
 

  

บริษทั โมโน เทคโนโลยี จ ำกดั (มหำชน) 

รำยงำนกำรประชมุสำมญัผูถ้อืหุน้ ประจ ำปี 2563 

 

วนั เวลำ และสถำนท่ี 

  

 การประชุมจัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 10 สงิหาคม 2563 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ออดทิอเรียม ชั้น 3 อาคารจสัมิน 

อนิเตอร์เนชั่นแนล เลขที่ 200 หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ต าบลปากเกรด็ อ าเภอปากเกรด็ จังหวัดนนทบุรี 11120 

 

กรรมกำรท่ีเขำ้ร่วมประชมุ 

1. นางพรรณ ี  วรวุฒิจงสถติ ประธานกรรมการ และกรรมการอสิระ 

2. นายปรีชา                   ลีละศิธร กรรมการอสิระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ  

   ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

3. นายเกรียงศักดิ์  เธยีรนุกุล กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และ 

   กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

4. นายเจริญ  แสงวิชัยภัทร กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และ 

   กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

5. นายนวมนิทร์ ประสพเนตร กรรมการ ผู้ ช่วยประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร 

   ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่การตลาด 

6. นายปฐมพงศ ์ สริชัยรัตน์ กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง  

และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

7. นายซัง โด  ลี กรรมการ 

8. นายศิริ   เหลืองสวัสดิ์ กรรมการ 

 

ผูบ้ริหำร 

1. นางสาวสรัญญา   อมรรัตนสชุาต ิ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน 

2. นางสาวเบญจวรรณ  รักวงษ์ ผู้อ านวยการอาวุโสฝ่ายบริหารส านักงาน และกรรมการบริหาร 

3. นายวีรยุทธ ์  โพธารามกิ ผู้อ านวยการอาวุโสฝ่ายบริหารความสมัพันธอ์งคก์ร 

4. นางสาวปิตฤิด ี ศิริสมัพันธ ์ ผู้อ านวยการฝ่ายก ากบัดูแลกจิการและสื่อสารองคก์ร และเลขานุการบริษัท 

5. นายธรีศักดิ์ ธาราวร ผู้อ านวยการฝ่ายทรัพายากรบุคคล 

6. นางสาวทศันีย์  ควรแถลง ผู้ช่วยผู้อ านวยฝ่ายบญัชีและการเงิน 

 

ผูเ้ขำ้ร่วมประชมุ 

1. นางสาวกรองแก้ว  ลิมป์กติตกุิล  ผู้ตรวจสอบบญัชี บริษัท ส านักงาน อวีาย จ ากดั 

2. นางนิตยา  เกยีรตเิสรีกุล ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท เสรี มานพ แอนด ์ดอล์ย จ ากดั 
 

 

เร่ิมกำรประชมุ 

นางสาวปิติฤดี ศิริสัมพันธ์ เลขานุการบริษัท กล่าวแนะน าคณะกรรมการ ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการ ทั้งสิ้นจ านวน 8 

ท่าน โดยเข้าร่วมประชุมในวันนี้ ครบทั้ง 8 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด คณะผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบ

บญัชี และที่ปรึกษากฎหมาย เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งแจ้งวิธกีารประชุมและการออกเสยีงลงคะแนนในการพิจารณาวาระ
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การประชุมต่างๆ โดยสรุปให้ที่ประชุมทราบ กล่าวคือ เมื่อจะมีการออกเสยีงลงคะแนนในการพิจารณาวาระการประชุม

ต่างๆ ประธานที่ประชุมจะสอบถามที่ประชุมว่า มผีู้ถอืหุ้นท่านใดไม่เหน็ด้วย หรืองดออกเสยีงในวาระพิจารณานั้นหรือไม่ 

 ถ้าไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นชอบ หรือ  เห็นด้วยตามมติ        

ที่น าเสนอ  

 

 ถ้ามีผู้ ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงขอให้ยกมือขึ้ น  จะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ไปรับบัตร

ลงคะแนน ซึ่งทางบริษัทฯ ได้แจกให้แก่ผู้ถือหุ้นตอนลงทะเบียนแล้ว เพ่ือน ามาท าการประมวลผลด้วยการหัก

คะแนนเสยีงที่ไม่เหน็ด้วย หรือ งดออกเสยีง ออกจากคะแนนเสยีงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและมี

สทิธอิอกเสียงในวาระนั้นๆ  ส าหรับผู้รับมอบฉันทะตามหนังสอืมอบฉันทะแบบ ข. หรือแบบ ค. ที่ผู้ถือหุ้นได้

ระบุความประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนไว้ในหนังสอืมอบฉันทะแล้ว  เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ได้น าคะแนนเสยีง

ที่ผู้ถอืหุ้นระบุไว้ในหนังสอืมอบฉันทะทุกวาระ ไปบนัทกึข้อมูลรอไว้ล่วงหน้าตอนลงทะเบยีนเข้าร่วมประชุมแล้ว  

 

 เมื่อจบการชี้ แจงจากกรรมการในแต่ละวาระการประชุม ประธานฯ จะสอบถามผู้ถือหุ้นและเปิดโอกาสให้

สอบถามข้อมูลใดๆ หากผู้ถอืหุ้นท่านใดมข้ีอสงสยั หรือจะสอบถามข้อมูล สามารถใช้ไมโครโฟนที่ตั้งอยู่ หรือยก

มือขึ้น จะมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ น าไมโครโฟนไปให้ยังที่นั่ง โดยให้ผู้ถือหุ้นแจ้งชื่อ-นามสกุล สถานะเป็นผู้ถอืหุ้น

หรือผู้รับมอบฉันทะ และจ านวนหุ้นที่ถอื  

 

และเมื่อประธานได้แจ้งปิดการรับบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าบัตรลงคะแนน         

ที่ส่งหลังจากนั้นเป็นโมฆะ และไม่น ามานับคะแนนเสยีง   

 

กรณทีี่จะมผีลท าให้การลงคะแนนเสยีงเป็นโมฆะ หรือเรียกว่าบตัรเสยีนั้น  มอีกี 4 กรณ ี ดงันี้  

1. กรณบีตัรลงคะแนนมกีารลงคะแนนไม่ตรงตามวาระที่มกีารลงคะแนน 

2. กรณผีู้ลงคะแนนไม่ท าเคร่ืองหมายใดๆ ในช่องลงคะแนน 

3. กรณีบัตรลงคะแนนท าเครื่องหมายใดๆ ในช่องลงคะแนนมากกว่า 1 ช่อง ยกเว้นกรณีของผู้มอบฉันทะ

เป็นคัสโตเดียนที่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระออกเป็นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย  หรืองดออก

เสยีงมากน้อยเพียงใด  ในแต่ละความเหน็กไ็ด้  

4. กรณบีตัรลงคะแนนช ารดุ  จนไม่สามารถวินิจฉัยได้ว่าผู้ลงคะแนนมคีวามประสงคจ์ะลงคะแนนเช่นใด 

 

นอกจากนี้   เพ่ือไม่ให้เป็นการเสยีเวลา เมื่อประธานแจ้งปิดการรับบัตรลงคะแนนแล้ว ประธานสามารถด าเนินการประชุม

ในเรื่องถัดไปได้ทนัทใีนระหว่างรอการนับคะแนน และเมื่อนับคะแนนเสรจ็ กจ็ะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบ 

โดยนางสาวรุ่งทวิา จารรุัตนาภรณ ์จะเป็นผู้รายงานแจ้งผลสรปุการออกเสยีงลงคะแนนในแต่ละวาระ   

 

การออกเสียงลงคะแนนให้ถือหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง การออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ ให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการตาม

ข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 16 ซึ่งระบุว่า ให้ที่ประชุมผู้ถอืหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑแ์ละวิธกีารดงัต่อไปนี้   

 

(1) ผู้ถอืหุ้นคนหนึ่ง มคีะแนนเสยีงเท่ากบั 1 หุ้นต่อ 1 เสยีง 

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม ข้อ (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็น

กรรมการกไ็ด้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใดมากน้อย

เพียงใดไม่ได้  
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(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสยีงสงูสดุตามล าดบัลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่จะ

พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากัน

เกนิจ านวนกรรมการ ที่จะพึงมหีรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสยีงชี้ ขาด 

 

โดยก่อนการประชุมนี้  บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งค าถามล่วงหน้า มายังบริษัทฯ ก่อนวันประชุม ได้ทาง

เว็บไซด์  www.mono.co.th  หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ ตั้ งแต่วันที่  4 ตุลาคม 2562 จนถึงวันที่  31 ธันวาคม 2562      

ปรากฎว่าไม่มีผู้ถือหุ้นส่งค าถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ  ก่อนวันประชุม ซึ่ งเมื่อวันที่  28 มกราคม 2563 บริษัทฯ            

ได้แจ้งผลให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผู้ถอืหุ้นรับทราบแล้ว 

 

จากนั้นนางพรรณี วรวุฒิจงสถิต ประธานกรรมการ ซึ่งเป็นประธานในที่ประชุม  แถลงว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วย

ตนเองจ านวน 30 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 56,574,041 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมจ านวน 16 ราย นับ

จ านวนหุ้นได้ 2,652,772,893 หุ้น รวมจ านวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุม

ทั้งสิ้นจ านวน 46 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 2,709,346,934 หุ้น จากจ านวนผู้ถอืหุ้นทั้งหมดจ านวน 6,231 ราย  นับจ านวน

หุ้นที่จ าหน่ายแล้วและมสีทิธอิอกเสยีงทั้งหมด 3,471,054,038 หุ้น  คดิเป็นร้อยละ 78.0555 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่าย

แล้วและมีสทิธอิอกเสยีงทั้งหมดของบริษัทฯ ดังนั้น  จ านวนหุ้นที่เข้าประชุมวันนี้   จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับ

ของบริษัทฯ ข้อ 33 ประธานฯ จึงกล่าวเปิดประชุม จากนั้น ประธานฯ ได้ขอให้  ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วม

ประชุมและมีสิทธิออกเสยีงในการประชุมจ านวน 2 ท่าน ท าหน้าที่เป็นพยานในการนับคะแนนในการประชุมครั้งนี้  ซึ่ง

ตัวแทน ผู้ถือหุ้นที่อาสารับหน้าที่ดังกล่าวได้แก่ นางสาวอัญชลี วิทธิดา และ นางสาวจันทรัตน์ เหลือบริบูรณ์ ผู้รับมอบ

ฉันทะจากผู้ถอืหุ้นรายย่อย  ต่อจากนั้นประธานฯ จึงด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่ก  าหนดไว้ในหนังสอื

นัดประชุมดงัต่อไปนี้  

 

วำระท่ี 1 พิจำรณำรบัรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถ้ือหุน้ ประจ ำปี 2562 ซ่ึงประชุมเมื่อวนัท่ี 23 เมษำยน 

2562 

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดส่งส าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562  ซึ่งประชุมเมื่อ

วันที่ 23 เมษายน 2562 ให้กบัผู้ถอืหุ้นพร้อมหนังสอืเชิญประชุมในคร้ังนี้แล้ว  

 

และประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอยีดของวาระนี้  
 

ไม่มผู้ีถอืหุ้นซักถามข้อสงสยัใดๆ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมต ิ

 
 

มติของท่ีประชมุ 

ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562  ซึ่งประชุมเมื่อวันที่          

23 เมษายน 2562 ด้วยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉันทข์องผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน  มติที่ประชุมเป็น

ดงันี้  

 

มีเขำ้ร่วมประชมุระหว่ำงวำระ รวมจ ำนวนผูเ้ขำ้ร่วมประชมุท่ีมสิีทธิออกเสียง 

2 ราย 628,800 หุ้น 48 ราย 2,709,975,734 หุ้น 

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

(1 หุน้ = 1 เสียง) 

รอ้ยละของจ ำนวนหุน้ทั้งหมดของผูถ้อืหุน้ 

ท่ีเขำ้ร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ด้วย 2,709,975,734 100.0000 

2. ไม่เหน็ด้วย                     0     0.0000 

3. งดออกเสยีง                     0     0.0000 

4. บตัรเสยี                     0     0.0000 

รวม 48 ราย 2,709,975,734 100.0000 

 

วำระท่ี 2 รบัทรำบรำยงำนประจ ำปีของคณะกรรมกำรบริษทัเกี่ยวกบัผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ ในรอบปี 2562 

ประธานฯ แจ้งว่า รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 ปรากฎอยู่ในรายงานประจ าปี 2562 ตามสิ่งที่

ส่งมาด้วย 2 และสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ที่ได้จัดส่งให้กบัผู้ถอืหุ้นพร้อมหนังสอืเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว โดยที่คณะกรรมการได้

พิจารณาผลการด าเนินงานดงักล่าวแล้ว เหน็ว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงขอน าเสนอต่อที่ประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นเพ่ือรับทราบ  

 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณสรัญญา  อมรรัตนสชุาติ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน  สรุปรายงานผลการด าเนินงาน

ของบริษัทฯ ในรอบปี 2562  ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบดังนี้  

 

ฐานะการเงินในปี 2562 มีสินทรัพย์หมุนเวียน 534 ล้านบาท มีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 713 ล้านบาท 

สนิทรัพย์ไม่มีตัวตน 2,283 ล้านบาท สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 1,013 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 4,543 ล้านบาท เมื่อ

เทยีบกับปี 2561 ทมีียอดรวมที่ 5,765 ล้านบาท สนิทรัพย์ลดลงประมาณ 1,222 ล้านบาท หรือลดลง 21% เงิน

สดและลูกหนี้ลดลง 163 ล้านบาท ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ลดลง 19 ล้านบาท สนิทรัพย์ไม่มีตัวตน ลดลง 290 

ล้านบาท สนิทรัพย์ใบอนุญาตทวีีดิจิตอล ลดลง 735 ล้านบาท ซึ่งเป็นการลดลงเน่ืองจากค าสั่ง คสช. เมื่อวันที่ 11 

เมษายน 2562 ประกาศให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 2 งวดสดุท้าย จึงท าให้มีการปรับปรุงมูลค่าสนิทรัพย์

ใบอนุญาตทวีีดิจิตอล 

 

ในด้านหนี้ สนิ ปี 2562 มีหนี้ สนิหมุนเวียน 978 ล้านบาท หนี้ สนิไม่หมุนเวียน 1,554 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 2,532 

ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2561 ที่มีหน้ีสินรวมอยู่ที่ 3,124 ล้านบาท ลดลง 592 ล้านบาท หรือลดลง 19% ใน

ภาพรวมเงินกู้ยืมจากธนาคารเพ่ิมขึ้ น 54 ล้านบาท ใบอนุญาตทีวีดิจิตอลค้างจ่ายลดลง 639 ล้านบาท สืบเนื่อง

จากค าสั่ง คสช. ดังที่รายงานข้างต้น 

 

ส่วนของผู้ถือหุ้น ปี 2562 มีอยู่ที่ 2,011 ล้านบาท เมื่อเทยีบกับปี 2561 ที่ 2,641 ล้านบาท ลดลง 630 ล้านบาท 

หรือลดลง 24% สาเหตุหลักเกิดจากการขาดทุนสทุธ ิ616 ล้านบาท และผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก

คณติศาสตร์ประกนัภัย 11 ล้านบาท  

 

รายงานผลการด าเนินงานปี 2562 ในด้านรายได้รวม รายได้หลักมาจากธุรกิจทีวีดิจิตอลที่ 1,708 ล้านบาท คิด

เป็น 78% ของรายได้รวมทั้งหมด ซ่ึงอยู่ที่ 2,184 ล้านบาท เมื่อเทยีบกบัปี 2561 ซึ่งมีรายได้รวมอยู่ที่ 2,508 ล้าน

บาท รายได้ลดลงประมาณ 324 ล้านบาท หรือลดลง 13% สาเหตหลักเกิดจากรายได้ MVAS ที่ลดลง 178 ล้าน

บาท รายได้ TV ลดลง 95 ล้านบาท ขณะที่รายได้ Online เพ่ิมขึ้น 8 ล้านบาท  
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ด้านปัจจัยต้นทุนและค่าใช้จ่ายรวม ในปี 2562 ต้นทุนอยู่ที่ 1,963 ล้านบาท และมีค่าใช้จ่าย 781 ล้านบาท คิด

เป็นยอดรวม 2,744 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2561 ที่ 2,553 ล้านบาท ต้นทุนและค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้ น 191 ล้าน

บาท หรือเพ่ิมขึ้ น 7% โดยมีส่วนที่เป็นต้นทุนเพ่ิมข้ึน 57 ล้านบาท ในด้านค่าใช้จ่าย มีรายการพิเศษเกิดขึ้ นคือ 

จ่ายค่าชดเชยให้พนักงาน (Compensate) จ านวน 19 ล้านบาท และตั้งส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

ตาม พรบ. คุ้มครองแรงงานเพ่ิมขึ้นอีก 18 ล้านบาท และมีค่าใช้จ่ายทางตลาดเพ่ิมขึ้นจากปี 2561 ประมาณ 110 

ล้านบาท 

 

EBITDA และก าไร (ขาดทุน) สุทธิ ในปี 2562 มี EBITDA อยู่ที่ 808 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2561 ซ่ึงอยู่ที่ 

1,202ล้านบาท EBITDA ลดลง 394 ล้านบาท หรือลดลง 33% ขณะที่ก าไร (ขาดทุน) สทุธิ ในปี 2562 ขาดทุน 

616 ล้านบาท เมื่อเทยีบกบัปี 2561 ที่ขาดทุน 193 ล้านบาท มีขาดทุนเพ่ิมขึ้น 423 ล้านบาท  

 

เหตุการณ์ส าคัญในรอบปี 2562 ที่ ผ่านมา วันที่  17 ตุลาคม 2562 เป็นวันใช้สิทธิแปลงสภาพ MONO-W1        

วันสดุท้าย ซึ่งมีการใช้สทิธขิองใบส าคัญแสดงสทิธ ิMONO-W1 จ านวน 24,021 หน่วย แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ

จ านวน 24,380 หุ้น ในอัตรา 1 : 1.015 (ใบส าคัญแสดงสทิธิ : หุ้น) ราคาใช้สทิธิ 2.464 บาท ต่อหุ้น  คิดเป็น

เงินที่บริษัทได้รับเท่ากับ 60,072.32 บาท และอีกคร้ังในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 หุ้นเพ่ิมทุนจากการแปลง

สภาพ MONO-W1 จ านวน 24,380 หุ้นเข้าซ้ือขายเป็นวันแรก มีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 0.10 บาท คิดเป็นทุน         

จดทะเบี ยนใหม่  โดยเป็น ทุนจดทะเบี ยนช าระแ ล้วเท่ ากั บ  347,105,403.80 บาท  คิด เป็น หุ้นสามัญ 

3,471,054,038 หุ้น 

 

ทั้งนี้  ประธานฯ ยังได้มอบหมายให้ คุณปฐมพงศ์ สริชัยรัตน์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  รายงานถงึนโยบายการก ากบัดูแล

กจิการที่ดี และนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  ของบริษัทในปีที่ผ่านมา ให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบ  รวมถึงชี้ แจง

ทศิทางแนวโน้มธรุกจิของกลุ่มบริษัท ให้ท่านผู้ถอืหุ้นทราบ 

 

บริษัทและกลุ่มบริษัทโมโน ให้ความส าคัญ ในการด าเนินธุรกจิอย่างมีคุณธรรมและยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้

เสียทุกฝ่าย ภายใต้หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด  อันเห็นได้จากผลการประเมิน การก ากับดูแลกิจการที่ดี

ประจ าปี 2562 ที่ บริษัทอยู่ในระดบั “ดเีลิศ” เป็นปีที่ 5 และนอกจากนั้น   ในฐานะที่บริษัทฯ ได้รับประกาศนียบตัรรับรอง

ฐานะสมาชิกในโครงการ “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต” ตั้งแต่ปี 2559 ซึ่งบริษัทฯ ยึดมั่น

นโยบายการด าเนินงานด้วยความโปร่งใส ต่อต้านการกระท าอนัเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่น ทุกรปูแบบ  ดงัปรากฎตามข้อมูลที่

ได้เปิดเผยในรายงานประจ าปี 2562  

 

และเมื่อวันที่ 4 มนีาคม 2562 บริษัทฯ ได้ขยายแนวร่วมโครงการแนวร่วมต่อต้านการทุจริตและคอร์รับชั่นไปยังหุ้นส่วนทาง

ธรุกจิ ที่ปรึกษาและคู่ค้า ด้วยการสนับสนุนให้ด าเนินนโยบายและแนวปฏบิตัใินทศิทางเดยีวกนักบั บริษัทฯ ด้วยการท าธรุกจิ

อย่างตรงไปตรงมา  และเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 บริษัท ได้รับประกาศนียบัตรการต่ออายุการเป็นสมาชิกแนวร่วม

ปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ต่อเนื่องเป็นสมยัที่ 2 

 

รายงานทศิทางของกลุ่มธุรกิจแบ่งเป็น 3 ประเดน็คือ การด าเนินงานในปี 2562 กลยุทธการด าเนินงานปี 2563 

และทศิทางในปี 2563 ส าหรับการด าเนินงานปี 2562 แบ่งเป็น 4 เร่ืองคือ 1) ธุรกจิ TV และ Home Shopping 2) 

Subscription video-on-demand หรือ MONOMAX 3) โฆษณา online และกิจกรรมทางการตลาด  และ 4) Event 

และส่วนอื่น ๆ 
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ด้านการด าเนินงานของ MONO29 ในปี 2562 ยังคงครองอันดับ 3 ทวีเีรทติ้ งยังคงเติบโตขึ้นเร่ือย ๆ อย่างมั่นคง 

โดยมี TV rating ที่ 1.274 อตัราการเติบโตปีต่อปีอยู่ที่ 23%  

 

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้น าเสนอกลยุทธการขึ้ นราคาโฆษณาทวีี โดยปรับราคาในช่วง prime time ให้มีราคาเฉล่ียที่ 

300,000 บาท เนื่องจากทีวีเรทติ้ งเติบโตเร็ว การปรับราคาจึงเป็นการพยุงอุตสาหกรรมทีวีด้วยกัน บริษัทฯ ได้

รองรับความเสี่ยงเร่ืองการปรับงบประมาณของลูกค้า โดยก าลังซ้ือที่ลดลงในงบที่เท่าเดิมจะถัวเฉล่ียให้รายได้ไม่

เพ่ิมข้ึนหรือลดลงมากเกินไป แต่สิ่งที่อาจจะผิดคาดคือ บริษัทฯ มองว่าการที่ทีวี 7 ช่องได้คืนใบอนุญาตให้ 

กสทช. เป็นสถานการณ์ที่เป็นบวก ซ่ึงจะท าให้ผู้ชมและโฆษณากลับคืนสู่ผู้ประกอบการทีวีที่เหลือซ่ึงรวมถึงช่อง 

MONO29 แต่สิ่งที่ส่งผลลบคือทวีีหลายช่องได้เสนอตัดราคา อย่างไรกต็าม การปรับราคานี้ เป็นการปรับระยะยาว

เพ่ือตอบสนองเรทติ้ งที่เพ่ิมข้ึน ซ่ึงการปรับตัวน้ีและการแข่งขันที่รุนแรงในธุรกิจทีวีท าให้รายได้ MONO29 ในปี 

2562 อยู่ที่ 1,708 ล้านบาท ลดลง 5% เมื่อเทียบปีต่อปี ส าหรับการใช้ประโยชน์จากช่องทีวี บริษัทฯ ได้ด าเนิน

ธุรกิจ Home Shopping ทางช่อง MONO29 โดยสร้างความแตกต่างจากช่องอื่นด้วยการไม่แทรกรายการช็อปป้ิง

นานเกินไปจนสยีอรรถรสในการชมภาพยนตร์ ไม่ใช้น า้เสยีงโน้มน้าวรุนแรง และคัดเลือกสนิค้า การด าเนินธุรกิจ 

Home Shopping ตลอดเวลา 3 ปี ส่งผลบวกในปี 2562 โดยมีรายได้เพ่ิมขึ้ น ในปี 2562 มีรายได้ 64 ล้านบาท 

หรือเพ่ิมขึ้น 276% รายได้รวมจากโฆษณาและรายการ Home Shopping ในปี 2561 อยู่ที่ 1,820 ล้านบาท และปี 

2562 อยู่ที่ 1,772 ล้านบาท ลดลง 3% 

 

ในปี 2562 MONOMAX ได้ลงทุนด้านการตลาดและน าเสนอคอนเทนต์เดด็ ๆ เพ่ือต่อสู้กบัคู่แข่ง กลยุทธที่ใช้คือ

การเพ่ิมซีรีสจ์ีนที่ได้รับความนิยม เช่น เร่ือง “ยอดพ่อครัววังจักรพรรดิ์” ซึ่งได้สร้างกระแสความนิยม “นมเปร้ียว

ทอด” รวมทั้งมีกลุ่มวัยรุ่นติดตามซีรีย์จีนที่มีพระเอกนางเอกหน้าตาดีด้วย โดยในปี 2562 มี Active member 

จ านวน 33,000 ราย หรือเติบโตขึ้น 450% และมีการรับชมเป็นจ านวนคร้ังเติบโตขึ้น 388%   

 

MTHAI เดิมเป็นเวบ็ไซต์และได้ปรับตัวเป็นผู้น าเสนอข่าวโดยเฉพาะทาง Twitter ซึ่งได้รับความนิยมและความ

เช่ือถือสูงมาก ในปีที่ผ่านมามีการรายงานเร่ืองกราดยิงโคราช น า้ท่วม กระแส PM2.5 และโควิด ได้รับค าช่ืนชม

เร่ืองจริยธรรมการรายงานข่าว ความรวดเรว็ฉับไว การตรวจสอบข่าวได้ตรงประเดน็ ท าให้ได้รับรางวัล Thailand 

Zocial Awards 2019 ทั้งนี้  ในแผนของปีต่อๆ มาในการสร้างรายได้ MTHAI จะมีการปรับตัวเพ่ือเกื้อหนุนต่อการ

ท าโฆษณาและการท าแคมเปญร่วมกบัสปอนเซอร์ ซึ่งจะกล่าวในพาร์ทต่อไป  

 

ด้านกิจกรรมนอกสถานที่ต่าง ๆ ได้มีการร่วมมือกับกระทรวงวัฒนะธรรมจัดกิจกรรมเยาวชนประกวดหนังสั้น 

“ไทยดีมีมารยาท” ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย อกีทั้งภาพยนตร์ที่ฉายทางช่อง MONO29 ได้เปิดโอกาสให้จัดกจิกรรม

ในต่างจังหวัด เช่น ที่พิษณุโลกได้จัดกจิกรรมหนังกลางแปลง สร้างความคึกคักและได้รับค าช่ืนชม นอกจากนี้  ยัง

ได้จัดคอนเสร์ิตกจิกรรมสงกรานต์ที่ขอนแก่น กจิกรรมเคาดาวน์ปีใหม่ที่พัทยา ทั้งสองกจิกรรมน้ีรวมนักร้องช่ือดัง

ไว้ และมีรายได้จากสปอนเซอร์ 

 

ในช่วงรอยต่อปี 2562 และ 2563 เป็นช่วงที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเข้ารับต าแหน่งและมีภารกิจในการปรับ

องค์กรเข้าสู่ digital transformation ซึ่งในปี 2562 บริษัทฯ มีธุรกิจหลายอย่าง หากดูแลไม่ทั่วถึงอาจเกดิผลเสยี ใน

ปี 2563 จึงได้ลดขนาด (downsize) และปรับองค์กร ซึ่งได้เร่ิมตั้งแต่เดือนมกราคม เดือนมีนาคมเกิดการแพร่
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ระบาดของโรคโควิด จึงเป็นการปรับตัวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนโยบายการปรับตัวสู่ปี 2563 โดยมีโรคโควิดเป็นปัจจัย

หนึ่งในการปรับตัว คือ 

1) การควบคุมค่าใช้จ่ายทุกประเภท ประกอบไปด้วย ก) ปรับลดจ านวนธุรกิจและยุติการด าเนินธุรกิจ

บางประเภทที่ไม่สร้างผลก าไร และมุ่งเน้นเฉพาะธุรกิจที่ท  าก าไร ข) การย้ายส านักงานไปยังพ้ืนที่ที่บริษัทฯ เป็น

เจ้าของ เพ่ือปรับรูปแบบส านักงานเป็น co-working space และไม่ต้องเสียค่าเช่า ซ่ึงได้ย้ายไปที่ Stadium29 บน

ถนนชัยพฤกษ์ ค) การควบคุมงบการจัดซ้ือคอนเทนต์ โดยลดการซ้ือภาพยนตร์ที่ไม่ท าเรทติ้ ง 

 2) เน้นการเติบโตของธุรกิจทีวี MONO29 โดย ก) จุดแขง็ของช่องคือภาพยนต์และซีรีส์ แต่จุดอ่อนยัง

เป็นช่วงข่าว จึงได้ปรับทมีข่าวให้แขง็แรงข้ึน โดยมีทมีงานที่มีประสบการณ์จากรายการ “เร่ืองเล่าเช้านี้ ” ท าให้ทวีี

เรทติ้ งเพ่ิมขึ้ น ข) ในช่วงโควิดหลายธุรกิจประสบปัญหาการลงโฆษณาเนื่ องจากไม่สามารถขายทาง

ห้างสรรพสนิค้าได้ ทางบริษัทฯ จึงร่วมมือกบัสนิค้าให้ขายตรงทาง 29Shopping ในราคาโปรโมช่ัน 

 3) เพ่ิมยอดขายของ Monomax โดยมองว่าคู่แข่งคือ Netflix ซึ่ง Netflix เป็น SVOD ระดับโลก การปรับ

คอนเทนต์ให้ถูกใจคนไทยอาจไม่คุ้มค่า บริษัทฯ จึงปรับปรุงด้านการคัดเลือกเนื้ อหาทั้งไทยและจีนให้เหมาะสม 

โดยเพ่ิมรายได้จากการขายไม่เฉพาะเพียง user โดยตรงแต่ไปยัง B2B ด้วย และท าให้ Monomax มีจุดยืนเร่ืองการ

เข้าใจความต้องการของคนไทย (understand local taste) 

 4) เนื่องจาก 3BB ก าลังจะเปิดตัวโปรแจค็ใหม่คือ 3BB TV และต้องการคอนเทนต์อย่างมาก โมโนจึง

เข้าไปช่วยด้านการน าเสนอ ติดต่อประสานงาน และการท าการตลาด 

 

ในเดือนมกราคม บริษัทฯ ได้ด าเนินการควบคุมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ โดยการยุติธุรกิจสิ่งพิมพ์ การจองโรงแรม เพลง 

สถานีวิทยุ และกฬีา ท าให้สามารถประหยัดได้ 200 ล้านบาท รวมทั้งการควบคุมการจัดซื้อคอนเทนต์ ประหยัดได้

อีก 200 ล้านบาท รวมเป็นประหยัดได้ 400 ล้านบาทต่อปี ถัดมาคือการปรับลดขนาดของบริษัท โดยประหยัด

ค่าจ้างพนักงานและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกบัพนักงาน 170 ล้านบาทต่อปี การย้ายบริษัทไปยังส านักงานใหม่ซึ่งเป็น

พ้ืนที่ของบริษัทช่วยประหยัดค่าเช่าและส่วนที่ เกี่ยวข้องกับค่าเช่าพ้ืนที่จ านวน 50 ล้านบาทต่อปี รวมทั้งลด

ค่าใช้จ่ายทางการตลาดอีก 100 ล้านบาทต่อปี รวมลดค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 320 ล้านบาทต่อปี ท าให้ภาพรวมประหยัด

ได้ 720 ล้านบาทต่อปี 

 

ในส่วนของธุรกิจหลักประกอบด้วย 1) MONO29 โดยได้รับความนิยมเป็นอันดับ 3 ของประเทศและจะเติบโต

ต่อไป 2) Monomax มียอดผู้ใช้บิรการ 350,000 ราย ในเดือนมีนาคมที่ ผ่านมา 3) MTHAI ได้รวมกับทีม

การตลาดโดยเป็นที่ปรึกษาด้านออนไลน์ 4) 29Shopping เป็น Home Shopping Business ซึ่งสามารถเติบโตได้อีก 

และ 5) ความร่วมมือระหว่าง MONO และ 3BB  

 

ด้านส านักงานใหม่ได้จัดให้เป็นแบบ co-working space เพ่ือปรับการท างานให้เข้ากบัสถานการณโ์ควิด ณ ปัจจุบัน

ยังมีพนักงานบางส่วนท างานจากที่บ้าน มีระบบ check-in ตามมาตรการของรัฐบาล หากมีการระบาดเกิดขึ้ นกจ็ะ

สามารถด าเนินงานผ่านแอปพลิเคชันต่าง ๆ และสามารถควบคุมจ านวนพนักงานที่เข้าออฟฟิศเพ่ือลดโอกาสการ

ติดเช้ือ 

 

ในปี 2563 MONO29 พยายามปรับรายการข่าวให้แข็งแกร่งมากขึ้ น โดยมี 4 ผู้ประกาศข่าวหลักของช่องและ

เน้ือหาที่เข้มข้นข้ึน รายการข่าวทั้ง 2 ช่วงมีการเติบโตอย่างชัดเจน โดยรายการ Good Morning Thailand มีการ

เติบโต 27% และ Top Talk Daily เติบโต 119% ช่อง MONO29 จึงมีความโดดเด่นทุกช่วงเวลา 
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ในด้านการขายได้จูงใจลูกค้าโดย 1) ปรับราคาเป็นแบบ volume discount หรือซื้ อเยอะได้ส่วนลด 2) MTHAI 

Twitter ท ากิจกรรม CSR ร่วมกับแบรนด์ต่าง ๆ เพ่ือช่วยสร้างแบรนด์ 3) ความร่วมมือข้าม platform ไปยังแฟน

เพจต่าง ๆ ดาราในเครือ และ mobile application เพ่ือช่วยโปรโมท ด้านกิจกรรมกลางแจ้งและคอนเสร์ิตต่าง ๆ 

ได้ด าเนินกิจกรรมไปแล้ว 5 รายการ ยังมีอีก 5-10 รายการที่รอด าเนินการอยู่ ซ่ึงต้องรอประเมินสถานการณก์าร

แพร่ระบาดของโรคโควิด  

 

ด้าน Home Shopping มีการเติบโตที่ชัดเจน โดยคร่ึงปีแรกของปี 2563 คาดการณ์ว่าน่าจะมีรายได้ถึง 130 ล้าน

บาท เติบโตประมาณ 91% สนิค้าที่ขายดีคือเคร่ืองครัว มีสนิค้าหลายรายการให้ความร่วมมือกบัช่อง และทางช่อง

ได้น าเสนอสนิค้าหลายอย่างซ่ึงตอบรับกบัสถานการณโ์ควิด เช่น เจลล้างมือ อุปกรณอ์อกก าลังกายในบ้าน 

 

ด้าน Monomax ปี 2563 มีผู้ใช้งาน 350,000 ราย และคาดว่าจะผลักดันให้ถึง 400,000 ราย ซ่ึงเป็นการเติบโตที่ 

961-1112% ส่วนหน่ึงที่ช่วยด้านการเติบโตคือการที่ Monomax ได้เข้าร่วมในแพ็คเกจ 3BB Gigatainment โดย

ในช่วงโควิด 3BB มียอดขายที่เติบโตท าให้ Monomax เติบโตตามไปด้วย ในช่วงโควิดยอดวิวของ Monomax เพ่ิม

สงูขึ้ น 30% ปัจจัยที่ช่วยให้ Monomax เติบโตคือ คอนเทนต์ที่คนไทยสนใจและอยากดู โดยล่าสดุก าลังจะน าซีรีส์

จีนเร่ือง “หมาป่าจอมราชันย์” มาออกอากาศ ซึ่งดาราน ามีแฟนคลับจ านวนมาก รวมทั้งเร่ือง “สัประยุทธทะลุ

ฟ้า” ซึ่งก าลังออกอากาศอยู่ ส่วนคอนเทนต์ที่ผลิตเองจาก Mono Original เช่น พราก นักฆ่าไร้เงา กม็ีแฟนคลับ

จ านวนมากเช่นกนั 

      

ธุรกิจใหม่ที่เกิดข้ึนคือความร่วมมือกับ 3BB TV ในรูปแบบของกล่องเคเบิ้ ลทีวี โดยโมโนท าหน้าที่ติดต่อคอน

เทนต์ให้ 3BB TV เช่น HBO BBC CNN WWE BLUEANT ผลิตคอนเทนต์ของไทย และท าการตลาดให้ โดย

คาดการณว่์า 3BB TV จะเปิดตัวในไตรมาส 4 และหากนับเป็นปีต่อปีโมโนจะมีรายได้ 180 ล้านบาทต่อปี  

 

ภาพรวมรายได้มี 2 กรณี โดยมีจุดตัดที่คร่ึงปีน้ี ซ่ึงค่าใช้จ่ายด้านโฆษณาอาจได้รับผลกระทบหากสถานการณ ์            

โควิดร้ายแรงขึ้ น แต่หากควบคุมสถานการณ์ได้กน่็าจะได้รับความร่วมมือจากเอเจนซ่ีมากข้ึน ในกรณีที่แย่ที่สุด 

รายได้ทวีีอาจเติบโต 160% เมื่อเทยีบกับคร่ึงปีแรก แต่ถ้าควบคุมสถานการณ์ได้ ธุรกิจมีการใช้จ่ายเพ่ิมขึ้น น่าจะ

เติบโตได้ 215% ส่วน Monomax มองว่าหากได้พันธมิตรทางธุรกิจมากกว่า 1 รายจะเป็นเร่ืองดี ส่วนโฆษณา

ออนไลน์และกิจกรรมออนไลน์ต่าง ๆ หากสามารถจัดกิจกรรมได้ตามปกติกส็ามารถด าเนินการได้ ซึ่งรายได้จะ

กลับมา ในส่วน shopping นอกจากการจัดรายการทาง MONO29 แล้วจะพยายามขยายโอกาสไปทาง 3BB ด้วย 

ปัจจัยอื่น ๆ คือการเปิดตัวในไตรมาส 4 ของ 3BB TV ที่จะส่งผลดีต่อโมโน แต่ถ้าเปิดตัวล่าช้ากจ็ะส่งผลกระทบ

เช่นกนั ส าหรับในกรณีที่แย่ที่สดุ คาดการณว่์ารายได้จะอยู่ที่ 1,742 ล้านบาท โดยรายได้ส่วนใหญ่มาจากทวีี 69% 

ตามมาด้วย Monomax โฆษณาออนไลน์ และ shopping ถ้าเป็นกรณีที่ดีที่สุด รายได้จะอยู่ที่ 2,103 ล้านบาท โดย

รายได้ส่วนใหญ่มาจากทวีี 69% และ Monomax 18% 

 

ส าหรับทิศทางในปี 2563 คาดว่าทั้งปีจะได้รับผลกระทบจากโควิดค่อนข้างมาก แต่เนื่องจากบริษัทได้ปรับตัว

ตั้งแต่เดือนมกราคมแล้วจึงเป็นการปรับตัวอย่างต่อเน่ืองในเร่ืองการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมการท างาน คาดว่า

ธุรกิจทั่วโลกได้รับผลกระทบเหมือนกันหมด คาดว่าบริษัทอาจมีรายได้ลดลง 4-20% เทยีบกับปีที่แล้ว EBITDA 

margin คาดว่าจะอยูที่ 30-40% ทรัพย์สนิที่จับต้องได้มี 40-60 ล้านบาท และทรัพย์สินที่จับต้องไม่ได้ประมาณ 

0.8-1 พันล้านบาท 
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คุณวิชำ โชคพงษพ์นัธุ ์ ผูถ้ือหุน้ผูถ้ือหุน้รำยย่อย 

เสนอแนะว่า รายการกีฬาจากเกาหลี เช่น ฟุตบอล กอล์ฟ มีความน่าสนใจ จึงน่าจะน ามาถ่ายทอดให้ผู้ชมได้ชม 

รวมไปถึงภาพยนตร์จากเกาหลีด้วย 

คุณปฐมพงศ ์สิรชยัรตัน ์– ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร 

ตอบว่า ขอรับค าแนะน าดังกล่าว โดยที่ปัจจุบัน ได้ติดต่อจัดซ้ือภาพยนตร์และซีรีสเ์กาหลีไว้จ านวนหน่ึงแล้ว ส่วน

ด้านกีฬานั้น ยังไม่ได้ติดต่อกีฬาจากเกาหลี จึงขอน าไปพิจารณาประเมินความต้องการเพ่ิมเติม โดยอ้างอิงจาก

ความรู้ ข้อมูลตลาดที่ KT Telecom เกาหลีไว้ด้วย 

 
 

ไม่มีผู้ถือหุ้นถามข้อสงสัยใดๆ เพ่ิมเติมอีกประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การรายงานผลการด าเนินงานเป็นการ

รายงานเพ่ือทราบ ไม่มกีารลงมต ิ
 

ที่ประชุมรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 ตามที่รายงาน 
 

วำระท่ี 3 พจิำรณำอนุมติังบกำรเงิน และรำยงำนผูส้อบบญัชีประจ ำปี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และรายงานผู้ สอบบัญชี ประจ าปีสิ้นสุด ณ วันที่        

31 ธนัวาคม 2562 ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้

ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และอนุมตัโิดยคณะกรรมการบริษัทแล้ว มรีายละเอยีดปรากฎในงบการเงิน 

และรายงานผู้สอบบญัชี ประจ าปีสิ้นสดุ ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ของหนังสอืเชิญประชุม 

 

และประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอยีดของวาระนี้  
 

 

ไม่มผู้ีถอืหุ้นซักถามข้อสงสยัใดๆ เพ่ิมเตมิอกี ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมต ิ

 

มติของท่ีประชมุ 

ที่ประชุมผู้ถอืหุ้นพิจารณาแล้วลงมตอินุมตังิบการเงนิและรายงานผู้สอบบญัชีประจ าปี  สิ้นสดุ ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 

ด้วยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน  มีรายละเอยีดการออกเสยีงลงคะแนน  

มตทิี่ประชุมเป็นดงันี้  

 

มีเขำ้ร่วมประชมุระหว่ำงวำระ รวมจ ำนวนผูเ้ขำ้ร่วมประชมุท่ีมสิีทธิออกเสียง 

3 ราย 321 หุ้น 51 ราย 2,709,976,055 หุ้น 

 

มติ 
จ ำนวนเสียง 

(1 หุน้ = 1 เสียง) 

รอ้ยละของจ ำนวนหุน้ทั้งหมดของผูถ้อืหุน้ 

ท่ีเขำ้ร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ด้วย 2,709,976,055 100.0000 

2. ไม่เหน็ด้วย                     0     0.0000 

3. งดออกเสยีง                     0 - 

4. บตัรเสยี                     0 - 

รวม 51 ราย 2,709,976,055 - 
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วำระท่ี 4 พิจำรณำอนุมติังดกำรจัดสรรเงินก ำไรเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำยและงดกำรจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี 

2562 

เลขานุการบริษัทฯ  แจ้งว่าตามข้อบงัคบับริษัทฯ ข้อ 45. ซึ่งก าหนดให้  “บริษัทต้องจัดสรรก าไรสทุธปิระจ าปีส่วนหนึ่งไว้

เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของก าไรสทุธิประจ าปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุน

ส ารองนี้จะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละสบิ (10) ของทุนจดทะเบียน” และ คณะกรรมการมีนโยบายที่จะเสนอที่ประชุมผู้

ถอืหุ้นพิจารณาจ่าย  เงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นทั่วไปในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  ของก าไรสทุธหิลังหักภาษีเงินได้ตาม

งบการเงินเฉพาะกจิการในแต่ละปี  

 

ทั้งนี้     การจ่ายเงินปันผลในแต่ละคราวคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยค านึงถงึผลประโยชน์ต่อผู้

ถอืหุ้นเป็นหลัก เช่น การด ารงเงินไว้เพ่ือลงทุนในอนาคต  หรือเพ่ือจ่ายช าระคนืเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายใน

บริษัทฯ 

 

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เหน็ว่าสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถอืหุ้นพิจารณาอนุมตัิงดการจัดสรรเงินก าไรสทุธิ

เป็นทุนส ารองตามกฏหมาย   เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ ได้จัดสรรเงินก าไรส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองตามกฎหมายครบ

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

ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 486,299,997.50 บาท (สี่ร้อยแปดสิบหกล้านสองแสนเก้าหมื่น      

เก้าพัน เก้าร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทห้าสิบสตางค์)  และงดการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2562   

เนื่องจากบริษัทฯ มผีลการด าเนินงาน (ตามงบการเงินเฉพาะกจิการ) ในปี 2562 ขาดทุนสทุธจิ านวน 113,969,959.77 

บาท (หนึ่งร้อยสบิสามล้านเก้าแสนหกหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสบิเก้าบาทเจด็สบิเจด็สตางค์) และเพ่ือส ารองเงินสดส าหรับ

การลงทุนต่อเนื่องตามแผนธรุกจิของบริษัทฯ 

 

และประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอยีดของวาระนี้  
 

ไม่มผู้ีถอืหุ้นซักถามข้อสงสยัใดๆ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมต ิ

 

มติของท่ีประชมุ 

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงดการจัดสรรเงินก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและงดการจ่ายเงินปันผล

ประจ าปี 2562 ตามรายละเอยีดข้างต้นที่เลขานุการบริษัทฯ แจ้งไว้ทุกประการ ด้วยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉันทข์องผู้ถอืหุ้น

ซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน มรีายละเอยีดการออกเสยีงลงคะแนน มตทิี่ประชุมเป็นดงันี้  

 

มติ 
จ ำนวนเสียง 

(1 หุน้ = 1 เสียง) 

รอ้ยละของจ ำนวนหุน้ทั้งหมดของผูถ้อืหุน้ 

ท่ีเขำ้ร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ด้วย 2,709,976,055   100.0000 

2. ไม่เหน็ด้วย                                 0       0.0000 

3. งดออกเสยีง                     0 - 

4. บตัรเสยี                     0 - 

รวม 51 ราย 2,709,976,055 - 
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วำระท่ี 5 พจิำรณำอนุมติักำรแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทั  และก ำหนดค่ำตอบแทนกำรตรวจสอบบญัชีประจ ำปี 

2563 

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

ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี แต่งตั้งผู้สอบบญัชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษัทฯ ทุกปี และโดยการ

เสนอตามความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเหน็สมควรให้ที่ประชุมสามัญ   

ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของ    

บริษัทฯ ประจ าปี 2563 
 

ชื่อผู้สอบบญัชีรับอนุญาต ทะเบยีนเลขที่ 
จ านวนปีที่เป็น

ผู้สอบของบริษัท 

ระยะเวลาที่ได้รับความเหน็ชอบ

จากส านักงานกลต. 

1.นางสาวกรองแก้ว ลิมป์กติตกุิล 5874 4 ปี 2563-2568 

2.นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน  3930 3 ปี 2560-2565 

3.นายณฐัวุฒิ  สนัตเิพช็ร 5730 - ปี 2560-2565 

 

ผู้สอบบัญชีของบริษัท ส านักงาน อวีาย จ ากดั ดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีบริษัทหลาย

แห่ง  และได้รับการยอมรับจากองคก์รต่างๆ เป็นอย่างด ีรวมทั้งมคีวามเป็นอสิระในการปฏบิตังิาน   

 

ทั้งนี้  ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสมัพันธห์รือส่วนได้เสยีกบับริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นราย

ใหญ่  หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกบับุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด   รวมทั้งผู้สอบบญัชีดงักล่าวยังสงักดัส านักงานสอบบญัชีเดยีวกนักบั

ผู้สอบบญัชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ  ยกเว้นบริษัทย่อยในต่างประเทศจะผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีอื่นในแต่ละ

ประเทศ  โดยคณะกรรมการจะดูแลให้การจัดท างบการเงินเสรจ็ได้ทนัตามก าหนดระยะเวลา 
พร้อมกันนี้  คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนการ

ตรวจสอบบญัชี ประจ าปี 2563 โดยมรีายละเอยีด ดงันี้  

 

รำยละเอียด    ปี 2563 (ปีท่ีเสนอ) ปี 2562 

1. ค่าสอบบญัชี 1,500,000 1,500,000 

2. ค่าบริการอื่น - - 

รวมทั้งส้ิน 1,500,000 1,500,000 

   

ทั้งนี้  ค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจ าปี 2563 ซึ่งเท่ากบัปี 2562  โดยมีปริมาณงานสอบทาน และงานตรวจสอบ

ของบริษัทฯ เพ่ิมขึ้น ส าหรับค่าบริการอื่นๆ ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีการรับบริการอื่นจากส านักงานสอบบัญชีที่

ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและส านักงานสอบบัญชีที่ ผู้สอบบัญชีสังกัด และเพ่ือ

ประโยชน์ส าหรับผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จัดส่งประวัติโดยย่อของผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน มาพร้อมกบัหนังสอืนัดประชุม ตาม

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4. 

 

และประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอยีดของวาระนี้  
  

ไม่มผู้ีถอืหุ้นซักถามข้อสงสยัใดๆ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมต ิ
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มติของท่ีประชมุ 

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ตามรายชื่อข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีของ

บริษัทฯ ประจ าปี 2563 และอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจ าปี 2563 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 

1,500,000 บาท ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถอืหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน มรีายละเอยีดการออกเสยีง

ลงคะแนน มตทิี่ประชุมเป็นดงันี้  
 
 

มติ 
จ ำนวนเสียง 

(1 หุน้ = 1 เสียง) 

รอ้ยละของจ ำนวนหุน้ทั้งหมดของผูถ้อืหุน้ 

ท่ีเขำ้ร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ด้วย 2,709,976,055                    100.0000 

. 2. ไม่เหน็ด้วย                    0   0.0000 

3. งดออกเสยีง                    0 - 

4. บตัรเสยี                    0 - 

รวม 51 ราย 2,709,976,055 - 

 

วำระท่ี 6 พจิำรณำอนุมติัเลือกตั้งกรรมกำรท่ีออกตำมวำระ ส ำหรบัปี  2563 

ก่อนเริ่มพิจารณาในวาระประธานฯ ได้เชิญกรรมการที่หมดวาระทั้ง 3 ท่านออกจากห้องประชุม และเนื่องจากนางพรรณ ี

วรวุฒิจงสถต ิปรธานกรรมการ เป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระในคร้ังนี้    จึงขออนุญาตออกจากที่ประชุมด้วย   จนกว่า

การพิจารณาวาระนี้ เสรจ็สิ้น และให้ คุณนวมนิทร์ ประสพเนตร  ซึ่งเป็นผู้ช่วยประธานกรรมการ  ปฏบิตัหิน้าที่เป็นประธาน

ในที่ประชุม 

เลขานุการบริษัทได้แจ้งตามข้อบังคับบริษัท ข้อ  17 ก าหนดให้ “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามญัประจ าปีทุกครั้งให้กรรมการ

ออกจากต าแหน่งหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ 

กใ็ห้ออกโดยจ านวนที่ใกล้ที่สุดกบัส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซี่งพ้นจากต าแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้าด ารง

ต าแหน่งอกีกไ็ด้ กรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกนั ส่วน

ปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สดุนั้นเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง”  

ปัจจุบนับริษัทฯ มกีรรมการทั้งหมด 8 ท่าน ดังนั้น จึงมีกรรมการ 3 ท่านที่ด ารงต าแหน่งนานที่สดุเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง 

โดยกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระในคร้ังนี้  มดีงันี้   

   1. นางพรรณ ี วรวุฒิจงสถติ 

           2. นายศิริ เหลืองสวัสดิ์ 

   3. นายปฐมพงศ์ สริชัยรัตน์ 

 

บุคคลที่ได้รับเสนอชื่อในคร้ังนี้ ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองจากคณะกรรมการบริษัทแล้วรวมถึงการแต่งตั้งกรรมการ 

เพ่ือด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอสิระ  คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าเป็นบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ

อสิระจะสามารถให้ความเหน็ได้อย่างเป็นอสิระและเป็นไปตามหลักเกณฑท์ี่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้พิจารณาตามความเห็นของ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว เหน็สมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออก

ตามวาระกลับเข้าด ารงต าแหน่งต่อไปอกีวาระหนึ่ง    

 

เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มคีุณสมบตัิเหมาะสม มคีวามรู้  ความสามารถ และประสบการณ์อนัเป็นประโยชน์ต่อ

การด าเนินงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ ไม่มผีู้ถอืหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ 
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ส าหรับข้อมูลและประวัติของกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ  และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าด ารงต าแหน่งใหม่  

บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถอืหุ้นแล้ว  โดยมรีายละเอยีดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5. ของหนังสอืเชิญประชุม 

 

และ ส าหรับการออกเสยีงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถออกเสยีง

เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลได้  โดยใช้หลักเกณฑ ์และวิธกีารตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 16   

 
และประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอยีดของวาระนี้  

 

ไม่มผีู้ถอืหุ้นซักถามข้อสงสยัใดๆ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมตเิลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

 

มติของท่ีประชมุ 

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ เลือกตั้งกรรมการตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าด ารงต าแหน่งตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ ง          

ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถอืหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน มีรายละเอยีดการออกเสยีงลงคะแนนเลือกตั้ง

กรรมการแต่ละรายโดยมมีตทิี่ประชุมเป็นดงันี้  

 

1. นางพรรณ ี วรวุฒิจงสถติ  ต าแหน่ง ประธานกรรมการ  และกรรมการอสิระ 

      รวม ( 51 ราย)  จ านวนเสยีงรวมเท่ากบั 2,709,976,055 เสยีง 

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 

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

2,709,975,835 100.0000 220 0.0000 0 - 0 - 

 

2. นายศิริ  เหลืองสวัสดิ์   กรรมการ 

        รวม ( 51 ราย)  จ านวนเสยีงรวมเท่ากบั 2,709,976,055 เสยีง 

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 

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

2,709,975,835 100.0000 220 0.0000 0 - 0 - 

 

3. นายปฐมพงศ์  สริชัยรัตน์  ต าแหน่ง  กรรมการ 

       รวม ( 51 ราย)  จ านวนเสยีงรวมเท่ากบั 2,709,976,055เสยีง 

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 

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

2,709,976,055 100.0000 0 0.0000 0 - 0 - 

 

ทั้งนี้  ก่อนจะพิจารณาวาระถดัไป ประธานฯ ขอให้ เจ้าหน้าที่เชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าห้องประชุมตามเดมิด้วและ

ขอให้คุณพรรณ ี วรวุฒิจงสถติ ปฏบิตัหิน้าที่ เป็นประธานในที่ประชุมต่อไป 
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วำระท่ี 7 พจิำรณำอนุมติัก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร ส ำหรบัปี 2563 

เลขานุการบริษัทฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในปี 2562 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนตามต าแหน่ง และ         

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

ล้านบาท) และส าหรับปี 2563 นี้  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ ได้พิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัทอย่างรอบคอบ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภท

เดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ เห็นสมควร

ก าหนดค่าตอบแทนตามต าแหน่งและค่าบ าเหน็จของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ ชุดต่างๆ ส าหรับปี 2563  

เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท  (เจด็ล้านบาท) ซึ่งเท่ากับปี 2562  และคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร

เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพ่ือพิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนและค่าบ าเหนจ็ของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ

ชุดต่างๆ ประจ าปี 2563 เป็นจ านวนเงินไม่เกนิ 7,000,000 บาท (เจด็ล้านบาท) โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้  

 

ต ำแหน่ง 
ค่ำตอบแทนต่อเดือน(บำท) 

ปี 2563 (ปีท่ีเสนอ) ปี 2562 

ประธานกรรมการ 70,000 70,000 

ผู้ช่วยประธานกรรมการ 30,000 30,000 

กรรมการ 20,000 20,000 

กรรมการอสิระ 20,000 20,000 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 20,000 20,000 

กรรมการตรวจสอบ 10,000 10,000 

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

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

ค่าบ าเหนจ็ของกรรมการ ไม่เกนิ 2 ล้านบาท ไม่เกนิ 2 ล้านบาท 

สทิธปิระโยชน์อื่นๆ ไม่ม ี ไม่ม ี

 

คณะกรรมการเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนตามต าแหน่งและค่าบ าเหนจ็ของคณะกรรมการ

บริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ตามรายละเอียดข้างต้น ส าหรับขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและ

คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ  สามารถดูรายละเอียดได้จากรายงานประจ าปี 2562 หัวข้อโครงสร้างการถือหุ้นและ         

การจัดการ 

 

และประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอยีดของวาระนี้  
 

ไม่มผู้ีถอืหุ้นซักถามข้อสงสยัใดๆ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมต ิ

 

มติของท่ีประชมุ 

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนตามต าแหน่ง และค่าบ าเหน็จของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุด

ต่างๆ ส าหรับปี 2563 เป็นจ านวนเงินไม่เกนิ 7,000,000 บาท (เจด็ล้านบาท) ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 

ของจ านวนเสยีงทั้งหมดของผู้ถอืหุ้นซึ่งมาประชุมมรีายละเอยีดการออกเสยีงลงคะแนน มตทิี่ประชุมเป็นดงันี้  
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มติ 
จ ำนวนเสียง 

(1 หุน้ = 1 เสียง) 

รอ้ยละของจ ำนวนหุน้ทั้งหมดของผูถ้อืหุน้ 

ท่ีเขำ้ร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ด้วย 2,709,976,055                       100.0000 

2. ไม่เหน็ด้วย                    0 

 

     0.0000 

3. งดออกเสยีง                    0            0.0000 

4. บตัรเสยี                    0      0.0000 

รวม 51 ราย 2,709,976,055  100.0000 

 

วำระท่ี 8 พิ จำรณ ำอ นุมั ติ ให้ ลด ทุ น จดทะ เบี ยนของบ ริษัท ฯ  จำก  486,299 ,997.50 บ ำท  เป็ น 

347,105,403.80 บำท 

เลขานุการบริษัทฯ  แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 

139,194,593.70 บาท (หนึ่งร้อยสามสบิเก้าล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันห้าร้อยเก้าสบิสามบาทเจด็สบิสตางค์)  จากทุน

จดทะเบียนเดิมจ านวน 486,299,997.50บาท (สี่ร้อยแปดสบิหกล้านสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสบิเจด็บาทห้า

สบิสตางค)์ เป็นทุนจดทะเบยีนใหม่จ านวน 347,105,403.80 บาท (สามร้อยสี่สบิเจด็ล้านหนึ่งแสนห้าพันสี่ร้อยสามบาท 

แปดสิบสตางค์) โดยการตัดหุ้นสามัญที่ได้ส ารองไว้เพ่ือรองรับการใช้สิทธิ MONO-W1 จ านวน 1,391,945,937 หุ้น      

(หนึ่งพันสามร้อยเก้าสบิเอด็ล้านเก้าแสนสี่หมื่นห้าพันเก้าร้อยสามสบิเจด็หุ้น) ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สิบ

สตางค์) เนื่องจากเป็นหุ้นคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ือรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ MONO-W1 ซึ่งได้

หมดอายุไปเมื่อวันที่ 17 ตลุาคม 2562 

 

และประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอยีดของวาระนี้  
 

ไม่มผู้ีถอืหุ้นซักถามข้อสงสยัใดๆ   ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมต ิ

 

มติของท่ีประชมุ 

ที่ประชุมผู้ถอืหุ้นมมีตอินุมตัใิห้มกีารลดทุนจดทะเบยีนของบริษัทฯ จ านวน 139,194,593.70 บาท จากทุน จดทะเบยีน

เดมิจ านวน 486,299,997.50 บาท เป็นทุนจดทะเบยีนใหม่จ านวน 347,105,403.80 บาท  โดยการตดัหุ้นที่ได้ส ารอง

ไว้เพ่ือรองรับการใช้สทิธแิปลงสภาพ MONO-W1 จ านวน 1,391,945,937 หุ้น ซึ่งมมูีลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ซึ่ง

ได้หมดอายุไปเมื่อวันที่ 17 ตลุาคม 2562 ด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทั้งหมดของผู้ถอืหุ้นที่มา

ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน มรีายละเอยีดการออกเสยีงลงคะแนน มตทิี่ประชุมเป็นดงันี้ 

 

มติ 
จ ำนวนเสียง 

(1 หุน้ = 1 เสียง) 

รอ้ยละของจ ำนวนหุน้ทั้งหมดของผูถ้อืหุน้ 

ท่ีเขำ้ร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ด้วย 2,709,976,055                       100.0000 

2. ไม่เหน็ด้วย                    0 

 

     0.0000 

3. งดออกเสยีง                    0            0.0000 

4. บตัรเสยี                    0      0.0000 

รวม 51 ราย 2,709,976,055  100.0000 
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วำระท่ี 9 พิจำรณำอนุมติักำรแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ขอ้ 4 เพื่อให้สอดคลอ้งกบักำรลดทุน       

จดทะเบียน 

เลขานุการบริษัทฯ  แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ       

ข้อ 4 เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทุนจดทะเบยีน ดงันี้  

 

 

ทั้งนี้  มอบอ านาจให้กรรมการผู้มีอ านาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่กรรมการผู้มีอ านาจของบริษัทฯ 

มอบหมายเป็นผู้ มีอ านาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์          

มอี านาจแก้ไขและเพ่ิมเตมิถ้อยค า หรือด าเนินการใดๆ เพ่ือให้เป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบยีน 

และประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอยีดของวาระนี้  
 

ไม่มผีู้ถอืหุ้นซักถามข้อสงสยัใดๆ   ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมต ิ
  

มติของท่ีประชมุ 

ที่ประชุมผู้ถอืหุ้นอนุมัตกิารแก้ไขหนังสอืบริคณห์สนธขิองบริษัทฯ  ข้อ 4 เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทุนจดทะเบยีน และ

การมอบอ านาจให้กรรมการผู้มีอ านาจลงนามของบริษัท  และ/หรือ บุคคลที่กรรมการผู้มีอ านาจของบริษัทมอบหมาย   

เป็นผู้มีอ านาจในการจดทะเบยีนแก้ไขหนังสอืบริคณห์สนธทิี่กรมพัฒนาธรุกจิการค้า กระทรวงพาณิชย์ มอี านาจแก้ไขและ

เพ่ิมเตมิถ้อยค า หรือด าเนินการใดๆ เพ่ือให้เป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบยีน ด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ

จ านวนเสยีงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสทิธอิอกเสยีงลงคะแนน มีรายละเอยีดการออกเสยีงลงคะแนน มติที่

ประชุมเป็นดงันี้  

 

มติ 
จ ำนวนเสียง 

(1 หุน้ = 1 เสียง) 

รอ้ยละของจ ำนวนหุน้ทั้งหมดของผูถ้อืหุน้ 

ท่ีเขำ้ร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ด้วย 2,709,976,055                       100.0000 

2. ไม่เหน็ด้วย                    0 

 

     0.0000 

3. งดออกเสยีง                    0            0.0000 

4. บตัรเสยี                    0      0.0000 

รวม 51 ราย 2,709,976,055  100.0000 
 

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบยีนจ านวน 347,105,403.80 บาท (สามร้อยสี่สิบเจด็ล้านหนึ่งแสนห้าพันสี่ร้อย

สามบาทแปดสบิสตางค)์ 
 แบ่งออกเป็นจ านวน   3,471,054,038    หุ้น (สามพันสี่ ร้อยเจ็ดสิบเอด็ล้านห้าหมื่นสี่พัน

สามสบิแปดหุ้น) 

 มูลค่าหุ้นละ                  0.10   บาท (สบิสตางค)์ 

โดยแยกออกเป็น :   

 หุ้นสามญั   3,471,054,038    หุ้น (สามพันสี่ ร้อยเจ็ดสิบเอด็ล้านห้าหมื่นสี่พัน

สามสบิแปดหุ้น) 

 หุ้นบุริมสทิธ ิ            -   หุ้น     ( - )” 
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วำระท่ี 10 พจิำรณำอนุมติักำรเปลีย่นแปลงช่ือบริษทั 

เลขานุการบริษัทฯ  แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มมีตอินุมตักิารเปล่ียนแปลงชื่อบริษัท โดยมรีายละเอยีดดงันี้  

ช่ือเดิม เปลีย่นเป็น 

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

Mono Technology Public Company Limited Mono Next Public Company Limited 

 

ทั้งนี้     มอบอ านาจให้กรรมการผู้มีอ านาจลงนามของบริษัทฯ และ หรือ บุคคลที่กรรมการผู้มอี านาจของบริษัทมอบหมาย  

ให้เป็นผู้มีอ านาจในการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงชื่อบริษัท ที่กรมพัฒนาธุรกจิการค้ากระทรวงพาณิชย์มีอ านาจแก้ไขและ

เพ่ิมเตมิถ้อยค าหรือด าเนินการใดๆ เพ่ือให้เป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบยีน 
 

และประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอยีดของวาระนี้  
 

ไม่มผู้ีถอืหุ้นซักถามข้อสงสยัใดๆ  ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมต ิ
 

 

มติของท่ีประชมุ 

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมมีติอนุมัติให้มกีารเปล่ียนแปลงชื่อบริษัทเป็น บริษัท โมโน เนก็ซ์ จ ากดั (มหาชน) และมอบอ านาจให้

กรรมการผู้มอี านาจลงนามของบริษัทฯ และ หรือ บุคคลที่กรรมการผู้มอี านาจของบริษัทมอบหมาย  ให้เป็นผู้มอี านาจ ใน

การจดทะเบียน เปล่ียนแปลงชื่อบริษัท ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขและเพ่ิมเติมถ้อยค า 

หรือด าเนินการใดๆ เพ่ือให้เป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียง

ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธอิอกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน มติที่ประชุมเป็น

ดงันี้  
 

มติ 
จ ำนวนเสียง 

(1 หุน้ = 1 เสียง) 

รอ้ยละของจ ำนวนหุน้ทั้งหมดของผูถ้อืหุน้ 

ท่ีเขำ้ร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ด้วย 2,709,976,055                       100.0000 

2. ไม่เหน็ด้วย                    0 

 

     0.0000 

3. งดออกเสยีง                    0            0.0000 

4. บตัรเสยี                    0      0.0000 

รวม 51 ราย 2,709,976,055  100.0000 

 

วำระท่ี 11 พิจำรณำอนุมติัแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ขอ้ 1. เพื่อให้สอดคลอ้งกบักำรเปลี่ยนช่ือ

บริษทั 

เลขานุการบริษัทฯ  แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธขิองบริษัทฯ ข้อ 1. 

เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเปล่ียนชื่อบริษัท  ใหม่เป็น บริษัท โมโน เนก็ซ์ จ ากดั (มหาชน) และมอบอ านาจให้กรรมการผู้มี

อ านาจลงนามของบริษัทฯ และ หรือ บุคคลที่กรรมการผู้มีอ านาจของบริษัทมอบหมาย  ให้เป็นผู้มีอ านาจในการจด

ทะเบยีน แก้ไขหนังสอืบริคณห์สนธขิองบริษัท ข้อ 1 ที่กรมพัฒนาธรุกจิการค้ากระทรวงพาณิชย์มอี านาจแก้ไขและเพ่ิมเติม

ถ้อยค าหรือด าเนินการใดๆ เพ่ือให้เป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบยีน 
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และประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอยีดของวาระนี้  
 

ไม่มผีู้ถอืหุ้นซักถามข้อสงสยัใดๆ  ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมต ิ
  

มติของท่ีประชมุ 

ที่ประชุมผู้ถอืหุ้นมมีตอินุมตัแิก้ไขหนังสอืบริคณห์สนธขิองบริษัทฯ ข้อ 1. เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเปล่ียนชื่อบริษัทใหม่

เป็น บริษัท โมโน เนก็ซ ์จ ากดั (มหาชน) และมอบอ านาจให้กรรมการผู้มอี านาจลงนามของบริษทัฯ และ หรือ บุคคลที่

กรรมการผู้มอี านาจของบริษัทมอบหมายให้เป็นผู้มอี  านาจในการจดทะเบยีน แก้ไขหนังสอืบริคณห์สนธขิองบริษัท ข้อ 1 

ที่กรมพัฒนาธรุกจิการค้ากระทรวงพาณชิย์มอี านาจแก้ไขและเพ่ิมเตมิถ้อยค าหรือด าเนินการใดๆ เพ่ือให้เป็นไปตามค าสั่ง

ของนายทะเบยีนด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทั้งหมดของผู้ถอืหุ้นที่มาประชุม และมสีทิธอิอก

เสยีงลงคะแนนมรีายละเอยีดการออกเสยีงลงคะแนนมตทิี่ประชุมเป็นดงันี้ 

 

มติ 
จ ำนวนเสียง 

(1 หุน้ = 1 เสียง) 

รอ้ยละของจ ำนวนหุน้ทั้งหมดของผูถ้อืหุน้ 

ท่ีเขำ้ร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ด้วย 2,709,976,055                       100.0000 

2. ไม่เหน็ด้วย                    0 

 

     0.0000 

3. งดออกเสยีง                    0            0.0000 

4. บตัรเสยี                    0      0.0000 

รวม 51 ราย 2,709,976,055  100.0000 

 

วำระท่ี 12 พิจำรณำอนุมติัแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 1.  ขอ้ 2.  ขอ้ 46. เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบักำรเปลี่ยนช่ือ

บริษทัและตรำของบริษทั 

เลขานุการบริษัทฯ  แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมตอินุมตัิแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 1. ข้อ 2. ข้อ 46. 

เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเปล่ียนชื่อบริษัทและตราของบริษัท ตามที่แสดง ดงันี้  

 

 

 

ทั้งนี้    มอบอ านาจให้กรรมการผู้มีอ านาจลงนามของบริษัทฯ และ หรือ บุคคลที่กรรมการผู้มีอ านาจของบริษัทมอบหมาย    

ให้เป็นผู้มีอ านาจ ในการจดทะเบียน แก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 1. ข้อ 2. ข้อ 46. ที่กรมพัฒนาธุรกจิการค้า กระทรวง

พาณชิย์ มอี านาจแก้ไขและเพ่ิมเตมิถ้อยค า หรือด าเนินการใดๆ เพ่ือให้เป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบยีน 

 

และประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอยีดของวาระนี้  
 

ไม่มผู้ีถอืหุ้นซักถามข้อสงสยัใดๆ  ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมต ิ
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มติของท่ีประชมุ 

ที่ประชุมผู้ถอืหุ้นมมีตอินุมตัแิก้ไขข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 1. ข้อ 2. ข้อ 46. เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเปล่ียนชื่อบริษัทและ

ตราของบริษัท และมอบอ านาจให้กรรมการผู้มอี านาจลงนามของบริษัทฯ และหรือ บุคคลที่กรรมการผู้มอี านาจของบริษัท

มอบหมายให้เป็นผู้มอี  านาจ ในการจดทะเบยีน แก้ไขข้อบงัคับของบริษัท ข้อ 1. ข้อ 2. ข้อ 46. ที่กรมพัฒนาธรุกจิการค้า 

กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขและเพ่ิมเติมถ้อยค า หรือด าเนินการใดๆ เพ่ือให้เป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน ด้วย

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน           

มรีายละเอยีดการออกเสยีงลงคะแนน มตทิี่ประชุมเป็นดงันี้  

 
 

มติ 
จ ำนวนเสียง 

(1 หุน้ = 1 เสียง) 

รอ้ยละของจ ำนวนหุน้ทั้งหมดของผูถ้อืหุน้ 

ท่ีเขำ้ร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ด้วย 2,709,976,055                       100.0000 

2. ไม่เหน็ด้วย                    0 

 

     0.0000 

3. งดออกเสยีง                    0            0.0000 

4. บตัรเสยี                    0      0.0000 

รวม 51 ราย 2,709,976,055  100.0000 

 

 

วำระท่ี 13 พจิำรณำเร่ืองอ่ืนๆ (ถำ้มี) 
เลขานุการบริษัทให้ข้อมูลต่อที่ประชุมดังนี้   ในระเบียบวาระที่ 13 ตามมาตรา 105 วรรค 2 ของพระราชบัญญัติบริษัท

มหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2544)  ก าหนดไว้ว่า “เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสรจ็ตามวรรคหนึ่งแล้ว    

ผู้ถอืหุ้นซึ่งมหุ้ีนนับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด  จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเร่ืองอื่น

นอกจากที่ก  าหนดไว้ในหนังสอืนัดประชุมอกีกไ็ด้ ” ดังนั้น  ถ้าผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะให้ที่ประชุมพิจารณาเร่ืองอื่นๆ 

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

ร้อยห้าสิบเจ็ดล้านหนึ่งหมื่นแปดพันสิบสามหุ้น) จากจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายแล้วและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดเท่ากับ 

3,471,054,038 หุ้น(สามพันสี่ร้อยเจด็สบิเอด็ล้านห้าหมื่น สี่พันสามสบิแปดหุ้น) ทั้งนี้   ไม่มผีู้ถอืหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้

ที่ประชุมพิจารณา 

 

ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุมเวลา 15.45 น. 

 
 

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม 

 ( นางพรรณ ีวรวุฒิจงสถติ)  
 

 

 

ลงชื่อ  ผู้จดบนัทกึการประชุม 

  (นางสาวปิตฤิด ี ศิริสมัพันธ)์  

 


