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วันที่ 26 มีนาคม 2564 
 

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 

 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท โมโน เนก็ซ์ จ ากดั (มหาชน) 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  1.  ส าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 10 สงิหาคม 2563 

   2.  รายงานประจ าปี 2563 พร้อมงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจ าปี 

    สิ้นสดุ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) 

  3. งบการเงิน การวิเคราะห์และค าอธบิายของฝ่ายจัดการ จากรายงานประจ าปี 2563 อย่างย่อ 

  4.  ประวัติผู้สอบบัญชี 

  5. ข้อมูลเบ้ืองต้นและประวัตกิรรมการที่ครบก าหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าด ารงต าแหน่งใหม่ 

  6. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) 

  7. ข้อมูลเกี่ยวกบักรรมการอสิระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น 

       8. ข้อบังคับบริษัทฯ ส่วนที่เกี่ยวกบัการประชุมผู้ ถือหุ้น 

       9. การยืนยันตัวตนและวิธกีารเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) 

 10. หนังสอืมอบฉันทะ (แบบ ข.) 

  

 ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โมโน เน็กซ์  จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้ งที่  1/2564 เม่ือวันที่                

24 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 14.00 

นาฬิกา  โดยด าเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมของบริษัท เลขที่ 29/9 หมู่ 4 ถนนชัยพฤกษ์ ต าบลบางพลับ อ าเภอ

ปากเกรด็  จังหวัดนนทบุรี  โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้  

    

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 ซึ่งประชุมเม่ือวนัที่ 10 สงิหาคม 2563 

 ขอ้เท็จจริงและเหตุผล  

 การประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2563 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 10 สิงหาคม 2563 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดท ารายงานการ

ประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลาที่กฎหมายก าหนด พร้อมทั้งได้

เผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ (www.mono.co.th) โดยมีส าเนารายงานการประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1. 

 ความเห็นคณะกรรมการ 

 เหน็ว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทกึถูกต้องตามความเป็นจริงครบถ้วน จึงเหน็สมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อ

พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 

 การลงมติ     

วาระนี้ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน 

 

 

 

http://www.mono.co.th/
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วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจ าปีของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกบัผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 

 ขอ้เท็จจริงและเหตุผล 

 รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 ปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 2563  ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2. และ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3.  ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในคร้ังนี้  และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว

เหน็ว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงขอน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ 

 ความเห็นคณะกรรมการ 

 เห็นว่าสมควรที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่ อรับทราบรายงานประจ าปีของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผล            

การด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 

 การลงมติ 

 ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ 

 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจ าปี สิ้นสดุ ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2563 

 ขอ้เท็จจริงและเหตุผล 

 งบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจ าปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่ปรากฏในหมวดงบการเงินของ

รายงานประจ าปี 2563 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2. ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ผ่านการพิจารณาสอบทานของ

คณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทแล้ว จึงขอน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่ อ

พิจารณาอนุมัต ิ

 ความเห็นคณะกรรมการ 

 เห็นว่าสมควรที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานผู้ สอบบัญชีประจ าปี สิ้นสุด          

ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2563 

 การลงมติ 

 วาระนี้ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสยีงลงคะแนน 

 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรเงินก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2563 

 ขอ้เท็จจริงและเหตุผล 

 ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 45. ซึ่งก าหนดให้ “บริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่า

ร้อยละห้า (5) ของก าไรสทุธิประจ าปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนี้จะมีจ านวนไม่น้อย

กว่าร้อยละสบิ (10) ของทุนจดทะเบียน” และบริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นทั่วไปในอตัราไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 50 ของก าไรสทุธหิลังหักภาษีเงินได้ตามงบการเงนิเฉพาะกจิการในแต่ละปี ทั้งนี้  การจ่ายเงินปันผลในแต่ละคราว

คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยค านงึถึงผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น การด ารงเงินไว้เพื่อ

ลงทุนในอนาคต หรือเพื่อจ่ายช าระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ 
 

ความเห็นคณะกรรมการ 

เห็นว่าสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรเงินก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฏหมาย 

เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ ได้จัดสรรเงินก าไรส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองตามกฎหมายครบตามจ านวนแล้ว เป็ นจ านวน

ทั้ งสิ้ น  51,970,000.00 บ าท  คิ ด เป็ น ไม่ น้ อยก ว่ า ร้อยละ  10 ของทุน จดทะเบี ยนของบริษั ทฯ  จ าน วน 
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347,105,403.80 บาท  และงดการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 เนื่องจากบริษัทฯ มีผล

การด าเนินงาน (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) ในปี 2563 ขาดทุนสุทธิจ านวน 168,384,287.90 บาท และเพื่อ

ส ารองเงินสดส าหรับการลงทุนต่อเนื่องตามแผนธุรกจิของบริษัทฯ 

การลงมติ 

วาระนี้ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และก าหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจ าปี 2564 

 ขอ้เท็จจริงและเหตุผล 

 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งก าหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น

แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี และโดยการเสนอตามความเห็นของ

คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นพิจารณา

อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทส านักงาน อีวาย จ ากัด  ตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 

2564 
 

 

 

 

 

 

 

ผู้สอบบัญชีของบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ดังกล่าวข้างต้น  เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีบริษัท   

หลายแห่ง  และได้รับการยอมรับจากองค์กรต่างๆ เป็นอย่างดี รวมทั้งมีความเป็นอสิระในการปฏบัิติงาน 

  

ทั้งนี้  ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท /บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้น

รายใหญ่  หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด รวมทั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าวยังสังกัดส านักงานสอบบัญชี

เดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการจะดูแลให้การจัดท างบการเงินเสร็จได้ทันตาม

ก าหนดระยะเวลา 

 

 พร้อมกันนี้  คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนการ

ตรวจสอบบัญชี ประจ าปี 2564 โดยมีรายละเอยีด ดังนี้  

รายละเอียด    ปี 2564 (ปีที่เสนอ) ปี 2563 

1. ค่าสอบบัญชี 1,300,000 1,500,000 

2. ค่าบริการอื่น - - 

รวมทั้งสิ้ น 1,300,000 1,500,000 

   

ทั้งนี้  ค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจ าปี 2564 มีจ านวนน้อยกว่าปี 2563  แม้ปริมาณงานสอบทาน และงาน

ตรวจสอบของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น ส าหรับค่าบริการอื่นๆ ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีการรับบริการอื่นจากส านัก

งานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและส านักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชี

ชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 
จ านวนปีที่เป็น

ผู้สอบของบริษัท 

ระยะเวลาทีไ่ด้รับความ

เหน็ชอบจากส านักงานกลต. 

1.นางสาวกรองแก้ว ลิมป์กติติกุล 5874 5 ปี 2563-2568 

2.นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน  3930 3 ปี 2560-2565 

3.นายณัฐวุฒ ิ สนัตเิพช็ร 5730 - ปี 2560-2565 
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สงักดั และเพื่อประโยชน์ส าหรับผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จัดส่งประวัติโดยย่อของผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน มาพร้อมกบัหนังสอื

นัดประชุมนี้  ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4.   

ความเห็นคณะกรรมการ 

เหน็ว่าสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และก าหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบ

บัญชีประจ าปี 2564 

การลงมติ 

วาระนี้ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสยีงลงคะแนน 

 
 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัตเิลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ ส าหรับปี 2564   

 ขอ้เท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 17. ก าหนดให้ “ ในการประชุมผู้ ถือหุ้นสามัญประจ าปีทุกครั้ง            

ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่ง

ออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ กใ็ห้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่ง          

อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับต าแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลัง        

จดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจาก

ต าแหน่ง ”  

 

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน ดังนั้น จึงมีกรรมการ 3 ท่านที่ด ารงต าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจาก

ต าแหน่ง โดยกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระในคร้ังนี้   ได้แก่ 

   1. นายปรีชา ลีละศิธร 

   2. นายนวมินทร์ ประสพเนตร   
   3. นายซัง โด ลี  
 

 ความเห็นคณะกรรมการ 

 บุคคลที่ได้รับเสนอชื่อในครั้งนี้ ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองจากคณะกรรมการบริษัทแล้วรวมถึงการแต่งตั้งกรรมการ 

เพื่อด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระ  คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าเป็นบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ

อสิระจะสามารถให้ความเหน็ได้อย่างเป็นอสิระและเป็นไปตามหลักเกณฑท์ี่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้พิจารณาตามความเห็นของ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่

ออกตามวาระกลับเข้าด ารงต าแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ มีคุณสมบัติเหมาะสม มี

ความรู้  ความสามารถ และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ ไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอชื่อ

บุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ (ข้อมูลเบ้ืองต้นของกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ และ

ได้รบัการเสนอชื่อกลบัเข้าด ารงต าแหน่งใหม่ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5.) 

หมายเหตุ  

ข้อบังคับของบริษัทข้อ 16. ก าหนดหลักเกณฑแ์ละวิธกีารออกเสยีงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการไว้ดังต่อไปนี้  

 (1) ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสยีงเท่ากบั 1 หุ้น ต่อ 1 เสยีง 

 (2) ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการ     

กไ็ด้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้  

 (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผู้ ได้รับเลือกตั้งกรรมการเท่ากับจ านวนกรรมการที่จะพึงมี

หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสยีงเท่ากันเกินจ านวน

กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสยีงชี้ขาด 



 

-5- 
 

 การลงมติ 

 วาระนี้ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสยีงลงคะแนน 

 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ส าหรับปี 2564 
 ขอ้เท็จจริงและเหตุผล 

 ในปี 2563 ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนตามต าแหน่งและค่าบ าเหน็จของคณะกรรมการและ

คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ประจ าปี 2563  เป็นจ านวนเงินไม่เกนิ 7 ล้านบาท 

 ความเห็นคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและคณะอนุกรรมการ      

ชุดต่างๆ  ของบริษัทอย่างรอบคอบ โดยเปรียบเทยีบอ้างองิจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกนั  รวมถึงพิจารณาจากการ

ขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งภาระหน้าที่และความรับผิดชอบแล้ว เห็นสมควรก าหนดค่าตอบแทนตาม

ต าแหน่งและค่าบ าเหนจ็ของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ประจ าปี 2564 เป็นจ านวนเงิน ไม่

เกนิ 7 ล้านบาท ซึ่งเท่ากบัปี 2563 โดยมีรายละเอยีดดังต่อไปนี้  

 

ต าแหน่ง 
ค่าตอบแทนต่อเดือน(บาท) 

ปี 2564 (ปีที่เสนอ) ปี 2563 

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 / ครั้งทีป่ระชุม 20,000 บาท / ครั้งทีป่ระชุม 

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

ค่าบ าเหนจ็ของกรรมการ ไม่เกนิ 2 ล้านบาท ไม่เกนิ 2 ล้านบาท 

สทิธปิระโยชน์อื่นๆ ไม่มี ไม่มี 

 

 คณะกรรมการเหน็ควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนตามต าแหน่งและค่าบ าเหนจ็ของคณะกรรมการ

บริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ตามรายละเอียดข้างต้น ทั้งนี้  สามารถดูรายละเอียดได้จากรายงานประจ าปี 

2563 หน้าที่ 61 - 62 หัวข้อโครงสร้างผู้ถือหุ้นและการจัดการ 

 การลงมติ 

 วาระนี้ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสยีงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 
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วาระที่ 8  พิจารณาอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 347,105,403.80 บาท เป็น 381,805,403.80 บาท  

 ขอ้เท็จจริงและเหตุผล 

 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 34,700,000 บาท จาก    

ทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 347,105,403.80 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 381,805,403.80 บาท โดย     

ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จ านวน 347,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อเพิ่มทุนการจดทะเบียนของ

บริษัทฯ แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) 

 ความเห็นคณะกรรมการ 

 เหน็ว่าสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 347,105,403.80 บาท เป็น    

ทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 381,805,403.80 บาท 

 การลงมติ 

 วาระนี้ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และ       

มีสทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัตกิารแก้ไขหนังสอืบริคณห์สนธขิองบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทุนจดทะเบียน 

  ขอ้เท็จจริงและเหตุผล 

 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่ อให้สอดคล้องกับ

การเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ทั้งนี้  มอบอ านาจให้กรรมการผู้ มีอ านาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่กรรมการผู้ มีอ านาจของบริษัทฯ 

มอบหมายเป็นผู้ มีอ านาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์        

มีอ านาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค า หรือด าเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน 

 ความเห็นคณะกรรมการ 

 เห็นว่าสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้อง

กบัการเพิ่มทุนจดทะเบียน 

 การลงมติ 

 วาระนี้ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และ    

มีสทิธอิอกเสยีงลงคะแนน  

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจ านวน 381,805,403.80 บาท (สามร้อยแปดสิบเอ็ดล้านแปดแสนห้าพัน      

สี่ร้อยสามบาทแปดสบิสตางค์) 
 แบ่งออกเป็นจ านวน   3,818,054,038    หุ้น (สามพันแปดร้อยสิบแปดล้านห้าหม่ืนสี่พัน

สามสบิแปดหุ้น) 

 มูลค่าหุ้นละ                  0.10   บาท (สบิสตางค์) 

โดยแยกออกเป็น :   

 หุ้นสามัญ   3,818,054,038    หุ้น (สามพันแปดร้อยสิบแปดล้านห้าหม่ืนสี่พัน

สามสบิแปดหุ้น) 

 หุ้นบุริมสทิธ ิ            -       หุ้น ( - )” 
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วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) จ านวนไม่เกนิ 347,000,000 

หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนช าระแล้ว เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากดั 
  

 ขอ้เท็จจริงและเหตุผล 

  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) 

จ านวน 347,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากดั 

  ทั้งนี้  มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ มีอ านาจในการพิจารณาและก าหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ         

ที่เกี่ยวข้องกบัการจัดสรรและการเสนอขายหุ้นดังกล่าว รวมทั้งมีอ านาจในการลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องและมี

อ านาจด าเนินการต่างๆ อนัจ าเป็นและสมควรอนัเกี่ยวเนื่องกบัการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนนี้  โดยมีรายละเอยีดปรากฎ

ในแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6. 

  ความเห็นคณะกรรมการ 

  เห็น ว่าสมควรที่ จะเสนอให้ที่ ประชุมผู้ ถือ หุ้นอนุ มัติการจัดสรรหุ้นสามัญ เพิ่ มทุนแบบมอบอ านาจทั่ วไป             

(General Mandate) จ านวน 347,000,000 หุ้น ตามรายละเอียดข้างต้น  ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทจะก าหนด

ราคาเสนอขายหุ้นที่ได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นในราคาที่ดีที่สุดตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อ       

ผู้ลงทุน โดยก าหนดราคาเสนอขายจะเป็นไปเพื่อรักษาประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม โดยราคาเสนอ

ขายต้องไม่ต ่ากว่าราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันท าการติดต่อกัน      

แต่ไม่เกินสิบห้าวันท าการติดต่อกนัก่อนวันก าหนดราคาเสนอขายหุ้น ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทอาจก าหนดราคาเสนอ

ขายโดยมีส่วนลดได้แต่ต้องไม่เกินร้อยละสิบของราคาที่ค านวณได้ (ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ.

72/2558 เรื่องการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากัด หมวด 1 ข้อ 8 (1)) 

โดยในการก าหนดส่วนลดดังกล่าวคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาจากสภาวะตลาด ณ ขณะนั้นด้วยและเพื่อใ ห้การ

ระดมทุนเป็นไปอย่างรวดเรว็ เพื่อให้บริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนที่เพียงพอ 

  การลงมติ 

  วาระนี้ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสยีงลงคะแนน 
 

วาระที่ 11 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถา้มี) 

 ขอ้เท็จจริงและเหตุผล 

 ตามมาตรา 105 วรรค 2 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2544) ก าหนด

ไว้ว่าผู้ ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณา

เรื่องอื่นนอกจากที่ก าหนดไว้ในหนังสอืนัดประชุมอกีได้ 

 
 ความเห็นคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรบรรจุวาระนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่อง

อื่นๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัทก าหนดไว้ในการประชุมคร้ังนี้  

 

 อนึ่ ง บริษัทฯ ก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี  2564 (วัน Record Date)           

ในวันพฤหัสบดทีี่ 11 มีนาคม 2564 
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 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 ผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ ภายใต้พระราช

ก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.   

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

11120 โดยบริษัทจะเปิดระบบการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมดังกล่าวตั้งแต่เวลา 12.00 น. ทั้งนี้บริษัทขอความ

ร่วมมือผู้ ถือหุ้นและ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ  กรุณาศึกษาเงื่อนไข วิธีการลงทะเบียน ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม และ

วิธีการออกเสียงลงคะแนน ตลอดจนจัดเตรียมเอกสารการยืนยันตัวตนให้ครบถ้วน      ตามรายละเอียดที่ปรากฏใน

สิ่งทิ่ส่งมาด้วย 9) และโปรดจัดส่งเอกสารยืนยันตัวตนพร้อมด้วยหนังสอืมอบฉันทะ(ในกรณีที่มีการมอบฉันทะ) มายัง

บริษัทภายในวันที่ 21 เมษายน 2564 ส าหรับกรณีการมอบฉันบริษัทขอแนะน าให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่ง

เป็นแบบที่ก าหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอยีดชัดเจน ส่วนผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ จะใช้หนังสอืมอบฉันทะ

แบบ ก. หรือ แบบ ค. ท่านสามารถติดต่อขอรับได้ที่ ฝ่ายก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

จากเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ ได้ที่ www.mono.co.th หมวดนักลงทุนสมัพันธ ์หมวดย่อยข้อมูลผู้ถือหุ้น  

 

 ในส่วนของการให้สิทธผิู้ ถือหุ้นโดยท่านอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอสิระของบริษัทฯ ตามรายชื่อต่อไปนี้  

เป็นผู้รับมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม และออกเสยีงลงคะแนนแทนท่านได้ 
 

 1.  นางพรรณี  วรวุฒิจงสถิต ประธานกรรมการ และกรรมการอสิระ 

   2.  นายปรีชา  ลีละศิธร  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการ

     สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 3.  นายเกรียงศักด์ิ เธยีรนุกุล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณา

     ค่าตอบแทน 

 4.  นายเจริญ แสงวิชัยภัทร  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณา

     ค่าตอบแทน 

(โปรดดูรายละเอยีดของผู้รับมอบฉันทะที่บริษัทฯ เสนอตามสิ่งทีส่่งมาด้วย 7.) 
 

 

 ขอแสดงความนับถือ  

 บริษัท โมโน เนก็ซ์ จ ากดั (มหาชน) 

 

 

 

 

(นายปฐมพงศ์  สริชัยรัตน์)  (นายนวมินทร์ ประสพเนตร) 

กรรมการ  กรรมการ 

 



 

  

บริษทั โมโน เทคโนโลยี จ ำกดั (มหำชน) 

รำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 2563 

 

วนั เวลำ และสถำนที่ 

  

 การประชุมจัดข้ึนเม่ือวันจันทร์ที่ 10 สงิหาคม 2563 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ออดิทอเรียม ชั้น 3 อาคารจสัมิน 

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

 

กรรมกำรที่เขำ้ร่วมประชุม 

1. นางพรรณี   วรวุฒิจงสถิต ประธานกรรมการ และกรรมการอสิระ 

2. นายปรีชา                   ลีละศิธร กรรมการอสิระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ  

   ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

3. นายเกรียงศักด์ิ  เธยีรนุกุล กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และ 

   กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

4. นายเจริญ  แสงวิชัยภัทร กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และ 

   กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

5. นายนวมินทร์ ประสพเนตร กรรมการ ผู้ ช่วยประธานกรรมการ ประธานกรรมการบรหิาร 

   ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่การตลาด 

6. นายปฐมพงศ ์ สริชัยรัตน์ กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง  

และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

7. นายซัง โด  ลี กรรมการ 

8. นายศิริ   เหลืองสวัสด์ิ กรรมการ 

 

ผูบ้ริหำร 

1. นางสาวสรัญญา   อมรรัตนสชุาติ  ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน 

2. นางสาวเบญจวรรณ  รักวงษ์ ผู้อ านวยการอาวุโสฝ่ายบริหารส านักงาน และกรรมการบริหาร 

3. นายวีรยุทธ ์  โพธารามิก ผู้อ านวยการอาวุโสฝ่ายบริหารความสมัพันธอ์งค์กร 

4. นางสาวปิติฤดี ศิริสมัพันธ ์ ผู้อ านวยการฝ่ายก ากบัดูแลกจิการและสื่อสารองค์กร และเลขานุการบริษัท 

5. นายธรีศักด์ิ ธาราวร ผู้อ านวยการฝ่ายทรัพายากรบุคคล 

6. นางสาวทศันีย์  ควรแถลง ผู้ช่วยผู้อ านวยฝ่ายบัญชีและการเงิน 

 

ผูเ้ขำ้ร่วมประชุม 

1. นางสาวกรองแก้ว  ลิมป์กติติกุล  ผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัท ส านักงาน อวีาย จ ากดั 

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

 

เร่ิมกำรประชุม 

นางสาวปิติฤดี ศิริสัมพันธ์ เลขานุการบริษัท กล่าวแนะน าคณะกรรมการ ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการ ทั้งสิ้นจ านวน 8 

ท่าน โดยเข้าร่วมประชุมในวันนี้ ครบทั้ง 8 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด คณะผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบ

บัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งแจ้งวิธีการประชุมและการออกเสยีงลงคะแนนในการพิจารณาวาระ



 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. 
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การประชุมต่างๆ โดยสรุปให้ที่ประชุมทราบ กล่าวคือ เม่ือจะมีการออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาวาระการประชุม

ต่างๆ ประธานที่ประชุมจะสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เหน็ด้วย หรืองดออกเสยีงในวาระพิจารณานั้นหรือไม่ 

• ถ้าไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าท่านผู้ ถือหุ้นเห็นชอบ หรือ  เห็นด้วยตามมติ        

ที่น าเสนอ  

 

• ถ้ามีผู้ ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงขอให้ยกมือขึ้ น  จะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ไปรับบัตร

ลงคะแนน ซึ่งทางบริษัทฯ ได้แจกให้แก่ผู้ ถือหุ้นตอนลงทะเบียนแล้ว เพื่อน ามาท าการประมวลผลด้วยการหัก

คะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและมี

สิทธิออกเสียงในวาระนั้นๆ  ส าหรับผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. หรือแบบ ค. ที่ผู้ ถือหุ้นได้

ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว  เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ได้น าคะแนนเสยีง

ที่ผู้ ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสอืมอบฉันทะทุกวาระ ไปบันทกึข้อมูลรอไว้ล่วงหน้าตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมแล้ว  

 

• เม่ือจบการชี้ แจงจากกรรมการในแต่ละวาระการประชุม ประธานฯ จะสอบถามผู้ ถือหุ้นและเปิดโอกาสให้

สอบถามข้อมูลใดๆ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสยั หรือจะสอบถามข้อมูล สามารถใช้ไมโครโฟนที่ตั้งอยู่ หรือยก

มือขึ้น จะมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ น าไมโครโฟนไปให้ยังที่นั่ง โดยให้ผู้ ถือหุ้นแจ้งชื่อ-นามสกุล สถานะเป็นผู้ ถือหุ้น

หรือผู้รับมอบฉันทะ และจ านวนหุ้นที่ถือ  

 

และเม่ือประธานได้แจ้งปิดการรับบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าบัตรลงคะแนน         

ที่ส่งหลังจากนั้นเป็นโมฆะ และไม่น ามานับคะแนนเสยีง   

 

กรณีที่จะมีผลท าให้การลงคะแนนเสยีงเป็นโมฆะ หรือเรียกว่าบัตรเสยีนั้น  มีอกี 4 กรณี  ดังนี้  

1. กรณีบัตรลงคะแนนมีการลงคะแนนไม่ตรงตามวาระที่มีการลงคะแนน 

2. กรณีผู้ลงคะแนนไม่ท าเคร่ืองหมายใดๆ ในช่องลงคะแนน 

3. กรณีบัตรลงคะแนนท าเครื่องหมายใดๆ ในช่องลงคะแนนมากกว่า 1 ช่อง ยกเว้นกรณีของผู้มอบฉันทะ

เป็นคัสโตเดียนที่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระออกเป็นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย  หรืองดออก

เสยีงมากน้อยเพียงใด  ในแต่ละความเหน็กไ็ด้  

4. กรณีบัตรลงคะแนนช ารุด  จนไม่สามารถวินิจฉัยได้ว่าผู้ลงคะแนนมีความประสงค์จะลงคะแนนเช่นใด 

 

นอกจากนี้   เพื่อไม่ให้เป็นการเสยีเวลา เม่ือประธานแจ้งปิดการรับบัตรลงคะแนนแล้ว ประธานสามารถด าเนินการประชุม

ในเรื่องถัดไปได้ทันทีในระหว่างรอการนับคะแนน และเม่ือนับคะแนนเสร็จ กจ็ะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบ 

โดยนางสาวรุ่งทวิา จารุรัตนาภรณ์ จะเป็นผู้รายงานแจ้งผลสรุปการออกเสยีงลงคะแนนในแต่ละวาระ   

 

การออกเสียงลงคะแนนให้ถือหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง การออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ ให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการตาม

ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 ซึ่งระบุว่า ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑแ์ละวิธกีารดังต่อไปนี้   

 

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง มีคะแนนเสยีงเท่ากบั 1 หุ้นต่อ 1 เสยีง 

(2) ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม ข้อ (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็น

กรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใดมากน้อย

เพียงใดไม่ได้  
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(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสยีงสงูสดุตามล าดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่จะ

พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากัน

เกนิจ านวนกรรมการ ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสยีงชี้ขาด 

 

โดยก่อนการประชุมนี้  บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถส่งค าถามล่วงหน้า มายังบริษัทฯ ก่อนวันประชุม ได้ทาง

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

ปรากฎว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นส่งค าถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ  ก่อนวันประชุม ซึ่งเม่ือวันที่ 28 มกราคม 2563 บริษัทฯ            

ได้แจ้งผลให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผู้ถือหุ้นรับทราบแล้ว 

 

จากนั้นนางพรรณี วรวุฒิจงสถิต ประธานกรรมการ ซึ่งเป็นประธานในที่ประชุม  แถลงว่ามีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วย

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

จ านวนหุ้นได้ 2,652,772,893 หุ้น รวมจ านวนผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุม

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

หุ้นที่จ าหน่ายแล้วและมีสทิธอิอกเสยีงทั้งหมด 3,471,054,038 หุ้น  คิดเป็นร้อยละ 78.0555 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่าย

แล้วและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ดังนั้น  จ านวนหุ้นที่เข้าประชุมวันนี้   จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับ

ของบริษัทฯ ข้อ 33 ประธานฯ จึงกล่าวเปิดประชุม จากนั้น ประธานฯ ได้ขอให้  ผู้ ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วม

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการประชุมจ านวน 2 ท่าน ท าหน้าที่เป็นพยานในการนับคะแนนในการประชุมครั้งนี้  ซึ่ง

ตัวแทน ผู้ ถือหุ้นที่อาสารับหน้าที่ดังกล่าวได้แก่ นางสาวอัญชลี วิทธิดา และ นางสาวจันทรัตน์ เหลือบริบูรณ์ ผู้รับมอบ

ฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายย่อย  ต่อจากนั้นประธานฯ จึงด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่ก าหนดไว้ในหนังสือ

นัดประชุมดังต่อไปนี้  

 

วำระที่ 1 พิจำรณำรบัรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 2562 ซ่ึงประชุมเมื่อวนัที่ 23 เมษำยน 

2562 

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดส่งส าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562  ซึ่งประชุมเม่ือ

วันที่ 23 เมษายน 2562 ให้กบัผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสอืเชิญประชุมในคร้ังนี้แล้ว  

 

และประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอยีดของวาระนี้  
 

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสยัใดๆ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ 

 
 

มติของที่ประชุม 

ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562  ซึ่งประชุมเม่ือวันที่          

23 เมษายน 2562 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  มติที่ประชุมเป็น

ดังนี้  

 

มีเขำ้ร่วมประชุมระหว่ำงวำระ รวมจ ำนวนผูเ้ขำ้ร่วมประชุมที่มสีิทธิออกเสียง 

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

http://www.mono.co.th/


 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. 

 

-12- 

 

มติ 
จ ำนวนเสียง 

(1 หุน้ = 1 เสียง) 

รอ้ยละของจ ำนวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ 

ที่เขำ้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ด้วย 2,709,975,734 100.0000 

2. ไม่เหน็ด้วย                     0     0.0000 

3. งดออกเสยีง                     0     0.0000 

4. บัตรเสยี                     0     0.0000 

รวม 48 ราย 2,709,975,734 100.0000 

 

วำระที่ 2 รบัทรำบรำยงำนประจ ำปีของคณะกรรมกำรบริษทัเกี่ยวกบัผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ ในรอบปี 2562 

ประธานฯ แจ้งว่า รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 ปรากฎอยู่ในรายงานประจ าปี 2562 ตามสิ่งที่

ส่งมาด้วย 2 และสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ที่ได้จัดส่งให้กบัผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสอืเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว โดยที่คณะกรรมการได้

พิจารณาผลการด าเนินงานดังกล่าวแล้ว เหน็ว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงขอน าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ  

 

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

เทียบกับปี 2561 ทีมียอดรวมที่ 5,765 ล้านบาท สินทรัพย์ลดลงประมาณ 1,222 ล้านบาท หรือลดลง 21% เงิน

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

ล้านบาท สนิทรัพย์ใบอนุญาตทีวีดิจิตอล ลดลง 735 ล้านบาท ซึ่งเป็นการลดลงเน่ืองจากค าสั่ง คสช. เมื่อวันที่ 11 

เมษายน 2562 ประกาศให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 2 งวดสุดท้าย จึงท าให้มีการปรับปรุงมูลค่าสนิทรัพย์

ใบอนุญาตทวีีดิจิตอล 

 

ในด้านหนี้สนิ ปี 2562 มีหนี้สนิหมุนเวียน 978 ล้านบาท หนี้สินไม่หมุนเวียน 1,554 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 2,532 

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

ภาพรวมเงินกู้ ยืมจากธนาคารเพิ่มขึ้ น 54 ล้านบาท ใบอนุญาตทีวีดิจิตอลค้างจ่ายลดลง 639 ล้านบาท สืบเนื่อง

จากค าสั่ง คสช. ดังที่รายงานข้างต้น 

 

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

หรือลดลง 24% สาเหตุหลักเกิดจากการขาดทุนสทุธ ิ616 ล้านบาท และผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก

คณิตศาสตร์ประกนัภัย 11 ล้านบาท  

 

รายงานผลการด าเนินงานปี 2562 ในด้านรายได้รวม รายได้หลักมาจากธุรกิจทีวีดิจิตอลที่ 1,708 ล้านบาท คิด

เป็น 78% ของรายได้รวมทั้งหมด ซึ่งอยู่ที่ 2,184 ล้านบาท เมื่อเทียบกบัปี 2561 ซึ่งมีรายได้รวมอยู่ที่ 2,508 ล้าน

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

บาท รายได้ TV ลดลง 95 ล้านบาท ขณะที่รายได้ Online เพิ่มขึ้น 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 ต้นทุนและค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้ น 191 ล้าน

บาท หรือเพิ่มขึ้ น 7% โดยมีส่วนที่เป็นต้นทุนเพิ่มขึ้ น 57 ล้านบาท ในด้านค่าใช้จ่าย มีรายการพิเศษเกิดขึ้ นคือ 

จ่ายค่าชดเชยให้พนักงาน (Compensate) จ านวน 19 ล้านบาท และตั้งส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

ตาม พรบ. คุ้มครองแรงงานเพิ่มขึ้นอีก 18 ล้านบาท และมีค่าใช้จ่ายทางตลาดเพิ่มขึ้นจากปี 2561 ประมาณ 110 

ล้านบาท 

 

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

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

616 ล้านบาท เมื่อเทยีบกบัปี 2561 ที่ขาดทุน 193 ล้านบาท มีขาดทุนเพิ่มขึ้น 423 ล้านบาท  

 

เหตุการณ์ส าคัญในรอบปี 2562 ที่ผ่านมา วันที่ 17 ตุลาคม 2562 เป็นวันใช้สิทธิแปลงสภาพ MONO-W1        

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

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

เงินที่บริษัทได้รับเท่ากับ 60,072.32 บาท และอีกครั้งในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 หุ้นเพิ่มทุนจากการแปลง

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

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

3,471,054,038 หุ้น 

 

ทั้งนี้  ประธานฯ ยังได้มอบหมายให้ คุณปฐมพงศ์ สริชัยรัตน์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  รายงานถึงนโยบายการก ากบัดูแล

กิจการที่ดี และนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  ของบริษัทในปีที่ผ่านมา ให้ท่านผู้ ถือหุ้นทราบ  รวมถึงชี้ แจง

ทศิทางแนวโน้มธุรกจิของกลุ่มบริษัท ให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบ 

 

บริษัทและกลุ่มบริษัทโมโน ให้ความส าคัญ ในการด าเนินธุรกจิอย่างมีคุณธรรมและยึดม่ันในความรับผิดชอบต่อผู้ มีส่วนได้

เสียทุกฝ่าย ภายใต้หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด  อันเห็นได้จากผลการประเมิน การก ากับดูแลกิจการที่ดี

ประจ าปี 2562 ที่ บริษัทอยู่ในระดับ “ดีเลิศ” เป็นปีที่ 5 และนอกจากนั้น   ในฐานะที่บริษัทฯ ได้รับประกาศนียบัตรรับรอง

ฐานะสมาชิกในโครงการ “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต” ตั้งแต่ปี 2559 ซึ่งบริษัทฯ ยึดม่ัน

นโยบายการด าเนินงานด้วยความโปร่งใส ต่อต้านการกระท าอนัเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่น ทุกรูปแบบ  ดังปรากฎตามข้อมูลที่

ได้เปิดเผยในรายงานประจ าปี 2562  

 

และเม่ือวันที่ 4 มีนาคม 2562 บริษัทฯ ได้ขยายแนวร่วมโครงการแนวร่วมต่อต้านการทุจริตและคอร์รับชั่นไปยังหุ้นส่วนทาง

ธุรกจิ ที่ปรึกษาและคู่ค้า ด้วยการสนับสนุนให้ด าเนินนโยบายและแนวปฏบัิติในทศิทางเดียวกนักบั บริษัทฯ ด้วยการท าธุรกิจ

อย่างตรงไปตรงมา  และเม่ือวันที่ 18 ตุลาคม 2562 บริษัท ได้รับประกาศนียบัตรการต่ออายุการเป็นสมาชิกแนวร่วม

ปฏบัิติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ต่อเนื่องเป็นสมัยที่ 2 

 

รายงานทิศทางของกลุ่มธุรกิจแบ่งเป็น 3 ประเดน็คือ การด าเนินงานในปี 2562 กลยุทธการด าเนินงานปี 2563 

และทศิทางในปี 2563 ส าหรับการด าเนินงานปี 2562 แบ่งเป็น 4 เรื่องคือ 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 ทีวเีรทติ้ งยังคงเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ อย่างมั่นคง 

โดยมี TV rating ที่ 1.274 อตัราการเติบโตปีต่อปีอยู่ที่ 23%  

 

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้น าเสนอกลยุทธการขึ้ นราคาโฆษณาทีวี โดยปรับราคาในช่วง prime time ให้มีราคาเฉลี่ยที่ 

300,000 บาท เนื่องจากทีวีเรทติ้ งเติบโตเร็ว การปรับราคาจึงเป็นการพยุงอุตสาหกรรมทีวีด้วยกัน บริษัทฯ ได้

รองรับความเสี่ยงเรื่องการปรับงบประมาณของลูกค้า โดยก าลังซื้อที่ลดลงในงบที่เท่าเดิมจะถัวเฉลี่ ยให้รายได้ไม่

เพิ่มขึ้ นหรือลดลงมากเกินไป แต่สิ่งที่อาจจะผิดคาดคือ บริษัทฯ มองว่าการที่ทีวี 7 ช่องได้คืนใบอนุญาตให้ 

กสทช. เป็นสถานการณ์ที่เป็นบวก ซึ่งจะท าให้ผู้ชมและโฆษณากลับคืนสู่ผู้ประกอบการทีวีที่เหลือซึ่งรวมถึงช่อง 

MONO29 แต่สิ่งที่ส่งผลลบคือทีวีหลายช่องได้เสนอตัดราคา อย่างไรกต็าม การปรับราคานี้ เป็นการปรับระยะยาว

เพื่อตอบสนองเรทติ้ งที่เพิ่มขึ้ น ซึ่งการปรับตัวนี้ และการแข่งขันที่รุนแรงในธุรกิจทีวีท าให้รายได้ MONO29 ในปี 

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

ธุรกิจ Home Shopping ทางช่อง MONO29 โดยสร้างความแตกต่างจากช่องอื่นด้วยการไม่แทรกรายการช็อปป้ิง

นานเกินไปจนสียอรรถรสในการชมภาพยนตร์ ไม่ใช้น า้เสียงโน้มน้าวรุนแรง และคัดเลือกสินค้า การด าเนินธุรกิจ 

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

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

2562 อยู่ที่ 1,772 ล้านบาท ลดลง 3% 

 

ในปี 2562 MONOMAX ได้ลงทุนด้านการตลาดและน าเสนอคอนเทนต์เดด็ ๆ เพื่อต่อสู้กบัคู่แข่ง กลยุทธที่ใช้คือ

การเพิ่มซีรีสจ์ีนที่ได้รับความนิยม เช่น เรื่อง “ยอดพ่อครัววังจักรพรรดิ์” ซ่ึงได้สร้างกระแสความนิยม “นมเปรี้ ยว

ทอด” รวมทั้งมีกลุ่มวัยรุ่นติดตามซีรีย์จีนที่มีพระเอกนางเอกหน้าตาดีด้วย โดยในปี 2562 มี Active member 

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

 

MTHAI เดิมเป็นเว็บไซต์และได้ปรับตัวเป็นผู้น าเสนอข่าวโดยเฉพาะทาง Twitter ซึ่งได้รับความนิยมและความ

เชื่อถือสูงมาก ในปีที่ผ่านมามีการรายงานเรื่องกราดยิงโคราช น ้าท่วม กระแส PM2.5 และโควิด ได้รับค าชื่นชม

เรื่องจริยธรรมการรายงานข่าว ความรวดเรว็ฉับไว การตรวจสอบข่าวได้ตรงประเดน็ ท าให้ได้รับรางวัล Thailand 

Zocial Awards 2019 ทั้งนี้  ในแผนของปีต่อๆ มาในการสร้างรายได้ MTHAI จะมีการปรับตัวเพื่อเกื้อหนุนต่อการ

ท าโฆษณาและการท าแคมเปญร่วมกบัสปอนเซอร์ ซึ่งจะกล่าวในพาร์ทต่อไป  

 

ด้านกิจกรรมนอกสถานที่ต่าง ๆ ได้มีการร่วมมือกับกระทรวงวัฒนะธรรมจัดกิจกรรมเยาวชนประกวดหนังสั้น 

“ไทยดีมีมารยาท” ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย อกีทั้งภาพยนตร์ที่ฉายทางช่อง MONO29 ได้เปิดโอกาสให้จัดกจิกรรม

ในต่างจังหวัด เช่น ที่พิษณุโลกได้จัดกจิกรรมหนังกลางแปลง สร้างความคึกคักและได้รับค าชื่นชม นอกจากนี้  ยัง

ได้จัดคอนเสริ์ตกจิกรรมสงกรานต์ที่ขอนแก่น กจิกรรมเคาดาวน์ปีใหม่ที่พัทยา ทั้งสองกจิกรรมน้ีรวมนักร้องชื่อดัง

ไว้ และมีรายได้จากสปอนเซอร์ 

 

ในช่วงรอยต่อปี 2562 และ 2563 เป็นช่วงที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเข้ารับต าแหน่งและมีภารกิจในการปรับ

องค์กรเข้าสู่ digital transformation ซึ่งในปี 2562 บริษัทฯ มีธุรกิจหลายอย่าง หากดูแลไม่ทั่วถึงอาจเกดิผลเสยี ใน

ปี 2563 จึงได้ลดขนาด (downsize) และปรับองค์กร ซึ่งได้เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม 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 านักงานไปยังพื้นที่ที่บริษัทฯ เป็น

เจ้าของ เพื่อปรับรูปแบบส านักงานเป็น co-working space และไม่ต้องเสียค่าเช่า ซึ่งได้ย้ายไปที่ Stadium29 บน

ถนนชัยพฤกษ์ ค) การควบคุมงบการจัดซื้อคอนเทนต์ โดยลดการซื้อภาพยนตร์ที่ไม่ท าเรทติ้ ง 

 2) เน้นการเติบโตของธุรกิจทีวี MONO29 โดย ก) จุดแขง็ของช่องคือภาพยนต์และซีรีส์ แต่จุดอ่อนยัง

เป็นช่วงข่าว จึงได้ปรับทีมข่าวให้แขง็แรงขึ้น โดยมีทมีงานที่มีประสบการณ์จากรายการ “เรื่องเล่าเช้านี้ ” ท าให้ทีวี

เรทติ้ งเพิ่ มขึ้ น ข) ในช่วงโควิดหลายธุรกิจประสบปัญหาการลงโฆษณาเนื่ องจากไม่สามารถขายทาง

ห้างสรรพสนิค้าได้ ทางบริษัทฯ จึงร่วมมือกบัสนิค้าให้ขายตรงทาง 29Shopping ในราคาโปรโมชั่น 

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

คอนเทนต์ให้ถูกใจคนไทยอาจไม่คุ้มค่า บริษัทฯ จึงปรับปรุงด้านการคัดเลือกเนื้อหาทั้งไทยและจีนให้เหมาะสม 

โดยเพิ่มรายได้จากการขายไม่เฉพาะเพียง user โดยตรงแต่ไปยัง B2B ด้วย และท าให้ Monomax มีจุดยืนเรื่องการ

เข้าใจความต้องการของคนไทย (understand local taste) 

 4) เนื่องจาก 3BB ก าลังจะเปิดตัวโปรแจ็คใหม่คือ 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

พื้ นที่ของบริษัทช่วยประหยัดค่าเช่าและส่วนที่เกี่ยวข้องกับค่าเช่าพื้ นที่จ านวน 50 ล้านบาทต่อปี รวมทั้งลด

ค่าใช้จ่ายทางการตลาดอีก 100 ล้านบาทต่อปี รวมลดค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 320 ล้านบาทต่อปี ท าให้ภาพรวมประหยัด

ได้ 720 ล้านบาทต่อปี 

 

ในส่วนของธุรกิจหลักประกอบด้วย 1) MONO29 โดยได้รับความนิยมเป็นอันดับ 3 ของประเทศและจะเติบโต

ต่อไป 2) Monomax มียอดผู้ ใช้บิรการ 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 เพื่อปรับการท างานให้เข้ากบัสถานการณ์โควิด ณ ปัจจุบัน

ยังมีพนักงานบางส่วนท างานจากที่บ้าน มีระบบ check-in ตามมาตรการของรัฐบาล หากมีการระบาดเกิดขึ้นกจ็ะ

สามารถด าเนินงานผ่านแอปพลิเคชันต่าง ๆ และสามารถควบคุมจ านวนพนักงานที่เข้าออฟฟิศเพื่อลดโอกาสการ

ติดเชื้อ 

 

ในปี 2563 MONO29 พยายามปรับรายการข่าวให้แข็งแกร่งมากขึ้ น โดยมี 4 ผู้ประกาศข่าวหลักของช่องและ

เนื้ อหาที่เข้มข้นขึ้ น 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 เพื่อช่วยสร้างแบรนด์ 3) ความร่วมมือข้าม platform ไปยังแฟน

เพจต่าง ๆ ดาราในเครือ และ mobile application เพื่อช่วยโปรโมท ด้านกิจกรรมกลางแจ้งและคอนเสริ์ตต่าง ๆ 

ได้ด าเนินกิจกรรมไปแล้ว 5 รายการ ยังมีอีก 5-10 รายการที่รอด าเนินการอยู่ ซึ่งต้องรอประเมินสถานการณ์การ

แพร่ระบาดของโรคโควิด  

 

ด้าน Home Shopping มีการเติบโตที่ชัดเจน โดยครึ่งปีแรกของปี 2563 คาดการณ์ว่าน่าจะมีรายได้ถึง 130 ล้าน

บาท เติบโตประมาณ 91% สินค้าที่ขายดีคือเครื่องครัว มีสนิค้าหลายรายการให้ความร่วมมือกบัช่อง และทางช่อง

ได้น าเสนอสนิค้าหลายอย่างซ่ึงตอบรับกบัสถานการณ์โควิด เช่น เจลล้างมือ อุปกรณ์ออกก าลังกายในบ้าน 

 

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

961-1112% ส่วนหนึ่งที่ช่วยด้านการเติบโตคือการที่ Monomax ได้เข้าร่วมในแพ็คเกจ 3BB Gigatainment โดย

ในช่วงโควิด 3BB มียอดขายที่เติบโตท าให้ Monomax เติบโตตามไปด้วย ในช่วงโควิดยอดวิวของ Monomax เพิ่ม

สูงขึ้น 30% ปัจจัยที่ช่วยให้ Monomax เติบโตคือ คอนเทนต์ที่คนไทยสนใจและอยากดู โดยล่าสุดก าลังจะน าซีรีส์

จีนเรื่อง “หมาป่าจอมราชันย์” มาออกอากาศ ซึ่งดาราน ามีแฟนคลับจ านวนมาก รวมทั้งเรื่อง “สัประยุทธทะลุ

ฟ้า” ซึ่งก าลังออกอากาศอยู่ ส่วนคอนเทนต์ที่ผลิตเองจาก Mono Original เช่น พราก นักฆ่าไร้เงา กม็ีแฟนคลับ

จ านวนมากเช่นกนั 

      

ธุรกิจใหม่ที่เกิดขึ้ นคือความร่วมมือกับ 3BB TV ในรูปแบบของกล่องเคเบิ้ ลทีวี โดยโมโนท าหน้าที่ติดต่อคอน

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

คาดการณ์ว่า 3BB TV จะเปิดตัวในไตรมาส 4 และหากนับเป็นปีต่อปีโมโนจะมีรายได้ 180 ล้านบาทต่อปี  

 

ภาพรวมรายได้มี 2 กรณี โดยมีจุดตัดที่ครึ่งปีนี้  ซึ่งค่าใช้จ่ายด้านโฆษณาอาจได้รับผลกระทบหากสถานการณ์             

โควิดร้ายแรงขึ้น แต่หากควบคุมสถานการณ์ได้กน่็าจะได้รับความร่วมมือจากเอเจนซี่มากขึ้น ในกรณีที่แย่ที่สุด 

รายได้ทีวีอาจเติบโต 160% เมื่อเทียบกับครึ่งปีแรก แต่ถ้าควบคุมสถานการณ์ได้ ธุรกิจมีการใช้จ่ายเพิ่มขึ้น น่าจะ

เติบโตได้ 215% ส่วน Monomax มองว่าหากได้พันธมิตรทางธุรกิจมากกว่า 1 รายจะเป็นเรื่องดี 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 คาดการณ์ว่ารายได้จะอยู่ที่ 1,742 ล้านบาท โดยรายได้ส่วนใหญ่มาจากทีวี 69% 

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

รายได้ส่วนใหญ่มาจากทวีี 69% และ Monomax 18% 

 

ส าหรับทิศทางในปี 2563 คาดว่าทั้งปีจะได้รับผลกระทบจากโควิดค่อนข้างมาก แต่เนื่องจากบริษัทได้ปรับตัว

ตั้งแต่เดือนมกราคมแล้วจึงเป็นการปรับตัวอย่างต่อเนื่องในเรื่องการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการท างาน คาดว่า

ธุรกิจทั่วโลกได้รับผลกระทบเหมือนกันหมด คาดว่าบริษัทอาจมีรายได้ลดลง 4-20% เทียบกับปีที่แล้ว EBITDA 

margin คาดว่าจะอยูที่ 30-40% ทรัพย์สินที่จับต้องได้มี 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 ได้ติดต่อจัดซื้อภาพยนตร์และซีรีส์เกาหลีไว้จ านวนหนึ่ งแล้ว ส่วน

ด้านกีฬานั้น ยังไม่ได้ติดต่อกีฬาจากเกาหลี จึงขอน าไปพิจารณาประเมินความต้องการเพิ่มเติม โดยอ้างอิงจาก

ความรู้ ข้อมูลตลาดที่ KT Telecom เกาหลีไว้ด้วย 

 
 

ไม่มีผู้ ถือหุ้นถามข้อสงสัยใดๆ เพิ่มเติมอีกประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การรายงานผลการด าเนินงานเป็นการ

รายงานเพื่อทราบ ไม่มีการลงมติ 
 

ที่ประชุมรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 ตามที่รายงาน 
 

วำระที่ 3 พิจำรณำอนุมติังบกำรเงิน และรำยงำนผูส้อบบญัชีประจ ำปี สิ้ นสุด ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2562 

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และรายงานผู้ สอบบัญชี ประจ าปีสิ้นสุด ณ วันที่        

31 ธันวาคม 2562 ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้

ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทแล้ว มีรายละเอยีดปรากฎในงบการเงิน 

และรายงานผู้สอบบัญชี ประจ าปีสิ้นสดุ ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ของหนังสอืเชิญประชุม 

 

และประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอยีดของวาระนี้  
 

 

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสยัใดๆ เพิ่มเติมอกี ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ 

 

มติของที่ประชุม 

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติงบการเงนิและรายงานผู้สอบบัญชีประจ าปี  สิ้นสดุ ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน  

มติที่ประชุมเป็นดังนี้  

 

มีเขำ้ร่วมประชุมระหว่ำงวำระ รวมจ ำนวนผูเ้ขำ้ร่วมประชุมที่มสีิทธิออกเสียง 

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

 

มติ 
จ ำนวนเสียง 

(1 หุน้ = 1 เสียง) 

รอ้ยละของจ ำนวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ 

ที่เขำ้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ด้วย 2,709,976,055 100.0000 

2. ไม่เหน็ด้วย                     0     0.0000 

3. งดออกเสยีง                     0 - 

4. บัตรเสยี                     0 - 

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

2562 

เลขานุการบริษัทฯ  แจ้งว่าตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 45. ซึ่งก าหนดให้  “บริษัทต้องจัดสรรก าไรสทุธปิระจ าปีส่วนหนึ่งไว้

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

ส ารองนี้จะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละสบิ (10) ของทุนจดทะเบียน” และ คณะกรรมการมีนโยบายที่จะเสนอที่ประชุมผู้

ถือหุ้นพิจารณาจ่าย  เงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นทั่วไปในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  ของก าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ตาม

งบการเงินเฉพาะกจิการในแต่ละปี  

 

ทั้งนี้     การจ่ายเงินปันผลในแต่ละคราวคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยค านึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้

ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น การด ารงเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต  หรือเพื่อจ่ายช าระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายใน

บริษัทฯ 

 

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เหน็ว่าสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรเงินก าไรสทุธิ

เป็นทุนส ารองตามกฏหมาย   เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ ได้จัดสรรเงินก าไรส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองตามกฎหมายครบ

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

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

เก้าพัน เก้าร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทห้าสิบสตางค์)  และงดการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2562   

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

บาท (หนึ่งร้อยสบิสามล้านเก้าแสนหกหม่ืนเก้าพันเก้าร้อยห้าสบิเก้าบาทเจด็สบิเจด็สตางค์) และเพื่อส ารองเงินสดส าหรับ

การลงทุนต่อเนื่องตามแผนธุรกจิของบริษัทฯ 

 

และประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอยีดของวาระนี้  
 

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสยัใดๆ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ 

 

มติของที่ประชุม 

ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงดการจัดสรรเงินก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและงดการจ่ายเงินปันผล

ประจ าปี 2562 ตามรายละเอยีดข้างต้นที่เลขานุการบริษัทฯ แจ้งไว้ทุกประการ ด้วยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้น

ซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน มีรายละเอยีดการออกเสยีงลงคะแนน มติที่ประชุมเป็นดังนี้  

 

มติ 
จ ำนวนเสียง 

(1 หุน้ = 1 เสียง) 

รอ้ยละของจ ำนวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ 

ที่เขำ้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ด้วย 2,709,976,055   100.0000 

2. ไม่เหน็ด้วย                                 0       0.0000 

3. งดออกเสยีง                     0 - 

4. บัตรเสยี                     0 - 

รวม 51 ราย 2,709,976,055 - 
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วำระที่ 5 พิจำรณำอนุมติักำรแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทั  และก ำหนดค่ำตอบแทนกำรตรวจสอบบญัชีประจ ำปี 

2563 

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

ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี และโดยการ

เสนอตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเหน็สมควรให้ที่ประชุมสามัญ   

ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของ    

บริษัทฯ ประจ าปี 2563 
 

ชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 
จ านวนปีที่เป็น

ผู้สอบของบริษัท 

ระยะเวลาทีไ่ด้รับความเหน็ชอบ

จากส านักงานกลต. 

1.นางสาวกรองแก้ว ลิมป์กติติกุล 5874 4 ปี 2563-2568 

2.นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน  3930 3 ปี 2560-2565 

3.นายณัฐวุฒ ิ สนัตเิพช็ร 5730 - ปี 2560-2565 

 

ผู้สอบบัญชีของบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีบริษัทหลาย

แห่ง  และได้รับการยอมรับจากองค์กรต่างๆ เป็นอย่างดี รวมทั้งมีความเป็นอสิระในการปฏบัิติงาน   

 

ทั้งนี้  ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกบับริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นราย

ใหญ่  หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกบับุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด   รวมทั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าวยังสงักดัส านักงานสอบบัญชีเดียวกนักบั

ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ  ยกเว้นบริษัทย่อยในต่างประเทศจะผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่นในแต่ละ

ประเทศ  โดยคณะกรรมการจะดูแลให้การจัดท างบการเงินเสรจ็ได้ทนัตามก าหนดระยะเวลา 
พร้อมกันนี้  คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนการ

ตรวจสอบบัญชี ประจ าปี 2563 โดยมีรายละเอยีด ดังนี้  

 

รำยละเอียด    ปี 2563 (ปีที่เสนอ) ปี 2562 

1. ค่าสอบบัญชี 1,500,000 1,500,000 

2. ค่าบริการอื่น - - 

รวมทั้งสิ้ น 1,500,000 1,500,000 

   

ทั้งนี้  ค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจ าปี 2563 ซึ่งเท่ากับปี 2562  โดยมีปริมาณงานสอบทาน และงานตรวจสอบ

ของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น ส าหรับค่าบริการอื่นๆ ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีการรับบริการอื่นจากส านักงานสอบบัญชีที่

ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้ สอบบัญชีและส านักงานสอบบัญชีที่ผู้ สอบบัญชีสังกัด  และเพื่ อ

ประโยชน์ส าหรับผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จัดส่งประวัติโดยย่อของผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน มาพร้อมกับหนังสือนัดประชุม ตาม

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4. 

 

และประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอยีดของวาระนี้  
  

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสยัใดๆ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ 
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มติของที่ประชุม 

ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ตามรายชื่อข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีของ

บริษัทฯ ประจ าปี 2563 และอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจ าปี 2563 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 

1,500,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน มีรายละเอียดการออกเสยีง

ลงคะแนน มติที่ประชุมเป็นดังนี้  
 
 

มติ 
จ ำนวนเสียง 

(1 หุน้ = 1 เสียง) 

รอ้ยละของจ ำนวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ 

ที่เขำ้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ด้วย 2,709,976,055                    100.0000 

. 2. ไม่เหน็ด้วย                    0   0.0000 

3. งดออกเสยีง                    0 - 

4. บัตรเสยี                    0 - 

รวม 51 ราย 2,709,976,055 - 

 

วำระที่ 6 พิจำรณำอนุมติัเลือกตั้งกรรมกำรที่ออกตำมวำระ ส ำหรบัปี  2563 

ก่อนเริ่มพิจารณาในวาระประธานฯ ได้เชิญกรรมการที่หมดวาระทั้ง 3 ท่านออกจากห้องประชุม และเนื่องจากนางพรรณี 

วรวุฒิจงสถติ ปรธานกรรมการ เป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระในคร้ังนี้    จึงขออนุญาตออกจากที่ประชุมด้วย   จนกว่า

การพิจารณาวาระนี้ เสรจ็สิ้น และให้ คุณนวมินทร์ ประสพเนตร  ซึ่งเป็นผู้ช่วยประธานกรรมการ  ปฏบัิติหน้าที่เป็นประธาน

ในที่ประชุม 

เลขานุการบริษัทได้แจ้งตามข้อบังคับบริษัท ข้อ  17 ก าหนดให้ “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีทุกครั้งให้กรรมการ

ออกจากต าแหน่งหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ 

กใ็ห้ออกโดยจ านวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซี่งพ้นจากต าแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้าด ารง

ต าแหน่งอีกกไ็ด้ กรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกนั ส่วน

ปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สดุนั้นเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง”  

ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน ดังนั้น จึงมีกรรมการ 3 ท่านที่ด ารงต าแหน่งนานที่สดุเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง 

โดยกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระในคร้ังนี้  มีดังนี้   

   1. นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต 

           2. นายศิริ เหลืองสวัสด์ิ 

   3. นายปฐมพงศ์ สริชัยรัตน์ 

 

บุคคลที่ได้รับเสนอชื่อในครั้งนี้ ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองจากคณะกรรมการบริษัทแล้วรวมถึงการแต่งตั้งกรรมการ 

เพื่อด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระ  คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าเป็นบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ

อิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้พิจารณาตามความเห็นของ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออก

ตามวาระกลับเข้าด ารงต าแหน่งต่อไปอกีวาระหนึ่ง    

 

เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อนัเป็นประโยชน์ต่อ

การด าเนินงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ 
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ส าหรับข้อมูลและประวัติของกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ  และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าด ารงต าแหน่งใหม่  

บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว  โดยมีรายละเอยีดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5. ของหนังสอืเชิญประชุม 

 

และ ส าหรับการออกเสยีงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ท่านผู้ ถือหุ้นสามารถออกเสียง

เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลได้  โดยใช้หลักเกณฑ ์และวิธกีารตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16   

 
และประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอยีดของวาระนี้  

 

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสยัใดๆ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

 

มติของที่ประชุม 

ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมัติ เลือกตั้งกรรมการตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าด ารงต าแหน่งตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง          

ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอยีดการออกเสยีงลงคะแนนเลือกตั้ง

กรรมการแต่ละรายโดยมีมติที่ประชุมเป็นดังนี้  

 

1. นางพรรณี  วรวุฒิจงสถิต  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  เหลืองสวัสด์ิ   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  ก่อนจะพิจารณาวาระถัดไป ประธานฯ ขอให้ เจ้าหน้าที่เชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าห้องประชุมตามเดิมด้วและ

ขอให้คุณพรรณี  วรวุฒิจงสถิต ปฏบัิติหน้าที่ เป็นประธานในที่ประชุมต่อไป 
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วำระที่ 7 พิจำรณำอนุมติัก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร ส ำหรบัปี 2563 

เลขานุการบริษัทฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในปี 2562 ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมัติก 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  (เจ็ดล้านบาท) ซึ่งเท่ากับปี 2562  และคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร

เสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนและค่าบ าเหนจ็ของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ

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

 

ต ำแหน่ง 
ค่ำตอบแทนต่อเดือน(บำท) 

ปี 2563 (ปีที่เสนอ) 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 / ครั้งทีป่ระชุม 20,000 บาท / ครั้งทีป่ระชุม 

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

ค่าบ าเหนจ็ของกรรมการ ไม่เกนิ 2 ล้านบาท ไม่เกนิ 2 ล้านบาท 

สทิธปิระโยชน์อื่นๆ ไม่มี ไม่มี 

 

คณะกรรมการเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนตามต าแหน่งและค่าบ าเหน็จของคณะกรรมการ

บริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ตามรายละเอียดข้างต้น ส าหรับขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและ

คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ  สามารถดูรายละเอียดได้จากรายงานประจ าปี 2562 หัวข้อโครงสร้างการถือหุ้นและ         

การจัดการ 

 

และประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอยีดของวาระนี้  
 

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสยัใดๆ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ 

 

มติของที่ประชุม 

ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนตามต าแหน่ง และค่าบ าเหน็จของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุด

ต่างๆ ส าหรับปี 2563 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท (เจ็ดล้านบาท) ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 

ของจ านวนเสยีงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมมีรายละเอยีดการออกเสยีงลงคะแนน มติที่ประชุมเป็นดังนี้  
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มติ 
จ ำนวนเสียง 

(1 หุน้ = 1 เสียง) 

รอ้ยละของจ ำนวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ 

ที่เขำ้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ด้วย 2,709,976,055                       100.0000 

2. ไม่เหน็ด้วย                    0 

 

     0.0000 

3. งดออกเสยีง                    0            0.0000 

4. บัตรเสยี                    0      0.0000 

รวม 51 ราย 2,709,976,055  100.0000 

 

วำระที่ 8 พิ จำรณ ำอ นุมั ติ ให้ ลดทุ 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 (หนึ่งร้อยสามสิบเก้าล้านหนึ่งแสนเก้าหม่ืนสี่พันห้าร้อยเก้าสิบสามบาทเจด็สบิสตางค์)  จากทุน

จดทะเบียนเดิมจ านวน 486,299,997.50บาท (สี่ร้อยแปดสิบหกล้านสองแสนเก้าหม่ืนเก้าพันเก้าร้อยเก้าสบิเจ็ดบาทห้า

สบิสตางค์) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 347,105,403.80 บาท (สามร้อยสี่สบิเจด็ล้านหนึ่งแสนห้าพันสี่ร้อยสามบาท 

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

(หนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบเอด็ล้านเก้าแสนสี่หม่ืนห้าพันเก้าร้อยสามสิบเจด็หุ้น) ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สิบ

สตางค์) เนื่องจากเป็นหุ้นคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพื่ อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ MONO-W1 ซึ่งได้

หมดอายุไปเม่ือวันที่ 17 ตุลาคม 2562 

 

และประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอยีดของวาระนี้  
 

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสยัใดๆ   ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ 

 

มติของที่ประชุม 

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัตใิห้มีการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 139,194,593.70 บาท จากทุน จดทะเบียน

เดิมจ านวน 486,299,997.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 347,105,403.80 บาท  โดยการตัดหุ้นที่ได้ส ารอง

ไว้เพื่อรองรับการใช้สทิธแิปลงสภาพ MONO-W1 จ านวน 1,391,945,937 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ซึ่ง

ได้หมดอายุไปเม่ือวันที่ 17 ตุลาคม 2562 ด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา

ประชุมและมีสทิธอิอกเสยีงลงคะแนน มีรายละเอยีดการออกเสยีงลงคะแนน มติที่ประชุมเป็นดังนี้  

 

มติ 
จ ำนวนเสียง 

(1 หุน้ = 1 เสียง) 

รอ้ยละของจ ำนวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ 

ที่เขำ้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ด้วย 2,709,976,055                       100.0000 

2. ไม่เหน็ด้วย                    0 

 

     0.0000 

3. งดออกเสยีง                    0            0.0000 

4. บัตรเสยี                    0      0.0000 

รวม 51 ราย 2,709,976,055  100.0000 
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วำระที่ 9 พิจำรณำอนุมติักำรแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ขอ้ 4 เพื่อให้สอดคลอ้งกบักำรลดทุน       

จดทะเบียน 

เลขานุการบริษัทฯ  แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ       

ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทุนจดทะเบียน ดังนี้  

 

 

ทั้งนี้  มอบอ านาจให้กรรมการผู้ มีอ านาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่กรรมการผู้ มีอ านาจของบริษัทฯ 

มอบหมายเป็นผู้ มีอ านาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  กระทรวงพาณิชย์          

มีอ านาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค า หรือด าเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน 

และประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอยีดของวาระนี้  
 

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสยัใดๆ   ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ 
  

มติของที่ประชุม 

ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขหนังสอืบริคณห์สนธขิองบริษัทฯ  ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทุนจดทะเบียน และ

การมอบอ านาจให้กรรมการผู้ มีอ านาจลงนามของบริษัท  และ/หรือ บุคคลที่กรรมการผู้ มีอ านาจของบริษัทมอบหมาย   

เป็นผู้มีอ านาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสอืบริคณห์สนธทิี่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขและ

เพิ่มเติมถ้อยค า หรือด าเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน ด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ

จ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสทิธอิอกเสียงลงคะแนน มีรายละเอยีดการออกเสียงลงคะแนน มติที่

ประชุมเป็นดังนี้  

 

มติ 
จ ำนวนเสียง 

(1 หุน้ = 1 เสียง) 

รอ้ยละของจ ำนวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ 

ที่เขำ้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ด้วย 2,709,976,055                       100.0000 

2. ไม่เหน็ด้วย                    0 

 

     0.0000 

3. งดออกเสยีง                    0            0.0000 

4. บัตรเสยี                    0      0.0000 

รวม 51 ราย 2,709,976,055  100.0000 
 

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจ านวน 347,105,403.80 บาท (สามร้อยสี่สิบเจ็ดล้านหนึ่งแสนห้าพันสี่ร้อย

สามบาทแปดสบิสตางค์) 
 แบ่งออกเป็นจ านวน   3,471,054,038    หุ้น (สามพันสี่ ร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านห้าหม่ืนสี่พัน

สามสบิแปดหุ้น) 

 มูลค่าหุ้นละ                  0.10   บาท (สบิสตางค์) 

โดยแยกออกเป็น :   

 หุ้นสามัญ   3,471,054,038    หุ้น (สามพันสี่ ร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านห้าหม่ืนสี่พัน

สามสบิแปดหุ้น) 

 หุ้นบุริมสทิธ ิ            -   หุ้น     ( - )” 
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วำระที่ 10 พิจำรณำอนุมติักำรเปลีย่นแปลงช่ือบริษทั 

เลขานุการบริษัทฯ  แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัตกิารเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท โดยมีรายละเอยีดดังนี้  

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 บุคคลที่กรรมการผู้มีอ านาจของบริษัทมอบหมาย  

ให้เป็นผู้ มีอ านาจในการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์มีอ านาจแก้ไขและ

เพิ่มเติมถ้อยค าหรือด าเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน 
 

และประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอยีดของวาระนี้  
 

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสยัใดๆ  ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ 
 

 

มติของที่ประชุม 

ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทเป็น บริษัท โมโน เนก็ซ์ จ ากัด (มหาชน) และมอบอ านาจให้

กรรมการผู้มีอ านาจลงนามของบริษัทฯ และ หรือ บุคคลที่กรรมการผู้มีอ านาจของบริษัทมอบหมาย  ให้เป็นผู้มีอ านาจ ใน

การจดทะเบียน เปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค า 

หรือด าเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียง

ทั้งหมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน มติที่ประชุมเป็น

ดังนี้  
 

มติ 
จ ำนวนเสียง 

(1 หุน้ = 1 เสียง) 

รอ้ยละของจ ำนวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ 

ที่เขำ้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ด้วย 2,709,976,055                       100.0000 

2. ไม่เหน็ด้วย                    0 

 

     0.0000 

3. งดออกเสยีง                    0            0.0000 

4. บัตรเสยี                    0      0.0000 

รวม 51 ราย 2,709,976,055  100.0000 

 

วำระที่ 11 พิจำรณำอนุมติัแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ขอ้ 1. เพื่อให้สอดคลอ้งกบักำรเปลี่ยนช่ือ

บริษทั 

เลขานุการบริษัทฯ  แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 1. 

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

อ านาจลงนามของบริษัทฯ และ หรือ บุคคลที่กรรมการผู้ มีอ านาจของบริษัทมอบหมาย  ให้เป็นผู้ มีอ านาจในการจด

ทะเบียน แก้ไขหนังสอืบริคณห์สนธขิองบริษัท ข้อ 1 ที่กรมพัฒนาธุรกจิการค้ากระทรวงพาณิชย์มีอ านาจแก้ไขและเพิ่มเติม

ถ้อยค าหรือด าเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน 
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และประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอยีดของวาระนี้  
 

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสยัใดๆ  ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ 
  

มติของที่ประชุม 

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมตอินุมัตแิก้ไขหนังสอืบริคณห์สนธขิองบริษัทฯ ข้อ 1. เพื่อให้สอดคล้องกบัการเปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่

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

กรรมการผู้มีอ านาจของบริษัทมอบหมายให้เป็นผู้มีอ านาจในการจดทะเบียน แก้ไขหนังสอืบริคณห์สนธขิองบริษัท ข้อ 1 

ที่กรมพัฒนาธุรกจิการค้ากระทรวงพาณิชย์มีอ านาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค าหรือด าเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามค าสั่ง

ของนายทะเบียนด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสทิธอิอก

เสยีงลงคะแนนมีรายละเอยีดการออกเสยีงลงคะแนนมติที่ประชุมเป็นดงันี้  

 

มติ 
จ ำนวนเสียง 

(1 หุน้ = 1 เสียง) 

รอ้ยละของจ ำนวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ 

ที่เขำ้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ด้วย 2,709,976,055                       100.0000 

2. ไม่เหน็ด้วย                    0 

 

     0.0000 

3. งดออกเสยีง                    0            0.0000 

4. บัตรเสยี                    0      0.0000 

รวม 51 ราย 2,709,976,055  100.0000 

 

วำระที่ 12 พิจำรณำอนุมติัแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 1.  ขอ้ 2.  ขอ้ 46. เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักำรเปลี่ยนช่ือ

บริษทัและตรำของบริษทั 

เลขานุการบริษัทฯ  แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 1. ข้อ 2. ข้อ 46. 

เพื่อให้สอดคล้องกบัการเปลี่ยนชื่อบริษัทและตราของบริษัท ตามที่แสดง ดังนี้  

 

 

 

ทั้งนี้    มอบอ านาจให้กรรมการผู้มีอ านาจลงนามของบริษัทฯ และ หรือ บุคคลที่กรรมการผู้มีอ านาจของบริษัทมอบหมาย    

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

พาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค า หรือด าเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน 

 

และประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอยีดของวาระนี้  
 

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสยัใดๆ  ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ 
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มติของที่ประชุม 

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมตอินุมัตแิก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 1. ข้อ 2. ข้อ 46. เพื่อให้สอดคล้องกบัการเปลี่ยนชื่อบริษัทและ

ตราของบริษัท และมอบอ านาจให้กรรมการผู้มีอ านาจลงนามของบริษัทฯ และหรือ บุคคลที่กรรมการผู้มีอ านาจของบริษัท

มอบหมายให้เป็นผู้มีอ านาจ ในการจดทะเบียน แก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 1. ข้อ 2. ข้อ 46. ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค า หรือด าเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน ด้วย

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน           

มีรายละเอยีดการออกเสยีงลงคะแนน มติที่ประชุมเป็นดังนี้  

 
 

มติ 
จ ำนวนเสียง 

(1 หุน้ = 1 เสียง) 

รอ้ยละของจ ำนวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ 

ที่เขำ้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ด้วย 2,709,976,055                       100.0000 

2. ไม่เหน็ด้วย                    0 

 

     0.0000 

3. งดออกเสยีง                    0            0.0000 

4. บัตรเสยี                    0      0.0000 

รวม 51 ราย 2,709,976,055  100.0000 

 

 

วำระที่ 13 พิจำรณำเร่ืองอื่นๆ (ถำ้มี) 
เลขานุการบริษัทให้ข้อมูลต่อที่ประชุมดังนี้   ในระเบียบวาระที่ 13 ตามมาตรา 105 วรรค 2 ของพระราชบัญญัติบริษัท

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

ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด  จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น

นอกจากที่ก าหนดไว้ในหนังสอืนัดประชุมอีกกไ็ด้ ” ดังนั้น  ถ้าผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นๆ 

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

ร้อยห้าสิบเจ็ดล้านหนึ่งหม่ืนแปดพันสิบสามหุ้น) จากจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายแล้วและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดเท่ากับ 

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

ที่ประชุมพิจารณา 

 

ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุมเวลา 15.45 น. 

 
 

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม 

 ( นางพรรณ ีวรวุฒิจงสถิต)  
 

 

 

ลงชื่อ  ผู้จดบันทกึการประชุม 

  (นางสาวปิติฤดี  ศิริสมัพนัธ์)  
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รายงานประจ าปี 2563 พรอ้มงบการเงินและรายงานผูส้อบบญัชีประจ าปี 

สิ้ นสุด ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 ในรูปแบบรหสัคิวอาร ์(QR Code) 

 

ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด ในฐานะนายทะเบียน

หลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารประกอบการประชุมผู้ ถือหุ้นและ

รายงานประจ าปีในรูปแบบอิเลก็ทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวก

และรวดเรว็ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code ตามที่ปรากฎนี้  

 

 

 

การใชร้หสัคิวอาร ์( QR Code) ส าหรบัดาวนโ์หลดรายงานประจ าปี 2563 
 

ส าหรบัระบบปฏิบติัการ iOS 

1.  เปิดกล้อง (Camera) ในโทรศัพทเ์คล่ือนที่ 

2. สแกน (หันกล้องถ่ายรปูบนโทรศัพทเ์คล่ือนที่ส่องไป) ที่ QR Code  

3. หน้าจอจะมีข้อความแจ้งเตือน (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลเอกสารประกอบการ

ประชุม 

หมายเหตุ : กรณีไม่มีข้อความ (Notification) บนโทรศัพทเ์คล่ือนที่ ผู้ ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน 

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

 

ส าหรบัระบบปฏิบติัการ Android 

1. เปิดแอปพลเิคชัน QR CODE READER , Facebook  หรือ Line 

    ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line 

➢ เข้าไปใน Line แล้วเลือก add friend (เพิ่มเพื่อน) 

➢ เลือก QR Code 

➢ สแกน QR Code 

2.  สแกน QR Code เพื่อดูข้อมูลเอกสารประกอบการประชุม 
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งบการเงิน การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจัดการ จากรายงานประจ าปี 2563 อย่างย่อ 

 

รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท โมโน เนก็ซ์ จ ากดั (มหาชน)  

(เดิมชื่อ “บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน)”) 

ความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท โมโน เน็กซ์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบ 

ด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วน

ของผู้ ถือหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวมส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบ   งบการเงินรวม รวมถึง

หมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกจิการของบริษัท โมโน เนก็ซ์ จ ากดั (มหาชน) 

ด้วยเช่นกนั 

 

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด

ส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท โมโน เน็กซ์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท โมโน เน็กซ์ 

จ ากดั (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑใ์นการแสดงความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ใน วรรค ความ

รบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอสิระจากกลุ่มบริษัทตาม

ข้อก าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ก าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบ

การเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามที่ระบุในข้อก าหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่า

หลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของข้าพเจ้า 

 

ขอ้มูลและเหตกุารณที์่เนน้ 

ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 1.2 สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

ท าให้เศรษฐกิจชะลอตัว และมีผลกระทบต่อกิจกรรมทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทติดตามความ

คืบหน้าของสถานการณ์ดังกล่าวและปรับแผนงานการด าเนินธุรกิจเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และได้

ประเมินผลกระทบของเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ในการนี้ กลุ่มบริษัทบันทึกปรับมูลค่าของสินทรัพย์ในงบการเงิน

รวมและมูลค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปรับแผนงานการด าเนิน

ธุรกิจตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 10.7 นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทได้จัดท างบการเงินรวมและงบ

การเงินเฉพาะกิจการส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยเลือกน าแนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง มาตรการผ่อน

ปรนชั่วคราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค

โรนา 2019 ที่ประกาศโดยสภาวิชาชีพบัญชีมาถือปฏิบัติตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 3 ทั้งนี้

ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเหน็อย่างมีเงื่อนไขต่อกรณีนี้แต่อย่างใด 
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เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ 

เรื่องส าคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่ มีนัยส าคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า 

ในการตรวจสอบงบการเงินส าหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้น าเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงิน

โดยรวมและในการแสดงความเหน็ของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเหน็แยกต่างหากส าหรับเรื่องเหล่านี้  

 

ข้าพเจ้าได้ปฏบัิติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

ในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการ

ตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญ

ในงบการเงิน ผลของวิธกีารตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธกีารตรวจสอบส าหรับเรื่องเหล่านี้ ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการ

แสดงความเหน็ของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม 

 

เรื่องส าคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธกีารตรวจสอบส าหรับแต่ละเรื่องมีดงัต่อไปนี้  

 

การรบัรูร้ายได ้

เนื่องจากกลุ่มบริษัทด าเนินธุรกิจหลักทั้งในธุรกิจสื่อและให้บริการข้อมูล ท าให้กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายสินค้าและ

ให้บริการที่หลากหลายและเป็นจ านวนที่มีนัยส าคัญ รายได้ของกลุ่มบริษัทมีผลกระทบโดยตรงต่อผลการด าเนินงานของ

กลุ่มบริษัทที่ผู้ใช้งบการเงินให้ความสนใจ ข้าพเจ้าจึงให้ความส าคัญต่อการรับรู้รายได้ของกลุ่มบริษัท 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้ของกลุ่มบริษัทโดยการ 

• ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้โดยการสอบถาม

ผู้รับผิดชอบ ท าความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมที่กลุ่มบริษัทออกแบบไว้ และ

ขยายขอบเขตการทดสอบส าหรับการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกบัการรับรู้รายได้ 

• สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายสินค้าและบริการที่เกิดขึ้นในระหว่างปีและช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลา

รายงาน 

• สอบทานใบลดหนี้ที่กลุ่มบริษัทออกภายหลังวนัสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

• วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้แบบแยกย่อย เพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของรายการขาย

สนิค้าและบริการตลอดรอบระยะเวลารายงาน รวมถึงรายการบัญชีที่ท าผ่านใบส าคัญทั่วไป 

 

การดอ้ยค่าของสินทรพัย ์

ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีจ านวนรวม 

2,570 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 58 ของสินทรัพย์รวมในงบแสดงฐานะการเงินรวม โดยมีรายละเอียดตามที่กล่าวไว้ใน

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 12 และข้อ 13 และบริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยและเงินให้กู้ยืมแก่และ

ดอกเบ้ียค้างรับจากบริษัทย่อยจ านวนรวม 4,148 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 96 ของสินทรัพย์รวมในงบแสดงฐานะ

การเงินเฉพาะกจิการ โดยมีรายละเอยีดตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 7 และข้อ 10 ซึ่งฝ่ายบริหาร

ของกลุ่มบริษัทพบว่ามีข้อบ่งชี้ ว่า สินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า การพิจารณาการด้อยค่าของสินทรัพย์ต้องใช้ดุลยพินิจที่
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ส าคัญของฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์ผลการด าเนินงานและการประเมินแผนงานในอนาคตในการจัดการ

สินทรัพย์ รวมถึงการก าหนดอัตราคิดลดและสมมติฐานที่ส าคัญ ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อมูลค่าของค่าเผื่อการด้อยค่า

ของสนิทรัพย์เหล่านั้น 

 

ข้าพเจ้าได้ท าความเข้าใจและประเมินข้อสมมติที่ใช้ในการจัดท าแผนและคาดการณ์กระแสเงินสดในอนาคตโดยการ 

• ท าความเข้าใจในกระบวนการที่ท าให้ได้มาซึ่งตัวเลขดังกล่าว 

• เปรียบเทยีบข้อสมมติดังกล่าวกบัแหล่งข้อมูลภายนอกและภายในของกลุ่มบริษัท 

• เปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสดในอดีตกับผลการด าเนินงานที่ เกิดขึ้ นจริงเพื่ อประเมินการใช้  

ดุลยพินิจของฝ่ายบริหารในการประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตดังกล่าว 

• พิจารณาอตัราคิดลดที่ฝ่ายบริหารเลือกใช้โดยการวิเคราะห์ต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนักของกลุ่มบริษัท

และของอุตสาหกรรม 

• ทดสอบการค านวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสนิทรัพย์ตามแบบจ าลองทางการเงิน 

• พิจารณาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติที่ส าคัญต่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน โดยเฉพาะอัตราคิดลด

และอตัราการเติบโตของรายได้ในระยะยาว 

• สอบทานการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกบัการประเมินการด้อยค่าของสนิทรัพย์ 

 

สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตัดบญัชีส าหรบัผลขาดทุนทางภาษีทีย่งัไม่ไดใ้ช ้

ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษัทมีสนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส าหรับผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้จ านวน 

198 ล้านบาท โดยกลุ่มบริษัทได้เปิดเผยนโยบายการบัญชีและรายละเอียดเกี่ยวกับภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีไว้ในหมาย

เหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 5 และข้อ 26 ตามล าดับ สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะสามารถรับรู้รายการได้เม่ือ

มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่า กลุ่มบริษัทจะมีก าไรทางภาษีเพียงพอที่จะน าสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมาใช้

ประโยชน์ในอนาคตได้ ซึ่งในการพิจารณาว่ากลุ่มบริษัทจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะน าผลขาดทุนทางภาษีมา

ใช้ประโยชน์ได้นั้นต้องอาศัยดุลยพินิจของฝ่ายบริหารอย่างมากในการจัดท าแผนธุรกิจและประมาณการก าไรทางภาษีใน

อนาคตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตามแผนธุรกิจที่ได้อนุมัติแล้ว ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการ

ตัดบัญชี 

ข้าพเจ้าได้ประเมินประมาณการก าไรทางภาษีในอนาคตโดยการตรวจสอบข้อมูลที่จ าเป็นและข้อสมมติทางด้านเศรษฐกจิที่

ส าคัญที่ใช้ในการจัดท าประมาณการดังกล่าว โดยการเปรียบเทียบกับแหล่งข้อมูลทั้งภายนอกและภายในของกลุ่มบริษัท 

โดยข้าพเจ้าได้ให้ความส าคัญกับข้อมูลและข้อสมมติที่มีผลกระทบกับอัตราการเติบโตของรายได้และอัตราก าไรขั้นต้น

โดยตรง นอกจากนี้  ข้าพเจ้าได้เปรียบเทยีบประมาณการก าไรทางภาษีในอดีตกบัก าไรทางภาษีที่เกดิขึ้นจริงเพื่อประเมินการ

ใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหารในการประมาณการก าไรทางภาษีดังกล่าว ตลอดจนทดสอบการค านวณประมาณการก าไรทาง

ภาษีในอนาคตตามข้อมูลและข้อสมมติดังกล่าวข้างต้น และพิจารณาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติที่ส าคัญต่อ

ประมาณการก าไรทางภาษีในอนาคตโดยเฉพาะอัตราการเติบโตของรายได้ในระยะยาว นอกจากนี้  ข้าพเจ้าได้สอบทานการ

เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ที่กลุ่มบริษัทไม่ได้บันทึก

สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
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ขอ้มูลอ่ืน 

ผู้บริหารเป็นผู้ รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจ าปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบ

การเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ใน

รายงานของผู้สอบบัญชีนี้  

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อม่ันใน

รูปแบบใด ๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น 

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่น นั้นมีความ

ขัดแย้งที่มีสาระส าคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่น

แสดงขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญหรือไม่ 

เม่ือข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ าปีของกลุ่มบริษัทตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้ มีหน้าที่ในการก ากับดูแลทราบ เพื่อให้มีการด าเนินการ

แก้ไขที่เหมาะสมต่อไป 

ความรบัผิดชอบของผูบ้ริหารและผูม้ีหนา้ที่ในการก ากบัดูแลต่องบการเงิน 

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท าและน าเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อให้สามารถจัดท างบการเงินที่ปราศจาก

การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญไม่ว่าจะเกดิจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 

ในการจัดท างบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการด าเนินงานต่อเนื่อง การ

เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการด าเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีส าหรับกิจการที่

ด าเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเนื่อง

อกีต่อไปได้ 

ผู้มีหน้าที่ในการก ากบัดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท 

 

ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อม่ันอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการ

แสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรืข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของ

ผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อม่ันอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อม่ันในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็น

การรับประกนัว่าการปฏบัิติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็น

สาระส าคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคัญเม่ือ

คาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจ

ทางเศรษฐกจิของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้  

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบ

วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏบัิติงานดังต่อไปนี้ ด้วย 
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• ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญในงบการเงิน  

ไม่ว่าจะเกดิจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏบัิติงานตามวิธกีารตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความ

เสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ

ข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสงูกว่าความ

เสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้  ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน 

การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ท าความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้

เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสทิธผิลของการควบคุม

ภายในของกลุ่มบริษัท 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและ

การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดท า 

• สรุปเกี่ยวกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส าหรับกิจการที่ด าเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และสรุป

จากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญที่เกี่ยวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจ

เป็นเหตุให้เกิดข้อสงสยัอย่างมีนัยส าคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการด าเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หาก

ข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี

ของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ 

ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึง

วันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรกต็าม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้

กลุ่มบริษัทต้องหยุดการด าเนินงานต่อเนื่องได้ 

• ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน

ประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกดิข้ึนโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่ 

• รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือของ

กิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการก าหนด

แนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้ เดียวต่อ

ความเหน็ของข้าพเจ้า 

 

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้ มีหน้าที่ในการก ากับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้

วางแผนไว้ ประเดน็ที่มีนัยส าคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส าคัญในระบบการควบคุมภายในหาก

ข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า 

 

ข้าพเจ้าได้ให้ค ารับรองแก่ผู้ มีหน้าที่ในการก ากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก าหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความ

เป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้ มีหน้าที่ในการก ากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามี
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เหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกนัไม่ให้

ข้าพเจ้าขาดความเป็นอสิระ 

 

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้ มีหน้าที่ในการก ากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยส าคัญที่สุดในการ

ตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและก าหนดเป็นเรื่องส าคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ ไว้ใน

รายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะหรือในสถานการณ์ที่

ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท าดังกล่าวสามารถ

คาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้ มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการ

สื่อสารดังกล่าว 

 

 

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการน าเสนอรายงานฉบับนี้  

 

 

 

กรองแก้ว ลิมป์กติติกุล 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5874 

 

บริษัท ส านักงาน อวีาย จ ากดั 

กรุงเทพฯ: 24 กุมภาพันธ ์2564 
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ตารางสรุปงบการเงิน 

งบแสดงฐานะการเงนิรวมของบรษิัทและบริษัทย่อย ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 - 2563 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 

ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 

ลา้นบาท % ลา้นบาท % ลา้นบาท % 

สินทรพัย ์           

สินทรพัยห์มุนเวียน       

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 173.22 3.93 45.07  0.99   91.47   1.59  

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 244.71 5.55 141.49   3.12  223.96   3.88  

สนิทรัพย์ที่เกดิจากสญัญา - รายได้ค้างรับ 140.14 3.18 189.12   4.16  224.17   3.89  

สนิค้าคงเหลือ 8.09 0.18  16.34   0.36   16.53   0.29  

สนิทรัพย์ภาษเีงนิได้ของงวดปัจจุบัน 44.68 1.01 66.94 1.47 69.31 1.20 

ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า 7.39 0.17 17.51 0.39 38.81 0.67 

สนิทรัพย์หมุนเวียนอื่น 40.64 0.92 57.32 1.26 75.56 1.31 

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 658.87 14.94 533.79 11.75 739.81 12.83 

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน       

เงนิฝากธนาคารที่ติดภาระค า้ประกนั 66.85 1.52 39.61 0.87 62.60 1.09 

เงนิลงทุนในการร่วมค้า - - 0.88 0.02 - - 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์ 652.40 14.81 712.97 15.69 732.36 12.70 

สนิทรัพย์ไม่มีตัวตน 2,040.79 46.32 2,282.81 50.25 2,572.81 44.63 

ต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี 529.02 12.01 592.86 13.05 1,328.01 23.04 

สนิทรัพย์ภาษเีงนิได้รอตัดบัญชี 364.29 8.27 300.53 6.62 245.45 4.26 

สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 93.87 2.13 79.33 1.75 84.04 1.45 

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 3,747.22 85.06 4,008.99 88.25 5,025.27 87.17 

รวมสินทรพัย ์ 4,406.09 100.00 4,542.78 100.00 5,765.08 100.00 
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งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 

ลา้นบาท % ลา้นบาท % ลา้นบาท % 

หนี้ สิน       

หนี้ สินหมุนเวียน           

เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร 155.02 3.52 185.87 4.09 221.86 3.85 

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 497.30 11.29 358.36 7.89 423.61 7.35 

หนี้สนิที่เกดิจากสญัญา - รายได้รับล่วงหน้า 124.39 2.82 72.61 1.60 48.41 0.84 

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกนั 215.00 4.88 - - - - 

ส่วนของหนี้สนิระยะยาวที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี       

     เงนิกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร 199.24 4.52 300.79 6.62 109.64 1.90 

     ต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และดอกเบ้ียค้าง

จ่าย 
227.67 5.17 - - 6.78 0.12 

     หนี้สนิตามสญัญาเช่าทางการเงิน 15.81 0.36 21.84 0.48 15.64 0.27 

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 0.63 0.01 0.39 0.01 1.34 0.02 

หนี้สนิหมุนเวียนอื่น  25.09 0.57 37.53 0.83 41.10 0.71 

รวมหนี้ สินหมุนเวียน 1,460.15 33.14 977.39 21.52 868.38 15.06 

หนี้ สินไม่หมุนเวียน           

หนี้สนิระยะยาว - สทุธิจากส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี           

     เงนิกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร 1,502.68 34.11 1,233.08 27.14 1,333.82 23.14 

     ต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และดอกเบ้ียค้าง

จ่าย 
- - 212.18 4.67 844.06 14.64 

     หนี้สนิตามสญัญา 8.83 0.20 16.22 0.36 18.39 0.32 

หนี้สนิภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 3.68 0.08 5.83 0.13 7.48 0.13 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 78.09 1.77 86.39 1.90 51.86 0.90 

รวมหนี้ สินไม่หมุนเวียน 1,593.28 36.16 1,553.70 34.20 2,255.61 39.13 

รวมหนี้ สิน 3.053.43 69.30 2,531.09 55.72 3,123.99 54.19 

ส่วนของผูถ้ือหุน้       

ทุนจดทะเบียน 347.11  486.30  486.30  

ทุนออกจ าหน่ายและช าระเตม็มูลค่าแล้ว 347.11 7.88 347.11 7.64 347.10 6.02 

ส่วนเกนิมูลค่าหุ้นสามัญ 3,633.00 82.45 3,633.01 79.97 3,632.95 63.02 

ส่วนต ่ากว่าทุนจากการรวมธุรกจิภายใต้การควบคุมเดียวกนั (152.37) (3.46) (152.37) (3.35) (152.37) (2.64) 

ก าไรสะสม       

    จัดสรรแล้ว - ส ารองตามกฎหมาย 51.97 1.18 51.97 1.14 51.97 0.90 

    ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุน) (2,527.11) (57.35) (1,865.88) (41.07) (1,238.98) (21.49) 

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 0.06 0.00 (2.15) (0.05) 0.42 0.01 

รวมส่วนของผูถ้ือหุน้ 1.352.66 30.70 2,011.69 44.28 2,641.09 45.81 

รวมหนี้ สินและส่วนของผูถ้ือหุน้ 4,406.09 100.00 4,542.78 100.00 5,765.08 100.00 
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งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมของบริษัทและบริษัทย่อย ส าหรับปีสิ้นสดุวันที่ 31 ธนัวาคม 2561 – 2563 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

งบการเงินรวม 

ส าหรบัปีสิ้ นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม 

ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 

ลา้นบาท % ลา้นบาท % ลา้นบาท % 

รายได ้             

รายได้จากสญัญาที่ท ากับลูกค้า 1,644.65 97.19 2,150.39 98.47 2,399.23 95.66 

ก าไรจากการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการช าระค่าธรรมเนยีม

ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 
- - - - 75.23 3.00 

รายได้อื่น 47.63 2.81 33.36 1.53 33.66 1.34 

รวมรายได ้ 1,692.28 100.00 2,183.75 100.00 2,508.12 100.00 

ค่าใชจ่้าย        

ต้นทุนขายและให้บริการ 1,729.15 102.18 1,963.11 89.89 1,905.89 75.99 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ 163.32 9.65 281.76 12.90 171.03 6.82 

ค่าใช้จ่ายในการบรหิาร 342.08 20.21 493.69 22.61 480.51 19.16 

ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ) 9.78 0.58 (0.04) - - - 

โอนกลับค่าเผื่อด้อยค่าของเงนิลงทุนในการร่วมค้า - - - - (4.03) (0.16) 

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสนิทรพัย์อื่นทีไ่ม่ใช่สนิทรพัย์

ทางการเงิน 
37.34 2.21 5.25 0.24 - - 

รวมค่าใชจ่้าย 2,281.67 134.83 2,743.77 125.64 2,553.40 101.81 

ขาดทุนจากกิจกรรมด าเนินงาน (589.39) (34.83) (560.02) (25.64) (45.28) (1.81) 

ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (0.28) (0.01) 0.81 0.03 - - 

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใชจ่้ายทางการเงนิและรายได ้

(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้ (589.67) (34.84) (559.21) (25.61) (45.28) (1.81) 

รายได้ทางการเงิน 0.19 0.01 0.59 0.03   

ต้นทุนทางการเงิน (120.32) (7.11) (110.42) (5.06) (128.62) (5.13) 

ขาดทุนก่อนภาษีเงินได ้ (709.80) (41.94) (669.04) (30.64) (173.90) (6.94) 

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงนิได้ 48.30 2.85 52.85 2.42 (19.37) (0.77) 

ก าไร(ขาดทุน)ส าหรบัปี (661.49) (39.09) (616.19) (28.22) (193.27) (7.71) 

ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินที่

เป็น 

เงินตราต่างประเทศ 2.21  (2.57) 
 

(0.82) 
 

ผลก าไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลัก

คณิตศาสตร์ประกันภัย - สทุธิจากภาษีเงนิได้ 0.27  (10.72) 
 

- 
 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื่นส าหรบัปี 2.48  (13.29)  (0.82)  

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็รวมส าหรบัปี (659.02)  (629.48)  (194.09)  

การแบ่งปันก าไร       

ส่วนที่เป็นของบรษิัทใหญ่ (661.49)  (616.19)  (193.27)  

การแบ่งปันก าไรรวมส าหรบัปี (661.49)  (616.19)  (193.27)  

ขาดทุนต่อหุน้       

ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (0.191)  (0.178)  (0.056)  

ขาดทุนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบรษิัทฯ (0.191)  (0.178)  (0.050)  

จ านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนัก (ล้านหุ้น) 3,471.05  3,471.05 
 

3,451.45 
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งบกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อย ส าหรับปีสิ้นสดุวันที่ 31 ธนัวาคม 2561 – 2563 

งบกระแสเงินสด 

งบการเงินรวม 

ส าหรบัปีสิ้ นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 

ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 

ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท 

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน 641.93 1,032.05 1,188.95 

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (737.24) (1,010.30) (1,227.00) 

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมจัดหาเงิน 221.25 (65.58) (2.11) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน เพิม่ข้ึน (ลดลง) 2.21 (2.57) 1.56 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ข้ึน (ลดลง) สุทธิ 128.15 (46.40) (38.60) 

 

ตารางแสดงอตัราส่วนทางการเงินที่ส าคญั 

อตัราส่วนทางการเงิน 
งบการเงินรวม 

ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 

อตัราส่วนสภาพคล่อง       

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.45 0.55  0.85  

อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเรว็ (เท่า) 0.38 0.36  0.58  

อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงนิสด (เท่า) 0.53 1.12  1.42  

อตัราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 4.67 5.85  5.49  

ระยะเวลาเกบ็หนี้ เฉลี่ย (วนั)  78.18 62.41  66.46  

อตัราส่วนหมุนเวียนสนิค้าคงเหลอื (เท่า) 120.17 100.31  116.92  

ระยะเวลาขายสนิค้าเฉลี่ย (วนั) 3.04 3.64  3.12  

อตัราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้  (เท่า) 38.51 34.75  41.69  

ระยะเวลาช าระหนี้ เฉลี่ย (วัน) 9.48 10.50  8.75  

วงจรเงนิสด  (วัน) 69.81 54.16  60.83  

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร    

อตัราก าไรข้ันต้น (%) (5.14) 8.71  20.56  

อตัราก าไรจากการด าเนนิงาน (%) (38.73) (27.59) (6.43) 

อตัราส่วนก าไรอื่น  (%) 2.81  1.53   4.34  

อตัราส่วนเงนิสดต่อการท าก าไร (%) (100.77) (173.93) (771.21) 

อตัราก าไรสทุธ ิ(%) (39.09) (28.22) (7.71) 

อตัราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) (39.32) (26.49) (7.18) 
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อตัราส่วนทางการเงิน 
งบการเงินรวม 

ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
  

 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ (%) (14.8) (11.96) (0.79) 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ถาวร (%) (85.28) (71.80) (12.09) 

อตัราการหมุนของสนิทรัพย์ (เท่า) 0.38 0.42  0.44  

อตัราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงิน    

อตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 2.26 1.26  1.18  

อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบ้ีย (เท่า) (4.90) (5.06) (0.35) 

อตัราส่วนความสามารถช าระภาระผูกพัน (เท่า) 0.72 0.86  0.80  

อตัราการจ่ายเงนิปันผล
1/

 (%) - -  - 

 

หมายเหตุ : 
1/
ค านวณจากก าไรสทุธติามงบการเงินเฉพาะกจิการ 
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การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 

1) การวิเคราะหผ์ลการด าเนินงาน 

รายได ้

รายไดร้วมของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2563 มีจ านวน 1,692.28 ล้านบาท เม่ือเทียบกับปี 2562 มีจ านวน 

2,183.75 ล้านบาท ลดลง 491.47 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22.51 โดยรายละเอยีดของรายได้รวมเป็นดังนี้  

 

รายได ้

งบการเงินรวม 

2563 2562 
เพิม่ข้ึน

(ลดลง) 
% 

รายได้จากการขายและให้บริการ 1,644.65 2,150.39 (505.74) (23.52) 

รายได้อื่น 47.63 33.36 14.27 42.78 

     รวมทั้งสิ้ น 1,692.28 2,183.75 (491.47) (22.51) 

 

รายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2563 มีจ านวน 1,644.65 ล้านบาท เม่ือเทียบ 

กบัปี 2562 มีจ านวน 2,150.39 ล้านบาท ลดลง 505.74 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23.52 รายได้จากการขายและบริการ

แยกตามกลุ่มธุรกจิ เป็นดังนี้  

 

กลุ่มธุรกิจ 

งบการเงินรวม 

2563 2562 
เพิมข้ึน

(ลดลง) 
% 

ธุรกจิสื่อ 1,456.08 1,919.42 (463.34) (24.14) 

ธุรกจิให้บริการข้อมูลและความบันเทงิ 188.57 230.97 (42.40) (18.36) 

     รวมทั้งสิ้ น 1,644.65 2,150.39 (505.74) (23.52) 

 

รายไดจ้ากกลุ่มธุรกิจสื่อ ซึ่งประกอบด้วยธุรกิจทีวี ออนไลน์และธุรกิจวิดีโอสตรีมม่ิงแบบบอกรับสมาชิก ของ

บริษัทและบริษัทย่อยในปี 2563  มีจ านวน 1,456.08  ล้านบาท เม่ือเทียบกับปี 2562  มีจ านวน 1,919.42 ล้านบาท 

ลดลง 463.34  ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 24.14 รายได้ที่ลดลงสาเหตุหลักมาจาก รายได้โฆษณาที่ได้รับผลกระทบโดยตรง

จากสถานการณ์ COVID-19 ท าให้รายได้โฆษณาลดลง 569.0 ล้านบาท แต่สถานการณใ์นประเทศไทยมีแนวโน้มดีข้ึนใน

ไตรมาส 4 ปี 2563 ประกอบกับนโยบายส่งเสริมการขายเพื่อกระตุ้นยอดซื้ อโฆษณาได้รับการตอบรับเป็นที่น่าพอใจ  

ส่งผลให้แนวโน้มรายได้ค่าโฆษณาปรับตัวในทิศทางที่ดีข้ึนใน ไตรมาส 4 ปี 2563 และบริษัทฯมีรายได้จากการให้บริการ

วิดีโอสตรีมม่ิงแบบบอกรับสมาชิกเพิ่มขึ้น 105.70 ล้านบาท  
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รายไดจ้ากกลุ่มธุรกิจการใหบ้ริการขอ้มูลและความบนัเทิง ซึ่งประกอบด้วย ธุรกจิภาพยนตร์ บันเทงิ คอมเมิร์ซ

และจัดสรรคอนเทนต์ของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2563  มีจ านวน 188.57 ล้านบาท  เม่ือเทยีบกับปี 2562 มีจ านวน 

230.97 ล้านบาท ลดลง 42.40 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.36 เนื่ องจากการปรับโครงสร้างภายในกลุ่ม ตั้งแต่           

ไตรมาส 1 ปี 2563 โดยมุ่งเน้นธุรกจิหลัก ท าให้รายได้ในส่วนนี้ลดลง  

รายไดอื้่นของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2563 มีจ านวน 47.63 ล้านบาท เม่ือเทยีบกบัปี 2562 มีจ านวน 33.36   

ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.27ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 42.78 

ตน้ทุน ค่าใชจ่้าย ค่าใชจ่้ายทางการเงิน และภาษีเงินได ้

ต้นทุน ค่าใช้จ่าย รายได้ทางการเงิน ค่าใช้จ่ายทางการเงิน และภาษีเงินได้ของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2563 มี

จ านวน 2,353.78 ล้านบาท เม่ือเทยีบกบัปี 2562 มีจ านวน 2,799.94 ล้านบาท ลดลง 446.16 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 

15.93 

รายการ 

งบการเงินรวม 

ปี 2563 ปี 2562 
เพิม่ข้ึน

(ลดลง) 
% 

ต้นทุนจากการขายและให้บริการ 1,729.15  1,963.11   (233.96)   (11.92)  

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ 163.32 281.76   (118.44)  (42.04)  

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 342.08  493.69   (151.61)   (30.71)  

ขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่าจะเกดิข้ึน(โอนกลับ) 
9.78 (0.04)     9.82 24,550.

0 

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสนิทรพัย์อื่น 37.34 5.25 32.09 611.24 

รวมค่าใช้จ่ายในการด าเนนิงาน 2,281.67 2,743.77 (462.10) (16.84) 

ส่วนแบ่ง(ก าไร)จากเงินลงทุนในการร่วมค้า 0.28 (0.81) 1.09 134.57 

รายได้ทางการเงนิ (0.19) (0.59) 0.40 67.80 

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 120.32 110.42   9.90  8.97 

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษเีงนิได้ (48.30) (52.85)   4.55   8.61 

     รวมทั้งสิ้ น 2,353.78 2,799.94 (446.16) (15.93) 

 

การลดลงของค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน โดยส่วนใหญ่สาเหตุหลักเกดิจาก 1) การลดลงสมัพันธก์ับรายได้จากการ

ด าเนินงานที่ลดลง 2) การปรับโครงสร้างภายในกลุ่มตั้งแต่ไตรมาส 1 ปี 2563 โดยมุ่งเน้นธุรกิจหลัก ท าให้บริษัทและ

บริษัทย่อยมีการบริหารจัดการต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายได้มีประสทิธภิาพมากข้ึน 

ขาดทุนสทุธิ 

บริษัทและบริษัทย่อยมีขาดทุนสทุธริวมในปี 2563 จ านวน 661.49 ล้านบาท เม่ือเทยีบกบัปี 2562 มีขาดทุนสทุธิ

จ านวน 616.19 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้น 45.30 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.35 เนื่องจากในปี 2563 บริษัทมีรายได้         

ค่าโฆษณาลดลง เพราะได้รับผลกระทบโดยตรงจากสถานการณ์ COVID-19 แต่รายได้ในส่วนวีดีโอสตรีมม่ิงแบบบอกรับ
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สมาชิก (MONOMAX) เติบโตขึ้น ประกอบกับการปรับโครงสร้างภายในกลุ่มที่มุ่งเน้นธุรกิจหลัก ซึ่งท าให้กลุ่มบริษัทมี

การบริหารจัดการต้นทุนและค่าใช้จ่ายได้มีประสทิธภิาพ ท าให้มาชดเชยรายได้โฆษณาที่ลดลง   

 

2) การวิเคราะหฐ์านะการเงิน 

สินทรพัย ์

สนิทรัพย์รวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ สิ้นปี 2563 มีจ านวน 4,406.09 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 จ านวน 

136.69 ล้านบาท จากการลดลงของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 261.77 ล้านบาทแต่มีการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์หมุนเวียน 

125.08 ล้านบาท  

สินทรพัยห์มุนเวียนที่เพิม่ข้ึนมีสาเหตุหลกัมาจาก 

เพิ่มขึ้น ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เพิ่มขึ้น 103.22 ล้านบาท 

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนที่ลดลงมีสาเหตุหลกัมาจาก 

สนิทรัพย์ไม่มีตัวตน ลดลง 242.02 ล้านบาท  

หนี้ สิน 

หนี้ สินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ สิ้นปี 2563 มีจ านวน 3,053.43 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จ านวน 

522.34 ล้านบาท การเพิ่มขึ้นมีสาเหตุหลักมาจาก เงินกู้ยืมจากธนาคาร เพิ่มขึ้น 137.20 ล้านบาท เจ้าหนี้ การค้าและ

เจ้าหนี้อื่น เพิ่มขึ้น 138.94 ล้านบาท และเงินกู้ยืมระยะสั้นบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง เพิ่มขึ้น 215.00 ล้านบาท  

ส่วนของผูถื้อหุน้ 

ส่วนของผู้ ถือหุ้นบริษัทและบริษัทย่อย ณ สิ้นปี 2563 มีจ านวน 1,352.66 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 จ านวน 

659.03 ล้านบาท การลดลงมีสาเหตุหลักมาจากบริษัทมีผลขาดทุนส าหรับปี 2563 จ านวน 661.49 ล้านบาท  

 โครงสรา้งเงินลงทุน 

ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สนิรวม จ านวน 3,053.43 ล้านบาท คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 

69.30 ของสนิทรัพย์รวม  ส่วนของผู้ถือหุ้นจ านวน 1,352.66 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30.70 ของสนิทรัพย์รวม 

อตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 2.26 เท่า เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1.00 เท่า 

ความสามารถในการท าก าไร 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราก าไรขั้นต้นติดลบ คิดเป็นร้อยละ 5.14 ลดลงจากปี 

2562  ร้อยละ 13.85 และมีอตัราก าไรสุทธติิดลบร้อยละ 39.09 ติดลบเพิ่มขึ้นจากปี 2562 ร้อยละ 10.87 เนื่องจากใน

ปี 2563 บริษัท และบริษัทย่อยมีรายได้ที่ลดลง 

ความสามารถในการบริหารสินทรพัย ์

ส าหรับปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ติดลบร้อยละ 14.78 ติดลบเพิ่มขึ้นจาก        

ปี 2562 ร้อยละ 2.82 และอัตราการหมุนของสินทรัพย์ในปี 2563 เท่ากับ 0.38 เท่า ลดลงจากปี 2562 จ านวน 0.04 

เท่า เนื่องจาก  ในปี 2563 บริษัท และบริษัทย่อยมีรายได้ที่ลดลง 

สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน 

 ส าหรับปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราส่วนสภาพคล่อง 0.45 เท่า ลดลงจากปี 2562 จ านวน 0.10 เท่า 

เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้ สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น อย่างไรกต็าม อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วอยู่ที่ 0.38 เท่า 

เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จ านวน 0.02 เท่า  
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ส าหรับอตัราส่วนหนี้สนิต่อทุน ส าหรับปี 2563  อยู่ที่ 2.26 เท่า เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จ านวน 1.00 เท่า เนื่องจาก

บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สนิรวมเพิ่มขึ้น ในขณะที่ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจากผลขาดทุนจากการด าเนินงาน 

 

ภาระผูกพนัดา้นหน้ีสิน 

วันที่  31 ธันวาคม 2563 บริษัทย่อยมีภาระผูกพันเกี่ ยวกับสัญญาบริการที่จะต้องจ่ายช าระในอนาคต 

จ านวน 190 ล้านบาท อายุของสญัญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 8 ปี 
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ประวติัผูส้อบบญัชี 

 

ช่ือ: นางสาวกรองแก้ว ลิมป์กติติกุล  อายุ: 48 ปี 
สญัชาติ: ไทย  
ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต เลขทะเบียนที่ : 5874 
คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา:  ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกจิ มหาวิทยาลัยอชัสมัชัญ 
ประสบการณท์ํางาน: ปฏิบัติงานด้านการสอบบัญชีกบั บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากดั เป็นเวลามากกว่า 20 ปี โดยปฏบัิติงาน

ด้านการสอบบัญชีธุรกิจต่าง ๆ เช่น การผลิตและการจัดจ าหน่าย และการบริการ ทั้งในและต่างประเทศ และ เป็นผู้สอบบัญชี

รับอนุญาตแห่งประเทศไทย และเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

(กลต.) 

จํานวนหุน้ที่ถือหุน้ในบริษทั (%): ไม่มี 
ประวติัทาํผิดกฎหมาย: ไม่มี 

 

 

ช่ือ: นายศุภชัย ปัญญาวฒัโน   อายุ: 57 ปี 
สญัชาติ: ไทย  
ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต เลขทะเบียนที่ : 3930 
คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา:  ปริญญาโท สาขาการจัดการ  
       สถาบันบัณฑติบริหารธุรกจิศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ประสบการณ์ทํางาน: มีประสบการณ์การท างานเป็นผู้สอบบัญชีร่วมกับส านักงานฯ มาเป็นเวลามากกว่า 30 ปี โดยเป็น          

ผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่จ านวนมาก ซึ่งครอบคลุมกิจการหลายประเภททั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก มีความเชี่ยวชาญอย่างยิ่งในธุรกิจการผลิต ธุรกิจ

อสงัหาริมทรัพย์ ธุรกจิก่อสร้าง ธุรกจิโทรคมนาคมและธุรกจิบันเทงิ 

จํานวนหุน้ที่ถือหุน้ในบริษทั (%): ไม่มี 

ประวติัทําผิดกฎหมาย: ไม่มี 

 

ช่ือ: นายณัฐวุฒ ิสนัตเิพช็ร   อายุ: 47 ปี 

สญัชาติ: ไทย  
ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต เลขทะเบียนที่ : 5730 
คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา:  ปริญญาโท สาขาการบัญช ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ประสบการณ์ทํางาน: มีประสบการณ์การท างานเป็นผู้ สอบบัญชีร่วมกับส านักงานฯ มาเป็นเวลามากกว่า 20 ปี ในธุรกิจ 

การผลิต ธุรกิจจัดจ าหน่าย ธุรกิจบริการ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจก่อสร้าง โดยมีประสบการณ์ในการควบคุม 

งานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่  รวมถึงบริษัทที่ มี ธุรกิจอยู่ในต่างประเทศ และเป็นผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตของ 

ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) 

จํานวนหุน้ที่ถือหุน้ในบริษทั (%): ไม่มี 

ประวติัทาํผิดกฎหมาย: ไม่มี 
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ขอ้มูลเบื้ องตน้และประวติักรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระและไดร้บัการเสนอช่ือกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งใหม่ 

 

1. หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหากรรมการบริษทั 

การคัดเลือกผู้ด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระของบริษัทในปี 2564 ได้ผ่านการพิจารณาจาก

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทแล้ว และตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 17. 

ก าหนดให้ “ในการประชุมผู้ ถือหุ้นสามัญประจ าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) ของ

จ านวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ กใ็ห้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกับ

ส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับต าแหน่งอกีได้ กรรมการที่จะต้อง

ออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคน

ที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สดุนั้นเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง” ดังนั้น กรรมการที่ตอ้งออกตามวาระในปี 2564 ซ่ึงเป็นปีที่เกา้

หลงัการจดทะเบียนบริษทั จึงพิจารณาใหก้รรมการที่ด ารงต าแหน่งนานที่สุดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่งตามวาระ  

2. นิยามกรรมการอิสระ 

บริษัทฯ ได้ก าหนดนิยาม “กรรมการอิสระ” ของบริษัทฯ เท่ากับประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 15 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ดังนี้  

  (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้  ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการ

อสิระรายนั้น ๆ ด้วย 

  (2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า หรือ

ผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกนั ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้ มี

อ านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นค าขออนุญาต

ต่อส านักงาน  ทั้งนี้  ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วน

ราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท 

  (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสมัพันธท์างสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา

มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร  รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอ านาจควบคุม หรือบุคคล

ที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

  (4) ไม่มีหรือเคยมีความสมัพันธ์ทางธุรกจิกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ

ผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือ

เคยเป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ที่มีความสมัพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท

ร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคุมของบริษัท  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า

สองปีก่อนวันที่ยื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน 

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้

เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ

หรือให้กู้ยืม ค ้าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้ สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท านองเดียวกัน ซึ่งเป็นผล ให้

บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ ที่ต้องช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือ

ตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทั้งนี้  การค านวณภาระหนี้ ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค านวณ

มูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑใ์นการท ารายการที่เกี่ยวโยง
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กัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ ที่ เกิดขึ้ นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่ มี

ความสมัพันธท์างธุรกจิกบับุคคลเดียวกนั 

  (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ         

ผู้ มีอ านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนัย ผู้ มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านักงานสอบบัญชี ซึ่งมี

ผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ 

เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน 

  (6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือ         

ที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกนิกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น

รายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนัย ผู้ มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ ให้บริการ

ทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นค าขออนุญาตต่อ

ส านักงาน 

  (7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ      

ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกบัผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

  (8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับ

เงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกนิร้อยละหนึ่งของจ านวนหุ้นที่มีสทิธิออกเสยีงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกจิการที่มี

สภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกบักจิการของบริษัทหรือบริษัทย่อย  

  (9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเหน็อย่างเป็นอสิระเกี่ยวกบัการด าเนินงานของบริษัท 
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3.ประวติักรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ และไดร้บัเสนอช่ือกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งใหม่ 

1) นายปรีชา ลีละศิธร 

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอสิระ 

อายุ : 58 ปี  

การศึกษา : ปริญญาโท บริหารธุรกจิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ประวัติอบรม : ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

  - Director Accreditation Program (DAP) English Program รุ่น 101/2556 

  - Audit Committee Program (ACP) รุ่น 25/2552 

ประสบการณ์ท างาน : การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ 

  ก.พ. 2563 – ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

  2555 – ก.พ. 2563 กรรมการตรวจสอบ 

  2555 – ปัจจุบัน กรรมการอสิระ และ 

   ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

   บมจ. โมโน เนก็ซ ์

  การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น 

  2564 – ปัจจุบัน       กรรมการ บจก. ไทยร่วมเจริญเคหะ (1988) 

  2564 – ปัจจุบัน       กรรมการ บจก. เรืองมานะกจิ 

  2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. สรุิวงศ์คอนโดมิเนียม 

  2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ซีแพนเนล 

  2555 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริหาร บจก. วอลล์ สตรีท ทาวเวอร์ 

  2550 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บมจ. หลักทรัพย์ ไอร่า 

  2545 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. แอล็ไลแอนซ์ 

  2543 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. อนัดามัน ลันตา พรอ็พเพอร์ตี้ 

  2527 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. มานะกจิเจริญ 
 

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษัท*     : ไม่มี  

*สดัส่วนการถือหุ้น ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 นับรวมจ านวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอื่น   

ที่อาจก่อให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท :   ไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการดังกล่าว 

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก :    9 มีนาคม 2555 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ  : 9 ปี 

รวมจ านวนปีที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการจนครบวาระนี้  : 12 ปี (จะครบวาระอกีคร้ังปี 2567) 

การเข้าร่วมการประชุมในรอบปี 2563 : ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 1 คร้ัง 

การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท : 9 คร้ัง จากการประชุมทั้งสิ้น 9 คร้ัง 

การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : 6 คร้ัง จากการประชุมทั้งสิ้น 6 คร้ัง 

การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ : 4 คร้ัง จากการประชุมทั้งสิ้น 4 คร้ัง 

ความสมัพันธก์บับริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือ

ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

- ไม่เป็นญาติสนิทกบัผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง  

- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงนิเดือนประจ า  

- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย)  

- ไม่มีความสมัพันธท์างธุรกจิที่มีนยัส าคัญอนัอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหน้าที่ได้อย่างเป็นอสิระ 
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2) นายนวมินทร์ ประสพเนตร 

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง :    กรรมการ (ที่เป็นผู้บริหาร) 

อายุ : 49 ปี 

การศึกษา : ปริญญาตรี สาขาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์  

     Bentley University, Massachusetts, USA 

การอบรมหลักสตูรกรรมการ : ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

  - Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 21/2552 

  - Director Certification Program (DCP) รุ่น 104/2551 

ประสบการณ์ท างาน : การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ 

  2562 – ปัจจุบัน กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ  

                   บมจ. วิลล่า คุณาลัย 

  2560 – ปัจจุบัน  ประธานกรรมการบริหาร  

                           และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

  2555 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยประธานกรรมการ  

                            และประธานเจ้าหน้าที่การตลาด  

   บมจ. โมโน เนก็ซ ์

  การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น 

  2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เฮอร์เบิล คิง เทรดดิ้ง 

  2550 - ปัจจุบัน  กรรมการ บจก. กรีนสตาร์ เอน็ไวรอนเม้นท์ 

  2549 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ 

                      บริษัทย่อยของ บมจ. โมโน เนก็ซ์ (7 บริษัท) 

  2546 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. นาเวสโก้ 

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษัท*     : 0.37% 

*สดัส่วนการถือหุ้น ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 นับรวมจ านวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอื่น  

ที่อาจก่อให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการดังกล่าว 

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก : 9 มีนาคม 2555 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ  : 9 ปี  

รวมจ านวนปีที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการจนครบวาระนี้  : 12 ปี (จะครบวาระอกีคร้ังปี 2567) 

การเข้าร่วมการประชุมในรอบปี 2563 : ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 1 คร้ัง 

การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท : 8 คร้ัง จากการประชุมทั้งสิ้น 9 คร้ัง 

การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหาร : 34 คร้ัง จากการประชุมทั้งสิ้น 34 คร้ัง 

การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง : 5 คร้ัง จากการประชุมทั้งสิ้น 5 คร้ัง 
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3) นายซงั โด ล ี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง :    กรรมการ (ที่ไม่เป็นผู้บริหาร) 

อายุ : 46 ปี 

การศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และ 

  วิศวกรรมอุตสาหการ, Yonsei University, Seoul, Korea 

การอบรมหลักสตูรกรรมการ : ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

  - Director Certification Program (DCP) รุ่น 103/2551 

ประสบการณ์ท างาน : การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ 

  2555 – ปัจจุบัน  กรรมการ  

  2555 – 2563 กรรมการบริหาร 

  2555 – 2562  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

   บมจ. โมโน เนก็ซ ์

  การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น 

  2563 – ปัจจุบัน  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาธุรกจิ 

   บมจ. ทริปเปิลท ีบรอดแบนด ์

  2549 – ปัจจุบัน  กรรมการ  

   บริษัทย่อย ของ บมจ. โมโน เนก็ซ ์(6 บริษัท) 

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษัท*     : 0.35% 

*สดัส่วนการถือหุ้น ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 นับรวมจ านวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอื่น  

ที่อาจก่อให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการดังกล่าว 

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก : 9 มีนาคม 2555 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ  : 9 ปี  

รวมจ านวนปีที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการจนครบวาระนี้  : 12 ปี (จะครบวาระอกีคร้ังปี 2567) 

การเข้าร่วมการประชุมในรอบปี 2563 : ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 1 คร้ัง 

การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท : 9 คร้ัง จากการประชุมทั้งสิ้น 9 คร้ัง 

การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหาร : 34 คร้ัง จากการประชุมทั้งสิ้น 34 คร้ัง 
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 (F 53-4) 

แบบรายงานการเพิม่ทุน 

บริษทั โมโน เน็กซ ์จ ากดั (มหาชน) 

วนัที่  24 กุมภาพนัธ ์2564  

บริษัท โมโน เนก็ซ์ จ ากัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 1/2564 เม่ือวันที่ 24 กุมภาพันธ ์2564 เกี่ยวกับ

การเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้  

1. การเพิม่ทุน 

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติเกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียน และเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้  

- ให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 347,105,403.80 บาท เป็น 381,805,403.80 บาท โดยออกหุ้นสามัญ 

347,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท รวม 34,700,000 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้  

 

การเพิม่ทุน ประเภทหุน้ จ านวนหุน้ 

 

มูลค่าที่ตราไว ้

(บาทต่อหุน้) 

รวม 

(บาท) 

  แบบก าหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน หุ้นสามัญ - - - 

หุ้นบุริมสทิธ ิ - - - 

 แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) หุ้นสามัญ 347,000,000 0.10 34,700,000.- 

หุ้นบุริมสทิธ ิ - - - 

- กรณีการเพิ่มทุนแบบก าหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน  ให้กรอกข้อมูลในล าดับถัดไปทุกข้อ ยกเว้นข้อ 2.2 

-   กรณีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate ให้กรอกข้อมูลในล าดับถัดไปเฉพาะข้อ 2.2 ข้อ 3 และข้อ 4 

 2.  การจัดสรรหุน้เพิม่ทุน  

  2.1  แบบก าหนดวตัถุประสงคใ์นการใชเ้งินทุน  

จัดสรรให้แก่ จ านวนหุ้น 

 

อตัราส่วน 

(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 

(บาทต่อหุ้น) 

วัน เวลา จองซื้อ และ

ช าระเงินค่าหุ้น 

หมายเหตุ 

ผู้ถือหุ้นเดิม - - - - - 

ประชาชน - - - - - 

บุคคลใดๆ  - - - - - 

เพื่อรองรับการ - - - - - 

แปลงสภาพ/ใช้สทิธขิอง      

ตราสาร(ระบุ)      

 2.1.1 การด าเนินการของบริษทั กรณีที่มีเศษของหุน้ 

   - ไม่มี –  
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  2.2  แบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) 

จัดสรรให้แก่ ประเภท

หลักทรัพย์ 

จ านวนหุ้น ร้อยละต่อ 

ทุนช าระแล้ว
1/
 

หมายเหตุ  

ผู้ถือหุ้นเดิม หุ้นสามัญ - - - 

 หุ้นบุริมสทิธิ - - - 

เพื่อรองรับการแปลงสภาพ/     

ใช้สทิธขิองใบแสดงสทิธใินการ     

ซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธไิด้  - - - 

ประชาชน หุ้นสามัญ - - - 

 หุ้นบุริมสทิธิ - - - 

บุคคลในวงจ ากดั หุ้นสามัญ 347,000,000 10 โปรดดเูงื่อนไขอื่นๆ ด้านล่าง 

 หุ้นบุริมสทิธิ - - - 

1/
  ร้อยละต่อทุนช าระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate  

หมายเหต ุ

(1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัดนี้ จะไม่เป็นการเสนอขายหุ้นในราคาต ่าตามประกาศ

คณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (รวมถึงที่มีการ

แก้ไขเพิ่มเติม) 

(2) บริษัทฯ จะด าเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากดัให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดให้มีการ

ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปีของบริษัทในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายก าหนดให้ต้องจัดให้มีการ

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีในครั้งถัดไป แล้วแต่วันใดจะถึงก าหนดก่อน 

(3) ให้มอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ มีอ านาจในการพิจารณาและก าหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ 

ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและการเสนอขายหุ้นดังกล่าว รวมทั้งมีอ านาจในการลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้อง

และมีอ านาจด าเนินการต่างๆ อนัจ าเป็นและสมควรอนัเกี่ยวเนื่องกบัการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนนี้  

  3. ก าหนดวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้เพือ่ขออนุมติัการเพิม่ทุนและจัดสรรหุน้เพิม่ทุน 

ก าหนดวันประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 ในวันพฤหัสบดี 29 เมษายน 2564  เวลา 14.00 นาฬิกา โดยจะจัดการ

ประชุมผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ ภายใต้พระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม

ของบริษัท เลขที่ 29/9 หมู่ที่ 4 ถนนชัยพฤษ์ ต าบลบางพลับ  อ าเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี 11120 โดยก าหนด

รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิธใินการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 11 มีนาคม 2564  

4. การขออนุญาตเพิม่ทุน/จัดสรรหุน้เพิม่ทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวขอ้ง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถา้มี)         

4.1  การอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 

4.2 การขออนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์

4.3  การด าเนินการยื่นขอจดทะเบียนการเพิ่มทุนและทุนช าระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกจิการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
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4.4  การขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อน าหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัดเข้า 

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เม่ือมีการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป   

(General Mandate) 

5.  วตัถุประสงคข์องการเพิม่ทุน และการใชเ้งินทุนในส่วนที่เพิม่  

 เพื่อให้บริษัท มีเงินทุนหมุนเวียนเพยีงพอในการด าเนินธุรกจิปกติและขยายธุรกจิ ส่งเสริมสภาพคล่อง และมีโครงสร้างเงิน

ลงทุนที่เหมาะสมของบริษัท 

     ทั้งนี้   ในปี 2564 บริษัท ตั้งงบประมาณในการจัดซื้อ Content  ประเภทต่างๆ อยู่ที่ประมาณ  1,000,000,000 บาท ถึง 

1,200,000,000 บาท  เพื่อรองรับการเติบโตของช่องทีวีดิจิตอล MONO29  บริการดูหนังออนไลน์แบบบอกรับสมาชิก 

MonoMax รวมถึง content ส าหรับช่องรายการบนบริการ 3BB GIGATV ที่บริษัทเป็นผู้จัดท าให้ โดยไม่มีผลกระทบต่อ

การประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัท  อันเนื่องจากการเพิ่มทุนและการ

ด าเนินการตามแผนการใช้เงินดังกล่าว  

 คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าการออกหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ท าให้บริษัทรักษาและ

เพิ่มสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท โดยสามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอันสั้น  เพื่อให้มีเงินทุนหมุนเวียน

เพียงพอในการด าเนินธุรกจิปกติและรองรับการขยายธุรกจิ 

6. ประโยชนที์่บริษทัจะพึงไดร้บัจากการเพิม่ทุน/จัดสรรหุน้เพิ่มทุน 

 บรษิัท จะสามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอนัสั้น และมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอในการด าเนนิธุรกจิปกติ   เพื่อขยาย

ธุรกจิและส่งเสริมสภาพคล่องของบริษัท  

7. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแก่ บุคคลใน  

วงจ ากดั 

 คณะกรรมการบรษิัทให้ความเหน็การเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) คือการเพิ่มทุนที่ได้รับอนุมัติจาก

ผู้ถือหุ้นไว้เป็นการล่วงหน้า   ดังนั้น  การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากดัต้องมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัท

พิจารณาออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในแต่ละคราวตามความเหมาะสม โดยมีเหตุผลและความจ าเป็นในการเพิ่มทุน        

เพื่ อเสริมสภาพคล่องให้แก่บริษัทในการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน การเพิ่มทุนจึงถือได้ว่ามีความคล่องตัวรวดเร็ว               

ในการระดมทุนในแต่ละคราวตามความเหมาะสม ทนัต่อปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรว็ 

 7.1  เหตุผลและความจ าเป็นในการเพิ่มทุน 

   ในการเพิ่มทุนครั้งนี้  บริษัทมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาและเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท  ทั้งนี้  ในปี 2564 

บริษั ทตั้ งงบประมาณ ในการจัดซื้ อ  Content ประเภท ต่ างๆ  อ ยู่ที่ ป ระมาณ  1,000,000,000 บาท  ถึ ง 

1,200,000,000 เพื่อรองรับการเติบโตของช่องทีวีดิจิตอล MONO29  บริการดูหนังออนไลน์แบบบอกรับสมาชิก 

MonoMax รวมถึง content ส าหรับช่องรายการบนบริการ 3BB GIGATV ที่บริษัทเป็นผู้จัดท าให้ และส่งเสริมให้

บริษัทสามารถน าเสนอบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ครบวงจรยิ่งขึ้น   ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับ

บริษัทในระยะยาว 

7.2  ความเป็นไปได้ของแผนการใช้ประโยชน์จากการเพิ่มทุน 

   บริษัท ได้ศึกษาความคุ้มค่าและความเป็นไปได้จากประโยชน์ที่บริษัท มี Content ที่ครอบคลุมตอบสนองกลุ่มลูกค้า

ทุกวัย เพื่อรองรับการเติบโตของช่องทีวีดิจิตอล MONO29  บริการดูหนังออนไลน์แบบบอกรับสมาชิก MonoMax 

รวมถึง content ส าหรับช่องรายการบนบริการ 3BB GIGATV ที่บริษัทเป็นผู้จัดท าให้ 
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7.3  ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน   

   คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าการออกหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) นั้น ท าให้บริษัท 

รักษาและเพิ่ มสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท  ตามที่บริษัทได้ตั้ งงบประมาณในการ จัดซื้ อ Content          

ประเภทต่างๆ อยู่ที่ประมาณ  1,000,000,000 บาท ถึง 1,200,000,000 เพื่ อรองรับการเติบโตของช่องทีวี

ดิจิตอล MONO29  บริการดูหนังออนไลน์แบบบอกรับสมาชิก MonoMax รวมถึง content ส าหรับช่องรายการบน

บริการ 3BB GIGATV ที่บริษัทเป็นผู้จัดท าให้ ซึ่งท าให้บริษัทมี  Content  เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้

ทุกกลุ่มเป้าหมายและครบวงจรย่ิงขึ้น  ซึ่งจะเป็นประโยชน์กบับริษัทในระยะยาว 

7.4  ความเหมาะสมของราคาหุ้นที่ออกใหม่ซึ่งบริษัทจดทะเบียนจะเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจ ากดั และที่มาของการ 

ก าหนดราคาเสนอขายดังกล่าว 

  ในการก าหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ให้กับบุคคลในวงจ ากัด  

คณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาก าหนดราคาเสนอขายโดยเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ ถือหุ้นโดย

บริษัท จะปฏบัิติตามหลักเกณฑด์ังนี้  

(1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัดนี้ จะไม่ เป็นการเสนอขายหุ้นในราคาต ่าตามประกาศ

คณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (รวมถึงที่ มีการ

แก้ไขเพิ่มเติม)  

  ราคาเสนอขาย จะใช้ราคาตลาดซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ.72/2558 เรื่อง การ

อนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากดั   ทั้งนี้คณะกรรมการของบริษัทจะก าหนด

ราคาเสนอขายหุ้นที่ได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นในราคาที่ดีที่สุดตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้

ลงทุน โดยก าหนดราคาเสนอขายจะเป็นไปเพื่อรักษาประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทและผู้ ถือหุ้นโดยรวม โดยราคา

เสนอขายต้องไม่ต ่ากว่าราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันท าการ

ติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้าวันท าการติดต่อกันก่อนวันก าหนดราคาเสนอขายหุ้น  ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจ

ก าหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดได้แต่ต้องไม่เกินร้อยละสิบของราคาที่ค านวณได้ (ตามประกาศคณะกรรมการ

ก ากับตลาดทุน ที่ ทจ.72/2558 เรื่องการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากัด 

หมวด 1 ข้อ 8 (1) โดยในการก าหนดส่วนลดดังกล่าวคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาจากสภาวะตลาด ณ ขณะนั้น

ด้วยและเพื่อให้การระดมทุนเป็นไปอย่างรวดเรว็  เพื่อให้บริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนที่เพียงพอ 

7.5  เหตุผลและความจ าเป็นในการเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจ ากดั 

 คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ามีเหตุผลและความจ าเป็นในการเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) 

ให้แก่บุคคลในวงจ ากัดเนื่องจากบริษัทพิจารณาแล้วว่าจะท าให้บริษัทสามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอันสั้น 

และมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอในการด าเนินธุรกจิปกติ รองรับการขยายธุรกจิ และส่งเสริมสภาพคล่องของบริษัท 

  โดยบริษัทมีหลักเกณฑใ์นการคัดเลือกบุคคลในวงจ ากดัดังนี้  

1. บุคคลในวงจ ากดัแบบเฉพาะเจาะจงดงักล่าวเป็นผู้มีศักยภาพด้านลงทุน 

2. มีความพร้อมด้านการเงินและมีความประสงค์ของบุคคลในวงจ ากัดอย่างชัดเจน โดยจะไม่มีส่วนร่วมใน   

การบริหารหรืออ านาจเปลี่ยนแปลงใดๆ ของบริษัท 

3. มีคุณสมบัติที่จะสามารถช่วยเหลือและสนับสนุนการด าเนินงานของบริษัทให้ดีขึ้ น และสามา รถให้ 

ค าแนะน าในการหาโอกาสลงทุน 
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 7.6  ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดข้ึนต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท  ตลอดจนฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัท      

อนัเนื่องมาจากการเพิ่มทุนและการด าเนินการตามแผนการใช้เงินหรือโครงการ 

 คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าการออกหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) นั้น ท าให้บริษัท 

รักษาและเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท โดยไม่มีผลกระทบในด้านลบต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท 

ตลอดจนฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัท อนัเนื่องจากการเพิ่มทุนและการด าเนินการตามแผนการใช้เงิน

ดังกล่าวนี้    ทั้ งนี้   ในปี 2564  บริษัทตั้ งงบประมาณในการจัดซื้ อ Content  ประเภทต่างๆ อยู่ที่ ประมาณ  

1,000,000,000 บาท ถึง 1,200,000,000 บาท เพื่อรองรับการเติบโตของช่องทวีีดิจิตอล MONO29  บริการดูหนัง

ออนไลน์แบบบอกรับสมาชิก MonoMax รวมถึง content ส าหรับช่องรายการบนบริการ 3BB GIGATV ที่บริษัทเป็น

ผู้จัดท าให้ และส่งเสริมให้บริษัท สามารถน าเสนอบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ครบวงจรยิ่งขึ้น ซึ่ง

จะเป็นประโยชน์กบับริษัทในระยะยาว รวมถึงเพื่อให้บริษัท มีเงินทุนหมุนเวียนที่พอเพียงในการด าเนินธุรกจิปกติ โดย

ที่บริษัทจะสามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอนัสั้นและรวดเรว็ 

 

ทั้งนี้  งบแสดงฐานะการเงนิของบริษัท ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 ได้แสดงสดัส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นเท่ากบั 

2.26 เท่า และเม่ือรวมรายการเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุ้นแล้ว สดัส่วนหนี้สนิต่อสว่นของผู้ถือหุ้นของบริษัท จะลดลง

เป็น 2.20 เท่า 

 

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าการออกหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ท าให้บริษัทรักษา

และเพิ่มสภาพคล่องทางการเงนิของบริษัท  โดยสามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอนัสั้น เพื่อให้มีเงินทุนหมุนเวียน

เพียงพอในการด าเนินธุรกิจปกตเิพื่อขยายธุรกจิ 
 

8. ประโยชน์ที่ผู้ ถือหุ้นจะพงึได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

การเพิ่มทุนในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการลงทุนในธุรกิจต่อเนื่องกับธุรกิจภาพยนต์  ช่องทีวีดิจิตอล ช่องทีวี

ดาวเทียม  ระบบสมาชิกดูหนังออนไลน์ ของบริษัท  ช่วยส่งเสริมให้บริษัท น าเสนอบริการเพื่ อตอบสนองความต้องการ

ของลูกค้าได้อย่างครบวงจรย่ิงขึ้น  เพื่อความสามารถในการท าก าไรและการจ่ายปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในอนาคต 

9. รายละเอยีดอื่นใดที่จ าเป็นส าหรบัผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสนิใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จดัสรรหุ้นเพิ่มทุน 

เหตุผลที่บริษัทระดมทุนโดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด มีขั้นตอนและใช้ระยะเวลาด าเนินที่

รวดเร็วสามารถก าหนดเป้าหมายของกลุ่มนักลงทุนตามที่บริษัทต้องการได้ ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนที่มีศักยภาพด้านเงินทุน 

อกีทั้งสามารถก าหนดจ านวนเงินที่แน่นอนได้ทนัต่อการด าเนินธุรกจิ ซึ่งจะท าให้เกดิประโยชน์สงูสดุทั้งผลประกอบการและ

การด าเนินงานแก่บริษัทและผู้ถือหุ้นด้วย 

10.  ค ารับรองของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกบัการพิจารณาและตรวจสอบข้อมูลของผู้ลงทุน 

คณะกรรมการรับรองว่า ในการพิจารณาและตรวจสอบข้อมูลของผู้ลงทุน คณะกรรมการจะด าเนินการด้วยความระมัดระวัง 

และ มีหลักเกณฑใ์นการคัดเลือกบุคคลในวงจ ากดัดังนี้  

1. บุคคลในวงจ ากดัแบบเฉพาะเจาะจงดังกล่าวเป็นผู้มีศักยภาพด้านลงทุน 

2. มีความพร้อมด้านการเงินและมีความประสงค์ของบุคคลในวงจ ากัดอย่างชัดเจน โดยจะไม่มีส่วนร่วมใน   

การบริหารหรืออ านาจเปลี่ยนแปลงใดๆ ของบริษัท 
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 3. มีคุณสมบัติที่ จะสามารถช่วยเหลื อและสนับสนุนการด าเนินงานของบริษัทให้ดีขึ้ น  และสามารถให้ 

    ค าแนะน าในการหาโอกาสลงทุน 

11.  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทที่มีต่อสารสนเทศในเอกสารที่ส่งให้ผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในข้อมูลที่ระบุในสารสนเทศนี้   ในการนี้  กรรมการผู้ มีอ านาจกระท าการแทนบริษัท 

ได้แก่ นายปฐมพงศ์  สิรชัยรัตน์ และนายนวมินทร์ ประสพเนตร  ได้ตรวจทานข้อมูลในสารสนเทศนี้แล้วอย่างระมัดระวัง 

และขอรับรองว่าไม่มีข้อความอันเป็นเทจ็ และไม่ได้มีการละเว้นข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ ซึ่งจ าเป็นต้องมี หรื อต้อง

ระบุในสารสนเทศนี้ตลอดจนไม่มีข้อความที่ก่อให้เกดิความเข้าใจผิด 

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไม่ปฏบัิติหน้าที่ด้วยความซื่อสตัย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่

เกี่ยวกับการเพิ่มทุนหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ผู้ ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกร้อง

ค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 

และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบผู้ ถือหุ้น

สามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
 

 12.  ตารางระยะเวลาการด าเนนิการในกรณทีี่คณะกรรมการบริษทัมีมติใหเ้พิม่ทุน/จัดสรรหุน้เพิม่ทุน 

ล าดับ ขั้นตอนการด าเนินการ วัน เดือน ปี 

1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท  24 กุมภาพันธ์ 2564 

2. วันแจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ 24 กุมภาพันธ์ 2564 

3. วันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิธเิข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น  

(Record Date) 

11 มีนาคม 2564 

5. เผยแพร่หนังสอืเชิญประชุมบนเวบ็ไซต์บริษัท 26 มีนาคม 2564 

6. ส่งออกหนังสอืนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นโดย TSD 5 เมษายน 2564 

7. วันประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 29 เมษายน 2564 

8. วันแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 ต่อตลาด

หลักทรัพย์ฯ 

29 เมษายน 2564 

9 วันที่น ามติที่ประชุมผู้ถือหุ้นไปจดทะเบียนลดทุนและเพิ่มทุนต่อ

กรมพัฒนาธุรกจิการค้า กระทรวงพาณิชย ์

ภายใน 14 วัน นับแต่วนัที่ได้รับ

อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

 

10. วันเข้าท ารายการขายหุ้น PP แบบมอบอ านาจทั่วไป (General 

Mandate)  

หลังจากได้รับอนุญาตจาก ก.ล.ต. 

(ท ารายการไม่เกนิ AGM ครั้งถัดไป) 
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บริษัท  ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ 

 

 

 

 

 ลายมือชื่อ…………………………………………………………………………….กรรมการผู้ มีอ านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท 

                       (นายนวมินทร์ ประสพเนตร) 

 ต าแหน่ง                      กรรมการ 

 

 

 ลายมือชื่อ…………………………………………………………………………….กรรมการผู้ มีอ านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท 

                      (นายปฐมพงศ์  สิรชัยรัตน์) 

 ต าแหน่ง                     กรรมการ 
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ขอ้มูลเกี่ยวกบักรรมการอิสระทีเ่ป็นตวัแทนรบัมอบฉนัทะในการประชุมผูถื้อหุน้ 

ผู้ ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ สามารถที่จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระดังต่อไปนี้  เข้าร่วม      

ประชุมแทน 

 

1. นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต 

ต าแหน่ง :  ประธานกรรมการ และกรรมการอสิระ   

อายุ : 69 ปี 

ที่อยู่ : บริษัท โมโน เนก็ซ์ จ ากดั (มหาชน)    

  เลขที่ 29/9 หมู่ที่ 4 ถนนชัยพฤกษ์ ต าบลบางพลับ 

  อ าเภอปากเกรด็ จังหวัดนนทบุรี 11120 

ส่วนได้เสยีในการพิจารณาวาระการประชุม : -ไม่มี- 

 

 

2. นายปรีชา ลีละศิธร 

ต าแหน่ง :  กรรมการอสิระ ประธานกรรมการตรวจสอบ  

   และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

อายุ : 58 ปี 

ที่อยู่ : บริษัท โมโน เนก็ซ์ จ ากดั (มหาชน)    

  เลขที่ 29/9 หมู่ที่ 4 ถนนชัยพฤกษ์ ต าบลบางพลับ 

  อ าเภอปากเกรด็ จังหวัดนนทบุรี 11120 

ส่วนได้เสยีในการพิจารณาวาระการประชุม : วาระที่ 6 เป็นกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ  

(ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการต่ออกีวาระหนึ่ง) 

 

3. นายเกรียงศกัด์ิ เธียรนุกุล 

ต าแหน่ง :  กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ  

   และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

อายุ : 56 ปี 

ที่อยู่ : บริษัท โมโน เนก็ซ์ จ ากดั (มหาชน)    

  เลขที่ 29/9 หมู่ที่ 4 ถนนชัยพฤกษ์ ต าบลบางพลับ 

  อ าเภอปากเกรด็ จังหวัดนนทบุรี 11120 

ส่วนได้เสยีในการพิจารณาวาระการประชุม : -ไม่มี- 
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4. นายเจริญ แสงวิชยัภทัร 

ต าแหน่ง :  กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ  

   และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

อายุ : 49 ปี 

ที่อยู่ : บริษัท โมโน เนก็ซ์ จ ากดั (มหาชน)    

  เลขที่ 29/9 หมู่ที่ 4 ถนนชัยพฤกษ์ ต าบลบางพลับ 

  อ าเภอปากเกรด็ จังหวัดนนทบุรี 11120 

ส่วนได้เสยีในการพิจารณาวาระการประชุม : -ไม่มี- 
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ขอ้บงัคบับริษทัฯ ที่เกี่ยวกบัการประชุมผูถื้อหุน้ 

 

ขอ้บงัคบับริษทัในส่วนที่เกี่ยวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้ 

ข้อ 16.  ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ ์และวิธกีารดังต่อไปนี้  

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสยีงเท่ากบัหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสยีง  

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสยีงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการ

กไ็ด้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 

(3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผู้ ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการ      

ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสยีง

เท่ากันเกินจ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียง       

ชี้ ขาด 

ข้อ 17. ในการประชุมผู้ ถือหุ้นสามัญประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) ของ

จ านวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ กใ็ห้ออกโดยจ านวนใกล้

ที่สดุกบัส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับต าแหน่งอกีได้ 

กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปี

หลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สดุนั้นเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง 

ข้อ 18. นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากต าแหน่งเม่ือ 

(1) ตาย 

(2) ลาออก 

(3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด และกฎหมายว่าด้วย

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

(4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามข้อ 20 

(5) ศาลมีค าสั่งให้ออก 

ข้อ 20. ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียง     

ไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธอิอกเสยีง และมีหุ้นนับรวมกนัได้ไม่น้อย

กว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิธอิอกเสยีง 

ข้อ 22. กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบ้ียประชุม บ าเหน็จ โบนัส 

หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย

กว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ

เป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะก าหนดไว้เป็นคราวๆ หรือใ ห้มีผลตลอดไปจนกว่า       

ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นกไ็ด้ นอกจากนี้  กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบ้ียเลี้ ยงและ

สวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท 

ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทอืนสทิธขิองกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของ

บริษัทในอนัที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท 

ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ าปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วัน

สิ้นสดุของรอบปีบัญชีของบริษัท 

การประชุมผู้ ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุม 

ผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดกไ็ด้สดุแต่จะเหน็สมควร 
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ผู้ ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ ถือหุ้น

จ านวนไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจ านวนหุ้นที่

จ าหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกนัท าหนงัสอืขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใด

ก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้ วย ในกรณี เช่นนี้  

คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นจากผู้ ถือหุ้น

ดังกล่าว 

ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดท าเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ

วาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็น

เรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่อง

ดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจด็ (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้  ให้ลงโฆษณา

ค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า

สาม (3) วัน 

ทั้งนี้  สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งส านักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่

คณะกรรมการจะก าหนดกไ็ด้ 

ข้อ 33. ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า 

(25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม 

(1/3) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม  

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นครั้งใด เม่ือล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จ านวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมา

เข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะ

ผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้น

ร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจด็ (7) วัน ก่อนวัน

ประชุม ในการประชุมคร้ังหลังนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม 

ข้อ 34. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถ

 ปฏบัิติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่

 ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธาน

 ในที่ประชุมดังกล่าว 

ข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสยีงหนึ่ง และผู้ ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสยีเป็น

พิเศษในเรื่องใด ผู้ ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้ง

กรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสยีงดังต่อไปนี้  

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนน

เสยีงเท่ากนั ให้ประธานในที่ประชุมออกเสยีงเพิ่มขึ้นอกีเสยีงหนึ่งเป็นเสยีงชี้ขาด 

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้  ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่  (3/4) ของจ านวนเสียงทั้ งหมดของ  

ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกจิการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส าคัญให้แก่บุคคลอื่น 

(ข) การซื้อหรือรับโอนกจิการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท 

(ค) การท า แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส าคัญ 

การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกจิของบริษัท หรือการควบรวมกจิการกบับุคคลอื่นโดย

มีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลก าไรขาดทุนกนั 

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสอืบริคณห์สนธ ิหรือข้อบังคับของบริษัท 
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(จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 

(ฉ) การเลิกบริษัท  

(ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท 

(ซ) การควบรวมกจิการบริษัทกบับริษัทอื่น 

ข้อ 36. กจิการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้  

(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกจิการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา 

(2) พิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีก าไรขาดทุน 

(3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินก าไร และการจ่ายเงินปันผล 

(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ  

(5) พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

(6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชี และ 

(7) กจิการอื่นๆ 
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การยืนยนัตวัตน และวิธีการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ผ่านสือ่อิเลก็ทรอนกิส ์(E-AGM) 

 

ด้วยบริษัทจะจัดการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564  ผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) ณ ห้องประชุมของบริษัท เลขที่ 

29/9 หมู่ 4 ถนนชัยพฤกษ์ ต าบลบางพลับ อ าเภอปากเกรด็  จังหวัดนนทบุรี 11120 ภายใต้พระราชก าหนดว่าด้วยการประชุม

ผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมคร้ังนี้ ผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์กรุณา

แจ้งความประสงค์ พร้อมเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุในรายละเอยีดด้านล่างนี้ มายังบริษัทภายในวันที่ 21 เมษายน 2564 

 

การยืนยนัตวัตน 

1. บุคคลธรรมดา 

1.1 เอกสารการยืนยันตวัตนส าหรับผู้ถือหุ้นที่มีสญัชาติไทย 

(ก) บัตรประจ าตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจ าตวัประชาชน หรือบัตรข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกจิ หรือใบอนุญาตขับขี่) 

(ข) ในกรณีมอบฉันทะ ส าเนาบตัรประจ าตวัของผู้มอบฉันทะ และบัตรประจ าตัวหรือหนังสอืเดนิทาง  

           (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ 

1.2 เอกสารการยืนยันตวัตนส าหรับผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ 

(ก) หนงัสอืเดนิทางของผู้ถือหุ้น 

(ข) ในกรณีมอบฉันทะ ส าเนาหนังสอืเดนิทางของผู้มอบฉันทะ และบัตรประจ าตัวหรือหนังสอืเดนิทาง  

           (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ 

2. นิติบุคคล 

2.1 เอกสารการยืนยันตวัตนส าหรับนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

(ก) ส าเนาหนังสอืรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกนิ 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกจิการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

(ข) ส าเนาบัตรประจ าตัวหรือหนังสอืเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอ านาจที่ได้ลงนามในหนังสอื 

           มอบฉันทะพร้อมบัตรประจ าตัวหรือหนังสอืเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ 

2.2 เอกสารการยืนยันตวัตนส าหรับนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ 

(ก) ส าเนาหนังสอืรับรองนิติบุคคล 

 (ข) ส าเนาบัตรประจ าตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้ มีอ านาจที่ได้ลงนามในหนังสอื 

             มอบฉันทะ พร้อมบัตรประจ าตัวหรือหนังสอืเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ  

ในกรณีของส าเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองส าเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดท าขึ้ นในต่างประเทศ ควรมีการรับรอง

ลายมือชื่อโดยโนตารีพับบลิค 
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การมอบฉนัทะ 

1. แบบหนังสอืมอบฉันทะมี 3 แบบ ได้แก่ 

  - แบบ ก. เป็นแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน 

- แบบ ข. เป็นแบบหนงัสอืมอบฉันทะที่ก าหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอยีดชัดเจนตายตัว 

- แบบ ค. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้ ให้คัสโตเดียน  

(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น                

2.  ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นจะ

ใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้ง แบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดกไ็ด้ ส าหรับผู้ ถือหุ้นนอกจากนั้ น จะใช้

หนังสอืมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น 

3. บริษัทได้จัดส่งเฉพาะหนังสอืมอบฉันทะแบบ ข. มาพร้อมหนังสอืนัดประชุมนี้ หากผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะใช้หนังสือมอบ

ฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ค. สามารถติดต่อขอรับได้ที่ส่วนงานธุรการเลขานุการบริษัท โทรศัพท ์02-100-8100 ต่อ 7878 

หรือดาวน์โหลดจากเวบ็ไซต์ของบริษัทที่ www.mono.co.th 

4. กรณีที่ผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ ถือหุ้นอาจเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ งตามความ

ประสงค์ของผู้ถือหุ้นเป็นผู้รับมอบฉันทะ หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทน

ได้ โดยสามารถระบุชื่อผู้รับมอบฉันทะได้ 4 ราย ทั้งนี้พื่อความสะดวก กรณีผู้รับมอบฉันทะรายใดติดภารกิจไม่สามารถเข้า

ประชุมได้ผู้ รับมอบฉันทะรายอื่นก็สามารถเข้าประชุมแทนได้ แต่ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิเข้าประชุมได้เพียงรายเดียว        

รายชื่อกรรมการอสิระของบริษัท ที่ผู้ ถือหุ้นอาจเลือกมอบฉันทะ มีดังต่อไปนี้  

 

 1. นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต อายุ 69 ปี ต าแหน่งประธานกรรมการ และกรรมการอสิระ  
 2. นายปรีชา ลีละศิธร อายุ 58 ปี ต าแหน่งกรรมการอสิระ ประธานกรรมการตรวจสอบ  

    และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 3. นายเกรียงศักด์ิ เธยีรนุกุล อายุ 56 ปี ต าแหน่งกรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ  

    และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 4. นายเจริญ แสงวิชัยภัทร อายุ 49 ปี ต าแหน่งกรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ  

    และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 

     ที่อยู่ติดต่อ บริษัท  โมโน  เนก็ซ์  จ ากดั (มหาชน)  

  เลขที่ 29/9 หมู่ที่ 4 ถนนชัยพฤกษ์ ต าบลบางพลับ 

  อ าเภอปากเกรด็ จังหวัดนนทบุรี 11120 

   

5. กรุณากรอกข้อมูลต่างๆ ในแบบฟอร์มหนังสอืมอบฉันทะให้ครบถ้วน และปิดอากรแสตมป์ 20 บาท พร้อมแนบส าเนาบัตร 

ประจ าตัวของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ (ยกเว้นการมอบฉันทะให้แก่กรรมการอสิระ) เพื่อประโยชน์และสทิธขิอง

ท่านในการเข้าร่วมประชุม 
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6. บริษัทขอสงวนสทิธใินการไม่รับแบบหนังสอืมอบฉันทะที่ระบุจ านวนหุ้นที่ถือมากกว่าจ านวนหุ้นทีแ่สดงในสมุดทะเบียน          

ผู้ถือหุ้น 

 

การจัดส่งเอกสารยืนยนัตวัตน 

ผู้ ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถจัดส่งเอกสารยืนยันตัวตน แบบแจ้งการประชุม (เอกสารแผ่นแรกที่มี QR Code) ซึ่งลง

ลายมือชื่อแล้ว และหนังสอืมอบฉันทะ (ในกรณีที่มีการมอบฉันทะ) ดังรายละเอยีดข้างต้น โดยน าส่งด้วยวิธกีารสแกนภาพ หรือ

ถ่ายภาพเอกสาร มาที่ 

E-mail : ir@mono.co.th  หรือน าส่งมายงั 

ฝ่ายก ากบัดูแลกจิการและสื่อสารองค์กร บริษัท โมโน เนก็ซ์ จ ากดั (มหาชน) 

เลขที่ 29/9 หมู่ที่ 4 ถนนชัยพฤกษ์ ต าบลบางพลับ 

อ าเภอปากเกรด็ จังหวัดนนทบุรี 11120 

ภายในวันที ่21 เมษายน 2564 

 

ทั้งนี้หลังจากที่บริษัทตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูล ณ วันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) แล้ว บริษัทจะส่งชื่อผู้ใช้ 

(Username) และรหัสผ่าน (Password) ไปยังอีเมลที่ผู้ ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะได้แจ้งไว้กับบริษัท เพื่อให้ผู้ ถือหุ้น หรือผู้

มอบฉันทะลงชื่อเข้าใช้ระบบการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ได้ อย่างไรกต็าม 

บริษัทขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอสิระของบริษัทแทนการเข้าร่วมประชุมผ่านระบบด้วยตนเอง 

 

ขั้นตอนและวิธีการเขา้ร่วมประชุมผ่านสือ่อิเลก็ทรอนกิส ์(E-AGM) 

ก่อนวันประชุม 

1.  ผู้ ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ที่แจ้งความจ านงเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ไว้แล้ว ต้องเข้าไปดาวน์โหลด

โปรแกรมในเวบ็ไซต์ www.conovance.com/download.php ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2564 เป็นต้นไป และโปรดจัดเตรียม 

-  คอมพิวเตอร์/โน้ตบุ้ค/แทป็เลต็ **ที่ใช้ระบบปฏบัิติการ Windows เท่านั้น ** (ระบบปฎิบัติการ Windows XP /     

7 / 8 / 10) 

-  อนิเทอร์เนต็ความเรว็ 3.0 Mbps 

-  ไมโครโฟน และกล้องเพื่อแสดงตัวตนก่อนประชุม 

2. ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถดาวน์โหลดคู่มือและวิดโีอแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกสไ์ด้

ที่เวบ็ไซต ์www.conovance.com/support.php ตั้งแต่วนัที่ 7 เมษายน 2564 เป็นต้นไป ทั้งนี้  ระบบรองรับการเข้าร่วม

ประชุมทั้งแบบ E-Meeting และ E-Voting ตามวิธกีารทั้งแบบมาด้วยตนเอง และการมอบฉันทะ (แบบฟอร์มการมอบ

ฉันทะ แบบ ข แสดงตามสิง่ที่ส่งมาด้วย 10.) 

การส่งค าถามล่วงหน้า 

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งค าถามที่เกี่ยวข้องกบัวาระการประชุมคร้ังนี้มายังบริษัทล่วงหน้า โดยสง่มาที่ E-mail: ir@mono.co.th 

ภายในวันที ่21 เมษายน 2564 ทั้งนี้บริษัทจะบันทกึค าถามดังกล่าวไว้ในรายงานการประชุม ภายหลังการประชุมเสรจ็สิ้น 

mailto:ir@mono.co.th
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อย่างไรกต็าม ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมในวนัประชุมยังคงสามารถสอบถามที่ประชุมในประเดน็ต่างๆ 

ที่เกี่ยวข้องกบัวาระการประชุมได้อกี 

ในวันประชุม 

บริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์ตั้งแต่เวลา 12.00 น. และเริ่มการประชุมในเวลา 14.00 น. 

ของวันที ่29 เมษายน 2564 

การออกเสยีงลงคะแนน 

ขั้นตอนการออกเสยีงลงคะแนน 

1.  ประธานที่ประชุมขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสยีงลงคะแนนในแต่ละวาระ 

2.  ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสยีงไม่เหน็ด้วย หรืองดออกเสยีง ให้ท าเคร่ืองหมายลงในช่องไม่เหน็ด้วย หรืองดออกเสยีง 

เพื่อให้ระบบประมวลผล 

3. ผู้ถือหุ้นที่ไม่เหน็ด้วย แต่ไม่ท าเครื่องหมายลงในช่องไม่เหน็ด้วย จะถือว่าอนุมัติตามที่ประธานทีป่ระชุมเสนอต่อที่ประชุม 

 

กติกาการนับคะแนนเสยีง 

1.  ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง และให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นมติ เว้นแต่กฎหมายก าหนดเป็นอย่างอื่น ถ้าคะแนนเสียง

เท่ากนั ให้ประธานที่ประชุมมีเสยีงชี้ ขาดอกีเสยีงหนึ่งต่างหากจากฐานที่เป็นผู้ถือหุ้น 

2.  การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทจะนับคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นในที่ประชุมเฉพาะที่ออกเสียง                

ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง แล้วน าไปหักออกจากจ านวนเสียงทั้ งหมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุม และผู้ที่หุ้นที่มอบฉันทะ    

ที่ได้บันทกึไว้ล่วงหน้า 

บริษัทจะด าเนินการบันทกึภาพ และเสยีงตลอดการประชุมในคร้ังนี้หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ จะขอรับไฟล์บันทกึการประชุม

โปรดติดต่อบริษัทหลังเสรจ็สิ้นการประชุมไปแล้ว 3 วันท าการ 

 

ช่องทางการติดต่อ 

1. ไปรษณีย์ : 

ฝ่ายก ากบัดูแลกจิการและสื่อสารองค์กร   

บริษัท โมโน เนก็ซ์ จ ากดั (มหาชน) 

เลขที่ 29/9 หมู่ที่ 4 ถนนชัยพฤกษ์ ต าบลบางพลับ 

อ าเภอปากเกรด็ จังหวัดนนทบุรี 11120 

2. E-mail: irs@mono.co.th 

3. โทรศัพท ์: 02-100-8100 ต่อ 7878 (ฝ่ายก ากบัดูแลกจิการและสื่อสารองค์กร ส่วนงานเลขานุการบริษัท) 
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 (ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

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

 Proxy (Form B)  

เลขทะเบียนผู้ถอืหุ้น   เขียนที ่         

Shareholders’ Registration No. Written 

at 

 

 วันที่  เดือน                   พ.ศ.   

 Date  Month  Year  

 

(1) ข้าพเจ้า  สญัชาต ิ   

 I/We  Nationality  
 อยู่บ้านเลขที่    

 Address    
 
(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษทั โมโน เน็กซ ์จ ำกดั(มหำชน) (“บริษทัฯ”) 

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

  โดยถือหุ้นจ านวนทั้งสิ้นรวม  หุ้น และออกเสยีงลงคะแนนได้เท่ากับ  เสยีง 

ดังนี้   holding shares at the total amount of shares and having the right to vote equal to 

  

votes as 

follows:    หุ้นสามัญ  หุ้น และออกเสยีงลงคะแนนได้เท่ากับ 

 

เท่ากับ 

 เสยีง 

   ordinary share 

share 

 shares and having the right to vote equal to   votes 

   หุ้นบุริมสทิธิ  หุ้น และออกเสยีงลงคะแนนได้เท่ากับ  เสยีง 

   preference share 

share 

 shares and having the right to vote equal to   votes 

 
(3) ขอมอบฉันทะให้ 

 hereby appoint 

 (1) ชื่อ  อายุ  ปี อยู่บ้านเลขที ่...  

  Name Age  years,  residing at  
   ถนน  ต าบล/แขวง  อ าเภอ/เขต   

  Road Tambol/Khwaeng  Amphoe/Khet  
  จังหวัด  รหัสไปรษณีย์  หรือ 

  Province Postal Code  or 

 (2) ชื่อ  อายุ  ปี อยู่บ้านเลขที ่...  

  Name Age  years,  residing at  
   ถนน  ต าบล/แขวง  อ าเภอ/เขต   

  Road Tambol/Khwaeng  Amphoe/Khet  
  จังหวัด  รหัสไปรษณีย์  หรือ 

  Province Postal Code  Or 

 
 
 

      

 กรรมการอสิระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉนัทะในการประชุมผู้ถอืหุ้น 

  Independent Directors Proposed to Act as Proxies for Shareholders. 

 (3) ชื่อ  นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต อายุ     69 

69 
ปี    

  Name  Mrs. Punnee Worawuthichongsathit 

 

Age     69 

69 

years  

   ต าแหน่ง กรรมการอสิระ และประธานกรรมการ 

  Position Independent Director and Chairman of the Board of Directors 

  ที่อยู่ เลขที่ 29/9 หมู่ 4  ถนนชัยพฤกษ์  ต าบลบางพลับ อ าเภอปากเกรด็ จังหวัดนนทบุรี 11120 

  Address No. 29/9 Moo 4 Chaiyapruek Road, Bang Phlub, Pakkred, Nonthaburi 11120 

 

 

   

    

 

 

 

    

    

    

    

    

    

 

 

    

    

     

    

คนหนึ่งคนใดเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุม   และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี  2564 ผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมบริษัท เลขที่ 29/9 หมู่ 4  ถนนชัยพฤกษ์  ต าบลบางพลับ 

อ าเภอปากเกรด็ จังหวัดนนทบุรี 11120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย 

 Any and only one person to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2021 Annual General Meeting of Shareholders held 

via electronic method (E-AGM) on Thursday, April 29, 2021 at 14.00 hrs. at the Company’s Meeting Room,  No. 29/9 Moo 4 Chaiyapruek Road, Bang 

Phlub, Pakkred, Nonthaburi 11120 or on the date, at time and place, as may be postponed or changed. 

 

ประชุมผ่ำนสือ่อิเลก็ทรอนกิสเ์ท่ำนั้น 

For E-AGM only 
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   แบบ ข. หน้า 2/6 (Form B. Page 2/6) 
     

  (4) ชื่อ  นายปรีชา ลีละศิธร อายุ     58 

58 

ปี    

  Name  Mr. Preecha Leelasithorn 

 

Age     58 

5858 

years  

   ต าแหน่ง กรรมการอสิระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

  Position Independent Director, Chairman of Audit Committee, and Chairman of Remuneration and Nomination Committee 

  ที่อยู่ เลขที่ 29/9 หมู่ 4  ถนนชัยพฤกษ์  ต าบลบางพลับ อ าเภอปากเกรด็ จังหวัดนนทบุรี 11120 

  Address No. 29/9 Moo 4 Chaiyapruek Road, Bang Phlub, Pakkred, Nonthaburi 11120 

 (5) ชื่อ  นายเกรียงศักดิ์ เธียรนุกุล อายุ     56 

56 

ปี    

  Name  Mr. Kriengsak Thiennukul 

 

Age     56  

5656

ถุ56 

years  

   ต าแหน่ง กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

  Position Independent Director, Member of Audit Committee, and Member of Remuneration and Nomination Committee 

  ที่อยู่ เลขที่ 29/9 หมู่ 4  ถนนชัยพฤกษ์  ต าบลบางพลับ อ าเภอปากเกรด็ จังหวัดนนทบุรี 11120 

  Address No. 29/9 Moo 4 Chaiyapruek Road, Bang Phlub, Pakkred, Nonthaburi 11120 

 (6) ชื่อ  นายเจริญ แสงวิชัยภัทร อายุ  49    

49 

ปี    

  Name  Mr. Charoen Sangvichaipat 

 

Age  49  

49 

years  

  ต าแหน่ง กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

  Position Independent Director, Member of Audit Committee, and Member of Remuneration and Nomination Committee 

  ที่อยู่ เลขที่ 29/9 หมู่ 4  ถนนชัยพฤกษ์  ต าบลบางพลับ อ าเภอปากเกรด็ จังหวัดนนทบุรี 11120 

  Address No. 29/9 Moo 4 Chaiyapruek Road, Bang Phlub, Pakkred, Nonthaburi 11120 

 
 คนหนึ่งคนใดเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 

ผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) ในวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมบริษัท เลขที่ 29/9       หมู่ 4  ถนน

ชัยพฤกษ์  ต าบลบางพลับ อ าเภอปากเกรด็ จังหวัดนนทบุรี 11120 หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย 

 Any and only one person to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2021 Annual General Meeting of 

Shareholders held via electronic method (E-AGM) on Thursday, April 29, 2021 at 14.00 hrs. at the Company’s Meeting Room, No. 

29/9 Moo 4 Chaiyapruek Road, Bang Phlub, Pakkred, Nonthaburi 11120  or on the date, at time and place, as may be postponed or 

changed. 

   
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมคร้ังน้ี ดังนี้  

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

 

 

  

  วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 ซ่ึงประชุมเมื่อวันที่ 10 สงิหาคม 2563 

  Agenda No. 1 To consider certifying the minutes of the 2020 Annual General Meeting of Shareholders, held on August 10, 2020 
    ❑ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 

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

   ❑ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงัน้ี 

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

     ❑  เหน็ด้วย/Agree ❑  ไม่เหน็ด้วย/Disagree ❑  งดออกเสยีง/Abstain 

        

 วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจ าปีของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกบัผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 

 Agenda No. 2 To acknowledge the Board of Directors’ annual report on the Company’s operation result during the year 2020 

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

  

  วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตัิงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจ าปี สิ้นสดุ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

  Agenda No. 3 To consider approving the Company’s financial statements and auditor’s report ended December 31, 2020 
   ❑ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 

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

   ❑ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงัน้ี 

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

     ❑  เหน็ด้วย/Agree ❑  ไม่เหน็ด้วย/Disagree ❑  งดออกเสยีง/Abstain 
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  วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตัิงดการจัดสรรเงินก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2563 

  Agenda No. 4 To consider approving the omission of the allocation of net profit as legal reserve and the omission of dividend payment 
   for the year 2020 

   ❑ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 

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

   ❑ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงัน้ี 

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

     ❑  เหน็ด้วย/Agree ❑  ไม่เหน็ด้วย/Disagree ❑  งดออกเสยีง/Abstain 

  

  วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตัิการแต่งตั้งผู้สอบบัญชขีองบริษัท และก าหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจ าปี 2564 

  Agenda No. 5

ถ 

To consider an appointment of the auditor and to fix the audit fee for the year 2021 
   ❑ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 

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

   ❑ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงัน้ี 

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

     ❑  เหน็ด้วย/Agree ❑  ไม่เหน็ด้วย/Disagree ❑  งดออกเสยีง/Abstain 

  

  วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตัิเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ ส าหรับปี 2564 

  Agenda No. 6 To consider approving the election of directors to replace those who retire by rotation for the year 2021 

   ❑ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 

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

   ❑ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงัน้ี 

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

    ❑  การเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด 

           The election of the complete set of the Board of Directors 
       ❑  เหน็ด้วย/Agree ❑  ไม่เหน็ด้วย/Disagree ❑  งดออกเสยีง/Abstain 

    ❑  การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังรายนามต่อไปนี้  

          The election of the individual director, namely; 

    1. นายปรีชา ลีละศิธร / Mr. Preecha Leelasithorn 
       ❑  เหน็ด้วย/Agree ❑  ไม่เหน็ด้วย/Disagree ❑  งดออกเสยีง/Abstain 

 
 
 

    2. นายนวมินทร์ ประสพเนตร / Mr. Navamin Prasopnet 
       ❑  เหน็ด้วย/Agree ❑  ไม่เหน็ด้วย/Disagree ❑  งดออกเสยีง/Abstain 

    3. นายซัง โด ล ี/ Mr. Sang Do Lee 

       ❑  เหน็ด้วย/Agree ❑  ไม่เหน็ด้วย/Disagree ❑  งดออกเสยีง/Abstain 

        

  วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตัิก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ส าหรับปี 2564 

  Agenda No. 7 To consider approving the annual remuneration for directors for the year 2021 
   ❑ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 

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

   ❑ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงัน้ี 

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

     ❑  เหน็ด้วย/Agree ❑  ไม่เหน็ด้วย/Disagree ❑  งดออกเสยีง/Abstain 

   

  วาระที่ 8 พิจารณาอนุมตัิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 347,105,403.80 บาท เป็น  381,805,403.80 บาท 

  Agenda No.8 

810 
To consider approving the increase in registered capital from 347,105,403.80 Baht to 381,805,403.80 Baht  

   ❑ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 

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

   ❑ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงัน้ี 

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

     ❑  เหน็ด้วย/Agree ❑  ไม่เหน็ด้วย/Disagree ❑  งดออกเสยีง/Abstain 
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  วาระที่ 9 พิจารณาอนุมตัิการแก้ไขหนังสอืบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทุนจดทะเบียน 

  Agenda No. 9 To consider approving the amendment of Clause 4. of the Company’s Memorandum of Association to be in line 

   with the increase in registered capital 
   ❑ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 

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

   ❑ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงัน้ี 

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

     ❑  เหน็ด้วย/Agree ❑  ไม่เหน็ด้วย/Disagree ❑  งดออกเสยีง/Abstain 

        

  วาระที่ 10 พิจารณาอนุมตัิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) จ านวน 347,000,000 หุ้น 

   ซ่ึงมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท คดิเป็นร้อยละ 10 ของทุนช าระแล้ว เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากดั 

  Agenda No. 10 To consider approving the allotment of shares under General Mandate for the amount of 347,000,000 shares at the  

   par value of 0.10 Baht per share, or 10 percent of paid capital, for sales of securities via private placement. 

   ❑ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 

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

   ❑ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงัน้ี 

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

     ❑  เหน็ด้วย/Agree ❑  ไม่เหน็ด้วย/Disagree ❑  งดออกเสยีง/Abstain 
  

            วาระที่ 11 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
          Agenda No. 11 To consider other matters (if any) 

   ❑ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 

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

   ❑ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงัน้ี 

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

     ❑  เหน็ด้วย/Agree ❑  ไม่เหน็ด้วย/Disagree ❑  งดออกเสยีง/Abstain 
        

        

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้  ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง 

 และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 

 The voting of the proxy holder in respect of any agenda in contrary to the manner set forth above shall be considered incorrect and 

 shall not be my/our vote. 

 

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา

 หรือลงมติในเร่ืองใดนอกจากเหนือจากเร่ืองระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปล่ียนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเทจ็จริงประการใด ให้ ผู้ รับ

 มอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 

 In the case where my/our designation for the proxy holder to vote in respect of any agenda is not specified or not clearly specified or if 

there is any agenda considered in the meeting other than those specified above, including any amendment or additional thereof, the proxy 

holder shall be authorized to consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy holder deems appropriate in all respects. 
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กจิการใดที่ผู้ รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้ รับมอบฉันทะไม่ออกเสยีงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสอืมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่า 

การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้  ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และข้าพเจ้าได้

กระท าเองทุกประการ 

Any act or thing carried out by the proxy holder in the meeting except the case that the proxy holder not vote according to my/our intention as 

specified in the proxy form shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects. 

 

 

 

 ลงชื่อ/Signed  ผู้มอบฉันทะ/Proxy Grantor 

  (  )  

      

      

 ลงชื่อ/Signed  ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder 

  (  )  

 

 

 

 

 

 

 

     

       

 ลงชื่อ/Signed  ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder 

  (  )  

      

      

 ลงชื่อ/Signed  ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder 

  

 

(  )  

       

      
 

หมำยเหตุ / Remark 
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยก

 จ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกลงคะแนนเสยีงได้ 
 The Shareholder shall grant proxy to only one proxy holder to attend and vote at the meeting. The number of shares may not be 

 divided to more than one proxy holder in order to divide the vote. 

2. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนังสือ

 มอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 
 In case there is any other agendas to be considered in addition to those specified in the above mentioned, the proxy grantor may 

 specify such agenda on the continued list of proxy form B attached hereto. 
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ใบประจ ำต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. 
The continued list of proxy form B. 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โมโน เนก็ซ์ จ ากดั (มหาชน) 

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

 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 14.00 

นาฬิกา ณ ห้องประชุมบริษัท เลขที่ 29/9 หมู่ 4  ถนนชัยพฤกษ์  ต าบลบางพลับ อ าเภอปากเกรด็ จังหวัดนนทบุรี 11120  หรือที่จะพึงเล่ือนไปใน

วัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย 

 At the 2021 Annual General Meeting of Shareholders held via electronic method (E-AGM) on Thursday, April 29, 2021 at 

14.00 hrs. at the Company’s Meeting Room, No. 29/9 Moo 4 Chaiyapruek Road, Bang Phlub, Pakkred, Nonthaburi 11120  or on the 

date, at time and place, as may be postponed or changed. 

 
 

  วาระที่  เรื่อง   

  Agenda No. Subject :  

  ❑ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 

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

  ❑ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงัน้ี 

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

    ❑  เหน็ด้วย/Agree ❑  ไม่เหน็ด้วย/Disagree ❑  งดออกเสยีง/Abstain 

       

  วาระที่  เรื่อง   

  Agenda No. Subject :  

  ❑ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 

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

  ❑ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงัน้ี 

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

    ❑  เหน็ด้วย/Agree ❑  ไม่เหน็ด้วย/Disagree ❑  งดออกเสยีง/Abstain 

       

  วาระที่  เรื่อง   

  Agenda No. Subject :  

  ❑ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 

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

  ❑ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงัน้ี 

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

    ❑  เหน็ด้วย/Agree ❑  ไม่เหน็ด้วย/Disagree ❑  งดออกเสยีง/Abstain 

       

  วาระที่  เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)  

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

   ชื่อกรรมการ/Name of director 

director 

 

   ❑  เหน็ด้วย/Agree ❑  ไม่เหน็ด้วย/Disagree ❑  งดออกเสยีง/Abstain 

      

   ชื่อกรรมการ/Name of director  

   ❑  เหน็ด้วย/Agree ❑  ไม่เหน็ด้วย/Disagree ❑  งดออกเสยีง/Abstain 

      

   ชื่อกรรมการ/Name of director  

   ❑  เหน็ด้วย/Agree ❑  ไม่เหน็ด้วย/Disagree ❑  งดออกเสยีง/Abstain 
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