บริษทั โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)
รำยงำนกำรประชุมสำมัญผูถ้ อื หุน้ ประจำปี 2563
วัน เวลำ และสถำนที่
การประชุมจัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ท่ี 10 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ออดิทอเรียม ชั้น 3 อาคารจัสมิน
อินเตอร์เนชั่นแนล เลขที่ 200 หมู่ท่ี 4 ถนนแจ้ งวัฒนะ ตาบลปากเกร็ด อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
กรรมกำรที่เข้ำร่วมประชุม
1. นางพรรณี
วรวุฒิจงสถิต
2. นายปรีชา
ลีละศิธร
3. นายเกรียงศักดิ์

เธียรนุกุล

4. นายเจริญ

แสงวิชัยภัทร

5. นายนวมินทร์

ประสพเนตร

6. นายปฐมพงศ์

สิรชัยรัตน์

7. นายซัง โด
8. นายศิริ

ลี
เหลืองสวัสดิ์

ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ ผู้ช่วยประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้ าหน้ าที่การตลาด
กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง
และประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
กรรมการ
กรรมการ

ผูบ้ ริหำร
1. นางสาวสรัญญา
2. นางสาวเบญจวรรณ
3. นายวีรยุทธ์
4. นางสาวปิ ติฤดี
5. นายธีรศักดิ์
6. นางสาวทัศนีย์

อมรรัตนสุชาติ
รักวงษ์
โพธารามิก
ศิริสมั พันธ์
ธาราวร
ควรแถลง

ประธานเจ้ าหน้ าที่การเงิน
ผู้อานวยการอาวุโสฝ่ ายบริหารสานักงาน และกรรมการบริหาร
ผู้อานวยการอาวุโสฝ่ ายบริหารความสัมพันธ์องค์กร
ผู้อานวยการฝ่ ายกากับดูแลกิจการและสื่อสารองค์กร และเลขานุการบริษัท
ผู้อานวยการฝ่ ายทรัพายากรบุคคล
ผู้ช่วยผู้อานวยฝ่ ายบัญชีและการเงิน

ผูเ้ ข้ำร่วมประชุม
1. นางสาวกรองแก้ ว
2. นางนิตยา

ลิมป์ กิตติกุล
เกียรติเสรีกุล

ผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด
ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท เสรี มานพ แอนด์ ดอล์ย จากัด

เริ่มกำรประชุม
นางสาวปิ ติฤดี ศิริสัมพันธ์ เลขานุ การบริษัท กล่ าวแนะนาคณะกรรมการ ปั จจุ บันบริษัทฯ มีกรรมการ ทั้งสิ้นจานวน 8
ท่าน โดยเข้ าร่วมประชุมในวันนี้ครบทั้ง 8 ท่าน คิดเป็ นร้ อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด คณะผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบ
บัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย เข้ าร่วมประชุม พร้ อมทั้งแจ้ งวิธกี ารประชุมและการออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาวาระ

การประชุมต่างๆ โดยสรุปให้ ท่ปี ระชุมทราบ กล่ าวคือ เมื่อจะมีการออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาวาระการประชุม
ต่างๆ ประธานที่ประชุมจะสอบถามที่ประชุมว่า มีผ้ ถู อื หุ้นท่านใดไม่เห็นด้ วย หรืองดออกเสียงในวาระพิจารณานั้นหรือไม่
 ถ้ าไม่ มีผ้ ู ถือหุ้ น ท่านใดไม่ เห็น ด้ วย หรืองดออกเสียง ให้ ถือว่ าท่ านผู้ถือหุ้ น เห็น ชอบ หรือ เห็น ด้ วยตามมติ
ที่นาเสนอ
 ถ้ ามีผ้ ู ถือหุ้ นท่ านใดไม่ เห็น ด้ ว ย หรือ งดออกเสีย งขอให้ ยกมื อขึ้น จะมี เจ้ าหน้ าที่ข องบริษั ท ฯ ไปรั บ บั ต ร
ลงคะแนน ซึ่งทางบริษัทฯ ได้ แจกให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นตอนลงทะเบียนแล้ ว เพื่อนามาทาการประมวลผลด้ วยการหัก
คะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้ วย หรือ งดออกเสียง ออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้ าร่วมประชุมและมี
สิทธิออกเสียงในวาระนั้นๆ สาหรับผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. หรือแบบ ค. ที่ผ้ ูถือหุ้นได้
ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ ในหนังสือมอบฉันทะแล้ ว เจ้ าหน้ าที่บริษัทฯ ได้ นาคะแนนเสียง
ที่ผ้ ถู อื หุ้นระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะทุกวาระ ไปบันทึกข้ อมูลรอไว้ ล่วงหน้ าตอนลงทะเบียนเข้ าร่วมประชุมแล้ ว
 เมื่อจบการชี้แ จงจากกรรมการในแต่ ล ะวาระการประชุ ม ประธานฯ จะสอบถามผู้ ถือหุ้ น และเปิ ดโอกาสให้
สอบถามข้ อมูลใดๆ หากผู้ถอื หุ้นท่านใดมีข้อสงสัย หรือจะสอบถามข้ อมูล สามารถใช้ ไมโครโฟนที่ต้งั อยู่ หรือยก
มือขึ้น จะมีเจ้ าหน้ าที่บริษัทฯ นาไมโครโฟนไปให้ ยังที่น่ัง โดยให้ ผ้ ูถือหุ้นแจ้ งชื่อ-นามสกุล สถานะเป็ นผู้ถอื หุ้น
หรือผู้รับมอบฉันทะ และจานวนหุ้นที่ถอื
และเมื่อประธานได้ แ จ้ งปิ ดการรับ บัต รลงคะแนนในแต่ ล ะวาระแล้ ว ทางบริษั ท ฯ จะถือว่ าบั ต รลงคะแนน
ที่ส่งหลังจากนั้นเป็ นโมฆะ และไม่นามานับคะแนนเสียง
กรณีท่จี ะมีผลทาให้ การลงคะแนนเสียงเป็ นโมฆะ หรือเรียกว่าบัตรเสียนั้น มีอกี 4 กรณี ดังนี้
1. กรณีบตั รลงคะแนนมีการลงคะแนนไม่ตรงตามวาระที่มกี ารลงคะแนน
2. กรณีผ้ ลู งคะแนนไม่ทาเครื่องหมายใดๆ ในช่องลงคะแนน
3. กรณีบัตรลงคะแนนทาเครื่องหมายใดๆ ในช่องลงคะแนนมากกว่ า 1 ช่ อง ยกเว้ นกรณีของผู้มอบฉันทะ
เป็ นคัสโตเดียนที่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระออกเป็ นเห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรืองดออก
เสียงมากน้ อยเพียงใด ในแต่ละความเห็นก็ได้
4. กรณีบตั รลงคะแนนชารุด จนไม่สามารถวินิจฉัยได้ ว่าผู้ลงคะแนนมีความประสงค์จะลงคะแนนเช่นใด
นอกจากนี้ เพื่อไม่ให้ เป็ นการเสียเวลา เมื่อประธานแจ้ ง ปิ ดการรับบัตรลงคะแนนแล้ ว ประธานสามารถดาเนินการประชุม
ในเรื่องถัดไปได้ ทนั ทีในระหว่างรอการนับคะแนน และเมื่อนับคะแนนเสร็จ ก็จะแจ้ งผลการนับคะแนนให้ ท่ปี ระชุมทราบ
โดยนางสาวรุ่งทิวา จารุรัตนาภรณ์ จะเป็ นผู้รายงานแจ้ งผลสรุปการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ
การออกเสียงลงคะแนนให้ ถือหนึ่งหุ้นเป็ นหนึ่งเสียง การออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ ให้ ใช้ หลักเกณฑ์และวิธีการตาม
ข้ อบังคับของบริษัท ข้ อ 16 ซึ่งระบุว่า ให้ ท่ปี ระชุมผู้ถอื หุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารดังต่อไปนี้
(1)
(2)

ผู้ถอื หุ้นคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
ผู้ถือ หุ้ น แต่ ล ะคนจะใช้ ค ะแนนเสีย งที่มีอ ยู่ ท้ังหมดตาม ข้ อ (1) เลือกตั้งบุ ค คลเดี ย วหรือหลายคนเป็ น
กรรมการก็ได้ ในกรณี ท่ีเลื อกตั้งบุ ค คลหลายคนเป็ นกรรมการ จะแบ่ งคะแนนเสียงให้ แก่ ผ้ ูใดมากน้ อย
เพียงใดไม่ได้

2/19

(3)

บุคคลซึ่งได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมา เป็ นผู้ได้ รับเลือกตั้งเป็ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่จะ
พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีท่บี ุคคลซึ่งได้ รับเลือกตั้งในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากัน
เกินจานวนกรรมการ ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ ประธานที่ประชุมเป็ นผู้ออกเสียงชี้ขาด

โดยก่อนการประชุมนี้ บริษัทฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นสามารถส่งคาถามล่วงหน้ า มายังบริษัท ฯ ก่อนวันประชุม ได้ ทาง
เว็บ ไซด์ www.mono.co.th หมวดนั กลงทุ น สัม พั น ธ์ ตั้ งแต่ วั น ที่ 4 ตุ ล าคม 2562 จนถึง วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2562
ปรากฎว่ า ไม่ มี ผ้ ู ถื อ หุ้ นส่ งค าถามล่ ว งหน้ า มายั ง บริ ษั ท ฯ ก่ อ นวัน ประชุ ม ซึ่ ง เมื่ อ วัน ที่ 28 มกราคม 2563 บริษั ท ฯ
ได้ แจ้ งผลให้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผู้ถอื หุ้นรับทราบแล้ ว
จากนั้นนางพรรณี วรวุฒิจงสถิต ประธานกรรมการ ซึ่งเป็ นประธานในที่ประชุม แถลงว่ามีผ้ ูถือหุ้นเข้ าร่วมประชุมด้ วย
ตนเองจานวน 30 ราย นับจานวนหุ้นได้ 56,574,041 หุ้ น และผู้รับมอบฉันทะมาเข้ าร่วมประชุมจานวน 16 ราย นับ
จานวนหุ้นได้ 2,652,772,893 หุ้น รวมจานวนผู้ถือหุ้นเข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะมาเข้ าร่วมประชุม
ทั้งสิ้นจานวน 46 ราย นับจานวนหุ้นได้ 2,709,346,934 หุ้น จากจานวนผู้ถอื หุ้นทั้งหมดจานวน 6,231 ราย นับจานวน
หุ้นที่จาหน่ายแล้ วและมีสทิ ธิออกเสียงทั้งหมด 3,471,054,038 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 78.0555 ของจานวนหุ้นที่จาหน่าย
แล้ วและมีสทิ ธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ดังนั้น จานวนหุ้นที่เข้ าประชุมวันนี้ จึงครบเป็ นองค์ประชุมตามข้ อบังคับ
ของบริษัทฯ ข้ อ 33 ประธานฯ จึงกล่าวเปิ ดประชุม จากนั้น ประธานฯ ได้ ขอให้ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้ าร่วม
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการประชุมจานวน 2 ท่าน ทาหน้ าที่เป็ นพยานในการนับคะแนนในการประชุมครั้งนี้ ซึ่ง
ตัวแทน ผู้ถือหุ้นที่อาสารับหน้ าที่ดังกล่ าวได้ แก่ นางสาวอัญชลี วิทธิดา และ นางสาวจันทรัตน์ เหลือบริบูรณ์ ผู้รับมอบ
ฉันทะจากผู้ถอื หุ้นรายย่อย ต่อจากนั้นประธานฯ จึงดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่กาหนดไว้ ในหนังสือ
นัดประชุมดังต่อไปนี้
วำระที่ 1

พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2562 ซึ่ งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษำยน
2562

ประธานฯ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้ จัดส่งสาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อ
วันที่ 23 เมษายน 2562 ให้ กบั ผู้ถอื หุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ ว
และประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ท่ปี ระชุมได้ ซักถามในรายละเอียดของวาระนี้
ไม่มผี ้ ถู อื หุ้นซักถามข้ อสงสัยใดๆ ประธานฯ จึงขอให้ ท่ปี ระชุมลงมติ
มติของที่ประชุม
ที่ป ระชุ ม ผู้ ถือ หุ้ นพิ จารณาแล้ ว มี ม ติรั บรองรายงานการประชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อหุ้ น ประจ าปี 2562 ซึ่ งประชุ ม เมื่ อ วั น ที่
23 เมษายน 2562 ด้ วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มติท่ปี ระชุมเป็ น
ดังนี้
มีเข้ำร่วมประชุมระหว่ำงวำระ
2 ราย

รวมจำนวนผูเ้ ข้ำร่วมประชุมที่มสี ิทธิออกเสียง

628,800 หุ้น

48 ราย
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2,709,975,734 หุ้น

มติ
1. เห็นด้ วย
2. ไม่เห็นด้ วย
3. งดออกเสียง
4. บัตรเสีย
รวม 48 ราย

วำระที่ 2

จำนวนเสียง
(1 หุน้ = 1 เสียง)
2,709,975,734
0
0
0
2,709,975,734

ร้อยละของจำนวนหุน้ ทั้งหมดของผูถ้ อื หุน้
ที่เข้ำร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
100.0000
0.0000
0.0000
0.0000
100.0000

รับทรำบรำยงำนประจำปี ของคณะกรรมกำรบริษทั เกี่ยวกับผลกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ ในรอบปี 2562

ประธานฯ แจ้ งว่า รายงานผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 ปรากฎอยู่ในรายงานประจาปี 2562 ตามสิ่งที่
ส่งมาด้ วย 2 และสิ่งที่ส่งมาด้ วย 3 ที่ได้ จัดส่งให้ กบั ผู้ถอื หุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุมเรียบร้ อยแล้ ว โดยที่คณะกรรมการได้
พิจารณาผลการดาเนินงานดังกล่าวแล้ ว เห็นว่าถูกต้ องและเพียงพอ จึงขอนาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นเพื่อรับทราบ

ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ คุณสรัญญา อมรรัตนสุชาติ ประธานเจ้ าหน้ าที่การเงิน สรุปรายงานผลการดาเนินงาน
ของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 ให้ ผ้ ูถือหุ้นรับทราบดังนี้
ฐานะการเงิ น ในปี 2562 มี สิ น ทรั พ ย์ ห มุ น เวี ย น 534 ล้ า นบาท มี ท่ี ดิ น อาคาร และอุ ป กรณ์ 713 ล้ า นบาท
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 2,283 ล้ านบาท สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 1,013 ล้ านบาท รวมทั้งสิ้น 4,543 ล้ านบาท เมื่อ
เทียบกับปี 2561 ทีมียอดรวมที่ 5,765 ล้ านบาท สินทรัพย์ลดลงประมาณ 1,222 ล้ านบาท หรือลดลง 21% เงิน
สดและลูกหนี้ลดลง 163 ล้ านบาท ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ลดลง 19 ล้ านบาท สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ลดลง 290
ล้ านบาท สินทรัพย์ใบอนุญาตทีวีดิจิตอล ลดลง 735 ล้ านบาท ซึ่งเป็ นการลดลงเนื่องจากคาสั่ง คสช. เมื่อวันที่ 11
เมษายน 2562 ประกาศให้ ยกเว้ นค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 2 งวดสุดท้ าย จึงทาให้ มีการปรับปรุงมูลค่าสินทรัพย์
ใบอนุญาตทีวีดิจิตอล
ในด้ านหนี้สนิ ปี 2562 มีหนี้สนิ หมุนเวียน 978 ล้ านบาท หนี้สนิ ไม่หมุนเวียน 1,554 ล้ านบาท รวมทั้งสิ้น 2,532
ล้ านบาท เมื่อเทียบกับปี 2561 ที่มีหนี้ สินรวมอยู่ ท่ี 3,124 ล้ านบาท ลดลง 592 ล้ านบาท หรื อลดลง 19% ใน
ภาพรวมเงินกู้ยืมจากธนาคารเพิ่มขึ้ น 54 ล้ านบาท ใบอนุ ญาตทีวีดิจิตอลค้ างจ่ ายลดลง 639 ล้ านบาท สืบเนื่อง
จากคาสั่ง คสช. ดังที่รายงานข้ างต้ น
ส่วนของผู้ถือหุ้น ปี 2562 มีอยู่ท่ี 2,011 ล้ านบาท เมื่อเทียบกับปี 2561 ที่ 2,641 ล้ านบาท ลดลง 630 ล้ านบาท
หรือลดลง 24% สาเหตุหลักเกิดจากการขาดทุนสุทธิ 616 ล้ านบาท และผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย 11 ล้ านบาท
รายงานผลการดาเนินงานปี 2562 ในด้ านรายได้ รวม รายได้ หลักมาจากธุรกิจทีวีดิจิตอลที่ 1,708 ล้ านบาท คิด
เป็ น 78% ของรายได้ รวมทั้งหมด ซึ่งอยู่ท่ี 2,184 ล้ านบาท เมื่อเทียบกับปี 2561 ซึ่งมีรายได้ รวมอยู่ท่ี 2,508 ล้ าน
บาท รายได้ ลดลงประมาณ 324 ล้ านบาท หรือลดลง 13% สาเหตหลักเกิดจากรายได้ MVAS ที่ลดลง 178 ล้ าน
บาท รายได้ TV ลดลง 95 ล้ านบาท ขณะที่รายได้ Online เพิ่มขึ้น 8 ล้ านบาท
4/19

ด้ านปั จจัยต้ นทุนและค่ าใช้ จ่ายรวม ในปี 2562 ต้ นทุนอยู่ท่ี 1,963 ล้ านบาท และมีค่าใช้ จ่าย 781 ล้ านบาท คิด
เป็ นยอดรวม 2,744 ล้ านบาท เมื่อเทียบกับปี 2561 ที่ 2,553 ล้ านบาท ต้ นทุนและค่ าใช้ จ่ายเพิ่ มขึ้น 191 ล้ าน
บาท หรือเพิ่ มขึ้น 7% โดยมีส่วนที่เป็ นต้ นทุนเพิ่ มขึ้น 57 ล้ านบาท ในด้ านค่ าใช้ จ่าย มีรายการพิ เศษเกิดขึ้นคือ
จ่ายค่ าชดเชยให้ พนักงาน (Compensate) จานวน 19 ล้ านบาท และตั้งสารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ตาม พรบ. คุ้มครองแรงงานเพิ่มขึ้นอีก 18 ล้ านบาท และมีค่าใช้ จ่ายทางตลาดเพิ่มขึ้นจากปี 2561 ประมาณ 110
ล้ านบาท
EBITDA และกาไร (ขาดทุ น) สุท ธิ ในปี 2562 มี EBITDA อยู่ท่ี 808 ล้ านบาท เมื่อเทียบกับ ปี 2561 ซึ่งอยู่ ท่ี
1,202ล้ านบาท EBITDA ลดลง 394 ล้ านบาท หรือลดลง 33% ขณะที่กาไร (ขาดทุน) สุทธิ ในปี 2562 ขาดทุน
616 ล้ านบาท เมื่อเทียบกับปี 2561 ที่ขาดทุน 193 ล้ านบาท มีขาดทุนเพิ่มขึ้น 423 ล้ านบาท

เหตุ ก ารณ์ ส าคั ญ ในรอบปี 2562 ที่ผ่ านมา วั น ที่ 17 ตุ ล าคม 2562 เป็ นวัน ใช้ สิท ธิแ ปลงสภาพ MONO-W1
วันสุดท้ าย ซึ่งมีการใช้ สทิ ธิของใบสาคัญแสดงสิทธิ MONO-W1 จานวน 24,021 หน่วย แปลงสภาพเป็ นหุ้นสามัญ
จานวน 24,380 หุ้ น ในอัตรา 1 : 1.015 (ใบสาคัญแสดงสิทธิ : หุ้ น) ราคาใช้ สทิ ธิ 2.464 บาท ต่อหุ้ น คิดเป็ น
เงินที่บริษัทได้ รับเท่ากับ 60,072.32 บาท และอีกครั้งในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 หุ้ นเพิ่ มทุ นจากการแปลง
สภาพ MONO-W1 จ านวน 24,380 หุ้ นเข้ าซื้ อขายเป็ นวั น แรก มี มู ล ค่ าหุ้ นที่ ต ราไว้ 0.10 บาท คิ ด เป็ นทุ น
จดทะเบี ย นใหม่ โดยเป็ นทุ น จดทะเบี ย นช าระแล้ วเท่ า กั บ 347,105,403.80 บาท คิ ด เป็ นหุ้ นสามั ญ
3,471,054,038 หุ้น
ทั้งนี้ ประธานฯ ยังได้ มอบหมายให้ คุณปฐมพงศ์ สิรชัยรัตน์ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร รายงานถึงนโยบายการกากับดูแล
กิจการที่ดี และนโยบายการต่อต้ านการทุจริตคอร์รัปชั่น ของบริษัทในปี ที่ผ่านมา ให้ ท่านผู้ถือหุ้นทราบ รวมถึงชี้แจง
ทิศทางแนวโน้ มธุรกิจของกลุ่มบริษัท ให้ ท่านผู้ถอื หุ้นทราบ
บริษัทและกลุ่มบริษัทโมโน ให้ ความสาคัญ ในการดาเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้
เสียทุกฝ่ าย ภายใต้ หลักการกากับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด อันเห็นได้ จากผลการประเมิน การกากับดูแลกิจการที่ดี
ประจาปี 2562 ที่ บริษัทอยู่ในระดับ “ดีเลิศ” เป็ นปี ที่ 5 และนอกจากนั้น ในฐานะที่บริษัทฯ ได้ รับประกาศนียบัตรรับรอง
ฐานะสมาชิกในโครงการ “แนวร่ วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่ อต้ านทุจริต ” ตั้งแต่ ปี 2559 ซึ่งบริษัทฯ ยึดมั่น
นโยบายการดาเนินงานด้ วยความโปร่งใส ต่อต้ านการกระทาอันเป็ นการทุจริตคอร์รัปชั่น ทุกรูปแบบ ดังปรากฎตามข้ อมูลที่
ได้ เปิ ดเผยในรายงานประจาปี 2562
และเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 บริษัทฯ ได้ ขยายแนวร่วมโครงการแนวร่วมต่อต้ านการทุจริตและคอร์รับชั่นไปยังหุ้นส่วนทาง
ธุรกิจ ที่ปรึกษาและคู่ค้า ด้ วยการสนับสนุนให้ ดาเนินนโยบายและแนวปฏิบตั ใิ นทิศทางเดียวกันกับ บริษัทฯ ด้ วยการทาธุรกิจ
อย่ างตรงไปตรงมา และเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 บริษัท ได้ รับประกาศนียบัตรการต่ ออายุ การเป็ นสมาชิกแนวร่ วม
ปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริต ต่อเนื่องเป็ นสมัยที่ 2

รายงานทิศทางของกลุ่มธุรกิจแบ่ งเป็ น 3 ประเด็นคือ การดาเนินงานในปี 2562 กลยุทธการดาเนินงานปี 2563
และทิศทางในปี 2563 สาหรับการดาเนินงานปี 2562 แบ่งเป็ น 4 เรื่องคือ 1) ธุรกิจ TV และ Home Shopping 2)
Subscription video-on-demand หรือ MONOMAX 3) โฆษณา online และกิจกรรมทางการตลาด และ 4) Event
และส่วนอื่น ๆ
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ด้ านการดาเนินงานของ MONO29 ในปี 2562 ยังคงครองอันดับ 3 ทีวเี รทติ้งยังคงเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ อย่างมั่นคง
โดยมี TV rating ที่ 1.274 อัตราการเติบโตปี ต่อปี อยู่ท่ี 23%
ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ นาเสนอกลยุทธการขึ้นราคาโฆษณาทีวี โดยปรับราคาในช่ วง prime time ให้ มีราคาเฉลี่ยที่
300,000 บาท เนื่องจากทีวีเรทติ้งเติบโตเร็ว การปรับราคาจึงเป็ นการพยุงอุตสาหกรรมทีวีด้วยกัน บริษัทฯ ได้
รองรับความเสี่ยงเรื่องการปรับงบประมาณของลูกค้ า โดยกาลังซื้อที่ลดลงในงบที่เท่าเดิมจะถัวเฉลี่ยให้ รายได้ ไม่
เพิ่ ม ขึ้น หรื อลดลงมากเกิน ไป แต่ ส่ิงที่อ าจจะผิ ด คาดคื อ บริ ษัท ฯ มองว่ าการที่ทีวี 7 ช่ อ งได้ คื นใบอนุ ญ าตให้
กสทช. เป็ นสถานการณ์ท่เี ป็ นบวก ซึ่งจะทาให้ ผ้ ูชมและโฆษณากลับคืนสู่ผ้ ูประกอบการทีวีท่เี หลือซึ่งรวมถึงช่ อง
MONO29 แต่ส่งิ ที่ส่งผลลบคือทีวีหลายช่ องได้ เสนอตัดราคา อย่างไรก็ตาม การปรับราคานี้เป็ นการปรับระยะยาว
เพื่อตอบสนองเรทติ้งที่เพิ่มขึ้น ซึ่งการปรับตัวนี้และการแข่งขันที่รุนแรงในธุรกิจทีวีทาให้ รายได้ MONO29 ในปี
2562 อยู่ท่ี 1,708 ล้ านบาท ลดลง 5% เมื่อเทียบปี ต่ อปี สาหรับการใช้ ประโยชน์จากช่ องทีวี บริษั ทฯ ได้ ดาเนิน
ธุรกิจ Home Shopping ทางช่ อง MONO29 โดยสร้ างความแตกต่ างจากช่ องอื่นด้ วยการไม่ แทรกรายการช็อปปิ้ ง
นานเกินไปจนสียอรรถรสในการชมภาพยนตร์ ไม่ใช้ นา้ เสียงโน้ มน้ าวรุนแรง และคัดเลือกสินค้ า การดาเนินธุรกิจ
Home Shopping ตลอดเวลา 3 ปี ส่งผลบวกในปี 2562 โดยมีรายได้ เพิ่ มขึ้น ในปี 2562 มีรายได้ 64 ล้ านบาท
หรือเพิ่มขึ้น 276% รายได้ รวมจากโฆษณาและรายการ Home Shopping ในปี 2561 อยู่ท่ี 1,820 ล้ านบาท และปี
2562 อยู่ท่ี 1,772 ล้ านบาท ลดลง 3%
ในปี 2562 MONOMAX ได้ ลงทุนด้ านการตลาดและนาเสนอคอนเทนต์เด็ด ๆ เพื่อต่อสู้กบั คู่แข่ง กลยุทธที่ใช้ คือ
การเพิ่มซีรีสจ์ ีนที่ได้ รับความนิยม เช่น เรื่อง “ยอดพ่อครัววังจักรพรรดิ์” ซึ่งได้ สร้ างกระแสความนิยม “นมเปรี้ยว
ทอด” รวมทั้งมีกลุ่ม วัยรุ่นติ ดตามซี รีย์จีน ที่มี พ ระเอกนางเอกหน้ าตาดีด้ วย โดยในปี 2562 มี Active member
จานวน 33,000 ราย หรือเติบโตขึ้น 450% และมีการรับชมเป็ นจานวนครั้งเติบโตขึ้น 388%
MTHAI เดิมเป็ นเว็บไซต์และได้ ปรับตัวเป็ นผู้ นาเสนอข่ าวโดยเฉพาะทาง Twitter ซึ่งได้ รับความนิยมและความ
เชื่อถือสูงมาก ในปี ที่ผ่านมามีการรายงานเรื่องกราดยิงโคราช นา้ ท่วม กระแส PM2.5 และโควิด ได้ รับคาชื่น ชม
เรื่องจริยธรรมการรายงานข่าว ความรวดเร็วฉับไว การตรวจสอบข่ าวได้ ตรงประเด็น ทาให้ ได้ รับรางวัล Thailand
Zocial Awards 2019 ทั้งนี้ ในแผนของปี ต่อๆ มาในการสร้ างรายได้ MTHAI จะมีการปรับตัวเพื่อเกื้อหนุนต่อการ

ทาโฆษณาและการทาแคมเปญร่วมกับสปอนเซอร์ ซึ่งจะกล่าวในพาร์ทต่อไป
ด้ านกิจกรรมนอกสถานที่ต่าง ๆ ได้ มีการร่ วมมือกับกระทรวงวัฒนะธรรมจัดกิจกรรมเยาวชนประกวดหนังสั้น
“ไทยดีมีมารยาท” ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย อีกทั้งภาพยนตร์ท่ฉี ายทางช่อง MONO29 ได้ เปิ ดโอกาสให้ จัดกิจกรรม
ในต่างจังหวัด เช่ น ที่พิษณุโลกได้ จัดกิจกรรมหนังกลางแปลง สร้ างความคึกคักและได้ รับคาชื่นชม นอกจากนี้ ยัง
ได้ จัดคอนเสริ์ตกิจกรรมสงกรานต์ท่ขี อนแก่น กิจกรรมเคาดาวน์ปีใหม่ท่พี ัทยา ทั้งสองกิจกรรมนี้รวมนักร้ องชื่อดัง
ไว้ และมีรายได้ จากสปอนเซอร์
ในช่ วงรอยต่ อปี 2562 และ 2563 เป็ นช่ วงที่ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารเข้ ารับตาแหน่ งและมีภารกิจในการปรั บ
องค์กรเข้ าสู่ digital transformation ซึ่งในปี 2562 บริษัทฯ มีธุรกิจหลายอย่าง หากดูแลไม่ท่วั ถึงอาจเกิดผลเสีย ใน
ปี 2563 จึงได้ ลดขนาด (downsize) และปรับองค์กร ซึ่งได้ เริ่มตั้งแต่ เดือนมกราคม เดือนมีนาคมเกิดการแพร่
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ระบาดของโรคโควิด จึงเป็ นการปรับตัวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนโยบายการปรับตัวสู่ปี 2563 โดยมีโรคโควิดเป็ นปั จจัย
หนึ่งในการปรับตัว คือ
1) การควบคุมค่ าใช้ จ่ายทุกประเภท ประกอบไปด้ วย ก) ปรับลดจานวนธุรกิจและยุติการดาเนินธุรกิจ
บางประเภทที่ไม่สร้ างผลกาไร และมุ่งเน้ นเฉพาะธุรกิจที่ทากาไร ข) การย้ ายสานักงานไปยังพื้นที่ท่บี ริษัทฯ เป็ น
เจ้ าของ เพื่ อปรับรูปแบบสานักงานเป็ น co-working space และไม่ ต้องเสียค่ าเช่ า ซึ่งได้ ย้ายไปที่ Stadium29 บน
ถนนชัยพฤกษ์ ค) การควบคุมงบการจัดซื้อคอนเทนต์ โดยลดการซื้อภาพยนตร์ท่ไี ม่ทาเรทติ้ง
2) เน้ นการเติบโตของธุรกิจทีวี MONO29 โดย ก) จุ ดแข็งของช่ องคือภาพยนต์และซีรีส์ แต่จุดอ่อนยัง
เป็ นช่ วงข่าว จึงได้ ปรับทีมข่าวให้ แข็งแรงขึ้น โดยมีทมี งานที่มีประสบการณ์จากรายการ “เรื่องเล่าเช้ านี้” ทาให้ ทวี ี
เรทติ้ งเพิ่ มขึ้ น ข) ในช่ ว งโควิ ด หลายธุ ร กิ จ ประสบปั ญ หาการลงโฆษณาเนื่ องจากไม่ ส ามารถขายทาง
ห้ างสรรพสินค้ าได้ ทางบริษัทฯ จึงร่วมมือกับสินค้ าให้ ขายตรงทาง 29Shopping ในราคาโปรโมชั่น
3) เพิ่มยอดขายของ Monomax โดยมองว่าคู่แข่ งคือ Netflix ซึ่ง Netflix เป็ น SVOD ระดับโลก การปรับ
คอนเทนต์ให้ ถูกใจคนไทยอาจไม่ ค้ ุมค่า บริษัทฯ จึงปรับปรุงด้ านการคัดเลือกเนื้อหาทั้ งไทยและจีนให้ เหมาะสม
โดยเพิ่มรายได้ จากการขายไม่เฉพาะเพียง user โดยตรงแต่ไปยัง B2B ด้ วย และทาให้ Monomax มีจุดยืนเรื่องการ
เข้ าใจความต้ องการของคนไทย (understand local taste)
4) เนื่องจาก 3BB กาลังจะเปิ ดตัวโปรแจ็คใหม่ คือ 3BB TV และต้ องการคอนเทนต์อย่ างมาก โมโนจึง
เข้ าไปช่วยด้ านการนาเสนอ ติดต่อประสานงาน และการทาการตลาด
ในเดือนมกราคม บริษัทฯ ได้ ดาเนินการควบคุมค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ โดยการยุติธุรกิจสิ่งพิมพ์ การจองโรงแรม เพลง
สถานีวิทยุ และกีฬา ทาให้ สามารถประหยัดได้ 200 ล้ านบาท รวมทั้งการควบคุมการจัดซื้อคอนเทนต์ ประหยัดได้
อีก 200 ล้ านบาท รวมเป็ นประหยัดได้ 400 ล้ านบาทต่ อปี ถัดมาคือการปรับลดขนาดของบริษัท โดยประหยัด
ค่าจ้ างพนักงานและค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องกับพนักงาน 170 ล้ านบาทต่อปี การย้ ายบริษัทไปยังสานักงานใหม่ซ่งึ เป็ น
พื้ นที่ข องบริ ษั ท ช่ ว ยประหยั ด ค่ าเช่ าและส่ วนที่เกี่ยวข้ อ งกับ ค่ าเช่ าพื้ นที่จ านวน 50 ล้ านบาทต่ อ ปี รวมทั้งลด
ค่าใช้ จ่ายทางการตลาดอีก 100 ล้ านบาทต่อปี รวมลดค่าใช้ จ่ายทั้งสิ้น 320 ล้ านบาทต่อปี ทาให้ ภาพรวมประหยัด
ได้ 720 ล้ านบาทต่อปี
ในส่วนของธุรกิจหลักประกอบด้ วย 1) MONO29 โดยได้ รับความนิยมเป็ นอันดับ 3 ของประเทศและจะเติ บโต
ต่ อ ไป 2) Monomax มี ย อดผู้ ใ ช้ บิ ร การ 350,000 ราย ในเดื อ นมี น าคมที่ ผ่ า นมา 3) MTHAI ได้ ร วมกั บ ที ม
การตลาดโดยเป็ นที่ปรึกษาด้ านออนไลน์ 4) 29Shopping เป็ น Home Shopping Business ซึ่งสามารถเติบโตได้ อีก
และ 5) ความร่วมมือระหว่าง MONO และ 3BB
ด้ านสานักงานใหม่ได้ จัดให้ เป็ นแบบ co-working space เพื่อปรับการทางานให้ เข้ ากับสถานการณ์โควิด ณ ปัจจุบัน
ยังมีพนักงานบางส่วนทางานจากที่บ้าน มีระบบ check-in ตามมาตรการของรัฐบาล หากมีการระบาดเกิดขึ้นก็จะ
สามารถดาเนินงานผ่านแอปพลิเคชันต่าง ๆ และสามารถควบคุมจานวนพนักงานที่เข้ าออฟฟิ ศเพื่อลดโอกาสการ
ติดเชื้อ
ในปี 2563 MONO29 พยายามปรั บรายการข่ าวให้ แข็งแกร่ งมากขึ้น โดยมี 4 ผู้ ประกาศข่ าวหลักของช่ องและ
เนื้อหาที่เข้ ม ข้ นขึ้น รายการข่ าวทั้ง 2 ช่ วงมีการเติบโตอย่ างชั ดเจน โดยรายการ Good Morning Thailand มี การ
เติบโต 27% และ Top Talk Daily เติบโต 119% ช่อง MONO29 จึงมีความโดดเด่นทุกช่วงเวลา
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ในด้ านการขายได้ จูงใจลูกค้ าโดย 1) ปรั บ ราคาเป็ นแบบ volume discount หรื อซื้อเยอะได้ ส่วนลด 2) MTHAI
Twitter ทากิจกรรม CSR ร่ วมกับแบรนด์ต่าง ๆ เพื่อช่ วยสร้ างแบรนด์ 3) ความร่ วมมือข้ าม platform ไปยังแฟน
เพจต่ าง ๆ ดาราในเครือ และ mobile application เพื่อช่ วยโปรโมท ด้ านกิจกรรมกลางแจ้ งและคอนเสริ์ตต่ าง ๆ
ได้ ดาเนินกิจกรรมไปแล้ ว 5 รายการ ยังมีอีก 5-10 รายการที่รอดาเนินการอยู่ ซึ่งต้ องรอประเมินสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคโควิด
ด้ าน Home Shopping มีการเติบโตที่ชัดเจน โดยครึ่งปี แรกของปี 2563 คาดการณ์ว่าน่ าจะมีรายได้ ถึง 130 ล้ าน
บาท เติบโตประมาณ 91% สินค้ าที่ขายดีคือเครื่องครัว มีสนิ ค้ าหลายรายการให้ ความร่วมมือกับช่ อง และทางช่อง
ได้ นาเสนอสินค้ าหลายอย่างซึ่งตอบรับกับสถานการณ์โควิด เช่น เจลล้ างมือ อุปกรณ์ออกกาลังกายในบ้ าน
ด้ าน Monomax ปี 2563 มีผ้ ูใช้ งาน 350,000 ราย และคาดว่าจะผลักดันให้ ถึง 400,000 ราย ซึ่งเป็ นการเติบโตที่
961-1112% ส่วนหนึ่งที่ช่วยด้ านการเติบโตคือการที่ Monomax ได้ เข้ าร่ วมในแพ็คเกจ 3BB Gigatainment โดย
ในช่วงโควิด 3BB มียอดขายที่เติบโตทาให้ Monomax เติบโตตามไปด้ วย ในช่ วงโควิดยอดวิวของ Monomax เพิ่ม
สูงขึ้น 30% ปั จจัยที่ช่วยให้ Monomax เติบโตคือ คอนเทนต์ท่คี นไทยสนใจและอยากดู โดยล่าสุดกาลังจะนาซีรีส์
จีนเรื่อง “หมาป่ าจอมราชันย์” มาออกอากาศ ซึ่งดารานามีแฟนคลับจานวนมาก รวมทั้งเรื่อง “สัประยุทธทะลุ
ฟ้ า” ซึ่งกาลังออกอากาศอยู่ ส่วนคอนเทนต์ท่ผี ลิตเองจาก Mono Original เช่ น พราก นักฆ่ าไร้ เงา ก็มีแฟนคลับ
จานวนมากเช่นกัน
ธุรกิจใหม่ ท่ีเกิดขึ้นคือความร่ วมมือกับ 3BB TV ในรูปแบบของกล่ องเคเบิ้ลทีวี โดยโมโนทาหน้ าที่ติดต่ อคอน
เทนต์ ให้ 3BB TV เช่ น HBO BBC CNN WWE BLUEANT ผลิต คอนเทนต์ของไทย และท าการตลาดให้ โดย
คาดการณ์ว่า 3BB TV จะเปิ ดตัวในไตรมาส 4 และหากนับเป็ นปี ต่อปี โมโนจะมีรายได้ 180 ล้ านบาทต่อปี
ภาพรวมรายได้ มี 2 กรณี โดยมีจุดตัดที่ครึ่งปี นี้ ซึ่งค่ าใช้ จ่ายด้ านโฆษณาอาจได้ รับผลกระทบหากสถานการณ์
โควิดร้ ายแรงขึ้น แต่ หากควบคุมสถานการณ์ได้ กน็ ่ าจะได้ รับความร่ วมมือจากเอเจนซี่มากขึ้น ในกรณีท่แี ย่ ท่สี ุด
รายได้ ทวี ีอาจเติบโต 160% เมื่อเทียบกับครึ่งปี แรก แต่ถ้าควบคุมสถานการณ์ได้ ธุรกิจมีการใช้ จ่ายเพิ่มขึ้น น่าจะ
เติ บ โตได้ 215% ส่วน Monomax มองว่ าหากได้ พั นธมิ ต รทางธุรกิจมากกว่ า 1 รายจะเป็ นเรื่ อ งดี ส่วนโฆษณา
ออนไลน์และกิจกรรมออนไลน์ต่าง ๆ หากสามารถจัดกิจกรรมได้ ตามปกติกส็ ามารถดาเนินการได้ ซึ่งรายได้ จะ
กลับมา ในส่วน shopping นอกจากการจัดรายการทาง MONO29 แล้ วจะพยายามขยายโอกาสไปทาง 3BB ด้ วย
ปั จจัยอื่น ๆ คือการเปิ ดตัวในไตรมาส 4 ของ 3BB TV ที่จะส่งผลดีต่อโมโน แต่ถ้าเปิ ดตัวล่าช้ าก็จะส่งผลกระทบ
เช่นกัน สาหรับในกรณีท่แี ย่ท่สี ดุ คาดการณ์ว่ารายได้ จะอยู่ท่ี 1,742 ล้ านบาท โดยรายได้ ส่วนใหญ่มาจากทีวี 69%
ตามมาด้ วย Monomax โฆษณาออนไลน์ และ shopping ถ้ าเป็ นกรณีท่ดี ีท่สี ุด รายได้ จะอยู่ท่ี 2,103 ล้ านบาท โดย
รายได้ ส่วนใหญ่มาจากทีวี 69% และ Monomax 18%
สาหรับทิศทางในปี 2563 คาดว่ าทั้งปี จะได้ รับผลกระทบจากโควิดค่ อนข้ างมาก แต่ เนื่องจากบริษัทได้ ปรับตัว
ตั้งแต่ เดือนมกราคมแล้ วจึงเป็ นการปรับตัวอย่างต่ อเนื่องในเรื่องการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการทางาน คาดว่ า
ธุรกิจทั่วโลกได้ รับผลกระทบเหมือนกันหมด คาดว่าบริษัทอาจมีรายได้ ลดลง 4-20% เทียบกับปี ที่แล้ ว EBITDA
margin คาดว่าจะอยูท่ี 30-40% ทรัพย์สนิ ที่จับต้ องได้ มี 40-60 ล้ านบาท และทรัพย์สินที่จับต้ องไม่ ได้ ประมาณ
0.8-1 พันล้ านบาท
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คุณวิชำ โชคพงษ์พนั ธุ ์ ผูถ้ ือหุน้ ผูถ้ ือหุน้ รำยย่อย
เสนอแนะว่า รายการกีฬาจากเกาหลี เช่ น ฟุตบอล กอล์ฟ มีความน่าสนใจ จึงน่าจะนามาถ่ายทอดให้ ผ้ ูชมได้ ชม
รวมไปถึงภาพยนตร์จากเกาหลีด้วย
คุณปฐมพงศ์ สิรชัยรัตน์ – ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
ตอบว่า ขอรับคาแนะนาดังกล่าว โดยที่ปัจจุ บัน ได้ ติดต่อจัดซื้อภาพยนตร์และซีรีสเ์ กาหลีไว้ จานวนหนึ่งแล้ ว ส่วน
ด้ านกีฬานั้น ยังไม่ ได้ ติดต่ อกีฬาจากเกาหลี จึงขอนาไปพิจารณาประเมินความต้ องการเพิ่มเติม โดยอ้ างอิงจาก
ความรู้ข้อมูลตลาดที่ KT Telecom เกาหลีไว้ ด้วย
ไม่ มีผ้ ูถือหุ้ นถามข้ อสงสัยใดๆ เพิ่ มเติมอีก ประธานฯ แจ้ งให้ ท่ีประชุ มทราบว่ า การรายงานผลการดาเนินงานเป็ นการ
รายงานเพื่อทราบ ไม่มกี ารลงมติ
ที่ประชุมรับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 ตามที่รายงาน
วำระที่ 3

พิจำรณำอนุมตั ิงบกำรเงิน และรำยงำนผูส้ อบบัญชีประจำปี สิ้ นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562

ประธานฯ เสนอให้ ท่ีประชุ ม พิ จารณาอนุ มัติ งบการเงิน ของบริษั ท ฯ และรายงานผู้ สอบบัญ ชี ประจาปี สิ้น สุด ณ วัน ที่
31 ธันวาคม 2562 ได้ ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เรียบร้ อยแล้ ว ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้
ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และอนุมตั โิ ดยคณะกรรมการบริษัทแล้ ว มีรายละเอียดปรากฎในงบการเงิน
และรายงานผู้สอบบัญชี ประจาปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 2 ของหนังสือเชิญประชุม
และประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ท่ปี ระชุมได้ ซักถามในรายละเอียดของวาระนี้
ไม่มผี ้ ถู อื หุ้นซักถามข้ อสงสัยใดๆ เพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอเสนอให้ ท่ปี ระชุมลงมติ
มติของที่ประชุม
ที่ประชุมผู้ถอื หุ้นพิจารณาแล้ วลงมติอนุมตั งิ บการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจาปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ด้ วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน
มติท่ปี ระชุมเป็ นดังนี้
มีเข้ำร่วมประชุมระหว่ำงวำระ
3 ราย

มติ
1. เห็นด้ วย
2. ไม่เห็นด้ วย
3. งดออกเสียง
4. บัตรเสีย
รวม 51 ราย

รวมจำนวนผูเ้ ข้ำร่วมประชุมที่มสี ิทธิออกเสียง

321 หุ้น

51 ราย

จำนวนเสียง
(1 หุน้ = 1 เสียง)
2,709,976,055
0
0
0
2,709,976,055
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2,709,976,055 หุ้น

ร้อยละของจำนวนหุน้ ทั้งหมดของผูถ้ อื หุน้
ที่เข้ำร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
100.0000
0.0000
-

วำระที่ 4

พิจำรณำอนุ มตั ิงดกำรจัดสรรเงินกำไรเป็ นทุนสำรองตำมกฎหมำยและงดกำรจ่ ำยเงินปั นผลประจำปี
2562

เลขานุการบริษัทฯ แจ้ งว่าตามข้ อบังคับบริษัทฯ ข้ อ 45. ซึ่งกาหนดให้ “บริษัทต้ องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ส่วนหนึ่งไว้
เป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้ อยละห้ า (5) ของกาไรสุทธิประจาปี หักด้ วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่ าทุน
สารองนี้จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน” และ คณะกรรมการมีนโยบายที่จะเสนอที่ประชุมผู้
ถือหุ้นพิจารณาจ่าย เงินปั นผลให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นทั่วไปในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ ตาม
งบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละปี
ทั้งนี้ การจ่ายเงินปั นผลในแต่ละคราวคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคานึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้
ถือหุ้นเป็ นหลัก เช่น การดารงเงินไว้ เพื่อลงทุนในอนาคต หรือเพื่อจ่ายชาระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็ นเงินทุนหมุนเวียนภายใน
บริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ ว เห็นว่าสมควรที่จะเสนอให้ ท่ปี ระชุมผู้ถอื หุ้นพิจารณาอนุมตั ิงดการจัดสรรเงินกาไรสุทธิ
เป็ นทุนสารองตามกฏหมาย เนื่องจากปั จจุบันบริษัทฯ ได้ จัดสรรเงินกาไรส่วนหนึ่งไว้ เป็ นทุนสารองตามกฎหมายครบ
ตามจานวนแล้ ว เป็ นจานวนทั้งสิ้น 51,970,000.00 บาท (ห้ าสิบเอ็ดล้ านเก้ าแสนเจ็ดหมื่นบาท) คิดเป็ นไม่น้อยกว่ า
ร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จานวน 486,299,997.50 บาท (สี่ร้อยแปดสิบหกล้ านสองแสนเก้ าหมื่น
เก้ าพั น เก้ าร้ อยเก้ าสิบเจ็ด บาทห้ าสิบสตางค์) และงดการจ่ ายเงิ น ปั น ผลส าหรับผลการด าเนิ น งานประจ าปี 2562
เนื่องจากบริษัทฯ มีผลการดาเนินงาน (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) ในปี 2562 ขาดทุนสุทธิจานวน 113,969,959.77
บาท (หนึ่งร้ อยสิบสามล้ านเก้ าแสนหกหมื่นเก้ าพันเก้ าร้ อยห้ าสิบเก้ าบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์) และเพื่อสารองเงินสดสาหรับ
การลงทุนต่อเนื่องตามแผนธุรกิจของบริษัทฯ
และประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ท่ปี ระชุมได้ ซักถามในรายละเอียดของวาระนี้
ไม่มผี ้ ถู อื หุ้นซักถามข้ อสงสัยใดๆ ประธานฯ จึงขอให้ ท่ปี ระชุมลงมติ
มติของที่ประชุม
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ พิจารณาแล้ วมีมติอนุมัติงดการจัดสรรเงินกาไรเป็ นทุนสารองตามกฎหมายและงดการจ่ายเงินปั นผล
ประจาปี 2562 ตามรายละเอียดข้ างต้ นที่เลขานุการบริษัทฯ แจ้ งไว้ ทุกประการ ด้ วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ของผู้ถอื หุ้น
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน มติท่ปี ระชุมเป็ นดังนี้
มติ
1. เห็นด้ วย
2. ไม่เห็นด้ วย
3. งดออกเสียง
4. บัตรเสีย
รวม 51 ราย

จำนวนเสียง
(1 หุน้ = 1 เสียง)
2,709,976,055
0
0
0
2,709,976,055
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ร้อยละของจำนวนหุน้ ทั้งหมดของผูถ้ อื หุน้
ที่เข้ำร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
100.0000
0.0000
-

วำระที่ 5 พิจำรณำอนุมตั ิกำรแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีของบริษทั และกำหนดค่ำตอบแทนกำรตรวจสอบบัญชีประจำปี
2563
เลขานุการบริษัทฯ แจ้ งว่าเพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกาหนดว่า
ให้ ท่ปี ระชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี และโดยการ
เสนอตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทได้ พิจารณาแล้ วเห็นสมควรให้ ท่ปี ระชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้ นพิ จารณาอนุ มัติแต่ งตั้งผู้สอบบัญ ชีจากบริษัท สานักงาน อีวาย จากัด ตามรายชื่อต่ อไปนี้เป็ นผู้สอบบัญ ชีของ
บริษัทฯ ประจาปี 2563
ชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
1.นางสาวกรองแก้ ว ลิมป์ กิตติกุล
2.นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน
3.นายณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร

จานวนปี ที่เป็ น ระยะเวลาที่ได้ รับความเห็นชอบ
ผู้สอบของบริษัท
จากสานักงานกลต.
4
ปี 2563-2568
3
ปี 2560-2565
ปี 2560-2565

ทะเบียนเลขที่
5874
3930
5730

ผู้สอบบัญชีของบริษัท สานักงาน อีวาย จากัด ดังกล่าวข้ างต้ น เป็ นผู้ท่มี ีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีบริษัทหลาย
แห่ง และได้ รับการยอมรับจากองค์กรต่างๆ เป็ นอย่างดี รวมทั้งมีความเป็ นอิสระในการปฏิบตั งิ าน
ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้ เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้ท่เี กี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด รวมทั้งผู้สอบบัญชีดงั กล่าวยังสังกัดสานักงานสอบบัญชีเดียวกันกับ
ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ ยกเว้ นบริษัทย่อยในต่างประเทศจะผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอ่นื ในแต่ ละ
ประเทศ โดยคณะกรรมการจะดูแลให้ การจัดทางบการเงินเสร็จได้ ทนั ตามกาหนดระยะเวลา
พร้ อมกันนี้ คณะกรรมการบริษัท ฯ เห็นควรเสนอให้ ท่ีป ระชุ มสามัญ ผู้ถือหุ้ น พิ จารณาอนุ มัติกาหนดค่ าตอบแทนการ
ตรวจสอบบัญชี ประจาปี 2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
รำยละเอียด
1. ค่าสอบบัญชี

ปี 2563 (ปี ที่เสนอ)
1,500,000

2. ค่าบริการอื่น
รวมทั้งสิ้ น

ปี 2562
1,500,000

-

-

1,500,000

1,500,000

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจาปี 2563 ซึ่งเท่ากับปี 2562 โดยมีปริมาณงานสอบทาน และงานตรวจสอบ
ของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น สาหรับค่าบริการอื่นๆ ในรอบปี ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีการรับบริการอื่นจากสานักงานสอบบัญชีท่ี
ผู้ส อบบัญ ชี สังกัด บุ ค คลหรือ กิจ การที่เกี่ย วข้ อ งกับ ผู้ สอบบัญ ชีแ ละส านั ก งานสอบบัญ ชีท่ีผ้ ู ส อบบัญ ชีสังกัด และเพื่ อ
ประโยชน์สาหรับผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้ จัดส่งประวัติโดยย่อของผู้สอบบัญชีท้งั 3 ท่าน มาพร้ อมกับหนังสือนัดประชุม ตาม
สิ่งที่ส่งมาด้ วย 4.
และประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ท่ปี ระชุมได้ ซักถามในรายละเอียดของวาระนี้
ไม่มผี ้ ถู อื หุ้นซักถามข้ อสงสัยใดๆ ประธานฯ จึงขอให้ ท่ปี ระชุมลงมติ
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มติของที่ประชุม
ที่ประชุมผู้ถือหุ้ นอนุ มัติแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สานักงาน อีวาย จากัด ตามรายชื่อข้ างต้ น เป็ นผู้สอบบัญชีของ
บริษั ทฯ ประจ าปี 2563 และอนุ มัติ กาหนดค่ าตอบแทนการตรวจสอบบั ญ ชีป ระจ าปี 2563 เป็ นจ านวนเงิน ไม่ เกิน
1,500,000 บาท ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถอื หุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดการออกเสียง
ลงคะแนน มติท่ปี ระชุมเป็ นดังนี้

มติ
1. เห็นด้ วย
2. ไม่เห็นด้ วย
3. งดออกเสียง
4. บัตรเสีย
รวม 51 ราย
วำระที่ 6

จำนวนเสียง
(1 หุน้ = 1 เสียง)
2,709,976,055

ร้อยละของจำนวนหุน้ ทั้งหมดของผูถ้ อื หุน้
ที่เข้ำร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

0
0
0
2,709,976,055

100.0000
0.0000
.
-

พิจำรณำอนุมตั ิเลือกตั้งกรรมกำรที่ออกตำมวำระ สำหรับปี 2563

ก่อนเริ่มพิจารณาในวาระประธานฯ ได้ เชิญกรรมการที่หมดวาระทั้ง 3 ท่านออกจากห้ องประชุม และเนื่องจากนางพรรณี
วรวุฒิจงสถติ ปรธานกรรมการ เป็ นกรรมการที่ต้องออกตามวาระในครั้งนี้ จึงขออนุญาตออกจากที่ประชุมด้ วย จนกว่า
การพิจารณาวาระนี้เสร็จสิ้น และให้ คุณนวมินทร์ ประสพเนตร ซึ่งเป็ นผู้ช่วยประธานกรรมการ ปฏิบตั หิ น้ าที่เป็ นประธาน
ในที่ประชุม
เลขานุการบริษัทได้ แจ้ งตามข้ อบังคับบริษัท ข้ อ 17 กาหนดให้ “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี ทุกครั้งให้ กรรมการ
ออกจากตาแหน่งหนึ่งในสาม (1/3) ของจานวนกรรมการในขณะนั้น ถ้ าจานวนกรรมการจะแบ่งให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้
ก็ให้ ออกโดยจานวนที่ใกล้ ท่สี ุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซี่งพ้ นจากตาแหน่ งอาจได้ รับเลือกให้ กลับเข้ าดารง
ตาแหน่งอีกก็ได้ กรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ จับสลากกัน ส่วน
ปี หลัง ๆ ต่อไป ให้ กรรมการคนที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สดุ นั้นเป็ นผู้ออกจากตาแหน่ง”
ปัจจุบนั บริษัทฯ มีกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน ดังนั้น จึงมีกรรมการ 3 ท่านที่ดารงตาแหน่งนานที่สดุ เป็ นผู้ออกจากตาแหน่ง
โดยกรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่งตามวาระในครั้งนี้ มีดงั นี้
1. นางพรรณี
วรวุฒิจงสถิต
2. นายศิริ
เหลืองสวัสดิ์
3. นายปฐมพงศ์ สิรชัยรัตน์
บุคคลที่ได้ รับเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ ผ่านกระบวนการกลั่นกรองจากคณะกรรมการบริษัทแล้ วรวมถึงการแต่งตั้งกรรมการ
เพื่อดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทได้ พิจารณาแล้ วว่าเป็ นบุคคลที่จะเสนอชื่อให้ เป็ นกรรมการ
อิสระจะสามารถให้ ความเห็นได้ อย่างเป็ นอิสระและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่เี กี่ยวข้ อง ซึ่งได้ พิจารณาตามความเห็นของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ ว เห็นสมควรเสนอให้ ท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออก
ตามวาระกลับเข้ าดารงตาแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง
เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็ นผู้มคี ุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อนั เป็ นประโยชน์ต่อ
การดาเนินงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ไม่มผี ้ ถู อื หุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการ
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สาหรับข้ อมูลและประวัติของกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระ และได้ รับการเสนอชื่อกลับเข้ าดารงตาแหน่ งใหม่
บริษัทฯ ได้ จัดส่งให้ แก่ท่านผู้ถอื หุ้นแล้ ว โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 5. ของหนังสือเชิญประชุม
และ สาหรับการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียง
เลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคลได้ โดยใช้ หลักเกณฑ์ และวิธกี ารตามข้ อบังคับของบริษัทฯ ข้ อ 16
และประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ท่ปี ระชุมได้ ซักถามในรายละเอียดของวาระนี้
ไม่มผี ้ ถู อื หุ้นซักถามข้ อสงสัยใดๆ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ ท่ปี ระชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
มติของที่ประชุม
ที่ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น อนุ มัติ เลื อ กตั้งกรรมการตามวาระทั้ง 3 ท่ าน กลั บเข้ าด ารงต าแหน่ งตามเดิ มต่ อไปอีก วาระหนึ่ ง
ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถอื หุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง
กรรมการแต่ละรายโดยมีมติท่ปี ระชุมเป็ นดังนี้
1. นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต ตาแหน่ง ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
รวม ( 51 ราย) จานวนเสียงรวมเท่ากับ 2,709,976,055 เสียง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
จานวนหุ้น
%
จานวนหุ้น
%
จานวนหุ้น
%
2,709,975,835 100.0000
220
0.0000
0
-

บัตรเสีย
จานวนหุ้น
%
0
-

2. นายศิริ เหลืองสวัสดิ์ กรรมการ
รวม ( 51 ราย) จานวนเสียงรวมเท่ากับ 2,709,976,055 เสียง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
จานวนหุ้น
%
จานวนหุ้น
%
จานวนหุ้น
%
2,709,975,835 100.0000
220
0.0000
0
-

บัตรเสีย
จานวนหุ้น
%
0
-

3. นายปฐมพงศ์ สิรชัยรัตน์ ตาแหน่ง กรรมการ
รวม ( 51 ราย) จานวนเสียงรวมเท่ากับ 2,709,976,055เสียง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
จานวนหุ้น
%
จานวนหุ้น
%
จานวนหุ้น
%
2,709,976,055 100.0000
0
0.0000
0
-

บัตรเสีย
จานวนหุ้น
%
0
-

ทั้งนี้ ก่อนจะพิจารณาวาระถัดไป ประธานฯ ขอให้ เจ้ าหน้ าที่เชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้ าห้ องประชุมตามเดิมด้ วและ
ขอให้ คุณพรรณี วรวุฒิจงสถิต ปฏิบตั หิ น้ าที่ เป็ นประธานในที่ประชุมต่อไป
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วำระที่ 7

พิจำรณำอนุมตั ิกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร สำหรับปี 2563

เลขานุ การบริ ษั ทฯ แจ้ ง ต่ อ ที่ป ระชุ ม ว่ า ในปี 2562 ที่ป ระชุ ม ผู้ ถือหุ้ นอนุ มั ติกาหนดค่ าตอบแทนตามต าแหน่ ง และ
ค่าบาเหน็จของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัทฯ เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท (เจ็ด
ล้ านบาท) และสาหรับปี 2563 นี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ ได้ พิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการและคณะอนุ กรรมการชุดต่างๆ ของบริษัทอย่ างรอบคอบ โดยเปรียบเทียบอ้ างอิงจากอุตสาหกรรมประเภท
เดียวกัน รวมถึงพิ จารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ ของบริษัทฯ รวมทั้งภาระหน้ าที่และความรับผิดชอบ เห็นสมควร
กาหนดค่ าตอบแทนตามตาแหน่ งและค่าบาเหน็จของคณะกรรมการ และคณะอนุ กรรมการชุดต่างๆ สาหรับปี 2563
เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท (เจ็ดล้ านบาท) ซึ่งเท่ากับปี 2562 และคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร
เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติกาหนดค่าตอบแทนและค่าบาเหน็จของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ
ชุดต่างๆ ประจาปี 2563 เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท (เจ็ดล้ านบาท) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง
ประธานกรรมการ
ผู้ช่วยประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ค่าบาเหน็จของกรรมการ
สิทธิประโยชน์อ่นื ๆ

ค่ำตอบแทนต่อเดือน(บำท)
ปี 2563 (ปี ที่เสนอ)
ปี 2562
70,000
70,000
30,000
30,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
10,000
10,000
20,000 บาท / ครั้งที่ประชุม 20,000 บาท / ครั้งที่ประชุม
10,000 บาท / ครั้งที่ประชุม 10,000 บาท / ครั้งที่ประชุม
ไม่เกิน 2 ล้ านบาท
ไม่เกิน 2 ล้ านบาท
ไม่มี
ไม่มี

คณะกรรมการเห็นควรให้ ท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุ มัติค่าตอบแทนตามตาแหน่ งและค่าบาเหน็จของคณะกรรมการ
บริษั ท และคณะอนุ ก รรมการชุ ด ต่ างๆ ตามรายละเอียดข้ างต้ น ส าหรับ ขอบเขตหน้ าที่ข องคณะกรรมการบริษั ท และ
คณะอนุ กรรมการชุ ด ต่ างๆ สามารถดู ร ายละเอี ย ดได้ จ ากรายงานประจ าปี 2562 หั ว ข้ อ โครงสร้ า งการถื อ หุ้ นและ
การจัดการ
และประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ท่ปี ระชุมได้ ซักถามในรายละเอียดของวาระนี้
ไม่มผี ้ ถู อื หุ้นซักถามข้ อสงสัยใดๆ ประธานฯ จึงขอให้ ท่ปี ระชุมลงมติ
มติของที่ประชุม
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุ มัติกาหนดค่าตอบแทนตามตาแหน่ ง และค่าบาเหน็จของคณะกรรมการและคณะอนุ กรรมการชุด
ต่างๆ สาหรับปี 2563 เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท (เจ็ดล้ านบาท) ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ า 2 ใน 3
ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถอื หุ้นซึ่งมาประชุมมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน มติท่ปี ระชุมเป็ นดังนี้
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มติ
1. เห็นด้ วย
2. ไม่เห็นด้ วย
3. งดออกเสียง
4. บัตรเสีย
รวม 51 ราย
วำระที่ 8

จำนวนเสียง
(1 หุน้ = 1 เสียง)
2,709,976,055
0
0
0
2,709,976,055

ร้อยละของจำนวนหุน้ ทั้งหมดของผูถ้ อื หุน้
ที่เข้ำร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
100.0000
0.0000
0.0000
0.0000
100.0000

พิ จำรณ ำอ นุ มั ติ ให้ ล ด ทุ น จด ท ะเบี ยน ข อ งบ ริ ษ ั ท ฯ จำก 486,2 9 9 ,997.50 บ ำท เป็ น
347,105,403.80 บำท

เลขานุ การบริษัทฯ แจ้ งว่ า ที่ป ระชุ มคณะกรรมการบริษั ทฯ ได้ มีมติอนุ มัติการลดทุ นจดทะเบียนของบริษั ทฯ จานวน
139,194,593.70 บาท (หนึ่งร้ อยสามสิบเก้ าล้ านหนึ่งแสนเก้ าหมื่นสี่พันห้ าร้ อยเก้ าสิบสามบาทเจ็ดสิบสตางค์) จากทุน
จดทะเบียนเดิมจานวน 486,299,997.50บาท (สี่ร้อยแปดสิบหกล้ านสองแสนเก้ าหมื่นเก้ าพันเก้ าร้ อยเก้ าสิบเจ็ดบาทห้ า
สิบสตางค์) เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จานวน 347,105,403.80 บาท (สามร้ อยสี่สบิ เจ็ดล้ านหนึ่งแสนห้ าพันสี่ร้อยสามบาท
แปดสิบสตางค์) โดยการตัดหุ้นสามัญที่ได้ สารองไว้ เพื่อรองรับการใช้ สิทธิ MONO-W1 จานวน 1,391,945,937 หุ้ น
(หนึ่งพันสามร้ อยเก้ าสิบเอ็ดล้ านเก้ าแสนสี่หมื่นห้ าพันเก้ าร้ อยสามสิบเจ็ดหุ้น) ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 0.10 บาท (สิบ
สตางค์) เนื่ องจากเป็ นหุ้ นคงเหลือจากการจั ด สรรหุ้ นสามัญ เพื่ อรองรั บการใช้ สิท ธิแ ปลงสภาพ MONO-W1 ซึ่ งได้
หมดอายุไปเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562
และประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ท่ปี ระชุมได้ ซักถามในรายละเอียดของวาระนี้
ไม่มผี ้ ถู อื หุ้นซักถามข้ อสงสัยใดๆ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ ท่ปี ระชุมลงมติ
มติของที่ประชุม
ที่ประชุมผู้ถอื หุ้นมีมติอนุมตั ใิ ห้ มกี ารลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จานวน 139,194,593.70 บาท จากทุน จดทะเบียน
เดิมจานวน 486,299,997.50 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จานวน 347,105,403.80 บาท โดยการตัดหุ้นที่ได้ สารอง
ไว้ เพื่อรองรับการใช้ สทิ ธิแปลงสภาพ MONO-W1 จานวน 1,391,945,937 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.10 บาท ซึ่ง
ได้ หมดอายุไปเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถอื หุ้นที่มา
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน มติท่ปี ระชุมเป็ นดังนี้
มติ
1. เห็นด้ วย
2. ไม่เห็นด้ วย
3. งดออกเสียง
4. บัตรเสีย
รวม 51 ราย

จำนวนเสียง
(1 หุน้ = 1 เสียง)
2,709,976,055
0
0
0
2,709,976,055
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ร้อยละของจำนวนหุน้ ทั้งหมดของผูถ้ อื หุน้
ที่เข้ำร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
100.0000
0.0000
0.0000
0.0000
100.0000

วำระที่ 9

พิจำรณำอนุ ม ตั ิ ก ำรแก้ไขหนังสื อ บริ ค ณห์สนธิ ของบริ ษ ทั ฯ ข้อ 4 เพื่อ ให้สอดคล้องกับ กำรลดทุ น
จดทะเบียน

เลขานุ การบริษัทฯ แจ้ งว่ า ที่ป ระชุ มคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ มีมติอนุ มัติการแก้ ไขหนังสือบริคณห์ สนธิของบริษัทฯ
ข้ อ 4 เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียน ดังนี้
“ข้ อ 4.

ทุนจดทะเบียนจานวน
แบ่งออกเป็ นจานวน
มูลค่าหุ้นละ

347,105,403.80 บาท
3,471,054,038 หุ้น
0.10 บาท

(สามร้ อยสี่สิบเจ็ดล้ านหนึ่งแสนห้ าพั นสี่ร้อย
สามบาทแปดสิบสตางค์)
(สามพั น สี่ร้อยเจ็ด สิบ เอ็ด ล้ านห้ าหมื่น สี่พั น
สามสิบแปดหุ้น)
(สิบสตางค์)

โดยแยกออกเป็ น :
หุ้นสามัญ

3,471,054,038 หุ้น

หุ้นบุริมสิทธิ

-

(สามพั น สี่ร้อยเจ็ด สิบ เอ็ด ล้ านห้ าหมื่น สี่พั น
สามสิบแปดหุ้น)

หุ้น ( - )”

ทั้ง นี้ มอบอ านาจให้ กรรมการผู้ มี อ านาจลงนามของบริ ษั ท ฯ และ/หรื อ บุ ค คลที่ก รรมการผู้ มี อ านาจของบริ ษั ท ฯ
มอบหมายเป็ นผู้ มีอ านาจในการจดทะเบีย นแก้ ไขหนั งสือ บริค ณห์ สนธิท่ีกรมพั ฒ นาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิ ช ย์
มีอานาจแก้ ไขและเพิ่มเติมถ้ อยคา หรือดาเนินการใดๆ เพื่อให้ เป็ นไปตามคาสั่งของนายทะเบียน
และประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ท่ปี ระชุมได้ ซักถามในรายละเอียดของวาระนี้
ไม่มผี ้ ถู อื หุ้นซักถามข้ อสงสัยใดๆ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ ท่ปี ระชุมลงมติ
มติของที่ประชุม
ที่ประชุมผู้ถอื หุ้นอนุมัตกิ ารแก้ ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้ อ 4 เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียน และ
การมอบอานาจให้ กรรมการผู้มีอานาจลงนามของบริษัท และ/หรือ บุคคลที่กรรมการผู้มีอานาจของบริษัทมอบหมาย
เป็ นผู้มีอานาจในการจดทะเบียนแก้ ไขหนังสือบริคณห์สนธิท่กี รมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ มีอานาจแก้ ไขและ
เพิ่มเติมถ้ อยคา หรือดาเนินการใดๆ เพื่อให้ เป็ นไปตามคาสั่งของนายทะเบียน ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ
จานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน มติท่ี
ประชุมเป็ นดังนี้
มติ
1. เห็นด้ วย
2. ไม่เห็นด้ วย
3. งดออกเสียง
4. บัตรเสีย
รวม 51 ราย

จำนวนเสียง
(1 หุน้ = 1 เสียง)
2,709,976,055
0
0
0
2,709,976,055
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ร้อยละของจำนวนหุน้ ทั้งหมดของผูถ้ อื หุน้
ที่เข้ำร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
100.0000
0.0000
0.0000
0.0000
100.0000

วำระที่ 10

พิจำรณำอนุมตั ิกำรเปลีย่ นแปลงชื่อบริษทั

เลขานุการบริษัทฯ แจ้ งว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ มมี ติอนุมตั กิ ารเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้
ชื่อเดิม

เปลีย่ นเป็ น

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)

บริษัท โมโน เน็กซ์ จากัด (มหาชน)

Mono Technology Public Company Limited

Mono Next Public Company Limited

ทั้งนี้ มอบอานาจให้ กรรมการผู้มีอานาจลงนามของบริษัทฯ และ หรือ บุคคลที่กรรมการผู้มอี านาจของบริษัทมอบหมาย
ให้ เป็ นผู้มีอานาจในการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ ากระทรวงพาณิชย์มีอานาจแก้ ไขและ
เพิ่มเติมถ้ อยคาหรือดาเนินการใดๆ เพื่อให้ เป็ นไปตามคาสั่งของนายทะเบียน
และประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ท่ปี ระชุมได้ ซักถามในรายละเอียดของวาระนี้
ไม่มผี ้ ถู อื หุ้นซักถามข้ อสงสัยใดๆ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ ท่ปี ระชุมลงมติ
มติของที่ประชุม
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้ มกี ารเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทเป็ น บริษัท โมโน เน็กซ์ จากัด (มหาชน) และมอบอานาจให้
กรรมการผู้มอี านาจลงนามของบริษัทฯ และ หรือ บุคคลที่กรรมการผู้มอี านาจของบริษัทมอบหมาย ให้ เป็ นผู้มอี านาจ ใน
การจดทะเบียน เปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ มีอานาจแก้ ไขและเพิ่มเติมถ้ อยคา
หรือดาเนินการใดๆ เพื่ อให้ เป็ นไปตามคาสั่งของนายทะเบียน ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ า 3 ใน 4 ของจานวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน มติท่ปี ระชุมเป็ น
ดังนี้
มติ
1. เห็นด้ วย
2. ไม่เห็นด้ วย
3. งดออกเสียง
4. บัตรเสีย
รวม 51 ราย
วำระที่ 11

จำนวนเสียง
(1 หุน้ = 1 เสียง)
2,709,976,055
0
0
0
2,709,976,055

ร้อยละของจำนวนหุน้ ทั้งหมดของผูถ้ อื หุน้
ที่เข้ำร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
100.0000
0.0000
0.0000
0.0000
100.0000

พิจำรณำอนุ มตั ิ แก้ไขหนังสื อบริค ณห์สนธิ ของบริษ ทั ฯ ข้อ 1. เพื่อให้ส อดคล้องกับกำรเปลี่ยนชื่ อ
บริษทั

เลขานุ การบริษัทฯ แจ้ งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ มีมติอนุ มัติแก้ ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้ อ 1.
เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัท ใหม่เป็ น บริษัท โมโน เน็กซ์ จากัด (มหาชน) และมอบอานาจให้ กรรมการผู้มี
อานาจลงนามของบริษั ทฯ และ หรือ บุค คลที่กรรมการผู้มีอานาจของบริษั ทมอบหมาย ให้ เป็ นผู้มีอานาจในการจด
ทะเบียน แก้ ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้ อ 1 ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ ากระทรวงพาณิชย์มอี านาจแก้ ไขและเพิ่มเติม
ถ้ อยคาหรือดาเนินการใดๆ เพื่อให้ เป็ นไปตามคาสั่งของนายทะเบียน
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และประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ท่ปี ระชุมได้ ซักถามในรายละเอียดของวาระนี้
ไม่มผี ้ ถู อื หุ้นซักถามข้ อสงสัยใดๆ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ ท่ปี ระชุมลงมติ
มติของที่ประชุม
ที่ประชุมผู้ถอื หุ้นมีมติอนุมตั แิ ก้ ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้ อ 1. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่
เป็ น บริษัท โมโน เน็กซ์ จากัด (มหาชน) และมอบอานาจให้ กรรมการผู้มอี านาจลงนามของบริษทั ฯ และ หรือ บุคคลที่
กรรมการผู้มอี านาจของบริษัทมอบหมายให้ เป็ นผู้มอี านาจในการจดทะเบียน แก้ ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้ อ 1
ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ ากระทรวงพาณิชย์มอี านาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้ อยคาหรือดาเนินการใดๆ เพื่อให้ เป็ นไปตามคาสั่ง
ของนายทะเบียนด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถอื หุ้นที่มาประชุม และมีสทิ ธิออก
เสียงลงคะแนนมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนมติท่ปี ระชุมเป็ นดังนี้
มติ
1. เห็นด้ วย
2. ไม่เห็นด้ วย
3. งดออกเสียง
4. บัตรเสีย
รวม 51 ราย
วำระที่ 12

จำนวนเสียง
(1 หุน้ = 1 เสียง)
2,709,976,055
0
0
0
2,709,976,055

ร้อยละของจำนวนหุน้ ทั้งหมดของผูถ้ อื หุน้
ที่เข้ำร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
100.0000
0.0000
0.0000
0.0000
100.0000

พิจำรณำอนุ มตั ิแก้ไขข้อบังคับของบริษทั ข้อ 1. ข้อ 2. ข้อ 46. เพือ่ ให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนชื่อ
บริษทั และตรำของบริษทั

เลขานุการบริษัทฯ แจ้ งว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ มีมติอนุมตั ิแก้ ไขข้ อบังคับของบริษัท ข้ อ 1. ข้ อ 2. ข้ อ 46.
เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัทและตราของบริษัท ตามที่แสดง ดังนี้

ทั้งนี้ มอบอานาจให้ กรรมการผู้มีอานาจลงนามของบริษัทฯ และ หรือ บุคคลที่กรรมการผู้มีอานาจของบริษัทมอบหมาย
ให้ เป็ นผู้มีอานาจ ในการจดทะเบียน แก้ ไขข้ อบังคับของบริษัท ข้ อ 1. ข้ อ 2. ข้ อ 46. ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวง
พาณิชย์ มีอานาจแก้ ไขและเพิ่มเติมถ้ อยคา หรือดาเนินการใดๆ เพื่อให้ เป็ นไปตามคาสั่งของนายทะเบียน
และประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ท่ปี ระชุมได้ ซักถามในรายละเอียดของวาระนี้
ไม่มผี ้ ถู อื หุ้นซักถามข้ อสงสัยใดๆ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ ท่ปี ระชุมลงมติ
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มติของที่ประชุม
ที่ประชุมผู้ถอื หุ้นมีมติอนุมตั แิ ก้ ไขข้ อบังคับของบริษัท ข้ อ 1. ข้ อ 2. ข้ อ 46. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัทและ
ตราของบริษัท และมอบอานาจให้ กรรมการผู้มอี านาจลงนามของบริษัทฯ และหรือ บุคคลที่กรรมการผู้มอี านาจของบริษัท
มอบหมายให้ เป็ นผู้มอี านาจ ในการจดทะเบียน แก้ ไขข้ อบังคับของบริษัท ข้ อ 1. ข้ อ 2. ข้ อ 46. ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า
กระทรวงพาณิชย์ มีอานาจแก้ ไขและเพิ่มเติมถ้ อยคา หรือดาเนินการใดๆ เพื่อให้ เป็ นไปตามคาสั่งของนายทะเบียนด้ วย
คะแนนเสีย งไม่ น้ อยกว่ า 3 ใน 4 ของจ านวนเสีย งทั้งหมดของผู้ ถือ หุ้ นที่ม าประชุ ม และมี สิท ธิออกเสีย งลงคะแนน
มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน มติท่ปี ระชุมเป็ นดังนี้

มติ
1. เห็นด้ วย
2. ไม่เห็นด้ วย
3. งดออกเสียง
4. บัตรเสีย
รวม 51 ราย

จำนวนเสียง
(1 หุน้ = 1 เสียง)
2,709,976,055
0
0
0
2,709,976,055

ร้อยละของจำนวนหุน้ ทั้งหมดของผูถ้ อื หุน้
ที่เข้ำร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
100.0000
0.0000
0.0000
0.0000
100.0000

วำระที่ 13 พิจำรณำเรื่องอื่นๆ (ถ้ำมี)
เลขานุการบริษัทให้ ข้อมูลต่อที่ประชุมดังนี้ ในระเบียบวาระที่ 13 ตามมาตรา 105 วรรค 2 ของพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (แก้ ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2544) กาหนดไว้ ว่า “เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ ว
ผู้ถอื หุ้นซึ่งมีห้ ุนนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ท้งั หมด จะขอให้ ท่ปี ระชุมพิจารณาเรื่องอื่น
นอกจากที่กาหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้ ” ดังนั้น ถ้ าผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะให้ ท่ปี ระชุมพิจารณาเรื่องอื่นๆ
นอกเหนือจากที่ระบุไว้ ในหนังสือเชิญประชุม จะต้ องมีห้ ุนนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1,157,018,013 หุ้น (หนึ่งพันหนึ่ง
ร้ อยห้ าสิบ เจ็ด ล้ านหนึ่ งหมื่น แปดพั น สิบ สามหุ้ น ) จากจานวนหุ้ น ที่จ าหน่ ายแล้ วและมีสิทธิออกเสีย งทั้งหมดเท่ ากับ
3,471,054,038 หุ้น(สามพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้ านห้ าหมื่น สี่พันสามสิบแปดหุ้น) ทั้งนี้ ไม่มผี ้ ถู อื หุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้
ที่ประชุมพิจารณา
ประธานฯ จึงกล่าวปิ ดประชุมเวลา 15.45 น.

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ
( นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต)
ลงชื่อ

ผู้จดบันทึกการประชุม
(นางสาวปิ ติฤดี ศิริสมั พันธ์)
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