ิ
 

มติของทีประชุม 

ทปีระชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงดการจัดสรรเงินกาํไรเป็นทุนสาํรองตามกฎหมายและงดการจ่ายเงินปันผล

ประจาํปี 2561 ตามรายละเอยีดข้างต้นทเีลขานุการบริษัทฯ แจ้งไว้ทุกประการ ด้วยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉันทข์องผู้ถือหุ้น

ซึงมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน มรีายละเอยีดการออกเสยีงลงคะแนน มตทิปีระชุมเป็นดงัน ี
 

มติ 
จํานวนเสียง 

(1 หุน้ = 1 เสียง) 

รอ้ยละของจํานวนหุน้ทงัหมดของผูถ้อืหุน้ 

ทีเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ด้วย 2,484,767,805   100.0000 

2. ไม่เหน็ด้วย                                 0       0.0000 

3. งดออกเสยีง             15,200 - 

4. บัตรเสยี                     0 - 

รวม 140 ราย 2,484,783,005 - 

 
วาระที 5 พจิารณาอนุมติัการแต่งตงัผูส้อบบญัชีของบริษทั  และกําหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบญัชีประจําปี 

2562 

เลขานุการบริษัทฯ  แจ้งว่าเพือให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 120  ซึงกาํหนดว่า 

ให้ทปีระชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี แต่งตงัผู้สอบบญัชี และกาํหนดจาํนวนเงนิค่าสอบบญัชีของบริษัทฯ ทุกปี และโดยการ

เสนอตามความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเหน็สมควรให้ทปีระชุมสามัญ   

ผู้ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติแต่งตังผู้สอบบัญชีจากบริษัท สาํนักงาน อีวาย จํากัด ตามรายชือต่อไปนีเป็นผู้สอบบัญชีของ    

บริษัทฯ ประจาํปี 2562 
 

ชือผู้สอบบญัชีรับอนุญาต ทะเบยีนเลขท ี
จาํนวนปีทเีป็น

ผู้สอบของบริษัท 

ระยะเวลาทไีด้รับความเหน็ชอบ

จากสาํนักงานกลต. 

1.นางสาวกรองแก้ว ลิมป์กติติกุล 5874 3 ปี 2558-2563 

2.นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน  3930 3 ปี 2560-2565 

3.นายณฐัวุฒิ  สนัตเิพช็ร 5730 - ปี 2560-2565 
 

ผู้สอบบัญชีของบริษัท สาํนักงาน อวีาย จาํกัด ดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้ทีมีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีบริษัทหลาย

แห่ง  และได้รับการยอมรับจากองคก์รต่างๆ เป็นอย่างด ีรวมทงัมคีวามเป็นอสิระในการปฏบิตังิาน   
 

ทงันี ผู้สอบบัญชีตามรายชือทเีสนอมานันไม่มีความสมัพันธห์รือส่วนได้เสยีกบับริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นราย

ใหญ่  หรือผู้ทเีกยีวข้องกบับุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด   รวมทงัผู้สอบบญัชีดงักล่าวยังสงักดัสาํนักงานสอบบัญชีเดยีวกนักบั

ผู้สอบบญัชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ  ยกเว้นบริษัทย่อยในต่างประเทศจะผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอนืในแต่ละ

ประเทศ  โดยคณะกรรมการจะดูแลให้การจัดทาํงบการเงินเสรจ็ได้ทนัตามกาํหนดระยะเวลา 
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พร้อมกันนี คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกาํหนดค่าตอบแทนการ

ตรวจสอบบัญชี ประจาํปี 2562 โดยมรีายละเอยีด ดังนี 

 

รายละเอียด    ปี 2562 (ปีทีเสนอ) ปี 2561 

1. ค่าสอบบญัชี 1,500,000 1,500,000 

2. ค่าบริการอนื - - 

รวมทงัสิน 1,500,000 1,500,000 
   

ทงันี ค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจาํปี 2562 ซึงเท่ากบัปี 2561  โดยมีปริมาณงานสอบทาน และงานตรวจสอบ

ของบริษัทฯ เพิมขนึ สาํหรับค่าบริการอนืๆ ในรอบปีทีผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีการรับบริการอืนจากสาํนักงานสอบบัญชีที

ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการทีเกียวข้องกับผู้สอบบัญชีและสาํนักงานสอบบัญชีทีผู้ สอบบัญชีสังกัด และเพือ

ประโยชน์สาํหรับผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จัดส่งประวัติโดยย่อของผู้สอบบัญชีทงั 3 ท่าน มาพร้อมกบัหนังสอืนัดประชุม ตาม

สงิทสี่งมาด้วย 4.   

 

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสยัใดๆ ประธานฯ จึงขอให้ทปีระชุมลงมต ิ

 

มติของทีประชุม 

ทีประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตังผู้สอบบัญชีจากบริษัท สาํนักงาน อีวาย จํากัด ตามรายชือข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีของ

บริษัทฯ ประจําปี 2562 และอนุมัติกาํหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจําปี 2562 เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 

1,500,000 บาท ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นซงึมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน มรีายละเอยีดการออกเสยีง

ลงคะแนน มติทปีระชุมเป็นดงัน ี
 
 

มติ 
จํานวนเสียง 

(1 หุน้ = 1 เสียง) 

รอ้ยละของจํานวนหุน้ทงัหมดของผูถ้อืหุน้ 

ทีเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ด้วย 2,484,782,805                    100.0000 
2. ไม่เหน็ด้วย                    0   0.0000 
3. งดออกเสยีง                 200 - 
4. บัตรเสยี                    0 - 
รวม 140 ราย            2,484,783,005 - 

 

วาระที 6 พจิารณาอนุมติัเลือกตงักรรมการทีออกตามวาระ สําหรบัปี  2562 

ก่อนเริมพิจารณาในวาระประธานฯ ได้เชิญกรรมการทหีมดวาระทัง 3 ท่านออกจากห้องประชุมเลขานุการบริษัทได้แจ้ง

ตามข้อบังคบับริษัท ข้อ  17 กาํหนดให้ “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามญัประจาํปีทุกครงัให้กรรมการออกจากตาํแหน่งหนงึใน

สาม (1/3) ของจาํนวนกรรมการในขณะนัน ถ้าจาํนวนกรรมการจะแบ่งให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ กใ็ห้ออกโดยจาํนวนที

ใกล้ทีสุดกับส่วนหนึงในสาม (1/3) กรรมการซีงพ้นจากตําแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้าดํารงตําแหน่งอีกก็ได้ 

กรรมการทต้ีองออกจากตาํแหน่งในปีแรกและปีทสีองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนัน ให้จับสลากกนั ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป 

ให้กรรมการคนทอียู่ในตาํแหน่งนานทสีดุนันเป็นผู้ออกจากตาํแหน่ง”  
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ปัจจุบันบริษัทฯ มกีรรมการทงัหมด 9 ท่าน ดังนัน จึงมีกรรมการ 3 ท่านทดีาํรงตาํแหน่งนานทสีดุเป็นผู้ออกจากตาํแหน่ง 

โดยกรรมการทต้ีองออกจากตาํแหน่งตามวาระในครงัน ีมีดังนี  

1. นายพิชญ์  โพธารามิก 
2. นายปรีชา ลีละศิธร 

3. นายเกรียงศักด ิ เธยีรนุกุล   
 

บุคคลทไีด้รับเสนอชือในครังนีได้ผ่านกระบวนการกลันกรองจากคณะกรรมการบริษัทแล้วรวมถึงการแต่งตังกรรมการ 

เพือดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการอสิระ  คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าเป็นบุคคลทจีะเสนอชือให้เป็นกรรมการ

อสิระจะสามารถให้ความเหน็ได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑท์เีกยีวข้อง ซึงได้พิจารณาตามความเห็นของ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว เหน็สมควรเสนอให้ทปีระชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเลือกตังกรรมการทอีอก

ตามวาระกลับเข้าดาํรงตาํแหน่งต่อไปอกีวาระหนงึ    

 

เนอืงจากกรรมการทงั 3 ท่าน เป็นผู้มคีุณสมบตัิเหมาะสม มคีวามรู้  ความสามารถ และประสบการณ์อนัเป็นประโยชน์ต่อ

การดาํเนินงานของบริษัทฯ ทงันไีม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชือบุคคลเพือเข้ารับการพิจารณาเลือกตงัเป็นกรรมการ 

 

สาํหรับข้อมูลและประวัติของกรรมการทีครบกาํหนดออกตามวาระ  และได้รับการเสนอชือกลับเข้าดาํรงตาํแหน่งใหม่  

บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว  โดยมีรายละเอยีดตามสงิทสี่งมาด้วย 5. หน้าท ี44 ถึง หน้าท ี47  ของหนังสอื

เชิญประชุม 

 

และ สาํหรับการออกเสยีงลงคะแนนเลือกตังกรรมการแทนกรรมการทต้ีองออกตามวาระ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถออกเสยีง

เลือกตงักรรมการเป็นรายบุคคลได้  โดยใช้หลักเกณฑ ์และวิธกีารตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 16   

 
และประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ทปีระชุมได้ซักถามในรายละเอยีดของวาระน ี

 

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสยัใดๆ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ทปีระชุมลงมติเลือกตงักรรมการเป็นรายบุคคล 
 

มติของทีประชุม 

ทปีระชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ เลือกตังกรรมการตามวาระทงั 3 ท่าน กลับเข้าดาํรงตาํแหน่งตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึง  ด้วย

คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง

กรรมการแต่ละรายโดยมมีติทปีระชุมเป็นดงัน ี
 

1. นายพิชญ์ โพธารามกิ    ตาํแหน่ง ประธานกรรมการ 

       รวม (140 ราย)  จาํนวนเสยีงรวมเท่ากบั 2,484,783,005 เสยีง 
เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 

จาํนวนหุ้น % จาํนวนหุ้น % จาํนวนหุ้น % จาํนวนหุ้น % 

2,484,783,005 100.0000 0 0.0000 0 - 0 - 
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2. นายปรีชา ลีละศิธร ตาํแหน่ง  กรรมการอสิระ 

      รวม (140 ราย)  จาํนวนเสยีงรวมเท่ากบั 2,484,783,005 เสยีง 

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 

จาํนวนหุ้น % จาํนวนหุ้น % จาํนวนหุ้น % จาํนวนหุ้น % 

2,484,783,005 100.0000 0 0.0000 0 - 0 - 

 

3. นายเกรียงศักดิ เธยีรนุกุล  ตาํแหน่ง  กรรมการอสิระ 
      รวม (140 ราย)  จาํนวนเสยีงรวมเท่ากบั 2,484,783,005 เสยีง 

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 

จาํนวนหุ้น % จาํนวนหุ้น % จาํนวนหุ้น % จาํนวนหุ้น % 

2,484,783,005 100.0000 0 0.0000 0 - 0 - 
 

 

วาระที 7 พจิารณาอนุมติักําหนดค่าตอบแทนกรรมการ สําหรบัปี 2562 

เลขานุการบริษัทฯ แจ้งต่อทีประชุมว่า ในปี 2561 ทีประชุมผู้ ถือหุ้ นอนุมัติกาํหนดค่าตอบแทนตามตําแหน่ง และ         

ค่าบาํเหนจ็ของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัทฯ เป็นจาํนวนเงินไม่เกนิ 7,000,000 บาท และ

สาํหรับปี 2562 นี คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและ

คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัทอย่างรอบคอบ โดยเปรียบเทียบอ้างองิจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึง

พิจารณาจากการขยายตัวทางธรุกิจของบริษัทฯ รวมทงัภาระหน้าทแีละความรับผิดชอบ เหน็สมควรกาํหนดค่าตอบแทน

ตามตาํแหน่งและค่าบาํเหนจ็ของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ สาํหรับปี 2562  เป็นจาํนวนเงินไม่เกนิ 

7,000,000 บาท ซงึเท่ากบัปี 2561  และคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอทปีระชุมผู้ถือหุ้น เพือพิจารณาอนุมัติ

กาํหนดค่าตอบแทนและค่าบาํเหนจ็ของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ประจาํปี 2562 เป็นจาํนวนเงินไม่

เกนิ 7,000,000 บาท   โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปน ี

 

ตําแหน่ง 
ค่าตอบแทนต่อเดือน(บาท) 

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

ผู้ ช่วยประธานกรรมการ 30,000 30,000 

กรรมการ 20,000 20,000 

กรรมการอสิระ 20,000 20,000 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 20,000 20,000 

กรรมการตรวจสอบ 10,000 10,000 

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 20,000 บาท / ครงัทปีระชุม 10,000 บาท / ครงัทปีระชุม 

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

ค่าบาํเหนจ็ของกรรมการ ไม่เกนิ 2 ล้านบาท ไม่เกนิ 2 ล้านบาท 

สทิธปิระโยชน์อนืๆ ไม่ม ี ไม่ม ี
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คณะกรรมการเห็นควรให้ทีประชุมผู้ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนตามตาํแหน่งและค่าบาํเหนจ็ของคณะกรรมการ

บริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ตามรายละเอียดข้างต้น สาํหรับขอบเขตหน้าทีของคณะกรรมการบริษัทและ

คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ  สามารถดูรายละเอียดได้จากรายงานประจําปี 2561 หัวข้อโครงสร้างการถือหุ้นและ         

การจัดการ 

สาํหรบัมตทิปีระชุมของวาระอนุมตักิาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ จะต้องผ่านการอนุมตัขิองทปีระชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนน

เสยีงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจาํนวนเสยีงทงัหมดของผู้ถือหุ้นซงึมาประชุม   
 

และประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ทปีระชุมได้ซักถามในรายละเอยีดของวาระน ี
 

คุณพัชรินทร์  ชาญเมธา  ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่าค่าบาํเหนจ็ทไีม่เกนิ 2 ล้านบาทนีคอืต่อคนหรือต่อยอดรวมทงัหมด 
ค่าตอบแทนกรรมการและประธานฯ ทงัปีจ่ายเป็นเงินทงัหมดเท่าไร 
 

คุณพิชญ ์ โพธารามกิ   ตอบคาํถามว่าการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการรวมทงัหมดไม่เกนิ 7 ล้านบาท เป็นการจ่ายให้แก่

กรรมการทุกคณะซึงมรีายละเอยีดอยู่ในรายงานประจาํปี 2561 หน้า 64 
 

คุณคมศักด ิ วัฒนาศรีโรจน ์ กล่าวคาํตอบเสริมดงันี ในการประชุมสามัญประจาํปีทุกปี บริษัทฯ จะขออนุมตัวิงเงิน

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

ในงบการเงนิหน้า 136 รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร  
 

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสยัใดๆ ประธานฯ จึงขอให้ทปีระชุมลงมต ิ
 

มติของทีประชุม 

ทีประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกาํหนดค่าตอบแทนตามตาํแหน่ง และค่าบาํเหน็จของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุด

ต่างๆ สาํหรับปี 2562 เป็นจาํนวนเงินไม่เกนิ 7,000,000 บาท ด้วยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉันทข์องผู้ถือหุ้นซึงมาประชุม 

มีรายละเอยีดการออกเสยีงลงคะแนน มติทปีระชุมเป็นดงัน ี

 

มติ 
จํานวนเสียง 

(1 หุน้ = 1 เสียง) 

รอ้ยละของจํานวนหุน้ทงัหมดของผูถ้อืหุน้ 

ทีเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

. เหน็ด้วย 2,484,782,805                       100.0000 

. ไม่เหน็ด้วย                    0      0.0000 

. งดออกเสยีง                200            0.0000 

. บัตรเสยี                    0      0.0000 

รวม 140 ราย 2,484,783,005  100.0000 

 

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

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

ผู้ถอืหุ้นซึงมหุ้ีนนับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจาํนวนหุ้นทจีาํหน่ายได้ทงัหมด  จะขอให้ทปีระชุมพิจารณาเรอืงอนื

นอกจากทกีาํหนดไว้ในหนังสอืนัดประชุมอีกกไ็ด้ ” ดังนัน ถ้าผู้ถือหุ้ นท่านใดประสงค์จะให้ทปีระชุมพิจารณาเรืองอนืๆ 

นอกเหนือจากทรีะบุไว้ในหนงัสอืเชิญประชุมจะต้องมหุ้ีนนับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 1,157,009,886 หุ้น จากจาํนวนหุ้นที

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

พิจารณา  
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ผู้ถอืหุ้นมข้ีอซักถามในรายละเอยีดของวาระนี 
 

คุณพัชรินทร์  ชาญเมธา  ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามดงัน ี

 MONO-W1 ปีทีแล้วมีผู้ ใช้สิทธิแปลงเป็นหุ้นสามัญ  ล้านหน่วย ยังเหลืออีกกว่า  ล้านหน่วย และ

กรรมการคนอนืยังมีส่วนถืออยู่ เบด็เสรจ็น่าจะกว่า ,  ล้านหน่วย ขอความเหน็ว่า คุณพิชญ์จะทาํอย่างไรกบั 

warrant ทมีีอยู่ จะปล่อยให้เป็น  หรือคดิว่าจะช่วย MONO โดยการใช้สทิธแิปลงเป็นหุ้นสามญั จะได้มเีงินเพิม

ทุนให้แก่ MONO  

 ขอให้อธบิายเกยีวกบัผลการประกอบธรุกจิ MVAS ทลีดลง 
 

 

คุณพิชญ ์ โพธารามกิ   ตอบคาํถามว่าข้อแรก ขอตอบแบบภาพรวมว่า ในช่วง -  เดือนทเีหลือต้องดูว่าราคาหุ้นจะเป็น

อย่างไร ผลประกอบการดีขึนหรือไม่ ถ้า Monomax เติบโตได้เรว็ ราคาหุ้นกอ็าจจะขยับและอาจใช้สิทธไิด้ ซึงกย็ังตอบ

แบบชัดเจนไม่ได้ 
 

เรืองทสีอง ธุรกจิ SMS แทบจะไม่เหลืออยู่แล้วเพราะการใช้อนิเทอร์เนต็ผ่านโทรศัพทม์ือถือได้เข้ามาแทนท ีเป็นวัฏจักร

ของธุรกิจ ดังนันเมือเทคโนโลยีเปลียนเราจึงต้องเปลียนตาม จึงมีรายได้จากธุรกิจอืน ๆ เพิมเติมขึนมาเพือทดแทน

นอกเหนือจากทวีีซึงทาํได้ดใีนตอนนี 

 

คุณพัชรินทร์  ชาญเมธา  ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามเพิมเตมิดงัน ีMONO มีนโยบายทจีะซอืหุ้นคนืเพือจะดงึให้ราคาไม่ลง

ไปตาํกว่านีอกีหรอืไม่ ยกตวัอย่าง JAS  JTS  คุณพิชญ์ กไ็ด้กู้เงินธนาคารมาซอืหุ้น แล้วเหตุใด MONO จึงไม่ทาํ 
 

คุณพิชญ์  โพธารามกิ   ตอบคาํถามว่า ไม่ขอแสดงความเหน็ 

 

คุณเฉลิมชัย จูมดอก ผู้ถือหุ้นรายย่อย กล่าวว่าในช่วง 4-5 ปีทผ่ีานมาธุรกจิทีวีดิจิตอลได้รับผลกระทบอย่างมากทงัจาก

เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต สือออนไลน์ เชือมันว่าคณะผู้บริหารของโมโนน่าจะมีวิสัยทัศน์ทีจะทาํให้ทุกอย่างกลับมาดี

เหมือนเดิม คิดว่าค่าโฆษณาคงได้มากขนึจากช่วงเวลาไพรม์ไทมท์ไีด้กลับมา ขอให้กาํลังใจคณะผู้บริหารให้นาํพาองค์กร

เจริญก้าวหน้าต่อไป เชือมนัว่า MONO เป็นสอืทวีีดจิิตอลทเีป็นมหาชนอย่างแท้จริง สงัเกตได้จากตามสถานทต่ีางๆ เช่น 

ร้านขายอาหาร กจ็ะเหน็เปิดช่อง MONO29 ค่อนข้างเยอะ  
 

ปิดประชุมเวลา 15.45 น. 
 
 

ลงชือ  ประธานทปีระชุม 

 ( นายพิชญ์ โพธารามกิ)  
 

 

 

 

ลงชือ  ผู้จดบนัทกึการประชุม 

  (นางสาวปิติฤดี  ศิริสมัพันธ)์  
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รายงานประจําปี 2562 พรอ้มงบการเงินและรายงานผูส้อบบญัชีประจําปี 

สินสุด ณ วนัที 3  ธนัวาคม 2562 ในรูปแบบรหสัคิวอาร ์(QR Code) 

 

ตามทีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด ในฐานะนายทะเบียน

หลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบเพือให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นและ

รายงานประจาํปีในรูปแบบอเิลก็ทรอนิกสผ่์านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผู้ถือหุ้ นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวก

และรวดเรว็ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code ตามทปีรากฎนี 

 

การใชร้หสัคิวอาร ์( QR Code) สําหรบัดาวนโ์หลดรายงานประจําปี 2562 
 

สําหรบัระบบปฏิบติัการ iOS 

1.  เปิดกล้อง (Camera) ในโทรศัพทเ์คลอืนท ี

. สแกน (หันก้องถ่ายรปูบนโทรศัพทเ์คลอืนทสี่องไป) ท ีQR Code  

3. หน้าจอจะมีข้อความแจ้งเตือน (Notification) ขึนมาด้านบน ให้กดทีข้อความนัน เพือดูข้อมูลเอกสารประกอบการ

ประชุม 

หมายเหต ุ: กรณีไม่มข้ีอความ (Notification) บนโทรศัพทเ์คลอืนท ีผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน 

( Application) อนืๆ เช่น QR CORD READER, Facebook และ Line เป็นต้น 

 

สําหรบัระบบปฏิบติัการ Android 

. เปิดแอปพลเิคชัน QR CODE READER , Facebook  หรือ Line 

    ขนัตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line 

 เข้าไปใน Line แล้วเลือก add friend (เพิมเพือน) 

 เลือก QR Code 

 สแกน QR Code 

2.  สแกน QR Code เพือดูข้อมูลเอกสารประกอบการประชุม 
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งบการเงิน การวิเคราะหแ์ละคําอธิบายของฝ่ายจัดการ จากรายงานประจําปี 2562 อย่างย่อ 

 

รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จาํกดั (มหาชน) 

 

ความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึง

ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการ

เปลยีนแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม สาํหรับปีสนิสดุวันเดยีวกนั และหมายเหตปุระกอบงบการเงิน

รวม รวมถึงหมายเหตสุรุปนโยบายการบัญชีทสีาํคญั และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกจิการของบริษัท โมโน เทคโนโลยี 

จาํกดั (มหาชน) ด้วยเช่นกนั 

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนีแสดงฐานะการเงิน ณ วันท ี31 ธนัวาคม 2562 ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสด 

สาํหรับปีสินสุดวันเดียวกัน ของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท โมโน 

เทคโนโลยี จาํกดั (มหาชน) โดยถูกต้องตามทคีวรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

เกณฑใ์นการแสดงความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความ

รบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามคีวามเป็นอสิระจากกลุ่มบริษัทตาม

ข้อกาํหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทกีาํหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนทเีกยีวข้องกบัการตรวจสอบงบ

การเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกาํหนดด้านจรรยาบรรณอืน ๆ ตามทีระบุในข้อกาํหนดนันด้วย ข้าพเจ้าเชือว่า

หลักฐานการสอบบญัชีทข้ีาพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพือใช้เป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของข้าพเจ้า 
 

เรืองสําคญัในการตรวจสอบ 

เรืองสาํคัญในการตรวจสอบคือเรืองต่าง ๆ ทีมีนัยสาํคัญทีสุดตามดุลยพินิจเยียงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการ

ตรวจสอบงบการเงินสาํหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นําเรืองเหล่านีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงิน

โดยรวมและในการแสดงความเหน็ของข้าพเจ้า ทงัน ีข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเหน็แยกต่างหากสาํหรบัเรอืงเหล่านี 

ข้าพเจ้าได้ปฏบิัตงิานตามความรับผดิชอบทไีด้กล่าวไว้ในวรรคความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

ในรายงานของข้าพเจ้า ซึงได้รวมความรับผิดชอบทีเกยีวกบัเรืองเหล่านีด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการ

ตรวจสอบทอีอกแบบมาเพือตอบสนองต่อการประเมนิความเสยีงจากการแสดงข้อมูลทขีดัต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญ

ในงบการเงิน ผลของวิธกีารตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึงได้รวมวิธกีารตรวจสอบสาํหรับเรอืงเหล่านีด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑใ์นการ

แสดงความเหน็ของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม 

เรอืงสาํคญัในการตรวจสอบ พร้อมวิธกีารตรวจสอบสาํหรับแต่ละเรอืงมดีงัต่อไปนี 
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การรบัรูร้ายได ้

เนืองจากกลุ่มบริษัทดาํเนินธุรกิจหลักทังในธุรกิจสือและให้บริการข้อมูล ทาํให้กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายสินค้าและ

ให้บริการทหีลากหลายและเป็นจาํนวนทีมีนัยสาํคัญ รายได้ของกลุ่มบริษัทมีผลกระทบโดยตรงต่อผลการดาํเนินงานของ

กลุ่มบริษัททผีู้ใช้งบการเงินให้ความสนใจ ข้าพเจ้าจึงให้ความสาํคญัต่อการรบัรู้รายได้ของกลุ่มบริษัท 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้ของกลุ่มบริษัทโดยการ 

• ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัททีเกียวข้องกับวงจรรายได้โดยการสอบถาม

ผู้รับผิดชอบ ทาํความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาทดสอบการปฏบิัติตามการควบคุมทีกลุ่มบริษัทออกแบบไว้ และ

ขยายขอบเขตการทดสอบสาํหรับการควบคมุภายในทเีกยีวข้องกบัการรับรู้รายได้ 

• สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายสนิค้าและบริการทเีกดิขนึในระหว่างปีและช่วงใกล้ 

สนิรอบระยะเวลารายงาน 

• สอบทานใบลดหนทีกีลุ่มบริษัทออกภายหลังวันสนิรอบระยะเวลารายงาน 

• วิ เคราะห์ เปรียบเทียบ ข้อมูลบัญชีรายได้แบบแยกย่อย เพื อตรวจสอบความผิดปกติทีอาจเกิดขึน 

ของรายการขายสนิค้าและบรกิารตลอดรอบระยะเวลารายงาน รวมถงึรายการบัญชีททีาํผ่านใบสาํคญัทวัไป 

•  

การดอ้ยค่าของสินทรพัย ์

ณ วันท ี31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบริษัทมสีนิทรัพย์ไม่มีตัวตนและต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลนืความถจีาํนวนรวม 

2,876 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 63 ของสนิทรัพย์รวมในงบแสดงฐานะการเงินรวม โดยมีรายละเอียดตามทกีล่าวไว้ใน

หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 12 และข้อ 13 และบริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยและเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย

จาํนวนรวม 3,849 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 85 ของสินทรัพย์รวมในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ โดยมี

รายละเอยีดตามทกีล่าวไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 6 และข้อ 9 ซึงฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทพบว่า มข้ีอบ่งชว่ีา 

สนิทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า การพิจารณาการด้อยค่าของสนิทรัพย์ต้องใช้ดุลยพินิจทสีาํคญัของฝ่ายบริหารทเีกยีวข้องกบั

การคาดการณ์ผลการดาํเนินงานและการประเมนิแผนงานในอนาคตในการจัดการสนิทรัพย์ รวมถงึการกาํหนดอตัราคิดลด

และสมมตฐิานทสีาํคญั ซงึมผีลกระทบโดยตรงต่อมูลค่าของค่าเผอืการด้อยค่าของสนิทรัพย์เหล่านนั 

ข้าพเจ้าได้ทาํความเข้าใจและประเมนิข้อสมมตทิใีช้ในการจัดทาํแผนและคาดการณก์ระแสเงนิสดในอนาคตโดยการ 

• ทาํความเข้าใจในกระบวนการททีาํให้ได้มาซงึตวัเลขดงักล่าว 

• เปรียบเทยีบข้อสมมตดิงักล่าวกบัแหล่งข้อมูลภายนอกและภายในของกลุ่มบริษัท 

• เปรียบเทยีบประมาณการกระแสเงินสดในอดีตกับผลการดาํเนินงานทเีกดิขึนจริงเพือประเมินการใช้ดุลยพินิจ

ของฝ่ายบริหารในการประมาณการกระแสเงินสดทคีาดว่าจะได้รับในอนาคตดงักล่าว 

• พิจารณาอตัราคิดลดทฝ่ีายบริหารเลือกใช้โดยการวิเคราะห์ต้นทุนทางการเงินถวัเฉลยีถ่วงนาํหนักของกลุ่มบริษัท

และของอตุสาหกรรม 

• ทดสอบการคาํนวณมูลค่าทคีาดว่าจะได้รับคนืของสนิทรัพย์ตามแบบจาํลองทางการเงิน 

• พิจารณาผลกระทบของการเปลียนแปลงข้อสมมติทีสาํคัญต่อมูลค่าทคีาดว่าจะได้รับคืน โดยเฉพาะอตัราคิดลด

และอตัราการเตบิโตของรายได้ในระยะยาว 

• สอบทานการเปิดเผยข้อมลูทเีกยีวข้องกบัการประเมนิการด้อยค่าของสนิทรัพย ์
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สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรบัผลขาดทนุทางภาษีทียงัไม่ไดใ้ช ้

ณ วันท ี31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบริษัทมสีนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบญัชีสาํหรบัผลขาดทุนทางภาษีทยัีงไม่ได้ใช้จาํนวน 

119 ล้านบาท โดยกลุ่มบริษัทได้เปิดเผยนโยบายการบัญชีและรายละเอียดเกียวกับภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีไว้ในหมาย

เหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 4 และข้อ 25 ตามลาํดบั สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับัญชีจะสามารถรับรู้รายการได้เมอื

มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่า กลุ่มบริษัทจะมีกาํไรทางภาษีเพียงพอทีจะนําสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมาใช้

ประโยชน์ในอนาคตได้ ซึงในการพิจารณาว่ากลุ่มบริษัทจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอทจีะนาํผลขาดทุนทางภาษีมา

ใช้ประโยชน์ได้นันต้องอาศัยดุลยพินิจของฝ่ายบริหารอย่างมากในการจัดทาํแผนธุรกจิและประมาณการกาํไรทางภาษีใน

อนาคตทคีาดว่าจะเกดิขึนตามแผนธุรกจิทไีด้อนุมัติแล้ว ดังนัน จึงมีความเสยีงเกยีวกบัมูลค่าสนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการ

ตดับญัชี 

ข้าพเจ้าได้ประเมินประมาณการกาํไรทางภาษีในอนาคตโดยการตรวจสอบข้อมูลทจีาํเป็นและข้อสมมตทิางด้านเศรษฐกจิที

สาํคัญทใีช้ในการจัดทาํประมาณการดังกล่าว โดยการเปรียบเทียบกบัแหล่งข้อมูลทงัภายนอกและภายในของกลุ่มบริษัท 

โดยข้าพเจ้าได้ให้ความสาํคัญกับข้อมูลและข้อสมมติทีมีผลกระทบกับอัตราการเติบโตของรายได้และอัตรากาํไรขันต้น

โดยตรง นอกจากน ีข้าพเจ้าได้เปรียบเทยีบประมาณการกาํไรทางภาษีในอดีตกบักาํไรทางภาษีทเีกดิขนึจริงเพือประเมนิการ

ใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหารในการประมาณการกาํไรทางภาษีดังกล่าว ตลอดจนทดสอบการคาํนวณประมาณการกาํไรทาง

ภาษีในอนาคตตามข้อมูลและข้อสมมติดังกล่าวข้างต้น และพิจารณาผลกระทบของการเปลียนแปลงข้อสมมติทสีาํคญัต่อ

ประมาณการกาํไรทางภาษีในอนาคต โดยเฉพาะอตัราการเติบโตของรายได้ในระยะยาว นอกจากนี ข้าพเจ้าได้สอบทาน

การเปิดเผยข้อมูลเกยีวกับรายการผลแตกต่างชัวคราวทีใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีทียังไม่ได้ใช้ทีกลุ่มบริษัทไม่ได้

บันทกึสนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 

 

ขอ้มูลอืน 

ผู้บริหารเป็นผู้ รับผิดชอบต่อข้อมูลอืน ซึงรวมถึงข้อมูลทีรวมอยู่ในรายงานประจาํปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบ

การเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีทีแสดงอยู่ในรายงานนัน) ซึงคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันทีใน

รายงานของผู้สอบบญัชีนี 

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอนืและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรปุในลักษณะการให้ความเชือมนัใน

รปูแบบใด ๆ ต่อข้อมูลอนืนนั 

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าทีเกยีวเนืองกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอืนนันมีความ

ขัดแย้งทีมีสาระสาํคัญกบังบการเงินหรือกบัความรู้ทไีด้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอืน

แสดงขดัต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ 

เมือข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจาํปีของกลุ่มบริษัทตามทกีล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลทีขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญ ข้าพเจ้าจะสอืสารเรืองดังกล่าวให้ผู้มีหน้าทีในการกาํกบัดูแลทราบเพือให้มีการดาํเนินการ

แก้ไขทเีหมาะสมต่อไป 
 

ความรบัผิดชอบของผูบ้ริหารและผูม้ีหนา้ทีในการกาํกบัดูแลต่องบการเงิน 

ผู้บริหารมีหน้าทรีับผดิชอบในการจัดทาํและนาํเสนองบการเงินเหล่านีโดยถูกต้องตามทคีวรตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน และรับผิดชอบเกยีวกบัการควบคุมภายในทผีู้บริหารพิจารณาว่าจาํเป็นเพือให้สามารถจัดทาํงบการเงินทปีราศจาก

การแสดงข้อมูลทขีดัต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่ว่าจะเกดิจากการทุจริตหรือข้อผดิพลาด 
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ในการจัดทาํงบการเงิน ผู้ บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดําเนินงานต่อเนือง          

การเปิดเผยเรืองทีเกยีวกับการดาํเนินงานต่อเนืองในกรณีทมีีเรืองดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสาํหรับกิจการที

ดาํเนินงานต่อเนืองเว้นแต่ผู้บริหารมีความตงัใจทจีะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดาํเนินงานหรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเนอืง

อกีต่อไปได้  

ผู้มหีน้าทใีนการกาํกบัดูแลมหีน้าทใีนการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทาํรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท 

 

ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพือให้ได้ความเชือมันอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการ

แสดงข้อมูลทขีดัต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกดิจากการทุจริตหรอืข้อผดิพลาด และเสนอรายงานของ

ผู้สอบบญัชีซงึรวมความเหน็ของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชือมนัอย่างสมเหตุสมผล คอืความเชือมนัในระดับสงูแต่ไม่ได้เป็น

การรบัประกนัว่าการปฏบิตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลทขีดัต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็น

สาระสาํคัญทมีีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลทขีัดต่อข้อเทจ็จริงอาจเกดิจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสาํคัญเมือ

คาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการทขีัดต่อข้อเทจ็จริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตัดสินใจ

ทางเศรษฐกจิของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่าน ี

 

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบญัชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินจิและการสงัเกตและสงสยั 

เยียงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏบิตังิานดงัต่อไปนด้ีวย 

• ระบุและประเมินความเสยีงทอีาจมีการแสดงข้อมูลทีขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะ

เกดิจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏบิัติงานตามวิธกีารตรวจสอบเพือตอบสนองต่อความเสยีง

เหล่านนั และได้หลักฐานการสอบบัญชีทเีพียงพอและเหมาะสมเพือเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของข้าพเจ้า 

ความเสยีงทไีม่พบข้อมูลทขีัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญซึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสงูกว่าความเสยีงที

เกิดจากข้อผิดพลาด เนืองจากการทุจริต อาจเกียวกับการสมรู้ ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน           

การตงัใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลทไีม่ตรงตามข้อเทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ทาํความเข้าใจเกียวกับระบบการควบคุมภายในทเีกียวข้องกับการตรวจสอบ เพือออกแบบวิธีการตรวจสอบให้

เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือวัตถุประสงคใ์นการแสดงความเหน็ต่อความมปีระสทิธผิลของการควบคุม

ภายในของกลุ่มบริษัท 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีทีผู้ บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการ 

ทางบญัชีและการเปิดเผยข้อมูลทเีกยีวข้องทผีู้บริหารจัดทาํ 

• สรปุเกยีวกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑก์ารบัญชีสาํหรับกจิการทดีาํเนินงานต่อเนืองของผู้บริหาร และสรุป

จากหลักฐานการสอบบัญชีทไีด้รับว่ามคีวามไม่แน่นอนทมีีสาระสาํคญัทเีกยีวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ทอีาจ

เป็นเหตุให้เกดิข้อสงสยัอย่างมีนัยสาํคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดาํเนินงานต่อเนืองหรือไม่ หาก

ข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนทมีีสาระสาํคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี

ของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลทีเกียวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ 

ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นทเีปลียนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึนอยู่กบัหลักฐานการสอบบัญชีทไีด้รับจนถึง

วันทใีนรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรกต็าม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตใุห้

กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดาํเนินงานต่อเนอืงได้ 

• ประเมนิการนาํเสนอ โครงสร้างและเนอืหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลทเีกยีวข้อง ตลอดจน

ประเมนิว่างบการเงินแสดงรายการและเหตกุารณท์เีกดิขนึโดยถูกต้องตามทคีวรหรือไม่ 
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• รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีทเีหมาะสมอย่างเพียงพอเกยีวกบัข้อมูลทางการเงินของกจิการหรือของ

กิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกาํหนด

แนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้ เดียวต่อ

ความเหน็ของข้าพเจ้า 

 

ข้าพเจ้าได้สอืสารกบัผู้มีหน้าทใีนการกาํกบัดูแลในเรืองต่าง ๆ ซึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามทไีด้

วางแผนไว้ ประเดน็ทมีีนัยสาํคัญทพีบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องทมีีนัยสาํคัญในระบบการควบคุมภายในหาก

ข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า 

 

ข้าพเจ้าได้ให้คาํรับรองแก่ผู้มีหน้าทใีนการกาํกบัดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏบิัติตามข้อกาํหนดจรรยาบรรณทเีกยีวข้องกบัความ

เป็นอิสระและได้สอืสารกบัผู้มีหน้าทใีนการกาํกบัดูแลเกยีวกับความสมัพันธท์ังหมดตลอดจนเรืองอนืซึงข้าพเจ้าเชือว่ามี

เหตผุลทบุีคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอสิระของข้าพเจ้าและมาตรการทข้ีาพเจ้าใช้เพือป้องกนัไม่ให้

ข้าพเจ้าขาดความเป็นอสิระ 

จากเรืองทังหลายทีสือสารกับผู้ มีหน้าทีในการกาํกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรืองต่าง ๆ ทีมีนัยสาํคัญทีสุดในการ

ตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกาํหนดเป็นเรืองสาํคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรืองเหล่านีไว้ใน

รายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรืองดังกล่าวต่อสาธารณะหรือในสถานการณ์ที

ยากทจีะเกิดขนึ ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสอืสารเรืองดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทาํดังกล่าวสามารถ

คาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ทีผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการ

สอืสารดงักล่าว 

 

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผดิชอบงานสอบบญัชีและการนาํเสนอรายงานฉบับน ี

 

 

กรองแก้ว ลิมป์กติตกุิล 

ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบยีน 5874 

 

บริษัท สาํนักงาน อวีาย จาํกดั 

กรุงเทพฯ: 27 กุมภาพันธ ์2563 
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ตารางสรุปงบการเงิน 

งบแสดงฐานะการเงนิรวมของบรษัิทและบริษัทย่อย ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2560 - 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

ลา้นบาท % ลา้นบาท % ลา้นบาท % 

สินทรพัย ์
  

        

สินทรพัยห์มุนเวียน 
      

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 44.83  0.99   91.23   1.58  129.83 2.26 

เงนิลงทุนชวัคราว - เงนิฝากธนาคาร  0.24   0.01    0.24   -   0.23 0.00 

ลูกหนีการค้าและลูกหนีอนื 330.61   7.28  448.13   7.77  492.66 8.59 

สนิค้าคงเหลือ  16.34   0.36   16.53   0.29  10.50 0.18 

สนิทรัพย์ภาษเีงนิได้ของงวดปัจจุบนั 66.94 1.47 69.31 1.20 72.59 1.26 

ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า 17.51 0.39 38.81 0.67 23.51 0.41 

สนิทรัพย์หมุนเวียนอนื 57.32 1.25 75.56 1.31 96.82 1.70 

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 533.79 11.75 739.81 12.82 826.14 14.40 

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน   
  

    

เงนิฝากธนาคารทตีดิภาระคาํประกนั 39.61 0.87 62.60 1.09 46.06 0.80 

เงนิลงทุนในการร่วมค้า 0.88 0.02 - - 46.83 0.82 

ทดีนิ อาคารและอุปกรณ ์ 712.97 15.69 732.36 12.70 760.55 13.26 

สนิทรัพย์ไม่มีตวัตน 2,282.81 50.25 2,572.81 44.63 2,258.10 39.36 

ต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลนืความถ ี 592.86 13.05 1,328.01 23.04 1,456.79 25.39 

สนิทรัพย์ภาษเีงนิได้รอตัดบญัชี 300.53 6.62 245.45 4.26 258.97 4.51 

สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียนอนื 79.33 1.75 84.04 1.46 83.16 1.46 

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 4,008.99 88.25 5,025.27 87.18 4,910.46 85.60 

รวมสินทรพัย ์ 4,542.78 100.00 5,765.08 100.00 5,736.60 100.00 
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งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

ลา้นบาท % ลา้นบาท % ลา้นบาท % 

หนสีิน 
      

หนสีินหมุนเวียน             

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสนัจากธนาคาร 185.87 4.09 221.86 3.85 120.00 2.09 

เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอนื 358.36 7.89 423.61 7.35 319.04 5.56 

ส่วนของหนีสินระยะยาวทถีึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี   
    

     เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร 300.79 6.62 109.64 1.90 81.89 1.43 

     ต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถีค้างจ่าย - - 6.78 0.12 206.18 3.59 

     หนีสินตามสัญญาเช่าทางการเงิน 21.84 0.48 15.64 0.27 6.60 0.12 

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 0.39 0.01 1.34 0.02 3.40 0.06 

หนีสินหมุนเวียนอนื  110.14 2.43 89.51 1.55 65.29 1.14 

รวมหนสีินหมุนเวียน 977.39 21.52 868.38 15.06 802.40 13.99 

หนสีินไม่หมุนเวียน         
  

หนีสินระยะยาว - สุทธจิากส่วนทถีึงกาํหนดชาํระภายใน

หนึงปี 
        

  

     เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร 1,233.08 27.14 1,333.82 23.14 1,440.84 25.12 

     ต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถีค้างจ่าย 212.18 4.67 844.06 14.64 695.32 12.12 

     หนีสินตามสัญญาเช่าทางการเงิน 16.22 0.36 18.39 0.32 6.03 0.11 

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 86.39 1.90 51.86 0.90 43.79 0.76 

หนีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 5.83 0.13 7.48 0.13 8.99 0.15 

รวมหนสีินไม่หมุนเวียน 1,553.70 34.20 2,255.61 39.13 2,194.97 38.26 

รวมหนสีิน 2,531.09 55.72 3,123.99 54.19 2,997.37 52.25 

ส่วนของผูถ้อืหุน้   
    

ทุนจดทะเบียน 486.30  486.30 
 

519.70 
 

ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแล้ว 347.11 7.64 347.10 6.02 339.07 5.91 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 3,633.01 79.97 3,632.95 63.02 3,440.90 59.98 

กาํไรสะสม   
    

    จัดสรรเพือสาํรองตามกฎหมาย 51.97 1.14 51.97 0.90 51.97 0.91 

    ยังไม่ได้จัดสรร (1,865.88) (41.07) (1,238.98) (21.49) (941.58) (16.41) 

องค์ประกอบอนืของส่วนของผู้ถือหุ้น (154.52) (3.40) (151.95) (2.64) (151.13) (2.63) 

รวมส่วนของผูถ้อืหุน้ 2,011.69 44.28 2,641.09 45.81 2,739.23 47.75 

รวมหนสีินและส่วนของผูถ้อืหุน้ 4,542.78 100.00 5,765.08 100.00 5,736.60 100.00 
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 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมของบริษัทและบริษัทย่อย สาํหรับปีสนิสดุวันท ี31 ธนัวาคม 2560 – 2562 

 

 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

งบการเงินรวม 

สําหรบัปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

ลา้นบาท % ลา้นบาท % ลา้นบาท % 

รายได ้             

รายได้จากการขายและให้บริการ 2,150.39 98.45 2,399.23 95.66 2,528.67 98.17 

กาํไรจากการปรับเปลยีนเงือนไขการชาํระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต

ให้ใช้คลนืความถ ี
- - 75.23 3.00 - - 

รายได้อนื 33.95 1.55 33.66 1.34 47.04 1.83 

รวมรายได ้ 2,184.34 100.00 2,508.12 100.00 2,575.71 100.00  

ค่าใชจ่้าย    
   

  

ต้นทุนขายและให้บริการ 1,963.11 89.87 1,905.89 75.99 1,833.83 71.20 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ 281.76 12.90 171.03 6.82 139.39 5.41 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 493.65 22.60 480.51 19.16 448.34 17.41 

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสนิทรัพย์ไม่มีตัวตน 5.25 0.24 - - 4.94 0.19 

หนสีงสยัจะสญู - - - - 0.50 0.02 

โอนกลับค่าเผอืการด้อยค่าของเงินลงทุนในการร่วมค้า - - (4.03) (0.16) - - 

รวมค่าใชจ่้าย 2,743.77 125.61 2,553.40 101.81 2,427.00 94.23  

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 

ค่าใชจ่้ายทางการเงินและรายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้ (559.43) (25.61) (45.28) (1.81) 148.71 5.77 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า 0.81 0.04 - - - - 

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใชจ่้ายทางการเงินและรายได ้

(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้ (558.62) (25.57) (45.28) (1.81) 148.71 5.77 

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (110.42) (5.06) (128.62) (5.13) (133.40) (5.18) 

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนรายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้ (669.04) (30.63) (173.90) (6.94) 15.31 0.59  

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ 52.85 2.42 (19.37) (0.77) 42.86 1.66 

กาํไร(ขาดทุน)สําหรบัปี (616.19) (28.21) (193.27) (7.71) 58.17 2.26  

ผลต่างจากอตัราแลกเปลยีนจากการแปลงค่างบการเงินทเีป็น 

เงินตราต่างประเทศ (2.57)  (0.82) 

 

(6.70) 

 ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกนัภยั-

สทุธจิากภาษีเงินได้ (10.72)  - 

 

- 

 กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรบัปี (13.29)  (0.82) 
 

(6.70) 
 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรบัปี (629.48)  (194.09) 
 

51.47 
 

การแบ่งปันกาํไร   
    

ส่วนทเีป็นของบรษัิทใหญ่ (616.19)  (193.27) 
 

58.17 
 

การแบ่งปันกาํไรรวมสาํหรบัปี (616.19)  (193.27) 
 

58.17 
 

กาํไรต่อหุน้   
    

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขันพืนฐาน (0.178)  (0.056) 
 

0.017 
 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (0.178)  (0.050) 
 

0.015 
 

จาํนวนหุ้นสามัญถัวเฉลยีถ่วงนาํหนัก (ล้านหุ้น) 3,471.05  3,451.45 

 

3,351.57 
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งบกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อย สาํหรับปีสนิสดุวันท ี31 ธนัวาคม 2560 – 2562 

 

งบกระแสเงินสด 

งบการเงินรวม 

สําหรบัปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท 

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดําเนินงาน 1,032.05 1,188.95 1,185.86 

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (1,010.30) (1,227.00) (1,473.10) 

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงิน (65.58) (2.11) 332.57 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน เพมิขึน (ลดลง) (2.57) 1.56 (2.31) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดสุทธิลดลง (46.40) (38.60) 43.02 

 

ตารางแสดงอตัราส่วนทางการเงินทีสําคญั 

อตัราส่วนทางการเงิน 
งบการเงินรวม 

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

อตัราส่วนสภาพคลอ่ง       

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.55  0.85  1.03 

อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเรว็ (เท่า) 0.36  0.58  0.74 

อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงนิสด (เท่า) 1.12  1.42  1.37 

อตัราส่วนหมุนเวียนลูกหนีการค้า (เท่า) 5.98  5.49  5.76 

ระยะเวลาเกบ็หนเีฉลีย (วัน)  61.02  66.46  63.38 

อตัราส่วนหมุนเวียนสนิค้าคงเหลอื (เท่า) 100.31  116.92  132.34 

ระยะเวลาขายสนิค้าเฉลยี (วัน) 3.64  3.12  2.76 

อตัราส่วนหมุนเวียนเจ้าหน ี(เท่า) 34.75  41.69  43.61 

ระยะเวลาชาํระหนเีฉลยี (วัน) 10.50  8.75  8.37 

วงจรเงนิสด  (วัน) 54.16  60.83  57.77 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร    

อตัรากาํไรขนัต้น (%) 8.71  20.56  27.28 

อตัรากาํไรจากการดาํเนนิงาน (%) (27.59) (6.43) 4.02 

อตัราส่วนกาํไรอนื  (%) 1.55    4.34  1.83 

อตัราส่วนเงนิสดต่อการทาํกาํไร (%) (173.93) (771.21) 1,166.38 

อตัรากาํไรสทุธ ิ(%) (28.21) (7.71) 2.26 

อตัราผลตอบแทนผู้ถอืหุ้น (%) (26.49) (7.18) 2.28 
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อตัราส่วนทางการเงิน 
งบการเงินรวม 

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน  

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย์ (%) (10.84) (0.79) 2.67 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย์ถาวร (%) (71.80) (12.09) 20.01 

อตัราการหมุนของสนิทรัพย ์(เทา่) 0.42  0.44  0.46 

อตัราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงิน    

อตัราส่วนหนีสนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.26  1.18  1.09 

อตัราส่วนความสามารถชาํระดอกเบยี (เท่า) (5.06) (0.35) 1.11 

อตัราส่วนความสามารถชาํระภาระผูกพัน (เท่า) 0.86  0.80  0.70 

อตัราการจ่ายเงนิปันผล1/ (%) -  - 381.66 

 

หมายเหต ุ: 1/คาํนวณจากกาํไรสทุธติามงบการเงินเฉพาะกจิการ 
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การวิเคราะหแ์ละคาํอธิบายของฝ่ายจัดการ 

 

1) การวิเคราะหผ์ลการดําเนินงาน 

รายได ้

รายไดร้วมของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2562 มีจาํนวน 2,184.34 ล้านบาท เมือเทียบกับปี 2561 มีจาํนวน 

2,508.12 ล้านบาท ลดลง 323.78 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 12.91 โดยรายละเอยีดของรายได้รวมเป็นดงัน ี

 

รายได ้

งบการเงินรวม 

2562 2561 
เพมิขึน

(ลดลง) 
% 

รายได้จากการขายและให้บริการ 2,150.39 2,399.23 (248.84) (10.37) 

กาํไรจากการปรับเปลยีนเงอืนไขการชาํระค่าธรรมเนียม

ใบอนุญาตให้ใช้คลนืความถ ี - 75.23 (75.23) 100.00 

รายได้อนื 33.95 33.66 0.29 0.86 

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

 

รายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการของบริษัทและบรษิัทย่อยในปี 2562 มจีาํนวน 2,150.39 ล้านบาท เมอืเทยีบ

กบัปี 2561 มจีาํนวน 2,399.23 ล้านบาท ลดลง 248.84 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 10.37 รายได้จากการขายและบริการ

แยกตามกลุ่มธรุกจิ เป็นดงัน ี

 

กลุ่มธุรกิจ 

งบการเงินรวม 

2562 2561 
เพมิขึน

(ลดลง) 
% 

ธรุกจิสอื 1,919.42 2,193.64 (274.22) (12.50) 

ธรุกจิให้บริการข้อมูลและความบนัเทงิ 230.97 205.59 25.38 12.34 

     รวมทงัสิน 2,150.39 2,399.23 (248.84) (10.37) 

 

รายไดจ้ากกลุ่มธุรกิจสือ ซึงประกอบด้วยธรุกจิให้บริการโฆษณาและธรุกจิสมคัรรับข้อมูลข่าวสารและบันเทงิ ผ่าน 

Multiscreen ของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2562  มีจํานวน 1,919.42 ล้านบาท เมือเทียบกับปี 2561  มีจํานวน 

2,193.64 ล้านบาท ลดลง 274.22 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.50 โดยรายได้ทลีดลงสาเหตุหลักเกดิจาก ช่วงปลายปี 

2562 มีการคืนช่องทวีีจาํนวน 7 ช่อง บริษัทฯ จึงเริมเปิดเจรจาปรับขึนราคาขายโฆษณา เนืองจากราคาขายโฆษณาของ

ช่อง MONO29 ตาํกว่าราคาตลาดค่อนข้างมาก ในขณะทีช่องอนื ๆ ปล่อยโปรโมชันแย่งชิงยอดขายโฆษณาในช่วงเวลา

ดงักล่าว จากทงั 2 ปัจจัย จึงส่งผลกระทบต่อยอดขายโฆษณาของบริษัท ฯ อย่างไรกต็ามการเจรจาเรมิได้ข้อสรุปในช่วงต้น

ปี 2563 ผลการเจรจาเป็นทน่ีาพอใจ โดยค่าเฉลยีราคาขายต่อนาทเีพิมขนึจากปี 2562 ประมาณร้อยละ 30 สาํหรบัรายได้

จากบรกิารบอกรับสมาชิกทลีดลง บริษัท ฯ มีแผนทาํการตลาดร่วมกบัผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายใหญ่ ซงึคาดว่าจะสร้าง

รายได้เพิมให้กบับริการ MonoMax อย่างก้าวกระโดด 
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รายไดจ้ากกลุ่มธุรกิจการใหบ้ริการขอ้มูลและความบนัเทิง ซึงประกอบด้วย ธุรกจิภาพยนตร์ ธุรกิจกฬีา ธุรกิจ

เพลงและธรุกิจอนืๆของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2562  มจีาํนวน 230.97 ล้านบาท  เมอืเทยีบกบัปี 2561  มีจาํนวน 

205.59 ล้านบาท เพิมขนึ 25.38 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 12.34 เนืองจากรายได้จากกลุ่ม Sponsors ทเีข้ามาสนับสนุน

ทงักจิกรรมการจัดแข่งขนักฬีา คอนเสริ์ตของกลุ่มบริษัท และกจิกรรมโปรโมทต่างๆ 

รายไดอื้นของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2562 มีจาํนวน 33.95 ล้านบาท เมอืเทยีบกบัปี 2561 มจีาํนวน 33.66  

ล้านบาท เพิมขนึ 0.29 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 0.86 

 

ตน้ทุน ค่าใชจ่้าย ค่าใชจ่้ายทางการเงิน และภาษีเงินได ้

ต้นทุน ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายทางการเงิน และภาษีเงินได้ของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2562 มีจาํนวน 2,800.53     

ล้านบาท เมอืเทยีบกบัปี 2561 มจีาํนวน 2,701.39 ล้านบาท เพิมขนึ 99.14 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 3.67 

รายการ 

งบการเงินรวม 

ปี 2562 ปี 2561 
เพมิขึน

(ลดลง) 
% 

ต้นทุนจากการขายและให้บริการ  1,963.11   1,905.89   57.22   3.00  

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ 281.76   171.03   110.73  64.74  

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  493.65   480.51   13.14   2.73  

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสนิทรพัย์ไม่มีตัวตน 5.25    -    5.25 100.00 

โอนกลับค่าเผอืการด้อยค่าของเงนิลงทนุในการร่วมค้า - (4.03) 4.03 100.00 

รวมค่าใช้จ่ายในการดาํเนนิงาน 2,743.77 2,553.40 190.37 7.46 

ส่วนแบ่ง(กาํไร)จากเงินลงทุนในการร่วมค้า (0.81) - (0.81) (100.00) 

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 110.42  128.62   (18.20)  (14.15) 

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษเีงนิได้ (52.85)  19.37   (72.22)   (372.84) 

     รวมทงัสิน 2,800.53 2,701.39 99.14 3.67 

 

การเพิมขนึของค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงาน มีค่าตัดจาํหน่ายลิขสทิธเิพิมขนึจากการซือคอนเทนทใ์หม่ๆจากค่าย

หนังต่างประเทศเพือรองรับการออกอากาศในช่อง “MONO29” และในทุกแพลตฟอร์มอย่างต่อเนือง โดยเฉพาะ

แพลตฟอร์มMonomax ทีทางบริษัทได้ปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจเป็นรูปแบบการสมัครบริการแบบบอกรับสมาชิก 

(Subscription) ทีรองรับลูกค้าทังทางเว็บไซด์และแอพพลิเคชัน รวมถึงการทีบริษัทและบริษัทย่อยได้มีการใช้สือ

ประชาสมัพันธ ์ทงัการใช้สอืภายในองคก์รและการออกสอืประชาสมัพันธภ์ายนอกร่วมกบัพาร์ทเนอร์ และสปอนเซอร์มาก

ขนึ 

 

ขาดทุนสทุธ ิ

บริษัทและบริษัทย่อยมขีาดทุนสทุธริวมในปี 2562 จาํนวน 616.19 ล้านบาท เมอืเทยีบกบัปี 2561 มขีาดทุนสทุธิ

จาํนวน 193.27 ล้านบาท ขาดทุนเพิมขึน 422.92 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 218.82  เนืองจากในปี 2562 บริษัทมี

รายได้ค่าโฆษณา และรายได้จากธุรกิจสมัครรับข้อมูลข่าวสารและบันเทิงผ่าน Multiscreen ลดลง เมือเทียบกับปีก่อน 

ตามทกีล่าวมาข้างต้น  
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2) การวิเคราะหฐ์านะการเงิน 

 

สินทรพัย ์

สนิทรัพย์รวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ สนิปี 2562 มีจาํนวน 4,542.78 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 จาํนวน 

1,222.30 ล้านบาท จากการลดลงของสินทรัพย์หมุนเวียน 206.02 ล้านบาทและการลดลงของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  

1,016.28 ล้านบาท  

สนิทรัพย์หมุนเวียนทลีดลงมสีาเหตุหลกัมาจาก 

เงินสดและเงินฝากธนาคาร ลดลง 46.40 ล้านบาท ลูกหนีการค้าและลูกหนีอนืลดลง 117.52 ล้านบาท ซึงเกิด

จากรายได้ทลีดลงเป็นหลัก 

สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียนทลีดลงมสีาเหตุหลกัมาจาก 

ต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถี ลดลง 735.15 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ลดลง 290         

ล้านบาท 

 

หนสิีน 

หนีสินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ สินปี 2562 มีจํานวน 2,531.09 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561           

จาํนวน 592.90 ล้านบาท การลดลงมีสาเหตุหลักมาจากต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถีค้างจ่าย ลดลง 

638.66 ล้านบาท  

 

ส่วนของผูถ้อืหุน้ 

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทและบริษัทย่อย ณ สนิปี 2562 มีจาํนวน 2,011.69 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 จาํนวน 

629.40 ล้านบาท การลดลงมีสาเหตหุลักมาจากบริษัทมผีลขาดทุนสาํหรบัปี 2562 จาํนวน 616.19 ล้านบาท  

 

 โครงสรา้งเงินลงทุน 

ณ วันท ี31 ธนัวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนสีนิรวม จาํนวน 2,531.09 ล้านบาท คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 

55.72 ของสนิทรัพย์รวม  ส่วนของผู้ถือหุ้นจาํนวน 2,011.69 ล้านบาท คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 44.28 ของสนิทรัพย์รวม 

อตัราส่วนหนสีนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ท ี1.26 เท่า เพิมขนึจากปีก่อน 0.08 เท่า 

 

ความสามารถในการทํากําไร 

ณ วันท ี31 ธนัวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีอตัรากาํไรขนัต้นคดิเป็นร้อยละ 8.71 ลดลงจากปี 2561  ร้อย

ละ 11.85 และมีอัตรากาํไรสุทธิติดลบร้อยละ 28.21 ติดลบเพิมขึนจากปี 2561 ร้อยละ 20.50 เนืองจากในปี 2562 

บริษัท และบริษัทย่อยมผีลขาดทุนเพิมขนึ 

 

ความสามารถในการบริหารสินทรพัย ์

สาํหรับปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีอตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ติดลบร้อยละ 10.84 ติดลบเพิมขนึจาก        

ปี 2561 ร้อยละ 10.05 และอัตราการหมุนของสินทรัพย์ในปี 2562 เท่ากับ 0.42 เท่า ลดลงจากปีก่อน 0.02 เท่า 

เนอืงจาก  ในปี 2562 บริษัท และบริษัทย่อยมผีลขาดทุนจากการดาํเนินงาน 
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สภาพคล่องและความเพยีงพอของเงินทุน 

 สาํหรับปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีอตัราส่วนสภาพคล่อง 0.55 เท่า ลดลงจากปีก่อน 0.30 เท่า อัตราส่วน

สภาพคล่องหมุนเรว็อยู่ท ี0.36 เท่า ลดลงจากปีก่อน 0.22 เท่า เนืองจากบริษัทและบริษัทย่อยมสีนิทรัพย์หมุนเวียนลดลง 

ในขณะทมีีหนสีนิหมุนเวียนเพิมขนึ 

 

ทางด้านอตัราส่วนหนีสินต่อทุน สาํหรับปี 2562  อยู่ท ี1.26 เท่า เพิมขึนจากปีก่อน 0.08 เท่า เนืองจากบริษัท

และบริษัทย่อยมหีนีสนิรวมลดลง ในขณะทสี่วนของผู้ถือหุ้นลดลงมากกว่า 

 

ภาระผูกพนัดา้นหนีสิน 

ในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีจํานวนเงินขันตําทีต้องจ่ายในอนาคตทังสินภายใต้สัญญาเช่าดําเนินงาน       

และสญัญาบริการ ดงัน ี

  หน่วย : ล้านบาท 

ระยะเวลาการชําระ จํานวนเงิน 

ภายใน 1 ปี 177 

มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 291 

มากกว่า 5 ปี 194 
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ประวติัผูส้อบบญัชี 

 

ชือ: นางสาวกรองแก้ว ลิมป์กติติกุล  อาย:ุ 47 ปี 
สญัชาติ: ไทย  
ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต เลขทะเบยีนที : 5874 
คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา:  ปริญญาโท สาขาบริหารธรุกจิ มหาวทิยาลัยอชัสมัชัญ 
ประสบการณท์ํางาน: ปฏบิัติงานด้านการสอบบญัชีกบั บริษทั สาํนกังาน อวีาย จาํกดั เป็นเวลามากกว่า  ปี โดยปฏบิัติงาน

ด้านการสอบบัญชีธุรกจิต่าง ๆ เช่น การผลิตและการจัดจาํหน่าย และการบริการ ทงัในและต่างประเทศ และ เป็นผู้สอบบัญชี

รับอนุญาตแห่งประเทศไทย และเป็นผู้สอบบญัชีรับอนุญาตของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

(กลต.) 

จํานวนหุน้ทีถอืหุน้ในบริษทั (%): ไม่ม ี
ประวติัทําผิดกฎหมาย: ไม่ม ี

 

 

ชือ: นายศภุชัย ปัญญาวัฒโน   อาย:ุ 56 ปี 
สญัชาติ: ไทย  
ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต เลขทะเบยีนที : 3930 
คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา:  ปริญญาโท สาขาการจัดการ  
       สถาบนับณัฑติบริหารธรุกจิศศินทร์ จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

ประสบการณทํ์างาน: มีประสบการณ์การทาํงานเป็นผู้สอบบัญชีร่วมกับสํานักงานฯ มาเป็นเวลามากกว่า  ปี โดยเป็น          

ผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่จํานวนมาก ซึงครอบคลุมกจิการหลายประเภททังทีเป็นบริษัทจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกจิต่างประเทศทมีีสาขาอยู่ทวัโลก มคีวามเชียวชาญอย่างยิงในธุรกิจการผลิต ธุรกจิ

อสงัหาริมทรัพย์ ธรุกจิก่อสร้าง ธรุกจิโทรคมนาคมและธรุกจิบนัเทิง 

จํานวนหุน้ทีถอืหุน้ในบริษทั (%): ไม่ม ี

ประวติัทําผิดกฎหมาย: ไม่ม ี

 

ชือ: นายณฐัวุฒ ิสนัติเพช็ร   อาย:ุ 46 ปี 

สญัชาติ: ไทย  
ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต เลขทะเบยีนที : 5730 
คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา:  ปริญญาโท สาขาการบัญชี มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 

ประสบการณทํ์างาน: มีประสบการณ์การทาํงานเป็นผู้สอบบัญชีร่วมกับสาํนักงานฯ มาเป็นเวลามากกว่า 20 ปี ในธุรกิจ 

การผลิต ธุรกิจจัดจําหน่าย ธุรกิจบริการ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจก่อสร้าง โดยมีประสบการณ์ในการควบคุม 

งานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่ รวมถึงบริษัททีมีธุรกิจอยู่ในต่างประเทศ และเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ 

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) 

จํานวนหุน้ทีถอืหุน้ในบริษทั (%): ไม่ม ี

ประวติัทําผิดกฎหมาย: ไม่ม ี
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ขอ้มูลเบืองตน้และประวติักรรมการทีครบกาํหนดออกตามวาระและไดร้บัการเสนอชือกลบัเขา้ดํารงตาํแหน่งใหม ่

 

1. หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหากรรมการบริษทั 

การคัดเลือกผู้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการแทนกรรมการทีออกตามวาระของบริษัทในปี 2563 ได้ผ่านการพิจารณาจาก

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  รวมทังคณะกรรมการบริษัทแล้ว และตามข้อบังคับบริษัท ข้อ . 

กาํหนดให้ “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามญัประจาํปีทุกครัง ให้กรรมการออกจากตาํแหน่งจาํนวนหนึงในสาม ( / ) ของ

จาํนวนกรรมการในขณะนัน ถ้าจาํนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ กใ็ห้ออกโดยจาํนวนใกล้ทสีดุกับ

ส่วนหนึงในสาม ( / ) กรรมการซงึพ้นจากตาํแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารบัตาํแหน่งอกีได้ กรรมการทจีะต้อง

ออกจากตาํแหน่งในปีแรกและปีทสีองภายหลังจดทะเบยีนบริษัทนัน ให้จับสลากกนั ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคน

ทอียู่ในตาํแหน่งนานทสีุดนันเป็นผู้ออกจากตาํแหน่ง” ดังนัน กรรมการทีตอ้งออกตามวาระในปี 2563 ซึงเป็นปีที

แปดหลงัการจดทะเบียนบริษทั จึงพจิารณาใหก้รรมการทีดํารงตําแหน่งนานทีสุดเป็นผูอ้อกจากตําแหน่งตามวาระ  

2. นิยามกรรมการอิสระ 

บริษัทฯ ได้กาํหนดนิยาม “กรรมการอิสระ” ของบริษัทฯ เท่ากับประกาศคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ ท ีทจ. 28/2551 เรอืง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นทอีอกใหม่ ฉบับลงวันท ี15 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2551 (รวมทงัทไีด้มีการแก้ไขเพิมเตมิ) ดงัน ี

  (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึงของจํานวนหุ้ นทีมีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม  ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มอีาํนาจควบคุมของบริษัท ทงัน ีให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ทเีกยีวข้องของกรรมการ

อสิระรายนนั ๆ ด้วย 

  (2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการทมีีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานทปีรึกษาทไีด้เงินเดอืนประจาํ หรือ

ผู้มอีาํนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บรษิัทย่อยลาํดับเดียวกนั ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรอืของผู้มี

อาํนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันทยืีนคาํขออนุญาต

ต่อสาํนักงาน  ทงันี ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีทกีรรมการอสิระเคยเป็นข้าราชการ หรอืทปีรึกษาของส่วน

ราชการซงึเป็นผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มอีาํนาจควบคุมของบริษัท 

  (3) ไม่เป็นบุคคลทมีีความสมัพันธท์างสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมาย ในลักษณะทเีป็น บดิา

มารดา คู่สมรส พีน้อง และบุตร  รวมทงัคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ ผู้มอีาํนาจควบคุม หรือบุคคล

ทจีะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรอืผู้มอีาํนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

  (4) ไม่มีหรอืเคยมคีวามสมัพันธท์างธรุกจิกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ หรือ

ผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะทอีาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอสิระของตน รวมทงัไม่เป็นหรือ

เคยเป็นผู้ถือหุ้นทมีีนัย หรือผู้มีอาํนาจควบคุมของผู้ทมีีความสมัพันธท์างธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท

ร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัท  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า

สองปีก่อนวันทยืีนคาํขออนุญาตต่อสาํนักงาน 

ความสมัพันธท์างธุรกจิดังกล่าว รวมถึงการทาํรายการทางการค้าทกีระทาํเป็นปกติเพือประกอบกจิการ การเช่าหรือให้

เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเกียวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ

หรือให้กู้ยืม คาํประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนีสิน รวมถึงพฤติการณ์อืนทาํนองเดียวกัน ซึงเป็นผลให้

บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนีทีต้องชาํระต่ออกีฝ่ายหนึง ตังแต่ร้อยละสามของสนิทรัพย์ทีมีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือ

ตงัแต่ยีสบิล้านบาทขนึไป แล้วแต่จาํนวนใดจะตาํกว่า ทังนี การคาํนวณภาระหนีดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธกีารคาํนวณ

มูลค่าของรายการทเีกยีวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑใ์นการทาํรายการทเีกยีวโยง
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กัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนีทีเกิดขึนในระหว่างหนึงปีก่อนวันทีมี

ความสมัพันธท์างธรุกจิกบับุคคลเดยีวกนั 

  (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ         

ผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นทีมีนัย ผู้มีอาํนาจควบคุม หรือหุ้ นส่วนของสาํนักงานสอบบัญชี ซึงมี

ผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัทสงักดัอยู่ 

เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันทยืีนคาํขออนุญาตต่อสาํนักงาน 

  (6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึงรวมถึงการให้บริการเป็นทีปรึกษากฎหมายหรือ         

ทปีรึกษาทางการเงิน ซึงได้รบัค่าบริการเกนิกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถอืหุ้น

รายใหญ่ หรือผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นทมีีนัย ผู้มีอาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ ให้บริการ

ทางวิชาชีพนันด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันทียืนคาํขออนุญาตต่อ

สาํนักงาน 

  (7) ไม่เป็นกรรมการทีได้รับการแต่งตังขึนเพือเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ      

ผู้ถอืหุ้นซงึเป็นผู้ทเีกยีวข้องกบัผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

  (8) ไม่ประกอบกจิการทมีีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันทมีีนัยกบักจิการของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

หรือไม่เป็นหุ้ นส่วนทมีีนัยในห้างหุ้ นส่วน หรือเป็นกรรมการทีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีปรึกษาทีรับ

เงินเดอืนประจาํ หรือถอืหุ้นเกนิร้อยละหนงึของจาํนวนหุ้นทมีีสทิธอิอกเสยีงทงัหมดของบริษัทอนื ซงึประกอบกจิการทมีี

สภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขันทมีีนัยกบักจิการของบริษัทหรอืบริษัทย่อย  

  (9) ไม่มีลกัษณะอนืใดททีาํให้ไม่สามารถให้ความเหน็อย่างเป็นอสิระเกยีวกบัการดาํเนินงานของบริษัท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



สงิทสี่งมาด้วย 5. 
 

-43- 
 

3.ประวติักรรมการทีครบกาํหนดออกตามวาระ และไดร้บัเสนอชือกลบัเขา้ดํารงตาํแหน่งใหม ่

 
1)   นางพรรณี วรวุฒิจงสถติ 
ประเภทกรรมการทจีะเสนอแต่งตงั :   ประธานกรรมการ และกรรมการอสิระ  

อายุ    :   68 ปี 
การศึกษา   :   บญัชีมหาบณัฑติ (บช.ม.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
        ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ทะบียนเลขท ี2960  

    ประเทศไทย 

 วุฒิบตัรผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตสากล (CIA)  

 สมาคมผู้ตรวจสอบภายในสหรัฐอเมริกา 

 วุฒิบตัรผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาต (CPIA,QIA)  

 สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 

 กรรมการอาชีพ (Chartered Directors)  

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 ประกาศนียบัตรกฎหมายภาษีอากรรุ่นท ี1  

 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตลุาการศาลยุตธิรรม 

การอบรมหลักสตูรกรรมการ :  ประกาศนียบตัรสมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

หลักสตูร Driving Company Success with IT Governance (ITG)  

รุ่นท ี4/2560 

หลักสตูร Ethical Leadership Program รุ่นท ี2/2558 

หลักสตูร Anti Corruption for Executive Program (ACEP) 10/2557 

หลักสตูร Anti Corruption: The Practice Guide (ACPG) 10/2557 

หลักสตูร Role of the Chairman Program รุ่น 25/2554 

หลักสตูร Role of the Nomination and Governance Committee  

รุ่นท ี1/2554 

หลักสตูร Monitoring Fraud Risk Management รุ่น 1/2552 

หลักสตูร Refresher Course DCP รุ่น 2/2552 

หลักสตูร Role of the Compensation Committee รุ่น 7/2551 

หลักสตูร Monitoring the System of Internal Control and Risk 

Management รุ่น 2/2551 

หลักสตูร Monitoring the Quality of Financial Reporting รุ่น 5/2550 

หลักสตูร Monitoring the Internal Audit Function รุ่น 1/2550 

หลักสตูร Improving the Quality of Financial Reporting รุ่น 1/2549 

หลักสตูร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 2/2547 

หลักสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่น 38/2546 

หลักสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 2/2546 
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ประสบการณท์ํางาน 

ปัจจุบัน  กรรมการตรวจสอบ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 

ปัจจุบัน  กรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

ปัจจุบัน  กรรมการตรวจสอบ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ ์

ปัจจุบัน  อนุกรรมการการทาํบญัชีชุดเดยีว, ทปีรึกษาคณะกรรมการบริหารสาขา 

และทปีรึกษาในคณะกรรมการวิชาชีพบญัชี ด้านบญัชีภาษีอากร 

สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถมัภ ์

ปัจจุบัน  กรรมการตรวจสอบ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 

ปัจจุบัน  อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยรัฐ และเอกชนหลายแห่ง 

และสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ ์

2559 - 2562 อนุกรรมการตรวจสอบ 

 สาํนักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาต ิ

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนฯ 

พ.ย. 2562 - ปัจจุบัน   ประธานกรรมการ 

2555 – ปัจจุบัน         กรรมการอสิระ 

2560 – พ.ย. 2562    กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

2555 – พ.ย. 2562    ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 บมจ. โมโน เทคโนโลยี 

2559 – ปัจจุบัน กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบรรษัทภิบาล 

 บมจ. ดบับลิวเอชเอ ยูทลิิต ีแอนด ์พาวเวอร ์

2559 – ปัจจุบัน กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. สหพัฒนาอนิเตอร์โฮลดงิ  

2553 – ปัจจุบัน   กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยวาโก้ 

2547 – ปัจจุบัน   กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหา  

 และประธานคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน บมจ. บรุค๊เคอร์ กรุป๊ 

2543 – 2559 กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ   

 กรรมการบรรษัทภิบาล บมจ.เหมราชพัฒนาทดีนิ  

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษทัอืน 

2559 – ปัจจุบัน กรรมการ 

บจก. พี ดบับลิว คอนซัลแท้นท ์

สดัส่วนการถือหุ้นของบริษัท (%)   : ไม่มี* 

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอนื :   ไม่มี 

ทอีาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษทั 

วันทไีด้รับการแต่งตงัเป็นกรรมการครงัแรก : 9 มีนาคม 2555 

จาํนวนปีทดีาํรงตาํแหน่งกรรมการ  : 8 ปี  

การเข้าร่วมการประชุมในรอบปี 2562 
   การเข้าร่วมการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้น ประจาํปี 2562 : 1 ครงั จากการประชุมทงัสนิ 1 ครงั 
   การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท : 7 ครงั จากการประชุมทงัสนิ 7 ครงั 

   การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : 5 ครงั จากการประชุมทงัสนิ 5 ครงั 

   การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  :  2 ครงั จากการประชุมทงัสนิ 2 ครงั 
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ความสมัพันธก์บับริษัท/บริษัทใหญ่/บรษิัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลทอีาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน 

หรือในช่วง 2 ปีทผ่ีานมา 

- ไม่เป็นญาตสินิทกบัผู้บริหารหรอืผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือ นิตบิุคคล 

ทอีาจมคีวามขัดแย้ง  

- ไม่เป็นกรรมการทมีสี่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรอืทปีรึกษาทไีด้รับเงินเดอืนประจาํ  

- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี หรือทปีรึกษากฎหมาย)  

- ไม่มีความสมัพันธท์างธรุกจิทมีีนัยสาํคญัอนัอาจมผีลทาํให้ไม่สามารถทาํหน้าทไีด้อย่างเป็นอสิระ 

 

*สดัส่วนการถือหุ้น ณ วันท ี31 ธนัวาคม 2562 นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรทยัีงไม่บรรลนุิติภาวะ 
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2) นายศิริ  เหลืองสวสัดิ  

ประเภทกรรมการทจีะเสนอแต่งตงั :    กรรมการ 

อายุ : 65 ปี  

การศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย  

  โรงเรียนมัธยมด่านสาํโรง 

การอบรมหลักสตูรกรรมการ : ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

  หลักสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่น 105/2551 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการใน

บริษัทจดทะเบยีนฯ 

: 2555 – ปัจจุบัน กรรมการ  

บมจ. โมโน เทคโนโลยี  

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการใน

บริษัทอนื 

: 2557 – ปัจจุบัน 

 

2549 – ปัจจุบัน 

 

2546 – ปัจจุบัน 

กรรมการ  

บจก. เฮอร์เบิล คงิ เทรดดงิ 

กรรมการ  

บริษัทย่อยของ บมจ. โมโน เทคโนโลยี (รวม  บริษัท) 

กรรมการ  

บจก. แองเจิล เทรดดงิ อนิเตอรเ์นชันแนล 

สดัส่วนการถือหุ้นของบริษัท (%)   : ไม่มี* 

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอนื :   ไม่ม ี

ทอีาจก่อให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

วันทไีด้รับการแต่งตงัเป็นกรรมการครงัแรก : 9 มีนาคม 2555 

จาํนวนปีทดีาํรงตาํแหน่งกรรมการ  : 8 ปี  

การเข้าร่วมการประชุมในรอบปี 2562 

   การเข้าร่วมการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้น ประจาํปี 2562 : 1 ครงั จากการประชุมทงัสนิ 1 ครงั 

   การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท : 7 ครงั จากการประชุมทงัสนิ 7 ครงั 

 

*สดัส่วนการถือหุ้น ณ วันท ี31 ธนัวาคม 2562 นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรทยัีงไม่บรรลนุิติภาวะ 
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3)   นายปฐมพงศ ์สิรชยัรตัน ์

ประเภทกรรมการทจีะเสนอแต่งตงั :    กรรมการ 

อายุ : 40 ปี  

การศึกษา : ปรญิญาโท บรหิารธรุกจิ  

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

  ปรญิญาโท สาขาวิศวกรรมซอฟแวร ์

  University of Technology, Australia 

การอบรมหลักสตูรกรรมการ : ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

  หลักสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่น 237/2560 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการใน

บริษัทจดทะเบยีนฯ 

: พ.ย. 2562 – ปัจจุบัน 

2560 – ปัจจุบัน 

2557 – ปัจจุบัน 

2557– พ.ย. 2562 

ประธานเจ้าหน้าทบีริหาร 

กรรมการ  

กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสยีง 

ประธานเจ้าหน้าทปีฎบิตักิาร 

 

บมจ. โมโน เทคโนโลยี 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการใน

บริษัทอนื 

: 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ 

บริษัทย่อยของ บมจ. โมโน เทคโนโลยี (รวม  บริษัท) 

สดัส่วนการถือหุ้นของบริษัท (%)   : 0.19* 

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอนื :   ไม่ม ี

ทอีาจก่อให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

วันทไีด้รับการแต่งตงัเป็นกรรมการครงัแรก : 21 กุมภาพันธ ์2560 

จาํนวนปีทดีาํรงตาํแหน่งกรรมการ  : 3 ปี  

การเข้าร่วมการประชุมในรอบปี 2562 

   การเข้าร่วมการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้น ประจาํปี 2562 : 1 ครงั จากการประชุมทงัสนิ 1 ครงั 

   การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท : 7 ครงั จากการประชุมทงัสนิ 7 ครงั 

   การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบรหิาร : 22 ครงั จากการประชุมทงัสนิ 23 ครงั 

   การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสยีง : 5 ครงั จากการประชุมทงัสนิ 5 ครงั 

 

*สดัส่วนการถือหุ้น ณ วันท ี31 ธนัวาคม 2562 นับรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรทยัีงไม่บรรลนุิติภาวะ 
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ขอ้มูลเกียวกบักรรมการอิสระทีเป็นตวัแทนรบัมอบฉนัทะในการประชมุผูถ้อืหุน้ 

ผู้ ถือหุ้นทีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ สามารถทีจะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระดังต่อไปนี เข้าร่วม      

ประชุมแทน 

 

1. นางพรรณี วรวุฒิจงสถติ 

ตาํแหน่ง :  ประธานกรรมการ และกรรมการอสิระ   

อายุ : 68 ปี 

ทอียู่ : บริษัท โมโน เทคโนโลยี จาํกดั (มหาชน)    

  เลขท ี29/9 หมู่ท ี4 ถนนชัยพฤกษ์ ตาํบลบางพลับ 

  อาํเภอปากเกรด็ จังหวัดนนทบุรี 11120 

ส่วนได้เสยีในการพิจารณาวาระการประชุม :  

วาระท ี6 เป็นกรรมการทต้ีองออกจากตาํแหน่งตามวาระ (ได้รับการเสนอชือเป็นกรรมการต่ออกีวาระหนงึ) 

 

 

2. นายปรีชา ลีละศิธร 

ตาํแหน่ง :  กรรมการอสิระ ประธานกรรมการตรวจสอบ  

   และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

อายุ : 57 ปี 

ทอียู่ : บริษัท โมโน เทคโนโลยี จาํกดั (มหาชน)    

  เลขท ี29/9 หมู่ท ี4 ถนนชัยพฤกษ์ ตาํบลบางพลับ 

  อาํเภอปากเกรด็ จังหวัดนนทบุรี 11120 

ส่วนได้เสยีในการพิจารณาวาระการประชุม : -ไม่ม-ี 

 

 

3. นายเกรียงศกัดิ เธียรนุกุล 

ตาํแหน่ง :  กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ  

   และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

อายุ : 55 ปี 

ทอียู่ : บริษัท โมโน เทคโนโลยี จาํกดั (มหาชน)    

  เลขท ี29/9 หมู่ท ี4 ถนนชัยพฤกษ์ ตาํบลบางพลับ 

  อาํเภอปากเกรด็ จังหวัดนนทบุรี 11120 

ส่วนได้เสยีในการพิจารณาวาระการประชุม : -ไม่ม-ี 
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ขอ้กําหนด และขอ้บงัคบับริษทัฯ ทีเกียวกบัการประชุมผูถ้อืหุน้ 

1) เอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถ้อืหุน้หรือผูแ้ทนของผูถ้อืหุน้ทีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุม 

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรืองข้อพึงปฏบิัติสาํหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท     

จดทะเบยีนลงวันท ี19 กุมภาพันธ ์2542 โดยมวีัตถุประสงคเ์พือให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏบิตัทิดี ีซงึจะเป็น

การสร้างความเชือมันให้เกิดแก่ผู้ถือหุ้ น ผู้ลงทุน และผู้ทีเกียวข้องทุกฝ่าย และเพือให้การประชุมผู้ถือหุ้ นของบริษัท       

จดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้ น บริษัทฯ จึงเห็นควรกาํหนดให้มีการ

ตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้ นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้ นทีมีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพือให้ผู้ถือหุ้ น

ยึดถือปฏิบัติต่อไป ทังนี บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิทีจะผ่อนผันการยืนแสดงเอกสารหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้ นหรือ

ผู้แทนของผู้ถอืหุ้นทมีีสทิธเิข้าร่วมประชุมแต่ละรายตามทบีริษัทฯ จะพิจารณาเหน็เหมาะสม 

 . บุคคลธรรมดา 

     .  ผู้ถือหุ้นทมีีสญัชาตไิทย 

      (ก) บัตรประจําตัวของผู้ ถือหุ้ น (บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงาน 

                      รัฐวิสาหกจิ) 

 (ข) ในกรณีมอบฉันทะ สาํเนาบัตรประจําตัวของผู้มอบฉันทะ และบัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง  

                (กรณีเป็นชาวต่างชาต)ิ ของผู้รับมอบฉันทะ 

     .  ผู้ถือหุ้นชาวต่างชาต ิ

      (ก) หนังสอืเดนิทางของผู้ถือหุ้น 

      (ข) ในกรณีมอบฉันทะ หนังสือเดินทางของผู้ มอบฉันทะ และบัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง 

                      (กรณีเป็นชาวต่างชาต)ิ ของผู้รับมอบฉันทะ 

 . นิติบุคคล 

     .  นิติบุคคลทจีดทะเบยีนในประเทศไทย 

      (ก) สาํเนาหนังสอืรับรองนิตบุิคคล ออกให้ไม่เกนิ 30 วัน โดย กรมพัฒนาธรุกจิการค้า กระทรวงพาณชิย์ 

      (ข) สาํเนาบัตรประจาํตัว หรือหนังสอืเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาต)ิ ของกรรมการผู้มีอาํนาจทไีด้ลงนาม 

                      ในหนังสอืมอบฉันทะพร้อมบตัรประจาํตวั หรือหนังสอืเดนิทาง(กรณีเป็นชาวต่างชาต)ิ ผู้รับมอบฉันทะ 

     2.2 นิตบิุคคลทจีดทะเบยีนในต่างประเทศ 

      (ก) สาํเนาหนังสอืรับรองนิตบุิคคล 

      (ข) สาํเนาบัตรประจาํตัว หรือหนังสอืเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาต)ิ ของกรรมการผู้มีอาํนาจทไีด้ลงนาม 

                      ในหนังสอืมอบฉันทะพร้อมบตัรประจาํตวัหรือหนังสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาต)ิ ผู้รับมอบฉันทะ 

 

ในกรณีของสาํเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสาํเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารทีจัดทาํขึนในต่างประเทศ ควรมีการ

รับรองลายมอืชอืโดยโนตารีพับบลิค 

 

2) วิธีการมอบฉนัทะ 

1.  แบบหนังสอืมอบฉันทะม ี 3 แบบ ได้แก่ 

     - แบบ ก. เป็นแบบหนังสอืมอบฉันทะทวัไป ซงึเป็นแบบง่ายไม่ซับซ้อน 

    - แบบ ข. เป็นแบบหนังสอืมอบฉันทะทกีาํหนดรายการต่างๆ ทจีะมอบฉันทะทลีะเอยีดชัดเจนตายตัว 

    - แบบ ค. เป็นแบบทีใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้คัสโตเดียน (Custodian)  

         ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น 
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2.  ในกรณีผู้ถือหุ้ นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและ    

ดูแลหุ้ นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทังแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. แบบใดแบบหนึงกไ็ด้ สาํหรับผู้ถือหุ้ น

นอกจากนันจะใช้หนังสอืมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึงเท่านัน 

 

3. บริษัทฯ ได้จัดส่งเฉพาะหนังสือมอบอาํนาจแบบ ข. มาพร้อมหนังสือนัดประชุมนี หากผู้ถือหุ้ นท่านใดประสงค์ใช้

หนังสอืมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ค. สามารถติดต่อขอรับได้ท ีฝ่ายกาํกบัดูแลกจิการ โทรศัพท ์ -502-078  

หรือ Download จากเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ ท ีwww.mono.co.th 

 

4. ถ้าผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้ นอาจเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึงตามความ

 ประสงค์ของผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ รับมอบฉันทะ หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้ ออกเสียง

 ลงคะแนนแทนได้ โดยสามารถระบุชือผู้รับมอบฉันทะได้ 3 ราย ทงันีเพือความสะดวก กรณีผู้รับมอบฉันทะรายใด

 ตดิภารกจิไม่สามารถเข้าประชุมได้ ผู้รับมอบฉันทะรายอืนกส็ามารถเข้าประชุมแทนได้ แต่ผู้รับมอบฉันทะมีสทิธเิข้า

 ประชุมได้เพียงรายเดยีว 

 

 รายชือกรรมการอสิระของบริษัทฯ ทผีู้ถอืหุ้นอาจเลือกมอบฉันทะ 

 1. นางพรรณ ีวรวุฒิจงสถิต อายุ 68 ปี ตาํแหน่งประธานกรมมการ และกรรมการอสิระ  
 2. นายปรีชา ลีละศิธร อายุ 7 ปี ตาํแหน่งกรรมการอสิระ ประธานกรรมการตรวจสอบ  

    และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 3. นายเกรียงศักด ิเธยีรนุกุล อายุ 5 ปี ตาํแหน่งกรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ  

    และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

     ทอียู่ตดิต่อ บริษัท  โมโน  เทคโนโลยี  จาํกดั (มหาชน)  

  เลขท ี29/9 หมู่ท ี4 ถนนชัยพฤกษ์ ตาํบลบางพลับ 

  อาํเภอปากเกรด็ จังหวัดนนทบุรี 11120 

 

 กรรมการอสิระข้างต้นไม่มส่ีวนได้เสยีในวาระพิจารณาต่างๆ 

  

 ผู้ถือหุ้นทปีระสงค์ให้กรรมการอสิระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะ โปรดส่งหนังสอืมอบฉันทะทไีด้จัดทาํขนึโดย

เลือกแบบใดแบบหนึง และลงนามครบถ้วนตามหลักเกณฑท์กีล่าวข้างต้น ไปยังฝ่ายกาํกับดูแลกจิการของบรษิัทฯ พร้อม

เอกสารต่างๆ ทเีกยีวข้อง โดยส่งถงึบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย  วัน 

 

5. กรุณากรอกข้อมูลต่างๆ ในแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะให้ครบถ้วน พร้อมแนบสาํเนาบัตรประจาํตัวของผู้มอบ

 ฉันทะ เพือประโยชน์และสทิธขิองท่านในการเข้าร่วมประชุม 

 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่รับแบบหนังสอืมอบฉันทะทีระบุจาํนวนหุ้นทีถือมากกว่าจํานวนหุ้นทีแสดงในสมุด

 ทะเบยีนผู้ถอืหุ้น 

 

3) การลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม 

ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และยืนเอกสาร หรือหลักฐานเพือตรวจสอบ ณ สถานทปีระชุมได้ตงัแต่

เวลา 12.00 นาฬกิา ของวันจันทรท์ ี10 สงิหาคม 2563 เป็นต้นไป 
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เมอืผู้ถือหุ้นหรอืผู้รับมอบฉันทะลงนามเข้าประชุมเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าทจีะแจกบัตรลงคะแนนสาํหรับแต่ละวาระ คนละ 

1 ชุด เพือการลงคะแนนเสยีง ดังน ี

  

1. ผู้ถอืหุ้นทมีาประชุมด้วยตนเอง จะได้รับบัตรลงคะแนน  ชุด 

 

2. ผู้รับมอบฉันทะ 

2.1 กรณีทผีู้ถือหุ้นไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงไว้ ผู้รับมอบฉันทะจะได้รับแจกบัตรลงคะแนน  ชุด 

 สาํหรบัการพิจารณาลงคะแนนเสยีง 

2.2 กรณีทผีู้ถือหุ้นได้ระบุความประสงค์ในการออกเสยีงไว้ในหนังสอืมอบฉันทะ (แบบ ข. หรือแบบ ค.) เรียบร้อย

แล้ว ผู้รับ มอบฉันทะรายนันจะไม่ได้รับแจกบัตรลงคะแนนเสยีง ทงันี เนอืงจากเจ้าหน้าทบีริษัทฯ ได้นาํคะแนน

เสียงทีผู้ถือหุ้ นระบุไว้ในหนังสอืมอบฉันทะทุกวาระ ไปบันทกึข้อมูลรอไว้เรียบร้อยแล้ว ในขณะรับลงทะเบียน    

ผู้ เข้าประชุม และจะนาํการ ออกเสยีงลงคะแนนดงักล่าวในหนังสอืมอบฉันทะมาประมวลผลรวมกบัคะแนนเสยีง

ของผู้ถือหุ้นรายอนื (สาํหรับผู้รับมอบ ฉันทะทต้ีองการบัตรลงคะแนนเพือคัดลอกการออกเสยีงลงคะแนนของ   

ผู้มอบฉันทะไว้ตรวจสอบ สามารถขอรับบตัรลงคะแนนได้ทเีจ้าหน้าทขีองบริษัทฯ โดยท่านไม่สามารถออกเสยีง

ลงคะแนนในทปีระชุมได้อกี 

 

4) การออกเสียงลงคะแนน 

1. ในการพิจารณาวาระต่างๆ ประธานทปีระชุมหรือผู้ดาํเนินการประชุมจะสอบถามในทปีระชุม ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่

 เหน็ด้วยหรืองดออกเสยีงในวาระนันๆ หรือไม่ ถ้าม ีขอให้ผู้ถอืหุ้นท่านนันยกมอืขนึ จะมเีจ้าหน้าทขีองบริษัทฯ ไปรับ

 บัตรลงคะแนนมาประมวลผล โดยการหักคะแนนเสยีงทไีม่เหน็ด้วย หรืองดออกเสยีงของผู้ถือหุ้นตามจาํนวนหุ้นท ี  

 ถืออยู่ออกจากคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้ นทังหมดทีมาร่วมประชุมและมีสทิธอิอกเสียง ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นทีไม่เห็นด้วย 

 หรอืงดออกเสยีงให้ถอืว่าทปีระชุมผู้ถือหุ้นเหน็ชอบ หรือเหน็ด้วยตามมตทินีาํเสนอ 

 

2. ผู้ถอืหุ้นทมีีส่วนได้เสยีเป็นพิเศษในเรอืงใด ห้ามมิให้ออกเสยีงลงคะแนนในเรอืงนนั และประธานในทปีระชุมอาจจะ

 เชิญให้ผู้ถอืหุ้นนนัออกจากห้องประชุมชัวคราวกไ็ด้ 

 

3. การออกเสยีงเลือกตงักรรมการ ใช้หลักเกณฑแ์ละวิธกีารตามข้อบังคบัของบริษัทฯ ข้อ  

 

5) ขอ้บงัคบับริษทัในส่วนทีเกียวขอ้งกบัการประชมุผูถ้อืหุน้ 

ข้อ 16.  ให้ทปีระชุมผู้ถือหุ้นเลือกตงักรรมการบริษัทตามหลกัเกณฑ ์และวิธกีารดังต่อไปน ี

(1) ผู้ถอืหุ้นคนหนงึมคีะแนนเสยีงเท่ากบัหนึง ( ) หุ้นต่อหนึง ( ) เสยีง  

(2) ผู้ถอืหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสยีงทมีีอยู่ทงัหมดตาม ( ) เลือกตงับุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการ

กไ็ด้ ในกรณีทเีลือกตงับุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 

(3) บุคคลทีได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดับลงมาเป็นผู้ ได้รับเลือกตังเป็นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการ      

ทจีะพึงมหีรอืจะพึงเลือกตงัในครงันัน ในกรณีทบุีคคลซงึได้รบัการเลือกตงัในลาํดบัถัดลงมามคีะแนนเสยีง

เท่ากันเกินจํานวนกรรมการทีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตังในครังนัน ให้ประธานทีประชุมเป็นผู้ออกเสียง       

ชีขาด 

ข้อ 17. ในการประชุมผู้ถือหุ้ นสามัญประจําปีทุกครัง ให้กรรมการออกจากตาํแหน่งจํานวนหนึงในสาม ( / ) ของ

จาํนวนกรรมการในขณะนัน ถ้าจาํนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ กใ็ห้ออกโดยจาํนวนใกล้

ทสีดุกบัส่วนหนงึในสาม ( / ) กรรมการซงึพ้นจากตาํแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตาํแหน่งอกีได้ 
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กรรมการทีจะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีทีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนัน ให้จับสลากกัน             

ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนทอียู่ในตาํแหน่งนานทสีดุนันเป็นผู้ออกจากตาํแหน่ง 

ข้อ . นอกจากการพ้นจากตาํแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตาํแหน่งเมอื 

(1) ตาย 

(2) ลาออก 

(3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากัด และกฎหมายว่าด้วย

หลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย ์

(4) ทปีระชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามข้อ 0 

(5) ศาลมคีาํสงัให้ออก 

ข้อ 20. ทปีระชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาํแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสยีง    

ไม่น้อยกว่าสามในส ี( / ) ของจาํนวนผู้ถือหุ้นซงึมาประชุมและมีสทิธอิอกเสยีง และมีหุ้นนับรวมกนัได้ไม่น้อย

กว่ากงึหนงึของจาํนวนหุ้นทถีือโดยผู้ถอืหุ้นทมีาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง 

ข้อ 2. กรรมการบริษัทมีสิทธไิด้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบียประชุม บาํเหนจ็ โบนัส 

หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอนื ตามททีปีระชุมผู้ถอืหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อย

กว่าสองในสาม ( / ) ของจาํนวนเสยีงทงัหมดของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุม โดยอาจกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ

เป็นจาํนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกาํหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่า       

ทีประชุมผู้ถือหุ้ นจะมีมติเปลียนแปลงเป็นอย่างอนืกไ็ด้ นอกจากนี กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบียเลียงและ

สวัสดกิารต่างๆ ตามระเบยีบของบริษัท 

ข้อความในวรรคหนงึจะไม่กระทบกระเทอืนสทิธขิองกรรมการทไีด้รับการแต่งตงัมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของ

บริษัทในอนัทจีะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะทเีป็นพนักงานหรอืลูกจ้างของบริษัท 

ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้ นเป็นการประชุมสามัญประจําปีภายในสี ( ) เดือน นับแต่วัน

สนิสดุของรอบปีบัญชีของบริษัท 

การประชุมผู้ถอืหุ้นคราวอนืนอกจากวรรคหนึง ให้เรยีกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุม 

ผู้ถอืหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเมอืใดกไ็ด้สดุแต่จะเหน็สมควร 

ผู้ถือหุ้นซึงมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึงในห้า ( / ) ของจาํนวนหุ้นทจีาํหน่ายได้ทงัหมด หรือผู้ถือหุ้ น

จาํนวนไม่น้อยกว่ายีสิบห้า ( ) คน ซึงมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึงในสิบ ( / ) ของจาํนวนหุ้ นที

จาํหน่ายได้ทงัหมดจะเข้าชือกนัทาํหนงัสอืขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเมอืใด

ก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการทีขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นน ี

คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึง ( ) เดือน นับแต่วันทไีด้รับหนังสอืนันจากผู้ถือหุ้ น

ดงักล่าว 

ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้ น ให้คณะกรรมการจัดทาํเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที วัน เวลา ระเบียบ

วาระการประชุม และเรืองทีจะเสนอต่อทปีระชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็น

เรอืงทจีะเสนอเพือทราบ เพืออนุมตั ิหรอืเพือพิจารณา แล้วแต่กรณ ีรวมทงัความเหน็ของคณะกรรมการในเรอืง

ดงักล่าว และจัดส่งให้ผู้ถอืหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจด็ ( ) วันก่อนวันประชุม ทงัน ีให้ลงโฆษณา

คาํบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสอืพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม ( ) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า

สาม ( ) วัน 

ทังนี สถานทีทีจะใช้เป็นทีประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นทีตังสาํนักงานใหญ่ของบริษัท หรือทีอืนใดตามที

คณะกรรมการจะกาํหนดกไ็ด้ 
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ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้ น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายีสิบห้า 

( ) คน หรือไม่น้อยกว่ากงึหนงึของจาํนวนผู้ถือหุ้นทงัหมด และต้องมหุ้ีนนับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนงึในสาม 

( / ) ของจาํนวนหุ้นทจีาํหน่ายได้แล้วทงัหมดจึงจะครบเป็นองคป์ระชุม  

ในกรณีทปีรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครังใด เมอืล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึง ( ) ชัวโมง จาํนวนผู้ถือหุ้นซึงมา

เข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามทกีาํหนดไว้ในวรรคหนงึ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะ

ผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอนัระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนันมิใช่เป็นการเรยีกประชุมเพราะผู้ถือหุ้น

ร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนีให้ส่งหนังสอืนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจด็ ( ) วัน ก่อนวัน

ประชุม ในการประชุมครงัหลงันีไม่บังคบัว่าจะต้องครบองคป์ระชุม 

ข้อ 34. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานทปีระชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีทปีระธานกรรมการไม่อยู่ในทปีระชุมหรอืไม่สามารถ

 ปฏบิตัิหน้าทไีด้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในทปีระชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมแีต่ไม่อยู่

 ในทปีระชุมหรือไม่สามารถปฏบิัตหิน้าทไีด้ ให้ทปีระชุมเลอืกผู้ถอืหุ้นซงึมาประชุมคนใดคนหนึงมาเป็นประธาน

 ในทปีระชุมดงักล่าว 

ข้อ 35. ในการออกเสยีงลงคะแนนในทปีระชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึงมเีสยีงหนึง และผู้ถอืหุ้นคนใดมสี่วนได้เสยีเป็น

พิเศษในเรืองใด ผู้ ถือหุ้นคนนันไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรืองนัน นอกจากการออกเสียงเลือกตัง

กรรมการ และมติของทปีระชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสยีงดงัต่อไปนี 

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนน

เสยีงเท่ากนั ให้ประธานในทปีระชุมออกเสยีงเพิมขนึอกีเสยีงหนงึเป็นเสยีงชีขาด 

(2) ในกรณีดังต่อไปนี ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี ( / ) ของจํานวนเสียงทังหมดของ 

ผู้ถอืหุ้นซงึมาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

(ก) การขายหรอืโอนกจิการของบริษัททงัหมดหรือบางส่วนทสีาํคญัให้แก่บุคคลอนื 

(ข) การซอืหรือรับโอนกจิการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอนืมาเป็นของบริษัท 

(ค) การทาํ แก้ไข หรือยกเลิกสญัญาเกียวกบัการให้เช่ากจิการของบริษัททงัหมดหรือบางส่วนทสีาํคัญ 

การมอบหมายให้บุคคลอนืใดเข้าจัดการธุรกจิของบริษัท หรอืการควบรวมกจิการกบับุคคลอนืโดย

มีวัตถุประสงคเ์พือการแบ่งผลกาํไรขาดทุนกนั 

(ง) การแก้ไขเพิมเตมิหนังสอืบริคณห์สนธ ิหรอืข้อบังคบัของบริษัท 
(จ) การเพิมหรอืลดทุนจดทะเบยีนของบริษัท 

(ฉ) การเลิกบริษัท  

(ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท 

(ซ) การควบรวมกจิการบริษัทกบับริษัทอนื 

ข้อ 36. กจิการททีปีระชุมผู้ถือหุ้นสามญัประจาํปีพึงเรียกประชุมมดีังนี 

(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการทแีสดงถึงกจิการของบริษัทในรอบปีทผ่ีานมา 

(2) พิจารณาอนุมตังิบดุล และบัญชีกาํไรขาดทุน 

(3) พิจารณาอนุมตัจิัดสรรเงินกาํไร และการจ่ายเงินปันผล 

(4) พิจารณาเลือกตงักรรมการใหม่แทนกรรมการทพ้ีนจากตาํแหน่งตามวาระ  

(5) พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

(6) พิจารณาแต่งตงัผู้สอบบญัชีและกาํหนดจาํนวนเงินค่าสอบบัญชี และ 

(7) กจิการอนืๆ 
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ขนัตอนการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2563 
บริษทั โมโน เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) 

วนัที 10 สิงหาคม 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

**กรุณาส่งบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนให้แก่เจ้าหน้าทบีริษัทเมือเสรจ็สนิการประชุม** 

ผู้ถือหุ้น 
บมจ. โมโน เทคโนโลยี 

ลงทะเบียนเริมเวลา 
12.00 นาฬิกา 

 มาด้วยตนเอง 

โตะ๊ลงทะเบียน 

แสดงบัตรประจาํตัวและแบบฟอร์ม

ลงทะเบียนซงึพิมพ์บาร์โค้ด 

โตะ๊ลงทะเบียน 

ตรวจหนังสือมอบฉันทะ 

และเอกสารประกอบ 

กรณีมอบฉันทะตามแบบ ข. หรือ 

แบบ ค. ทผีู้ถือหุ้นระบุความประสงค์

ในการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ

อย่างชัดเจนแล้วจะไม่ได้รับบัตร 

ผู้ รับมอบฉันทะ 

แสดงสาํเนาบัตรประจาํตัวของผู้มอบฉันทะ 

และบัตรประจาํตัวของผู้รับมอบฉันทะ 

- แสดงแบบฟอร์มลงทะเบียนซงึพิมพ์บาร์โค้ด 

- หนังสือมอบฉันทะ และเอกสารมอบฉันทะ 

ลงนามในใบลงทะเบียน 

รับบัตรลงคะแนน 

เข้าห้องประชุม 

ประธานเปิดประชุม 
เวลา 14.0  น. 

ประธานเสนอวาระการประชุม

ตามลาํดับ 

กรณีทมีีผู้ถือหุ้นไม่เหน็ด้วยหรืองดออกเสียง 

ในวาระใดๆ ให้ยกมือและส่งบัตรลงคะแนน 

 

ประธานหรือผู้ได้รับมอบหมาย 

กล่าวสรุปผลการลงคะแนนเสียง 

เจ้าหน้าทเีกบ็บัตรลงคะแนนเฉพาะผู้ทไีม่เหน็ด้วยหรือ

งดออกเสียง และสรุปผลการลงคะแนน 
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มาตรการและแนวทางปฏิบติัตนสําหรบัผูเ้ขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้อืหุน้นประจําปี 2563 

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ในปัจจุบัน ประกอบกบัการประชุมผู้ถือ

หุ้นเป็นการรวมกันของผู้ถือหุ้นจํานวนมาก ซึงเป็นปัจจัยเสียงต่อการแพร่ระบาดของ COVID-19 บริษัท โมโน 

เทคโนโลยี จาํกดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีความตระหนักและห่วงใยในความปลอดภัยของผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่านต่อ

ความเสยีงของการแพร่ระบาดของ COVID-19 ดังกล่าว บริษัทฯ จึงขอแจ้งให้ผู้ถือหุ้ นทราบถึงมาตรการและแนวทาง

ปฏบิตัตินสาํหรับผู้ เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2563 ดงัน ี

1. ขอความร่วมมอืผู้ถือหุ้นมอบฉันทะแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 

1.1 ผู้ถอืหุ้นทอียู่ในกลุ่มเสยีง เช่น เดนิทางไปหรือมาจากต่างประเทศหรือตดิต่อใกล้ชิดกับบุคคลทมีีประวัตเิดนิทาง

ไปหรือมาจากต่างประเทศ หรือพืนทหีรือสถานทเีสยีงต่อการติดเชือ COVID-19 ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสขุ

เป็นระยะเวลาน้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม หรือผู้มีไข้และอาการไอ หอบเหนือย จาม เป็นหวัด หรือมีอาการทอีาจ

สงสยัว่าจะเป็น COVID-19 บริษัทฯ ขอความร่วมมอืในการปฏบิตัิตามคาํแนะนาํของกรมควบคุมโรค โดยงดการเข้าร่วม

ประชุม ทงันผีู้ถอืหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอสิระของบริษัทฯ ได้ 

1.2 บริษัทฯ ขอความร่วมมือมายังผู้ถือหุ้นทุกท่านแม้ไม่ใช่ผู้ทีอยู่ในกลุ่มเสียง ให้พิจารณามอบฉันทะให้กรรมการ

อสิระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมแนบหลักฐาน ตามวิธกีารซึง

แสดงในสงิทสี่งมาด้วย 10 ของหนังสอืเชิญประชุม และจัดส่งมาท ี

ฝ่ายกาํกบัดูแลกจิการและสอืสารองคก์ร 

บริษัท โมโน เทคโนโลยี  จาํกดั (มหาชน) 

เลขท ี29/9 หมู่ 4  ถนนชัยพฤกษ์  ตาํบลบางพลับ อาํเภอปากเกรด็ จังหวัดนนทบุรี 11120 

2. กรณีทผีู้ถอืหุ้นประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ ได้จัดให้มมีาตรการต่างๆ ซงึจะเป็นขันตอนทอีาจต้องใช้

เวลาเพิมเตมิก่อนการลงทะเบยีนเข้าร่วมประชุม จึงขอชีแจงและขอความร่วมมอืมายังผู้ถือหุ้น ดังน ี

2.1 การตังจุดคัดกรองตามแนวปฏิบตัิของกรมควบคุมโรค โดยการเข้าไปในบริเวณหรือสถานทจีัดประชุม ทุกท่าน

จะต้องผ่านการคัดกรอง หากไม่ผ่านการคัดกรอง เช่น กรณีทผีู้ถอืหุ้นมีอุณหภมูิร่างกายสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ขึน

ไปและ/หรือ มีอาการผดิปกติเกยีวกบัระบบทางเดินหายใจ หรือมีประวัติการเดินทางกลับมาจากต่างประเทศ หรือพืนที

หรือสถานทเีสยีงต่อการติดเชือ COVID-19 ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสขุ น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันประชุมท่าน

อาจถูกปฏเิสธการเข้าในบริเวณหรอืสถานทจีัดประชุม 

ทงันใีนกรณีทผีู้ถอืหุ้นถูกปฏเิสธการเข้าในบริเวณหรือสถานทจีัดประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการ 

อสิระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม และออกเสยีงลงคะแนนแทนได้ 

2.2 การเตรียมพืนทจีัดประชุมผู้ถือหุ้นและการลงทะเบยีน มมีาตรการดังนี 

(1) เปิดรับการลงทะเบยีนตงัแต่เวลา 12.00 น. 

(2) การต่อแถว ณ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร และจุดลงทะเบยีน จะเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 

1 เมตร 

(3) ผังทนีังในห้องประชุมให้มีระยะห่างประมาณ 1 เมตรต่อ 1 ทนีัง ซึงจะทาํให้จาํนวนทนีังในห้องประชุมมี

จาํนวนจาํกัด นอกจากนีบริษัทฯ ได้จัดทีนังสาํรองเพือรับชมการถ่ายทอดการประชุมผู้ถือหุ้ นไว้อีกใน

บริเวณใกล้เคยีงกนั 

(4) ขอความร่วมมอืให้ผู้ถือหุ้นสวมใสหน้ากากอนามัยตลอดเวลาทเีข้าร่วมประชุม 

(5) บริษัทฯ จะแจกเฉพาะนาํดมืแบบขวด (1 คนต่อ 1 ขวด) และงดแจกอาหาร งดเสริ์ฟ ชา กาแฟ และขอ

ความร่วมมอืงดรับประทานอาหารในบริเวณหรือสถานทจีัดประชุมทงัหมดโดยเดด็ขาด 

 

ทงันกีารดาํเนินการตามมาตรการและแนวทางปฏบิตัข้ิางต้นอาจส่งผลให้เกดิความล่าช้าในการคัดกรองและการ 

ลงทะเบยีนเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ ขออภัยในความไม่สะดวกมา  ณ โอกาสน ี
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 (ปิดอากรแสตมป์  บาท) 

  หนงัสือมอบฉนัทะ (แบบ ข)  (Affix 20 Baht duty stamp) 

 Proxy (Form B)  

เลขทะเบียนผู้ถอืหุ้น   เขียนท ี        

Shareholders’ Registration No. Written at  

 วันท ี เดือน                   พ.ศ.   

 Date  Month  Year  

 

(1) ข้าพเจ้า  สญัชาต ิ   
 I/We  Nationality  
 อยู่บ้านเลขท ี   
 Address    
 
(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษทั โมโน เทคโนโลย ีจํากดั(มหาชน) (“บริษทัฯ”) 

 being a shareholder of Mono Technology Public Company Limited (“The Company”) 

  โดยถือหุ้นจาํนวนทงัสนิรวม  หุ้น และออกเสยีงลงคะแนนได้เท่ากบั  เสยีง ดังน ี

  holding shares at the total amount of shares and having the right to vote equal to votes as follows: 

   หุ้นสามัญ  หุ้น และออกเสยีงลงคะแนนได้เท่ากบั 

 

 เสยีง 

   ordinary share 

share 

 shares and having the right to vote equal to   votes 

   หุ้นบุริมสทิธ ิ  หุ้น และออกเสยีงลงคะแนนได้เท่ากบั  เสยีง 

   preference share 

share 

 shares and having the right to vote equal to   votes 

 
(3) ขอมอบฉันทะให้ 

 hereby appoint 
 (1) ชือ  อาย ุ  ปี อยู่บ้านเลขท ี  
  Name Age  years,  residing at  
   ถนน  ตาํบล/แขวง  อาํเภอ/เขต   
  Road Tambol/Khwaeng  Amphoe/Khet  
  จังหวัด  รหสัไปรษณีย์  หรือ 

  Province Postal Code  or 

 (2) ชือ  อาย ุ  ปี อยู่บ้านเลขท ี  
  Name Age  years,  residing at  
   ถนน  ตาํบล/แขวง  อาํเภอ/เขต   
  Road Tambol/Khwaeng  Amphoe/Khet  
  จังหวัด  รหสัไปรษณีย์  หรือ 

  Province Postal Code  Or 
      

 กรรมการอสิระทเีป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถอืหุ้น 
 Independent Directors Proposed to Act as Proxies for Shareholders 

 (3) ชือ  นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต อาย ุ      68 ปี  

  Name  Mrs. Punnee Worawuthichongsathit Age      68 years  

   ตาํแหน่ง กรรมการอสิระ และประธานกรรมการ 
  Position Independent Director and Chairman of the Board of Directors 
  ทอียู่ เลขท ี29/9 หมู่ท ี4 ถนนชัยพฤกษ์ ตาํบลบางพลับ อาํเภอปากเกรด็ จังหวัดนนทบุรี 11120 

  Address No. 29/9, Village No. 4, Chaiyaphruek Road, Bang Phlap Sub-district, Pak Kret District, Nonthaburi 11120, 

   Thailand. 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

ตามมาตรการป้องกันโรคททีางราชการกําหนดเพือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา2019 

(COVID-19) บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 

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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   แบบ ข. หน้า 2/6 (Form B. Page 2/6) 
    

 (4) ชือ  นายปรีชา ลีละศธิร อาย ุ      57 ปี  

  Name  Mr. Preecha Leelasithorn Age      57 years  

   ตาํแหน่ง กรรมการอสิระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา  
  Position Independent Director, Chairman of Audit Committee and Chairman of Remuneration and Nomination Committee 

  ทอียู่ เลขท ี29/9 หมู่ท ี4 ถนนชัยพฤกษ์ ตาํบลบางพลับ อาํเภอปากเกรด็ จังหวัดนนทบุรี 11120 

  Address No. 29/9, Village No. 4, Chaiyaphruek Road, Bang Phlap Sub-district, Pak Kret District, Nonthaburi 11120, 

   Thailand. 

 (5) ชือ  นายเกรยีงศกัด ิเธยีรนุกุล อาย ุ      55 ปี  

  Name  Mr. Kriengsak Thiennukul Age      55 years  

   ตาํแหน่ง กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
  Position Independent Director, Member of Audit Committee and Member of Remuneration and Nomination Committee 
  ทอียู่ เลขท ี29/9 หมู่ท ี4 ถนนชัยพฤกษ์ ตาํบลบางพลับ อาํเภอปากเกรด็ จังหวัดนนทบุรี 11120 

  Address No. 29/9, Village No. 4, Chaiyaphruek Road, Bang Phlap Sub-district, Pak Kret District, Nonthaburi 11120, 

   Thailand. 

 
 คนหนึงคนใดเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพือเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 

2563 ในวันจันทร์ท ี10 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ออดิทอเรียม ชัน 3 อาคารจัสมิน อินเตอร์เนชันแนล เลขท ี200 หมู่ 4             

ถนนแจ้งวัฒนะ ตาํบลปากเกรด็ อาํเภอปากเกรด็ จังหวัดนนทบุร ี11120 หรอืทจีะพึงเลอืนไปในวัน เวลา และสถานทอีนืด้วย 

 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) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครงัน ีดังนี 

 I/We hereby authorize the proxy holder to vote on my/our behalf in this meeting as follows :- 

  

  วาระท ี1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2562 ซงึประชุมเมอืวันท ี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) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทเีหน็สมควร 

     (a) The Proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects. 

    (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงัน ี

     (b) The Proxy holder shall vote according to my/our intention as follows :- 

       เหน็ด้วย/Agree   ไม่เหน็ด้วย/Disagree   งดออกเสยีง/Abstain 

        

 วาระท ี2 รับทราบรายงานประจาํปีของคณะกรรมการบริษัทเกยีวกบัผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 
 Agenda No. 2 To acknowledge the Board of Directors’ annual report on the Company’s operation result during the year 2019 

  ไม่ต้องลงมติ เนืองจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ 
  This agenda is for shareholders’ acknowledgment; therefore, voting is not required. 

  

  วาระท ี3 พิจารณาอนุมตัิงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจาํปี สนิสดุ ณ วันท ี31 ธนัวาคม 2562 

  Agenda No. 3 To consider approving the Company’s financial statements and auditor’s report ended December 31, 2019 
    (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทเีหน็สมควร 

     (a) The Proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects. 

    (ข) ให้ผู้รบัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงัน ี

     (b) The Proxy holder shall vote according to my/our intention as follows :- 

       เหน็ด้วย/Agree   ไม่เหน็ด้วย/Disagree   งดออกเสยีง/Abstain 
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  วาระท ี4 พิจารณาอนุมตัิงดการจัดสรรเงินกาํไรเป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลประจาํปี 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) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทเีหน็สมควร 

     (a) The Proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects. 

    (ข) ให้ผู้รบัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงัน ี

     (b) The Proxy holder shall vote according to my/our intention as follows :- 

       เหน็ด้วย/Agree   ไม่เหน็ด้วย/Disagree   งดออกเสยีง/Abstain 
  

  วาระท ี5 พิจารณาอนุมตักิารแต่งตังผู้สอบบัญชีของบรษัิท และกาํหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจาํปี 2563 

  Agenda No. 5 To consider an appointment of the auditor and to fix the audit fee for the year 2020 
    (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทเีหน็สมควร 

     (a) The Proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects. 

    (ข) ให้ผู้รบัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงัน ี

     (b) The Proxy holder shall vote according to my/our intention as follows :- 

       เหน็ด้วย/Agree   ไม่เหน็ด้วย/Disagree   งดออกเสยีง/Abstain 

  

  วาระท ี6 พิจารณาอนุมตัิเลือกตงักรรมการทอีอกตามวาระ สาํหรับปี 2563 

  Agenda No. 6 To consider and approve the election of directors to replace those who retire by rotation in 2020 

    (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทเีหน็สมควร 

     (a) The Proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects. 

    (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงัน ี

     (b) The Proxy holder shall vote according to my/our intention as follows :- 

      การเลอืกตงักรรมการทงัชุด 
          The election of the complete set of the Board of Directors 
         เหน็ด้วย/Agree   ไม่เหน็ด้วย/Disagree   งดออกเสยีง/Abstain 
      การเลอืกตงักรรมการเป็นรายบุคคล ดังรายนามต่อไปน ี
          The election of the individual director, namely; 

    1. นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต / Mrs. Punnee Worawuthichongsathit 
         เหน็ด้วย/Agree   ไม่เหน็ด้วย/Disagree   งดออกเสยีง/Abstain 
    2. นายปฐมพงศ ์สริชัยรัตน์ / Mr. Patompong Sirachairat 
         เหน็ด้วย/Agree   ไม่เหน็ด้วย/Disagree   งดออกเสยีง/Abstain 
    3. นายศริิ เหลอืงสวัสดิ / Mr. Siri Luengsawat 

         เหน็ด้วย/Agree   ไม่เหน็ด้วย/Disagree   งดออกเสยีง/Abstain 

        

  วาระท ี7 พิจารณาอนุมตัิกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ สาํหรบัปี 2563 

  Agenda No. 7 To consider and approve the annual remuneration for directors in 2020 
    (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทเีหน็สมควร 

     (a) The Proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects. 

    (ข) ให้ผู้รบัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี 

     (b) The Proxy holder shall vote according to my/our intention as follows :- 

       เหน็ด้วย/Agree   ไม่เหน็ด้วย/Disagree   งดออกเสยีง/Abstain 
   

  วาระท ี8 พิจารณาอนุมตักิารลดทุนจดทะเบยีนของบรษัิท จาก 486,299,997.50 บาท เป็น 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) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทเีหน็สมควร 

     (a) The Proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects. 

    (ข) ให้ผู้รบัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงัน ี

     (b) The Proxy holder shall vote according to my/our intention as follows :- 

       เหน็ด้วย/Agree   ไม่เหน็ด้วย/Disagree   งดออกเสยีง/Abstain 
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  วาระท ี9 พิจารณาอนุมตัิการแก้ไขหนังสอืบรคิณห์สนธขิองบริษทัฯ ข้อ 4. เพือให้สอดคล้องกบัการลดทุนจดทะเบียน 

  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) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทเีหน็สมควร 

     (a) The Proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects. 

    (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงัน ี

     (b) The Proxy holder shall vote according to my/our intention as follows :- 

       เหน็ด้วย/Agree   ไม่เหน็ด้วย/Disagree   งดออกเสยีง/Abstain 
        

  วาระท ี10 พิจารณาอนุมตัิการเปลยีนแปลงชือบริษัท 

 Agenda No. 10 To consider approving the change of the Company’s name 

    (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทเีหน็สมควร 

     (a) The Proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects. 

    (ข) ให้ผู้รบัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงัน ี

     (b) The Proxy holder shall vote according to my/our intention as follows :- 

       เหน็ด้วย/Agree   ไม่เหน็ด้วย/Disagree   งดออกเสยีง/Abstain 

        

  วาระท ี11 พิจารณาอนุมตัิแก้ไขหนังสอืบริคณห์สนธขิองบริษทัฯ ข้อ . เพือให้สอดคล้องกบัการเปลยีนชือบริษัท 

 Agenda No. 11 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) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทเีหน็สมควร 

     (a) The Proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects. 

    (ข) ให้ผู้รบัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงัน ี

     (b) The Proxy holder shall vote according to my/our intention as follows :- 

       เหน็ด้วย/Agree   ไม่เหน็ด้วย/Disagree   งดออกเสยีง/Abstain 

        

  วาระท ี12 พิจารณาอนุมตัิแก้ไขข้อบังคับของบรษัิท ข้อ . ข้อ . และ ข้อ . เพือให้สอดคล้องกบัการเปลยีนชือบริษัท และ 

   ตราของบริษัท 

 Agenda No. 12 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) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทเีหน็สมควร 

     (a) The Proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects. 

    (ข) ให้ผู้รบัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงัน ี

     (b) The Proxy holder shall vote according to my/our intention as follows :- 

       เหน็ด้วย/Agree   ไม่เหน็ด้วย/Disagree   งดออกเสยีง/Abstain 
        

            วาระท ี13 พิจารณาเรอืงอนืๆ (ถ้ามี) 
          Agenda No. 13 To consider other matters (if any) 

    (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทเีหน็สมควร 

     (a) The Proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects. 

    (ข) ให้ผู้รบัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงัน ี

     (b) The Proxy holder shall vote according to my/our intention as follows :- 

       เหน็ด้วย/Agree   ไม่เหน็ด้วย/Disagree   งดออกเสยีง/Abstain 
        

 (5) การลงคะแนนเสยีงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดทไีม่เป็นไปตามทรีะบุไว้ในหนังสอืมอบฉันทะนี ให้ถือว่าการลงคะแนนเสยีงนันไม่ถูกต้อง 

 และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 

 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) ในกรณีทข้ีาพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรอืในกรณีททีปีระชุมมีการพิจารณา

 หรอืลงมติในเรอืงใดนอกจากเหนือจากเรอืงระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีทมีีการแก้ไขเปลยีนแปลง หรือเพิมเติมข้อเทจ็จริงประการใด ให้ผู้รับ

 มอบฉันทะมีสทิธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทเีหน็สมควร 

 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. 

 

กจิการใดทผีู้รับมอบฉันทะได้กระทาํไปในการประชุม เว้นแต่กรณีทผีู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสยีงตามทข้ีาพเจ้าระบุในหนังสอืมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่า 

การลงคะแนนเสยีงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดทไีม่เป็นไปตามทรีะบุไว้ในหนังสอืมอบฉันทะน ีให้ถือว่าการลงคะแนนเสยีงนนัไม่ถูกต้อง และข้าพเจ้า

ได้กระทาํเองทกุประการ 

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  ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder 

  (  )  

      

      

 ลงชือ/Signed  ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder 

  (  )  

      

      

 ลงชือ/Signed  ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder 

  (  )  

      

      
 

 

 

หมายเหตุ / Remark 
1. ผู้ถือหุ้นทมีอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รบัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยก

 จาํนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพือแยกลงคะแนนเสยีงได้ 
 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. ในกรณีทมีีวาระทจีะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระทรีะบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิมเติมได้ในใบประจาํต่อแบบหนังสอื

 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. ผูร้บัมอบฉนัทะ โปรดนาํหนงัสือฉบบันมีาแสดงต่อพนกังานลงทะเบียนในวนัประชุมดว้ย 

For a proxy holder, please bring this proxy form to show at the meeting. 

2. ผูม้อบฉนัทะ กรุณาแนบสําเนาเอกสารแสดงความเป็นผูถ้ือหุน้มาพรอ้มหนงัสือมอบฉนัทะ 

Copy of  identity document of proxy grantor is required to attach with proxy form. 
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ใบประจําต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. 
The continued list of proxy form B. 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จาํกดั (มหาชน) 

The proxy on behalf of the shareholder of Mono Technology Public Company Limited 

 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 ในวันจันทร์ท ี10 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ออดิทอเรียม ชัน 3 อาคาร    

จัสมิน อนิเตอร์เนชันแนล เลขท ี200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตาํบลปากเกรด็ อาํเภอปากเกรด็ จังหวัดนนทบุร ี11120 หรอืทจีะพึงเลอืนไปใน

วัน เวลา และสถานทอีนืด้วย 

 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. 
 

  วาระท ี  เรอืง   

  Agenda No. Subject :  

   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทเีหน็สมควร 

   (a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects. 

   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงัน ี

   (b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows :- 

      เหน็ด้วย/Agree   ไม่เหน็ด้วย/Disagree   งดออกเสยีง/Abstain 
       

  วาระท ี  เรอืง   

  Agenda No. Subject :  

   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทเีหน็สมควร 

   (a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects. 

   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงัน ี

   (b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows :- 

      เหน็ด้วย/Agree   ไม่เหน็ด้วย/Disagree   งดออกเสยีง/Abstain 
       

  วาระท ี  เรอืง   

  Agenda No. Subject :  

   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทเีหน็สมควร 

   (a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects. 

   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงัน ี

   (b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows :- 

      เหน็ด้วย/Agree   ไม่เหน็ด้วย/Disagree   งดออกเสยีง/Abstain 

       

  วาระท ี  เรอืง เลือกตงักรรมการ (ต่อ)  

  Agenda No. Subject : The election of the directors (continued)  

   ชือกรรมการ/Name of director  

     เหน็ด้วย/Agree   ไม่เหน็ด้วย/Disagree   งดออกเสยีง/Abstain 
      

   ชือกรรมการ/Name of director  

     เหน็ด้วย/Agree   ไม่เหน็ด้วย/Disagree   งดออกเสยีง/Abstain 
      

   ชือกรรมการ/Name of director  

     เหน็ด้วย/Agree   ไม่เหน็ด้วย/Disagree   งดออกเสยีง/Abstain 
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