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วันที่ 20 มีนาคม 2562 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจาํปี 2562 

 

เรียน ท่านผู้ถอืหุ้นของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จาํกดั (มหาชน) 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.  สาํเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2561 ซ่ึงประชุมเม่ือวันที่ 25 เมษายน 2561 

 2.  รายงานประจาํปี 2561 พร้อมงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจาํปี 

    สิ้นสดุ ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2561 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) 

  3. งบการเงิน การวิเคราะห์และคาํอธบิายของฝ่ายจัดการ จากรายงานประจาํปี 2561 อย่างย่อ 

  4.  ประวัติผู้สอบบัญชี 

  5. ข้อมูลเบ้ืองต้นและประวัติกรรมการที่ครบกาํหนดตามวาระ และได้รับการเสนอช่ือกลับเข้าดาํรงตาํแหน่งใหม่ 

  6. ข้อมูลเกี่ยวกบักรรมการอสิระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถอืหุ้น 

       7. ข้อกาํหนดและข้อบังคับบริษัทฯ ส่วนที่เกี่ยวกบัการประชุมผู้ถอืหุ้น 

       8. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2562 

 9. แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2562 

 10. หนังสอืมอบฉันทะ (แบบ ข.) 

  

 ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) คร้ังที่ 1/2562 เม่ือวันที่          

20 กุมภาพันธ ์2562 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2562 ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 14.00 นาฬิกา           

ณ ออดิทอเรียม ช้ัน 3 อาคารจัสมิน อินเตอร์เนช่ันแนล เลขที่ 200 หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตําบลปากเกร็ด อาํเภอปากเกร็ด      

จังหวัดนนทบุรี 11120 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปน้ี      

    

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2561 ซ่ึงประชุมเม่ือวันที่ 25 เมษายน 2561 

 ขอ้เท็จจริงและเหตุผล  

 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2561 ซ่ึงประชุมเม่ือวันที่ 25 เมษายน 2561 ซ่ึงบริษัทฯ ได้จัดทาํรายงานการ

ประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลาที่กฎหมายกาํหนด พร้อมทั้งได้

เผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ (www.mono.co.th) โดยมีสาํเนารายงานการประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1. 

  ความเห็นคณะกรรมการ 

 เหน็ว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทกึถูกต้องตามความเป็นจริงครบถ้วน จึงเหน็สมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถอืหุ้นเพ่ือ

พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 

 การลงมติ     

วาระน้ีต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม และออกเสยีงลงคะแนน 
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วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจาํปีของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกบัผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 

 ขอ้เท็จจริงและเหตุผล 

 รายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 ปรากฏอยู่ในรายงานประจาํปี 2561  ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2. และ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3.  ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในคร้ังน้ี และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว

เหน็ว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงขอนาํเสนอต่อที่ประชุมผู้ถอืหุ้นเพ่ือรับทราบ 

 ความเห็นคณะกรรมการ 

 เห็นว่าสมควรที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือรับทราบรายงานประจําปีของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผล            

การดาํเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 

 การลงมติ 

 ไม่ต้องลงมติ เน่ืองจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ 

 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจาํปี สิ้นสดุ ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2561 

 ขอ้เท็จจริงและเหตุผล 

 งบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจาํปี สิ้ นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่ปรากฏในหมวดงบการเงินของ

รายงานประจาํปี 2561 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2. ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ผ่านการพิจารณาสอบทานของ

คณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทแล้ว จึงขอนําเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือ

พิจารณาอนุมัติ 

 ความเห็นคณะกรรมการ 

 เห็นว่าสมควรที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจําปี สิ้ นสุด          

ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2561 

 การลงมติ 

 วาระน้ีต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม และออกเสยีงลงคะแนน 

 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรเงินกาํไรเป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2561 

 ขอ้เท็จจริงและเหตุผล 

 ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 45. ซ่ึงกาํหนดให้ “บริษัทต้องจัดสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไว้เป็นทุนสาํรองไม่น้อยกว่า

ร้อยละห้า (5) ของกาํไรสุทธิประจาํปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสาํรองน้ีจะมีจาํนวนไม่น้อย

กว่าร้อยละสบิ (10) ของทุนจดทะเบียน” และบริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถอืหุ้นทั่วไปในอตัราไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 50 ของกาํไรสทุธหิลังหักภาษีเงินได้ตามงบการเงินเฉพาะกจิการในแต่ละปี ทั้งน้ี การจ่ายเงินปันผลในแต่ละคราว

คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น การดาํรงเงินไว้เพ่ือ

ลงทุนในอนาคต หรือเพ่ือจ่ายชาํระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ 
 

ความเห็นคณะกรรมการ 

เห็นว่าสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรเงินกาํไรสุทธิเป็นทุนสาํรองตามกฏหมาย 

เน่ืองจากปัจจุบันบริษัทฯ ได้จัดสรรเงินกาํไรส่วนหน่ึงไว้เป็นทุนสาํรองตามกฎหมายครบตามจาํนวนแล้ว เป็นจาํนวน

ทั้งสิ้น 51,970,000.00 บาท  คิดเป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาํนวน 486,299,997.50 

บาท  และงดการจ่ายเงินปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2561   เน่ืองจากบริษัทฯ มีผลการดาํเนินงาน (ตาม

งบการเงินเฉพาะกิจการ) ในปี 2561 ขาดทุนสุทธิจํานวน 69,053,082.46 บาท และเพ่ือสาํรองเงินสดสาํหรับการ

ลงทุนต่อเน่ืองตามแผนธุรกจิของบริษัทฯ 
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การลงมติ 

วาระน้ีต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกาํหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจาํปี 2562 

 ขอ้เท็จจริงและเหตุผล 

 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซ่ึงกาํหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี และโดยการเสนอตามความเห็นของ

คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเหน็สมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสาํนักงาน อวีาย จาํกดั  ตามรายช่ือต่อไปน้ีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจาํปี 2562 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ผู้สอบบัญชีของบริษัท สาํนักงาน อีวาย จํากัด ดังกล่าวข้างต้น  เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีบริษัท   

หลายแห่ง  และได้รับการยอมรับจากองค์กรต่างๆ เป็นอย่างดี รวมทั้งมีความเป็นอสิระในการปฏบัิติงาน 

  

 ทั้งน้ี ผู้สอบบัญชีตามรายช่ือที่เสนอมาน้ันไม่มีความสมัพันธห์รือส่วนได้เสยีกบับริษัท /บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นราย

ใหญ่  หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด รวมทั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าวยังสงักดัสาํนักงานสอบบัญชีเดียวกนักับ

ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ ยกเว้นบริษัทย่อยในต่างประเทศจะผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่นในแต่ละ

ประเทศ โดยคณะกรรมการจะดูแลให้การจัดทาํงบการเงินเสรจ็ได้ทนัตามกาํหนดระยะเวลา 

 

 พร้อมกันน้ี คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกาํหนดค่าตอบแทนการ

ตรวจสอบบัญชี ประจาํปี 2562 โดยมีรายละเอยีด ดังน้ี 

 

รายละเอียด    ปี 2562 (ปีที่เสนอ) ปี 2561 

1. ค่าสอบบัญชี 1,500,000 1,500,000 

2. ค่าบริการอื่น - - 

รวมทั้งส้ิน 1,500,000 1,500,000 

   

 ทั้งน้ี ค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจําปี 2562 มีจํานวนเท่ากับปี 2561  แม้ปริมาณงานสอบทาน และงาน

ตรวจสอบของบริษัทฯ เพ่ิมขึ้ น สาํหรับค่าบริการอื่นๆ ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีการรับบริการอื่นจากสาํนัก

งานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสงักดั บุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกบัผู้สอบบัญชีและสาํนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด 

และเพ่ือประโยชน์สาํหรับผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จัดส่งประวัติโดยย่อของผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน มาพร้อมกับหนังสือนัด

ประชุมน้ี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4.   

 ความเห็นคณะกรรมการ 

ช่ือผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 
จาํนวนปีที่เป็น

ผู้สอบของบริษัท 

ระยะเวลาที่ได้รับความ

เหน็ชอบจากสาํนักงานกลต. 

1.นางสาวกรองแก้ว ลิมป์กติติกุล 5874 3 ปี 2558-2563 

2.นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน  3930 3 ปี 2560-2565 

3.นายณฐัวุฒิ  สนัติเพช็ร 5730 - ปี 2560-2565 
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เหน็ว่าสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกาํหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบ

บัญชีประจาํปี 2561 

 การลงมติ 

 วาระน้ีต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม และออกเสยีงลงคะแนน 

 
 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ สาํหรับปี 2562   

 ขอ้เท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 17. กาํหนดให้ “ ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปีทุกคร้ัง            

ให้กรรมการออกจากตาํแหน่งจาํนวนหน่ึงในสาม (1/3) ของจาํนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจาํนวนกรรมการจะแบ่งออก

ให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ที่สุดกับส่วนหน่ึงในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตําแหน่ง          

อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตําแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลัง        

จดทะเบียนบริษัทน้ัน ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตาํแหน่งนานที่สุดน้ันเป็นผู้ออกจาก

ตาํแหน่ง ”  

 

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน ดังน้ัน จึงมีกรรมการ 3 ท่านที่ดํารงตําแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจาก

ตาํแหน่ง โดยกรรมการที่ต้องออกจากตาํแหน่งตามวาระในคร้ังน้ี  ได้แก่ 

   1. นายพิชญ์  โพธารามิก 

   2. นายปรีชา  ลีละศิธร 

   3. นายเกรียงศักดิ์  เธยีรนุกุล   
 
 

 ความเห็นคณะกรรมการ 

 บุคคลที่ได้รับเสนอช่ือในคร้ังน้ีได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองจากคณะกรรมการบริษัทแล้วรวมถึงการแต่งตั้งกรรมการ 

เพ่ือดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการอิสระ  คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าเป็นบุคคลที่จะเสนอช่ือให้เป็นกรรมการ

อิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑท์ี่เกี่ยวข้อง ซ่ึงได้พิจารณาตามความเห็นของ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว เหน็สมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออก

ตามวาระกลับเข้าดาํรงตาํแหน่งต่อไปอีกวาระหน่ึง เน่ืองจากกรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ 

ความสามารถ และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินงานของบริษัทฯ ทั้งน้ีไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้า

รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ 

 (ข้อมูลเบ้ืองต้นของกรรมการที่ครบกาํหนดออกตามวาระ และได้รับการเสนอช่ือกลับเข้าดาํรงตาํแหน่งใหม่ ตามสิ่งที่      

ส่งมาด้วย 5.) 

 หมายเหตุ  

 ข้อบังคับของบริษัทข้อ 16. กาํหนดหลักเกณฑแ์ละวิธกีารออกเสยีงลงคะแนนเพ่ือเลือกตั้งกรรมการไว้ดังต่อไปน้ี 

 (1) ผู้ถอืหุ้นมีคะแนนเสยีงเท่ากบั 1 หุ้น ต่อ 1 เสยีง 

 (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสยีงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการกไ็ด้ 

ในกรณทีี่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้  

 (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสยีงสงูสดุตามลาํดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งกรรมการเท่ากบัจาํนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือ

จะพึงเลือกตั้งในคร้ังน้ัน ในกรณีที่บุคคลซ่ึงได้รับเลือกตั้งในลาํดับถัดลงมามีคะแนนเสยีงเท่ากนัเกนิจาํนวนกรรมการที่จะ

พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังน้ัน ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสยีงช้ีขาด 

  

 การลงมติ 

 วาระน้ีต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม และออกเสยีงลงคะแนน 
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วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ สาํหรับปี 2562 

 ขอ้เท็จจริงและเหตุผล 

 ในปี  2561 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกําหนดค่าตอบแทนตามตําแหน่งและค่าบําเหน็จของคณะกรรมการและ

คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ประจาํปี 2561  เป็นจาํนวนเงินไม่เกนิ 7 ล้านบาท 

 ความเห็นคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและคณะอนุกรรมการ      

ชุดต่างๆ  ของบริษัทอย่างรอบคอบ โดยเปรียบเทียบอ้างองิจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกนั  รวมถึงพิจารณาจากการ

ขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งภาระหน้าที่และความรับผิดชอบแล้ว เหน็สมควรกาํหนดค่าตอบแทนตามตาํแหน่ง

และค่าบาํเหนจ็ของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ประจาํปี 2562 เป็นจาํนวนเงิน ไม่เกิน 7 ล้าน

บาท ซ่ึงเท่ากบัปี 2561 โดยมีรายละเอยีดดังต่อไปน้ี 

 

ตําแหน่ง 
ค่าตอบแทนต่อเดือน(บาท) 

ปี 2562 (ปีที่เสนอ) ปี 2561

ประธานกรรมการ 70,000 70,000 

ผู้ช่วยประธานกรรมการ 30,000 30,000 

กรรมการ 20,000 20,000 

กรรมการอสิระ 20,000 20,000 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 20,000 20,000 

กรรมการตรวจสอบ 10,000 10,000 

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 20,000 บาท / คร้ังที่ประชุม 10,000 บาท / คร้ังที่ประชุม 

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

ค่าบาํเหนจ็ของกรรมการ ไม่เกนิ 2 ล้านบาท ไม่เกนิ 2 ล้านบาท 

สทิธปิระโยชน์อื่นๆ ไม่มี ไม่มี 

 

 คณะกรรมการเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนตามตาํแหน่งและค่าบาํเหนจ็ของคณะกรรมการ

บริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ตามรายละเอียดข้างต้น สาํหรับขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและ

คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ  สามารถดูรายละเอียดได้จากรายงานประจําปี 2561 หัวข้อโครงสร้างการถือหุ้นและ         

การจัดการ 

 การลงมติ 

 วาระน้ีต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจาํนวนเสยีงทั้งหมดของผู้ถอืหุ้นซ่ึงมาประชุม 

 
วาระที่ 8 พจิารณาเรื่องอ่ืน ๆ (ถา้มี) 

 ขอ้เท็จจริงและเหตุผล 

 ตามมาตรา 105 วรรค 2 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2544) กาํหนดไว้

ว่าผู้ถือหุ้นซ่ึงมีหุ้นนับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจาํนวนหุ้นที่จาํหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเร่ือง

อื่นนอกจากที่กาํหนดไว้ในหนังสอืนัดประชุมอกีได้ 
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 ความเห็นคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรบรรจุวาระน้ีเพ่ือเปิดโอกาสให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเร่ือง

อื่นๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัทกาํหนดไว้ในการประชุมคร้ังน้ี 

 

 อน่ึง บริษัทฯ กําหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่ มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 (วัน Record Date)           

ในวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562  

 

 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน พร้อมแนบ

แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2562 โดยในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 

กรุณาถือบัตรประจาํตัวประชาชนมาแสดง ส่วนผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุม และออก

เสียงแทนในการประชุมคร้ังน้ี โปรดกรอกข้อความและลงลายมือช่ือในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมา ตามสิ่งที่               

ส่งมาด้วย 10. (ติดอากรแสตมป์ 20 บาท) พร้อมแนบเอกสารหรือหลักฐาน แสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้

ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และนาํมามอบให้ที่ประชุมก่อนเร่ิมการประชุม ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ

และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้งแบบ ก. 

หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. แบบหน่ึงแบบใดกไ็ด้ สาํหรับผู้ถือหุ้นนอกจากน้ันจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. 

หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหน่ึงเท่าน้ัน และเพ่ือความสะดวก บริษัทฯ ขอแนะนาํให้ใช้หนังสอืมอบฉันทะตามแบบ ข. ซ่ึง

เป็นแบบที่กาํหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน ส่วนผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ จะใช้หนังสอืมอบฉันทะ

แบบ ก. หรือ แบบ ค. ท่านสามารถติดต่อขอรับได้ที่ ฝ่ายกาํกบัดูแลกิจการของบริษัทฯ หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มจาก

เวบ็ไซต์ของบริษัทฯ ได้ที่ www.mono.co.th หมวดนักลงทุนสมัพันธ ์หมวดย่อยข้อมูลผู้ถอืหุ้น  

 

 ในส่วนของการให้สิทธิผู้ถือหุ้นโดยท่านอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามรายช่ือต่อไปน้ี 

เป็นผู้รับมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม และออกเสยีงลงคะแนนแทนท่านได้ 
 

 1.  นางพรรณ ี วรวุฒิจงสถติ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา

     และพิจารณาค่าตอบแทน 

   2.  นายปรีชา  ลีละศิธร  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหา

     และพิจารณาค่าตอบแทน 

 3.  นายเกรียงศักดิ์ เธยีรนุกุล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณา

     ค่าตอบแทน 
(โปรดดูรายละเอยีดของผู้รับมอบฉันทะที่บริษัทฯ เสนอตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6.) 

 
 

 

 ขอแสดงความนับถือ  

 บริษัท โมโน เทคโนโลยี จาํกดั (มหาชน) 

 

 

 

 

 

 

 

(นายซัง โด ลี)  (นายนวมินทร์ ประสพเนตร) 

กรรมการ  กรรมการ 

 



 

 

บริษทั โมโน เทคโนโลยี จํากดั(มหาชน) 

รายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2561 

 

วนั เวลา และสถานที่ 

  

 การประชุมจัดขึ้นเม่ือวันพุธที่  25 เมษายน 2561   เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ออดิทอเรียม ช้ัน 3  อาคารจัสมิน 

อนิเตอร์เนช่ันแนล เลขที่ 200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตาํบลปากเกรด็ อาํเภอปากเกรด็ จังหวัดนนทบุรี 11120 

 

กรรมการที่เขา้ร่วมประชมุ 

1. นายพิชญ์ โพธารามิก  ประธานกรรมการ 

2. นายนวมินทร์ ประสพเนตร กรรมการ  ผู้ช่วยประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร 

   ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่การตลาด 

3. นายซัง โด ลี  กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

4. นายปฐมพงศ์ สริชัยรัตน์ กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง  

และประธานเจ้าหน้าที่ปฏบัิติการ 

5. นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์ กรรมการ  กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 

6. นายศิริ   เหลืองสวัสดิ์ กรรมการ 

7. นางพรรณ ี  วรวุฒิจงสถติ กรรมการอสิระ  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ 

   กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

8. นายปรีชา                   ลีละศิธร กรรมการอสิระ  กรรมการตรวจสอบ และ  

   ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

9. นายเกรียงศักดิ์  เธยีรนุกุล กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และ 

   กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ผูบ้ริหาร 

1. นายจิรประวัติ  บุณยะเสน ผู้อาํนวยการอาวุโสกลุ่มธุรกจิโมบายอนิเทอร์เนต็ 

2. นางสาวเบญจวรรณ  รักวงษ์ ผู้อาํนวยการอาวุโสฝ่ายบริหารสาํนักงาน และกรรมการบริหาร 

3. นางสาวปิติฤดี ศิริสมัพันธ ์ ผู้อาํนวยการฝ่ายกาํกบัดูแลกจิการ และเลขานุการบริษัท 

4. นางสาวปวีณา  พูนพัฒนสขุ ผู้อาํนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน  

 

ผูเ้ขา้ร่วมประชมุ 

1. นางสาวกรองแก้ว  ลิมป์กติติกุล  ผู้ตรวจสอบบัญชี  บริษัท สาํนักงาน อวีาย จาํกดั 

2. นางนิตยา  เกยีรติเสรีกุล ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท เสรี มานพ แอนด์ ดอล์ย จาํกดั 

 

 

เริ่มการประชมุ 

นางสาวปิติฤดี ศิริสัมพันธ์ เลขานุการบริษัท กล่าวแนะนําคณะกรรมการ ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการ ทั้งสิ้ นจาํนวน 9 

ท่าน โดยเข้าร่วมประชุมในวันน้ีครบทั้ง 9 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด คณะผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบ

บัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย เข้าร่วมประชุม   พร้อมทั้งแจ้งวิธีการประชุมและการออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณา

วาระการประชุมต่างๆ โดยสรุปให้ที่ประชุมทราบ กล่าวคือ เม่ือจะมีการออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาวาระการ

ประชุมต่างๆ ประธาน ที่ประชุมจะสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถอืหุ้นท่านใดไม่เหน็ด้วย หรืองดออกเสยีงในวาระพิจารณาน้ัน

หรือไม่ 
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 ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นชอบ หรือ เห็นด้วยตามมติ        

ที่นาํเสนอ  

 

 ถ้ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงขอให้ยกมือขึ้ น  จะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ไปรับบัตร

ลงคะแนน ซ่ึงทางบริษัทฯ ได้แจกให้แก่ผู้ถือหุ้นตอนลงทะเบียนแล้ว เพ่ือนาํมาทาํการประมวลผลด้วยการหัก

คะแนนเสียงที่ไม่เหน็ด้วย หรือ งดออกเสียง ออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและมี

สิทธิออกเสียงในวาระน้ันๆ  สาํหรับผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. หรือแบบ ค. ที่ผู้ถือหุ้นได้

ระบุความประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนไว้ในหนังสอืมอบฉันทะแล้ว  เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ได้นาํคะแนนเสยีง

ที่ผู้ถอืหุ้นระบุไว้ในหนังสอืมอบฉันทะทุกวาระ ไปบันทกึข้อมูลรอไว้ล่วงหน้าตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมแล้ว  

 

 เม่ือจบการช้ีแจงจากกรรมการในแต่ละวาระการประชุม ประธานฯ จะสอบถามผู้ถือหุ้นและเปิดโอกาสให้

สอบถามข้อมูลใดๆ หากผู้ถอืหุ้นท่านใดมีข้อสงสยั หรือจะสอบถามข้อมูล สามารถใช้ไมโครโฟนที่ตั้งอยู่ หรือยก

มือขึ้น จะมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ นาํไมโครโฟนไปให้ยังที่น่ัง โดยให้ผู้ถือหุ้นแจ้งช่ือ-นามสกุล สถานะเป็นผู้ถือหุ้น

หรือผู้รับมอบฉันทะ และจาํนวนหุ้นที่ถอื  

 

และเม่ือประธานได้แจ้งปิดการรับบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าบัตรลงคะแนน         

ที่ส่งหลังจากน้ันเป็นโมฆะ และไม่นาํมานับคะแนนเสยีง   

 

กรณทีี่จะมีผลทาํให้การลงคะแนนเสยีงเป็นโมฆะ หรือเรียกว่าบัตรเสยีน้ัน  มีอกี 4 กรณ ี ดังน้ี 

1. กรณบัีตรลงคะแนนมีการลงคะแนนไม่ตรงตามวาระที่มีการลงคะแนน 

2. กรณผู้ีลงคะแนนไม่ทาํเคร่ืองหมายใดๆ ในช่องลงคะแนน 

3. กรณีบัตรลงคะแนนทาํเคร่ืองหมายใดๆ ในช่องลงคะแนนมากกว่า 1 ช่อง ยกเว้นกรณีของผู้มอบฉันทะ

เป็นคัสโตเดียนที่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระออกเป็นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย  หรืองดออก

เสยีงมากน้อยเพียงใด  ในแต่ละความเหน็กไ็ด้  

4. กรณบัีตรลงคะแนนชาํรุด  จนไม่สามารถวินิจฉัยได้ว่าผู้ลงคะแนนมีความประสงค์จะลงคะแนนเช่นใด 

 

นอกจากน้ี  เพ่ือไม่ให้เป็นการเสยีเวลา เม่ือประธานแจ้งปิดการรับบัตรลงคะแนนแล้ว ประธานสามารถดาํเนินการประชุม

ในเร่ืองถัดไปได้ทันทใีนระหว่างรอการนับคะแนน และเม่ือนับคะแนนเสรจ็ กจ็ะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบ 

โดยนางสาวรุ่งทวิา จารุรัตนาภรณ ์จะเป็นผู้รายงานแจ้งผลสรุปการออกเสยีงลงคะแนนในแต่ละวาระ   

 

การออกเสียงลงคะแนนให้ถือหน่ึงหุ้นเป็นหน่ึงเสียง การออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ ให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการตาม

ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16  ซ่ึงระบุว่า ให้ที่ประชุมผู้ถอืหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑแ์ละวิธกีารดังต่อไปน้ี  

 

(1) ผู้ถอืหุ้นคนหน่ึง  มีคะแนนเสยีงเท่ากบั   1 หุ้นต่อ 1 เสยีง 

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม ข้อ (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็น

กรรมการกไ็ด้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อย

เพียงใดไม่ได้  

(3) บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสยีงสงูสดุตามลาํดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจาํนวนกรรมการที่จะ

พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังน้ัน ในกรณีที่บุคคลซ่ึงได้รับเลือกตั้งในลาํดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากัน

เกนิจาํนวนกรรมการ ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังน้ัน ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสยีงช้ีขาด 
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โดยก่อนการประชุมน้ี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคาํถามล่วงหน้า มายังบริษัทฯ ก่อนวันประชุม ได้ทาง

เวบ็ไซด์  www.mono.co.th  หมวดนักลงทุนสมัพันธ ์ตั้งแต่วันที่ 29 กนัยายน 2560 ถงึวันที่ 31 ธนัวาคม 2560 ปรากฎ

ว่าไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคาํถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ก่อนวันประชุม ซ่ึงเม่ือวันที่ 30 มกราคม 2561 บริษัทฯ ได้แจ้งผลให้

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผู้ถอืหุ้นรับทราบแล้ว   

 

จากน้ันนายพิชญ์  โพธารามิก ประธานกรรมการ ซ่ึงเป็นประธานในที่ประชุม  แถลงว่ามีผู้ถอืหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

จาํนวน 82 ราย นับจํานวนหุ้นได้ 2,346,689,101 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมจํานวน 460 ราย นับ

จาํนวนหุ้นได้ 449,367,567 หุ้น รวมจาํนวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุม

ทั้งสิ้ นจํานวน 542 ราย นับจาํนวนหุ้นได้ 2,796,056,668 หุ้น จากจํานวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดจํานวน 7,563 ราย  นับ

จาํนวนหุ้นที่จาํหน่ายแล้วและมีสทิธอิอกเสียงทั้งหมด  3,390,746,672 หุ้น  คิดเป็นร้อยละ 82.4614 ของจาํนวนหุ้นที่

จาํหน่ายแล้วและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ   ดังน้ัน  จาํนวนหุ้นที่เข้าประชุมวันน้ี  จึงครบเป็นองค์ประชุมตาม

ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ  33 ประธานฯ จึงกล่าวเปิดประชุม จากน้ัน ประธานฯ ได้ขอให้  ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่

เข้าร่วมประชุมและมีสทิธอิอกเสยีงในการประชุมจาํนวน 2 ท่าน ทาํหน้าที่เป็นพยานในการนับคะแนนในการประชุมคร้ังน้ี 

ซ่ึงตัวแทน ผู้ถอืหุ้นที่อาสารับหน้าที่ดังกล่าวได้แก่ นางสาวพรพิมล ภักดีกอบกุล และ นายนิติพล  ช่วยนะ ผู้รับมอบฉันทะ

จากผู้ถือหุ้นรายย่อย  ต่อจากน้ันประธานฯ จึงดาํเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่กาํหนดไว้ในหนังสือนัด

ประชุมดังต่อไปน้ี 

 

วาระที่ 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ ประจําปี 2560 ซ่ึงประชุมเมื่อวนัที่ 26 เมษายน 

2560 

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดส่งสาํเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2560  ซ่ึงประชุมเม่ือ

วันที่ 26 เมษายน 2560 ให้กบัผู้ถอืหุ้นพร้อมหนังสอืเชิญประชุมในคร้ังน้ีแล้ว  

 

ไม่มีผู้ถอืหุ้นซักถามข้อสงสยัใดๆ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ 
 

มติของที่ประชมุ 

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2560  ซ่ึงประชุมเม่ือวันที่          

26 เมษายน 2560 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้น ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  มติที่ประชุมเป็น

ดังน้ี 

 

มติ 
จํานวนเสียง 

(1 หุน้ = 1 เสียง) 

รอ้ยละของจํานวนหุน้ทั้งหมดของผูถ้อืหุน้ 

ที่เขา้ร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ด้วย 2,796,199,168 100.0000 

2. ไม่เหน็ด้วย                     0     0.0000 

3. งดออกเสยีง                     0 0.0000 

4. บัตรเสยี                     0 0.0000 

รวม 546 ราย 2,796,199,168 100.0000 
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วาระที่ 2 รบัทราบรายงานประจําปีของคณะกรรมการบริษทัเกีย่วกบัผลการดําเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2560 

ประธานฯ แจ้งว่า รายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 ปรากฎอยู่ในรายงานประจาํปี 2560 ตามสิ่งที่

ส่งมาด้วย 2 และสิ่งที่ส่งมาด้วย 3  ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสอืเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว โดยที่คณะกรรมการ

ได้พิจารณาผลการดําเนินงานดังกล่าวแล้ว เห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงขอนําเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพ่ือ

รับทราบ  

 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายซัง โด ลี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานถึงนโยบายการกาํกับดูแลกิจการที่ดี และ

นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน ของบริษัทปีที่ผ่านมา ดังน้ี 

 

กลุ่มบริษัทโมโน ให้ความสาํคัญอย่างย่ิงในการดาํเนินธุรกจิอย่างมีคุณธรรมและยึดม่ันในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

ทุกฝ่ายมาโดยตลอด  ภายใต้หลักการกาํกับดูแลกิจการที่ดี ดังเห็นได้จากผลการประเมินกาํกับดูแลกิจการที่ดีประจําปี 

2560 อยู่ในระดับ “ดีเลิศ” (Excellent) ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ( IOD ) ติดต่อกนัเป็นปีที่ 3

และในฐานะที่บริษัทฯ ได้รับประกาศนียบัตรรับรองฐานะสมาชิกในโครงการ “แนวร่วมปฏบัิติของภาคเอกชนไทยในการ

ต่อต้านทุจริต”  ตั้งแต่ปี 2559 บริษัทฯ ได้ประกาศให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนในบริษัทยึดม่ันความ

โปร่งใสและต่อต้านการกระทาํอนัเป็นการทุจริตคอร์รัปช่ันทุกรูปแบบ  และให้ถือนโยบายน้ีเป็นส่วนหน่ึงในการทาํงานนับ

แต่น้ันมา ดังปรากฎตามข้อมูลที่ได้เปิดเผยในรายงานประจาํปี 2560 

 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  รายงานฐานะการเงินและผล

การดาํเนินงานของบริษัทฯ   ในรอบปี 2560 ให้ผู้ถอืหุ้นรับทราบดังน้ี 

 
1. สินทรัพย์รวมทั้งสิ้ น 5,737 ล้านบาท โดยมีสินทรัพย์หมุนเวียน 754 ล้านบาท ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ กับ 

สนิทรัพย์ไม่มีตัวตน 3,019 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 1,964 ล้านบาท ซ่ึงเม่ือเปรียบเทยีบกับปี 

2559 สินทรัพย์รวมเพ่ิมขึ้ น 345 ล้านบาท หรือ เพ่ิมขึ้ นร้อยละ 6 โดยมีอาคาร ตลอดจนสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

เพ่ิมขึ้ น 290 ล้านบาท (ภาพยนตร์ เพ่ิมข้ึน 143 ล้านบาท คลิปเพ่ิมข้ึน 100 ล้านบาท และซีรีส์เพ่ิมข้ึน 85 

ล้านบาท) ส่วนเงินสด และเงินฝากธนาคารเพ่ิมขึ้น 43 ล้านบาท  

 

2. หน้ีสินรวมทั้งสิ้น 2,997 ล้านบาท โดยมีหน้ีสินหมุนเวียน 802 ล้านบาท และหน้ีสินไม่หมุนเวียน 2,195 ล้าน

บาท ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกับปี 2559 หน้ีสินรวมลดลง 29 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 1  เน่ืองจากเงินกู้ยืม

ระยะยาวที่เพ่ิมขึ้น 129 ล้านบาท (ธนาคารกรุงเทพ เพ่ิมขึ้น 159 ล้านบาท และธนาคารออมสนิลดลง 30 ล้าน

บาท) ในขณะที่มีการชาํระหน้ีต้นทุนใบอนุญาตทวีีดิจิตอลไป 168 ล้านบาท 

 

3. ส่วนของผู้ถอืหุ้น 2,739 ล้านบาท  ซ่ึงเม่ือเปรียบเทยีบกบัปี 2559 ส่วนของผู้ถอืหุ้นเพ่ิมขึ้น 373 ล้านบาท หรือ

เพ่ิมขึ้นร้อยละ 16 ซ่ึงในระหว่างปี 2560 มีผลกาํไรสทุธ ิจาํนวน 58 ล้านบาท ในขณะที่มีการเพ่ิมทุน 524 ล้าน

บาท (จากการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนแบบมอบอาํนาจทั่วไป (General Mandate)ให้แก่บุคคลในวงจาํกดั 408 

ล้านบาท และการใช้สทิธแิปลงสภาพใบสาํคัญแสดงสทิธท่ีิจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทฯ คร้ังที่ 1 (MONO-W1) 
116 ล้านบาท) และมีการจ่ายเงินปันผล 202 ล้านบาท 
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4. รายได้รวมของปี 2560 เป็นเงิน 2,576 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 463 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 22 ซ่ึงรายได้หลัก

ที่เพ่ิมขึ้นมาจากรายได้ค่าโฆษณาทวีี (รายได้โฆษณาทวีี เพ่ิมขึ้น 557 ล้านบาท รายได้จากธุรกิจสมัครรับข้อมูล 

ข่าวสารและบันเทิง ลดลง 169 ล้านบาท รายได้โฆษณาออนไลน์เพ่ิมข้ึน 4 ล้านบาท รายได้ธุรกิจภาพยนตร์ 

เพ่ิมขึ้น 22 ล้านบาท รายได้จากสปอนเซอร์ชิป เพ่ิมขึ้น 43 ล้านบาท) 

 

5. กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนรายจ่ายทางการเงิน ภาษีเงินได้นิติบุคคล ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจาํหน่าย หรือที่

เรียกกันว่า (EBITDA) ในปี 2560 เป็นเงิน 1,207 ล้านบาท เพ่ิมขึ้ น 369 ล้านบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 44   

และกาํไรสุทธิของปี 2560 เป็นเงิน 58 ล้านบาท กาํไรเพ่ิมข้ึน 308 ล้านบาท หรือกาํไรเพ่ิมข้ึนร้อยละ 123 

สาเหตุหลักที่ทาํให้ผลกาํไรเพ่ิมขึ้นจากปีก่อนเน่ืองจากในปี 2560 บริษัทมีรายได้ค่าโฆษณาทวีี 

เหตุการณส์าํคัญในปี 2560 

เดือน กุมภาพันธ ์

จัดตั้งบริษัทย่อย 2 บริษัท โดยบริษัท โมโน เทคโนโลยี จาํกดั (มหาชน)  ถอืหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 100 ดังน้ี  

1. บริษัท โมโน เพลย์ จาํกดั ดาํเนินธุรกจิผลิตและบริการที่ให้ความบันเทงิเกี่ยวกบัเกมออนไลน์  

2. บริษัท โมโน แอสโทร จาํกดั ดาํเนินธุรกจิด้านผลิตคอนเทนต์ ให้บริการข้อมูลสาระความรู้ด้านโหราศาสตร์

และทกัษะเพ่ือส่งเสริมชีวิต การลงทุน รวมทั้งให้คาํปรึกษาด้านฮวงจุ้ย 

 

เดือน มีนาคม         

บริษัท โมโน แอสโทร จํากัด (Mono Astro) ขยายตลาดด้วยการเปิดให้บริการแอพพลิเคช่ัน Neptune ใน

รูปแบบการดูดวงออนไลน์ที่สะดวก ใช้งานง่าย รองรับทั้งระบบ iOS และ Android เพ่ือตอบสนองความต้องการ

ของลูกค้าโดยมีนักพยากรณห์ลากหลายมากกว่า 100 ท่าน 
 

เดือน เมษายน  

บริษัท โมโน สปอร์ต เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด ธนาคารออมสิน การกีฬาแห่งประเทศไทย และสมาคม

บาสเกตบอลอาชีพไทย ร่วมกันแถลงจัดการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลระดับอาชีพ “ธนาคารออมสิน ไทยแลนด์ 

บาสเกตบอล ลีก 2017” (GSB TBL 2017) ซ่ึงเป็นปีที่ 6 ติดต่อกนั โดยชิงเงินรางวัลรวมกว่า 1.2 ล้านบาท 

 

เดือน มิถุนายน  

บริษัท โมโน เรดิโอ จาํกดั เพ่ิมศักยภาพด้วยการเร่ิมธุรกจิ Showbiz Business โดยร่วมมือกบัพันธมิตร ธนาคาร

ออมสิน จัด GSB 2 TONE CONCERT จัดแสดงคอนเสิร์ต ทั้งหมด 7 คอนเสิร์ต ที่นาํศิลปินต่างขั้ว โคจรมา

เจอกนัคร้ังแรกบนเวทคีอนเสร์ิตอย่างต่อเน่ืองตลอดปี 2560 
 

เดือน ตุลาคม 

MONO Group คว้าสิทธิ์การแข่งขันบาสเกตบอล NBA ลีกบาสเกตบอลที่ดีที่สุดในโลก และมีผู้ติดตามชมจาก

ทั่วโลกมากกว่า 80 ล้านคน พร้อมถ่ายทอดสดการแข่งขันผ่านทางฟรีทวีีดิจิตอล “ช่อง MONO29” และทางทวีี

ดาวเทียม “ช่อง MONO PLUS” ตลอดฤดูกาล 2017-2018 น้ี พร้อมชมย้อนหลังไฮไลทก์ารแข่งขันผ่านทาง

เวบ็ไซต์ Seeme.me 
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ทั้งน้ี ประธานฯ ยังได้มอบหมายให้ คุณนวมินทร์ ประสพเนตร ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด ช้ีแจงต่อที่ประชุมถึง 

ภาพรวมธุรกิจและผลประกอบการของ Mono Group โดยจะกล่าวถึงสถานการณ์ปัจจุบัน  แนวโน้มธุรกจิใน 3 ปีข้างหน้า 

และกลยุทธท์ี่จะนาํพาให้ประสบความสาํเรจ็ในเป้าหมายที่วางไว้ ดังน้ี 

 

ปัจจุบันธุรกิจหลักของ Mono Group ประกอบด้วย ธุรกิจสื่อทีวี ธุรกิจออนไลน์ ธุรกิจสมัครรับข้อมูลข่าวสารและบันเทิง 

และธุรกจิอื่นๆ  

 

• ธุรกิจสือ่ทีวี 

ตั้งแต่เร่ิมออกอากาศช่อง MONO29 ในปี 2557 ธุรกิจสื่อทีวีเป็นธุรกิจที่เติบโตอย่างต่อเน่ือง เรตติ้ ง (TVR) เพ่ิมสูง

ขึ้ นมาโดยตลอด โดยในปี 2560 TVR อยู่ที่ 1.000 ขณะที่อัตราค่าโฆษณาต่อนาทีสัมพันธ์กับเรตต้ิงที่เพ่ิมขึ้ น อัตราค่า

โฆษณา ในปี 2560 อยู่ที่ 28,000 บาท/นาท ีซ่ึงปี 2561 มีเป้าหมายว่าเรตติ้ งเฉล่ียทั้งปีจะเพ่ิมขึ้นอยู่ที่ 1.200 และอตัรา

ค่าโฆษณาเฉล่ียทั้งปี อยู่ที่ 40,000 บาท โดยอัตราการใช้โฆษณา (Utilization Rate) อยู่ที่ ร้อยละ 65 – 70  ซ่ึงเป็น

เป้าหมายที่คาดว่าเป็นไปได้ 

 

• ธุรกิจสมคัรรบัขอ้มูลข่าวสารและบนัเทิง 

สาํหรับธุรกจิการให้บริการเสริมบนมือถือ เดิมเคยเป็นธุรกจิหลักของเรา ปัจจุบันมีการปรับแนวทางการทาํธุรกจิ 

เน่ืองมาจากแนวโน้มตั้งแต่ปี 2558 – 2559 รายได้ลดลงมาตลอด ซ่ึงทางผู้บริหารได้ตระหนักและปรับรูปแบบธุรกจิเป็น

ธุรกิจสมัครรับข้อมูลข่าวสารและบันเทิง ( Subscription Business ) หรือ วิดีโอสตรีมม่ิง ( Video Streaming ) ภายใต้

บริการ Monomaxxx ปัจจุบันมียอดดาวน์โหลดแอพพลิเคช่ันกว่า 2 ล้านดาวน์โหลด และมียอดสมาชิกที่มีการใช้งาน

ประมาณ 120,000 ราย/เดือน โดยมีอัตราค่าบริการ 129 บาท/เดือน ซ่ึงผู้บริหารม่ันใจว่าธุรกิจจะมีแนวโน้มเติบโตสูง 

ประกอบกบัธุรกจิที่กลุ่มบริษัท โมโน ที่ทาํคอนเทนต์ ด้านภาพยนตร์ ซีรีส ์ทาํให้สามารถใช้ประโยชน์จากคอนเทนต์ที่มีอยู่ 

 

• ธุรกิจออนไลน ์

สาํหรับธุรกิจออนไลน์ถือเป็นอีกหน่ึงธุรกิจดั้งเดิมของบริษัท โดยมี Mthai.com ที่ให้บริการเน้ือหาสาระ บริการด้านวิดีโอ  

และปลายปี 2560 ได้เปิดให้บริการระบบวิดีโอพอร์ทัล (Video Portal) ในช่ือ Seeme.me เพ่ือเสริมธุรกิจวิดีโอออนไลน์ 

และมียอดผู้เข้าชม (Pageview) สงูขึ้นอย่างต่อเน่ือง  

 

• แนวโนม้ใน 3 ปีขา้งหนา้ และกลยุทธก์ารดําเนินธุรกิจ (Outlook & Strategy) 

รายได้ในอนาคตของโมโน กรุ๊ป มาจากรายได้โฆษณา  (Advertising) และรายได้สมัครบริการข้อมูลข่าวสารและบันเทิง 

(Subscription) เป็นหลัก ซ่ึงรายได้โฆษณามาจากทั้งสื่อทีวี และสื่อออนไลน์  โดยใน 3 – 4 ปีข้างหน้า คาดว่ามีการ

เติบโตอย่างต่อเน่ือง โดยสื่อทีวียังคงสร้างรายได้หลักให้กับ Mono Group  ทั้งน้ี ในปี 2561 - 2563 มองว่าตลาด

โฆษณารวมจะมีการเติบโตอยู่ที่ประมาณ 70,000 กว่าล้านบาท  และ MONO29 ต้องเข้าไปชิงส่วนแบ่งการตลาดที่สงูขึ้ น 

ทั้งการสร้างเรตติ้ งให้สงูขึ้น และการเพ่ิมค่าโฆษณา เพ่ือรักษาการเติบโตไว้ได้ 

 

ธุรกิจ Monomaxxx ใน 2-3 ปีที่ผ่านมา มีแนวโน้มที่ชัดเจนของการเข้ามาทาํการตลาดอย่างมากของผู้เล่นรายอื่น และ

แนวโน้มกลุ่มลูกค้าผู้ใช้บริการเพ่ิมขึ้ นมาก จากการที่ Mono Group มีแพลตฟอร์มและเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้ นเอง และ

คอนเทนต์ที่ได้ประโยชน์จากการซ้ือคอนเทนต์ทั้งจากเทศกาลหนังและฮอลลีวูด ทาํให้เราสามารถสร้างตลาดน้ีได้ไม่ยาก 

ซ่ึงปีต่อๆไป จะเพ่ิมการลงทุนทั้งด้านคอนเทนต์และการตลาดเพ่ือให้ Monomaxxx เติบโตข้ึนอย่างต่อเน่ือง สาํหรับธุรกิจ

ออนไลน์ แนวโน้มเมด็เงินโฆษณาของตลาดโลกจะเข้าไปที่ออนไลน์ ซ่ึงเรามี Mthai เป็นฐานอยู่แล้ว และคาดว่าจะยังคง

สร้างรายได้ให้กบัเราในอนาคต 
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เราเป็นธุรกิจสื่อและการให้บริการคอนเทนต์ (Media and Content Business) สื่อมีทั้งทวีีและออนไลน์ครบวงจร และกล

ยุทธ์ที่จะทาํให้ถึงเป้าหมาย  เร่ืองคอนเทนตคื์อหวัใจที่เราใหค้วามสําคญัมาก คอนเทนต์ที่หลากหลาย ซ่ึงแบ่งเป็น 5 

กลุ่ม ภาพยนต์ ซีรีส์ เพลง วาไรต้ี และกีฬา  คอนเทนต์ภาพยนตร์ ได้ติดต่อกับค่ายหนังฮอลลีวูดตั้งแต่เร่ิมออกอากาศ 

และมีทมีผลิตคอนเทนต์เองจากค่าย ทโีมเมนต์   คอนเทนต์ซีรีสไ์ด้ลิขสทิธิ์จากทั้งฮอลลีวูดและเอเชีย รวมถึงทมีผลิตซีรีส์

เอง 4 – 5 ทมี    คอนเทนต์เพลง มีค่ายเพลงโมโน มิวสิคที่ผลิตเพลงออกสู่ตลาดอย่างต่อเน่ือง    คอนเทนต์วาไรตี้ และ

ข่าว  เป็นส่วนที่กสทช.ให้แต่ละช่องต้องทาํ  ซ่ึงจะมีเสริมเข้ามา  สุดท้ายคอนเทนต์กีฬา เน้น 2 ประเภท คือกีฬามวย มี

โปรแกรมทอ็ปคิง เวิล์ดซีรีส์ ที่จัดขึ้ นทุกปี และกีฬาบาสเกตบอลที่บริษัทให้ความสาํคัญมาก มีการทาํลีกระดับเยาวชน

จนถงึอาชีพ 

 

อีกกลยุทธ์ที่สาํคัญคือ การใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มและคอนเทนต์ที่เอื้ อกันและกันในแต่ละธุรกิจ ซ่ึงคอนเทนต์ทั้ง

ภาพยนต์ ซีรีส์ หรืออื่นๆ สามารถใช้ประโยชน์ได้หลายช่องทาง อาทิ ภาพยนตร์ฉายทางโรงภาพยนตร์ เข้าสู่บริการของ 

Monomaxxx รวมถงึผ่านช่องทางออนไลน์  ซ่ึงเป็นข้อได้เปรียบจากที่อื่นๆ  

 

ทั้งน้ีการเติบโตใน 3 ปีข้างหน้าน้ี ยังคงต้องมีการลงทุนพัฒนาคอนเทนต์ที่ต่อเน่ือง ซ่ึงวางงบประมาณลงทุนพัฒนาในปี 

2561 ที่ 1,200 ล้านบาท   ปี 2562 ที่ 1,800 ล้านบาท   ปี 2563 จะอยู่ที่ 2,000 ล้านบาท ซ่ึงเช่ือม่ันว่าคอนเทนต์ที่ดี 

นาํมาซ่ึงเรตต้ิง และรายได้ที่ดีตามมา   นอกจากน้ี ยังต้องขยายการทาํข้อตกลง (Deal) กับค่ายภาพยนตร์ต่างประเทศ  

ปัจจุบันข้อตกลงส่วนใหญ่เป็นการซ้ือลิขสิทธิ์สําหรับสื่อทีวี อาจมีการทําข้อตกลงเพ่ิมสําหรับการให้บริการบน 

Monomaxxx เพ่ือขยายฐานคนดู รวมถึงการทาํข้อตกลงพิเศษ (Output Deal) สาํหรับภาพยนตร์ที่ออกอากาศทางฟรีทีวี

คร้ังแรก (First Premiere)  

 

ท้ายสุด คอนเทนต์กีฬา กีฬามวยได้เรตติ้ งกว่า 2.000 เป็นที่น่าพอใจ ส่วนกีฬาบาสเกตบอล เราเป็นคนริเร่ิมประมาณ 

3-4 ปี   และเร่ิมเหน็ผลชัดเจนขึ้นทุกๆปี   จากเรตต้ิง ปี 2558 อยู่ที่ 0.100 มาที่การแข่งขันล่าสุดได้เรตต้ิงถึง  1.200  

ซ่ึงค่อนข้างเช่ือม่ันว่า  บาสเกตบอลจะมีโอกาสเข้าไปอยู่ในใจของคนไทยไม่แพ้ฟุตบอล  

 

และประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอยีดของวาระน้ี 
 
คุณเจนจิรา ตั้งวงศ์สามารถ ผู้ถอืหุ้นรายย่อย ได้สอบถามประเดน็ ดังน้ี 

 เดือนมกราคมปีน้ี ทาํไม Utilization Rate เพียงร้อยละ 40 และเดือนตุลาคมปีที่แล้ว มีอตัราอยู่ที่เท่าไร 

 เหตุผลในการผลิตคอนเทนต์เองของบริษัท  

 Output Deal คืออะไร 

 ปัจจุบันค่าเงินบาทแขง็ เราซ้ือคอนเทนต์ได้ถูกลงด้วยหรือไม่ และค่าโฆษณาต่อนาทเีท่าไร บริษัทจึงจะถงึจุดคุ้มทุน 

 

คุณนวมินทร์ ประสพเนตร ช้ีแจงว่าที่ Utilization Rate ลดลงเป็นช่วงระยะเวลาปกติของอุตสาหกรรมทวีี (Seasonal) ซ่ึง

จะลดลงในช่วงเดือนธนัวาคม ถงึเดือนกุมภาพันธ ์สาํหรับเดือนตุลาคมปีที่ผ่านมามีอตัราอยู่ที่ร้อยละ 50 

 
การที่เราผลิตคอนเทนต์เอง เน่ืองจากยังคงให้ความสาํคัญกบัตลาดในประเทศ (Local Market) ขณะเดียวกนัการผลิตเอง

สามารถนาํไปใช้ประโยชน์ได้กบัหลายแพลตฟอร์ม ซ่ึงเป็นประโยชน์ในระยะยาว  

 

การซ้ือคอนเทนต์รูปแบบ Output Deal เป็นข้อตกลงที่บริษัททํากับค่ายภาพยนตร์ต่างประเทศ แบบเหมาลิขสิทธิ์

ภาพยนตร์ของแต่ละค่าย ปัจจุบันค่าเงินแขง็ทาํให้เราซ้ือคอนเทนต์ได้ถูกลง และบริษัทถงึจุดคุ้มทุนมาตั้งแต่ปีที่แล้ว 



-14- 
 

คุณโชคชัย กาญจนกูล ผู้ถอืหุ้นรายย่อย ได้สอบถามและให้ข้อเสนอแนะ ดังน้ี 

 จากข่าวมาตรา 44 คุณพิชญ์มีความเห็นอย่างไร จะช่วยลดค่าใช้จ่ายได้เท่าไร และเป็นเหตุให้ช่องอื่นสามารถถ่าย

โอนผู้เล่นใหม่เข้ามาได้หรือไม่ 

 การวัดเรตต้ิงของ AC Nielsen เห็นว่ามีการวัดในส่วนของออนไลน์ด้วย แต่บางคอนเทนต์ของโมโนฉายได้เฉพาะ

ทางทวีีอย่างเดียว ซ่ึงปัจจุบันคนดูออนไลน์เพ่ิมขึ้น มีผลต่อเรตติ้ งหรือไม่ 

 เสนอแนะบริการ Monomaxxx นอกจากให้ลูกค้าของพันธมิตรอย่าง 3BB ทดลองใช้ฟรีแล้ว ควรขยายฐานลูกค้าใน

พันธมิตรรายอื่น ที่มาลงโฆษณากับเรา อาจทาํโปรโมช่ันแพ็คเกจรวมสิทธิแลกซ้ือบริการ หรือเป็นรหัสได้ลองใช้

บริการของ Monomaxxx ซ่ึงเหน็ว่าธุรกจิบริการรับข้อมูลข่าวสาร (Subscription) เป็นธุรกจิที่สดใส 

 

คุณพิชญ์ โพธารามิก ตอบคาํถามว่า กรณีมาตรา 44 จะช่วยบริษัทประหยัดค่าใช้จ่ายไปประมาณ 7 ล้านบาทต่อไตรมาส 

หรือ 28 – 30 ล้านบาทต่อปี ส่งผลถึงกาํไร (Bottom line) ส่วนที่ดีหรือไม่น้ัน เราให้ความสาํคัญกับธุรกจิเราเองมากกว่า 

ปัจจุบันเรตติ้ งติด 1 ใน 3 แล้ว และยังมีกลยุทธ์ขยายบริการไปยัง Monomaxxx และช่องทางออนไลน์ ใช้ประโยชน์จาก

คอนเทนต์ให้ได้มากที่สุด  ซ่ึงเช่ือว่าบริษัทมีรูปแบบธุรกิจที่แตกต่างจากช่องอื่น  ซ่ึงหลายบริษัทพ่ึงพิงการหารายได้จาก 

Social Media จากต่างประเทศ ซ่ึงแม้ว่าจะมียอดผู้ชมสูง แต่มีส่วนแบ่งรายได้ที่ค่อนข้างน้อย ซ่ึงผู้ได้ประโยชน์เป็นผู้

ให้บริการจากต่างประเทศ เราจึงสร้างแพลตฟอร์มของคนไทยเอง  สาํหรับการโอนธุรกจิไม่มีความเหน็ ดีหรือไม่ขึ้นอยู่กับ

ว่าจะมีคอนเทนต์คุณภาพและทาํให้ธุรกจิเติบโตได้หรือไม่ ซ่ึงไม่ใช่เร่ืองง่ายสาํหรับผู้เล่นรายใหม่ 

 

สาํหรับยอดผู้ชมที่เกดิบนแพลตฟอร์มอื่นๆ เช่ือว่าไม่ได้รายได้ หรือได้น้อย และเป็นผู้ชมคนละกลุ่ม เป็นเร่ืองที่ไม่ได้กงัวล

เท่าไร จากตัวอย่างที่สหรัฐอเมริกา ซีรีส์ที่ฉายทางทีวี จะไม่มีลงใน Youtube แต่ในประเทศไทยอาจเป็นการสนองความ

ต้องการที่ผิด ผู้ให้บริการทวีี ควรรู้ว่าต้องทาํอย่างไร ซ่ึงไม่ควรอยู่บนแพลตฟอร์มอื่น ทั้งน้ี แล้วแต่การบริหารของแต่ละที่ 

แต่คอนเทนต์ของโมโน จะไม่เผยแพร่บน Youtube วันเดียวกบัที่ช่องฉายอยู่  

 

ขอบคุณสําหรับคําแนะนําในส่วนของธุรกิจ Monomaxxx ธุรกิจน้ีกําลังจะมีการปรับอย่างมาก มีการเพ่ิมคอนเทนต์

ระดับฮอลลีวูดมากขึ้ น และจะมีการปรับราคาเพ่ิมข้ึน ซ่ึงเรามีสัมพันธ์อันดีกับค่ายภาพยนตร์ต่างประเทศ และมีการให้

ทดลองดูฟรี 1 เดือน ทางทมีงานกาํลังเตรียมงานกนัภายในปีน้ี คงต้องติดตามว่าผลตอบรับจะเป็นอย่างไร 

 
คุณอภิรัตน์ บางศิริ ผู้ถอืหุ้นรายย่อย ได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังน้ี 

 จากการที่ช่อง Mono Plus มีการฉายมิวสิควิดีโอเพลงจากต่างประเทศ เสนอแนะให้นํามาฉายในช่อง MONO29 

ด้วย เพ่ือให้มีคอนเทนต์ที่หลากหลายนอกจากภาพยนตร์  

 เสนอให้มีการปรับปรุงการตลาดของการโปรโมทภาพยนตร์ที่เข้าฉายในโรงภาพยนตร์ ซ่ึงควรเพ่ิมการโปรโมทใน

ส่วนนักแสดงที่เป็นที่รู้จัก  รวมถึงเพ่ิมการโปรโมทภาพยนตร์ที่ฉายทางช่อง MONO29 คร้ังแรก ซ่ึงจะทาํให้สร้าง

ยอดผู้ชมได้มากขึ้น 

 สาํหรับไทยซีรีส์ เสนอให้เพ่ิมการโปรโมทเพลงประกอบซีรีส์ให้มากขึ้น  หลายๆ เพลงเพราะมาก    หากได้รับการ

โปรโมทที่ดีจะทาํให้กระแสคนรู้จักช่องเพ่ิมขึ้น สร้างรายได้มากขึ้น ซ่ึงรวมถงึการโปรโมทศิลปินของค่ายโมโนมิวสคิด้วย  

 

คุณพิชญ์ โพธารามิก ช้ีแจงว่า สาํหรับช่อง Mono Plus ถือว่า เรตต้ิงเทยีบเท่าระดับล่างของฟรีทวีีในปัจจุบัน และเอเจนซ่ี

เร่ิมลงโฆษณาแล้ว โดยทางทีมงานวาง Positioning ให้แตกต่างจากช่อง MONO29 ทั้งน้ี เร่ืองที่ผู้ถือหุ้นเสนอมาจะรับไว้

พิจารณา สาํหรับด้านการตลาด ต้องขอขอบคุณผู้ถอืหุ้นสาํหรับข้อเสนอแนะ ทางทมีงานจะรับไปปรับปรุงต่อไป 
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คุณกรกฎ จัสติน ธาดาธาํรงเวช ผู้ถอืหุ้นรายย่อย สอบถาม ดังน้ี 

 Monomaxxx เห็นว่ามีการเติบโตของยอดผู้ใช้งาน (Active Subscribers) เพ่ิมสูงขึ้ น เป็นลูกค้าเฉพาะในประเทศ

ไทย หรือประเทศเพ่ือนบ้านด้วย 

 รูปแบบธุรกิจของ Seeme.me เข้าใจว่าแตกต่างจากผู้ให้บริการ Video Portal ในต่างประเทศ ซ่ึงเห็นว่าแม้แต่คลิป

วิดีโอสั้นๆ จะมีโฆษณาขึ้นมา สาํหรับโฆษณาเหล่าน้ีมีการชาํระเงินทนัทหีรือไม่ 

 ในปีน้ีจะมีภาพยนตร์จากค่ายทโีมเมนต์หรือไม่ 

 

คุณพิชญ์ โพธารามิก ตอบคาํถามว่า Monomaxxx มีเฉพาะในประเทศไทย เน่ืองจากลิขสิทธิ์ที่ซ้ือมาส่วนใหญ่สาํหรับฉาย

ในประเทศ แต่อาจจะมีที่เมียนมาร์บ้าง ไม่มากนัก สาเหตุที่เติบโตขึ้ นมาก เน่ืองจากมีการเจรจาซ้ือคอนเทนต์เพ่ิมเติม 

รวมถึงคอนเทนต์ที่รับชมทาง MONO29 ไม่ทนั สามารถมารับชมที่ Monomaxxx ได้ ดังน้ัน คอนเทนต์จะดีขึ้นและมากขึ้น 

ซ่ึงหากปรับปรุงด้านการตลาด ตัวเลขคาดว่าจะเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ 

 

สาํหรับ Seeme.me เป็นแพลตฟอร์มคนไทย เรามีการกาํหนดส่วนแบ่งรายได้สาํหรับพันธมิตรค่อนข้างสูงที่ร้อยละ 40 – 60 

แล้วแต่ราย สาํหรับโฆษณาที่แสดงในคลิปมีการชาํระเงินจริง ซ่ึงแตกต่างจากผู้ให้บริการในต่างประเทศ แม้ยอดผู้เข้าชมสูงจริง 

แต่ได้รับส่วนแบ่งรายได้น้อย ซ่ึงคาดว่าจะมีพันธมิตรที่มีศักยภาพให้ความสนใจจาํนวนมาก และส่งผลระยะยาวเร่ืองการโฆษณา 

 

ภาพยนตร์ค่ายทโีมเมนต์คาดว่าจะเข้าฉายในไตรมาส 3/2561 จาํนวน 2 เร่ือง เร่ืองแรกเป็นแนวโรแมนติกคอมเมดี้  อีก

เร่ืองเป็นแนววัยรุ่น  และการผลิตภาพยนตร์อีกหลายเร่ืองที่ไม่จําเป็นต้องนําเข้าโรงภาพยนตร์ แต่เป็นการฉายแบบ 

Exclusive Content บน Monomaxxx และทางทวีี ซ่ึงคุ้มค่าที่จะผลิต 

 

ไม่มีผู้ถือหุ้นถามข้อสงสัยใดๆ เพ่ิมเติมอีกประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การรายงานผลการดําเนินงานเป็นการ

รายงานเพ่ือทราบ ไม่มีการลงมติ 
 

ที่ประชุมรับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 ตามที่รายงาน 
 

วาระที่ 3 พจิารณาอนุมติังบการเงิน และรายงานผูส้อบบญัชีประจําปี ส้ินสุด ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ของบริษัทฯ และรายงานผู้สอบบัญชี  ประจาํปีสิ้ นสุด ณ วันที่        

31 ธันวาคม 2560 ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว ซ่ึงงบการเงินดังกล่าวได้

ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทแล้ว มีรายละเอยีดปรากฎในงบการเงิน 

และรายงานผู้สอบบัญชี ประจาํปีสิ้นสดุ ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2560 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ของหนังสอืเชิญประชุม 

 

และประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอยีดของวาระน้ี 
 

 

คุณจามจุรี แสงสว่าง ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า จากการที่บริษัทควบคุมค่าใช้จ่ายได้ดีในปี 2558 – 2560  สาํหรับปี 

2561 บริษัทมีสดัส่วนค่าใช้จ่ายคงที่และค่าใช้จ่ายผนัแปร เป็นเท่าไร   และหากผลประกอบการดีขึ้นในอนาคต เงินกู้ระยะ

ยาวจากสถาบันการเงินประมาณ 1,500 ล้านบาท เป็นไปได้หรือไม่ที่จะทาํการรีไฟแนนซ์ 

 

คุณพิชญ์ โพธารามิก ตอบคาํถามว่า ค่าใช้จ่ายคงที่คงไม่มีอะไรเพ่ิมขึ้นมาก ส่วนค่าใช้จ่ายผันแปร จะมีต้นทุนคอนเทนต์ที่

เพ่ิมขึ้นสาํหรับบริการ Monomaxxx ซ่ึงคาดว่าไม่เกนิร้อยละ 10 – 15  ของต้นทุนคอนเทนต์ปัจจุบัน เน่ืองจากมีข้อตกลง

กบัคู่ค้าต่างประเทศอยู่แล้ว จึงทาํให้ต้นทุนเพ่ิมขึ้นไม่มาก  การลงทุนคอนเทนต์ในอนาคต ในส่วนของสนิทรัพย์ไม่มีตัวตน  
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( Intangible Asset ) จะมีการตัดค่าเสื่อมและค่าตัดจําหน่ายในจํานวนปีที่นานขึ้ น เน่ืองจากใช้งานได้นาน ตัวอย่าง

ภาพยนตร์ที่ทาํเม่ือ 10 ปีที่แล้ว ยังสามารถเอามาฉายและสร้างเรตติ้ งได้ หากเราสร้างคอนเทนต์เองจะดีกบับริษัทในระยะ

ยาว และในส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆ มีไม่มาก 

 

สาํหรับการรีไฟแนนซ์ ดูตามความเหมาะสม ทั้งน้ี อตัราส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น อยู่ที่ 1 ต่อ 1 ซ่ึงไม่สงูมาก หากมี

กระแสเงินสด เพียงพอสามารถชาํระหน้ีได้ ในส่วนธนาคารกรุงเทพ และธนาคารออมสนิยังเป็นพันธมิตรที่ดีอยู่ 

 

ไม่มีผู้ถอืหุ้นซักถามข้อสงสยัใดๆ เพ่ิมเติมอกี ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ 

 

มติของที่ประชมุ 

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจาํปี  สิ้นสดุ ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2560 

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน 

มติที่ประชุมเป็นดังน้ี 

 

มติ 
จํานวนเสียง 

(1 หุน้ = 1 เสียง) 

รอ้ยละของจํานวนหุน้ทั้งหมดของผูถ้อืหุน้ 

ที่เขา้ร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ด้วย 2,796,356,968 100.0000 

2. ไม่เหน็ด้วย                     0     0.0000 

3. งดออกเสยีง                     0 0.0000 

4. บัตรเสยี                     0 0.0000 

รวม 552 ราย 2,796,356,968 100.0000 

 

วาระที่ 4 พจิารณาอนุมติัการจดัสรรเงินกําไรเป็นทุนสํารองตามกฎหมาย และเรื่องเงินปันผลประจําปี 2560 

เลขานุการบริษัทฯ  แจ้งว่าตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 45. ซ่ึงกาํหนดให้ “บริษัทต้องจัดสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไว้

เป็นทุนสาํรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกาํไรสุทธิประจําปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่า        

ทุนสาํรองน้ีจะมีจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน” และคณะกรรมการมีนโยบายที่จะเสนอที่ประชุม

ผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นทั่วไป ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกาํไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ตาม    

งบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละปี   ทั้งน้ี การจ่ายเงินปันผลในแต่ละคราวคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงิน   

ปันผลโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น การดํารงเงินไว้เพ่ือลงทุนในอนาคต หรือเพ่ือจ่ายชําระคืน       

เงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ 

 

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่าสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรสุทธิเป็น         

ทุนสาํรองตามกฏหมาย และจ่ายเงินปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2560 มีรายละเอยีดดังน้ี 

 

4.1   ในปี 2560 บริษัท มีกาํไรสทุธสิาํหรับปีจาํนวน 53,936,002.03 บาท  ให้บริษัทฯ  จัดสรรกาํไรเป็นเงินสาํรอง

ตามกฎหมาย เพ่ิมอกีเป็นจาํนวนเงินเท่ากบั  2,120,000.00  บาท   ซ่ึงเม่ือรวมกบัทุนสาํรองตามกฎหมายที่มี

อยู่เดิมจาํนวน 49,850,000.00 บาท    คิดเป็นทุนสาํรองตามกฎหมายทั้งสิ้นจาํนวน  51,970,000.00 บาท

เพ่ือให้ทุนสาํรองตามกฎหมายของบริษัทฯ มีจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน  ปัจจุบัน

ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ มีจาํนวนเท่ากับ  519,699,997.50  บาท   ซ่ึงเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัท

มหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 45.  
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4.2   อนุมัติจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2560 เพ่ิมเติมอีกจากกาํไรสะสม จากงบการเงินเฉพาะกิจการ ให้แก่ผู้ถือหุ้น

สามัญของบริษัทฯ โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัรา หุ้นละ 0.03 บาทโดยคิดจากจาํนวนหุ้น 3,471,029,658 

หุ้น  จาํนวนหุ้นดังกล่าวได้รวมจาํนวนหุ้นสามัญเพ่ิมทุนที่บริษัทฯ ได้ออกเพ่ือรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ 

MONO-W1 ในวันที่ 30 มีนาคม 2561    ให้กับผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทฯ คร้ังที่ 

1 (MONO-W1) ที่ได้ใช้สทิธแิปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญเพ่ิมทุน จาํนวน 80,282,986 หุ้น ซ่ึงหุ้นสามัญเพ่ิมทุน

น้ี  จะเป็นหุ้นที่มีสทิธไิด้รับเงินปันผลจากผลการดาํเนินงานปี 2560 และกาํไรสะสม   รวมเป็นจาํนวนเงินปันผล

จ่าย 104,130,889.74 บาท   รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายจากผลการดาํเนินงานประจาํปี 2560 และ กาํไรสะสม

ทั้งหมด ในอตัราหุ้นละ 0.06 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 205,853,096.46 บาท  คิดเป็นอตัราเงินปันผลต่อกาํไรสทุธิ

เท่ากับร้อยละ 381.66   ซ่ึงเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ   โดยคงเหลือเงินสดไว้เป็น

เงินทุนหมุนเวียน 

 

และเน่ืองจากในคราวประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังที่ 5/2560  เม่ือวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560   ได้มีมติ

อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล  จากผลการดําเนินงาน 9  เดือนแรกของปี 2560  (คือ  งวดการ

ดาํเนินงานตั้งแต่วันที่  1 มกราคม  ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560) และกาํไรสะสม    ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 

โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท     รวมเป็นจํานวนเงินปันผลจ่าย 101,722,206.72   

บาท   โดยบริษัทฯ ได้ดาํเนินการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้วเม่ือวันที่ 1 ธนัวาคม 

2560  

 

ดังน้ัน  จะเหลือเงินปันผลงวดสุดท้ายอีกจาํนวน 0.03 บาท ต่อหุ้น  ซ่ึงจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ  

ในวันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 โดย 

 •   วันขึ้นเคร่ืองหมาย XD วันแรก  คือ  วันที่  3 พฤษภาคม 2561 

 •   กาํหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสทิธรัิบเงินปันผล หรือ วัน Record Date วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 

 
รายละเอยีดเปรียบเทยีบการจ่ายเงินปันผลของปี 2560 และ 2559 มีดังต่อไปน้ี 

รายการ 
สําหรบัรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุดวนัที่ (งบการเงินเฉพาะกิจการ) 

31 ธนัวาคม 2560 (ปีที่เสนอ) 31 ธนัวาคม 2559 

1. กาํไรสทุธ ิ(บาท) 53,936,002.03 บาท 259,484,207.31 บาท 

2. กาํไรสะสม (บาท) 511,679,395.10 บาท 661,903,419.78 บาท 

3. กาํไรต่อหุ้น (บาท) 0.016 บาท 0.082 บาท 

4. จาํนวนหุ้นและเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น จาํนวนหุ้น 
จ่ายปันผล 

(บาท/หุ้น) 
จาํนวนหุ้น 

จ่ายปันผล 

(บาท/หุ้น) 

    การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล  3,390,740,224 0.03 - - 

    การจ่ายเงินปันผลประจาํปี 3,471,029,658
(1) 

0.03 3,343,935,537 0.03 

5. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท) 0.06 บาทต่อหุ้น 0.03 บาทต่อหุ้น 

6. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท) 205,853,096.46 บาท 100,318,066.11 บาท 

7. อตัราเงินปันผลจ่ายต่อกาํไรสทุธ ิ ร้อยละ 381.66 ร้อยละ 38.66 
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หมายเหตุ
  (1)

 ได้รวมจาํนวนหุ้นสามัญเพ่ิมทุนที่บริษัทฯ ได้ออกเพ่ือรองรับการใช้สทิธแิปลงสภาพ MONO-W1   ในวันที่ 

30 มีนาคม 2561 ให้กบัผู้ถอืใบสาํคัญแสดงสทิธทิี่จะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทฯ คร้ังที่ 1 (MONO-W1) ที่

ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญเพ่ิมทุน  จาํนวน 80,282,986 หุ้น   ซ่ึงหุ้นสามัญเพ่ิมทุนน้ีจะเป็นหุ้น

ที่มีสทิธไิด้รับเงินปันผลจากผลการดาํเนินงานปี 2560 และกาํไรสะสม 

 

ไม่มีผู้ถอืหุ้นซักถามข้อสงสยัใดๆ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ 

 

มติของที่ประชมุ 

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจัดสรรเงินกาํไรสทุธเิป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย  และจ่ายเงินปันผลประจาํปี 

2560 ตามรายละเอียดข้างต้นที่เลขานุการบริษัทฯ แจ้งไว้ทุกประการ  ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซ่ึงมา

ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน มีรายละเอยีดการออกเสยีงลงคะแนน มติที่ประชุมเป็นดังน้ี 

 

มติ 
จํานวนเสียง 

(1 หุน้ = 1 เสียง) 

รอ้ยละของจํานวนหุน้ทั้งหมดของผูถ้อืหุน้ 

ที่เขา้ร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ด้วย 2,796,356,968 100.0000 

2. ไม่เหน็ด้วย                     0     0.0000 

3. งดออกเสยีง                     0 0.0000 

4. บัตรเสยี                     0 0.0000 

รวม 552 ราย 2,796,356,968 100.0000 

 
วาระที่ 5 พจิารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทั  และกําหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบญัชีประจําปี 2561 

เลขานุการบริษัทฯ  แจ้งว่าเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120  ซ่ึงกาํหนดว่า 

ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาํหนดจาํนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี  และโดยการ

เสนอตามความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเหน็สมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้

ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสาํนักงาน อวีาย จาํกดั ตามรายช่ือต่อไปน้ีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 

ประจาํปี 2561 
 

ช่ือผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 
จาํนวนปีที่เป็น

ผู้สอบของบริษัท 

ระยะเวลาที่ได้รับความเหน็ชอบ

จากสาํนักงานกลต. 

1.นางสาวกรองแก้ว ลิมป์กติติกุล 5874 2 ปี 2558-2563 

2.นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน  3930 3 ปี 2560-2565 

3.นายณฐัวุฒิ  สนัติเพช็ร 5730 - ปี 2560-2565 

 

ผู้สอบบัญชีของบริษัท สาํนักงาน อีวาย จาํกัด ดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีบริษัทหลาย

แห่ง  และได้รับการยอมรับจากองค์กรต่างๆ เป็นอย่างดี รวมทั้งมีความเป็นอสิระในการปฏบัิติงาน   

 

ทั้งน้ี ผู้สอบบัญชีตามรายช่ือที่เสนอมาน้ันไม่มีความสัมพันธห์รือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นราย

ใหญ่  หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกบับุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด   รวมทั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าวยังสงักดัสาํนักงานสอบบัญชีเดียวกนักบั

ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ  ยกเว้นบริษัทย่อยในต่างประเทศจะผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่นในแต่ละ

ประเทศ  โดยคณะกรรมการจะดูแลให้การจัดทาํงบการเงินเสรจ็ได้ทนัตามกาํหนดระยะเวลา 
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พร้อมกันน้ี คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกาํหนดค่าตอบแทนการ

ตรวจสอบบัญชี ประจาํปี 2561โดยมีรายละเอยีด ดังน้ี 

 

รายละเอียด    ปี 2561 (ปีที่เสนอ) ปี 2560 

1. ค่าสอบบัญชี 1,500,000 1,500,000 

2. ค่าบริการอื่น -  - 

รวมทั้งส้ิน 1,500,000 1,500,000 

   

ทั้งน้ี ค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจาํปี 2561 ซ่ึงเท่ากับปี 2560  โดยมีปริมาณงานสอบทาน และงานตรวจสอบ

ของบริษัทฯ เพ่ิมขึ้ น สาํหรับค่าบริการอื่นๆ ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีการรับบริการอื่นจากสาํนักงานสอบบัญชีที่

ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสํานักงานสอบบัญชีที่ ผู้สอบบัญชีสังกัด และเพ่ือ

ประโยชน์สาํหรับผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จัดส่งประวัติโดยย่อของผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน มาพร้อมกับหนังสือนัดประชุม ตาม

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4.   

 

ไม่มีผู้ถอืหุ้นซักถามข้อสงสยัใดๆ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ 

 

มติของที่ประชมุ 

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สาํนักงาน อีวาย จาํกัด ตามรายช่ือข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีของ

บริษัทฯ ประจําปี 2561 และอนุมัติกําหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจําปี 2561 เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 

1,500,000 บาท ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอยีดการออกเสยีง

ลงคะแนน มติที่ประชุมเป็นดังน้ี 
 
 

มติ 
จํานวนเสียง 

(1 หุน้ = 1 เสียง) 

รอ้ยละของจํานวนหุน้ทั้งหมดของผูถ้อืหุน้ 

ที่เขา้ร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ด้วย 2,796,341,968 100.0000 

2. ไม่เหน็ด้วย                     0     0.0000 

3. งดออกเสยีง                     15,000 0.0000 

4. บัตรเสยี                     0 0.0000 

รวม 552 ราย 2,796,356,968 100.0000 

 

วาระที่ 6 พจิารณาอนุมติัเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ สําหรบัปี  2561 

ก่อนเร่ิมพิจารณาในวาระประธานได้เชิญกรรมการที่หมดวาระทั้ง 3 ท่านออกจากห้องประชุมเลขานุการบริษัทได้แจ้งตาม

ข้อบังคับบริษัท ข้อ  17 กาํหนดให้ “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาํปีทุกคร้ังให้กรรมการออกจากตาํแหน่งหน่ึงในสาม 

(1/3) ของจาํนวนกรรมการในขณะน้ัน ถ้าจาํนวนกรรมการจะแบ่งให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ กใ็ห้ออกโดยจาํนวนที่ใกล้

ที่สุดกับส่วนหน่ึงในสาม (1/3) กรรมการซ่ีงพ้นจากตาํแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้าดาํรงตาํแหน่งอกีกไ็ด้ กรรมการที่

ต้องออกจากตาํแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทน้ัน ให้จับสลากกนั ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการ

คนที่อยู่ในตาํแหน่งนานที่สดุน้ันเป็นผู้ออกจากตาํแหน่ง”  
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ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน ดังน้ัน จึงมีกรรมการ 3 ท่านที่ดาํรงตาํแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตาํแหน่ง 

โดยกรรมการที่ต้องออกจากตาํแหน่งตามวาระในคร้ังน้ี มีดังน้ี  

1. นายนวมินทร์ ประสพเนตร 
2. นายซัง โด ลี 

3. นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์   
 

บุคคลที่ได้รับเสนอช่ือในคร้ังน้ีได้ผ่านกระบวนการกล่ันกรองจากคณะกรรมการบริษัทแล้วรวมถึงการแต่งตั้งกรรมการ 

เพ่ือดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ  คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทนแล้ว  เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดาํรงตาํแหน่ง

ต่อไปอกีวาระหน่ึง เน่ืองจากกรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์มี

คุณสมบัติที่ เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทอันเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของบริษัทฯ ทั้งน้ีไม่มี            

ผู้ถอืหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการพิจารณาเลือกต้ังเป็นกรรมการ 

 

(ข้อมูลเบ้ืองต้นของกรรมการที่ครบกาํหนดออกตามวาระ และได้รับการเสนอช่ือกลับเข้าดาํรงตาํแหน่งใหม่ ตามสิ่งที่      

ส่งมาด้วย 5.) 

 

ไม่มีผู้ถอืหุ้นซักถามข้อสงสยัใดๆ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

 

มติของที่ประชมุ 

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ เลือกตั้งกรรมการตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดาํรงตาํแหน่งตามเดิมต่อไปอีกวาระหน่ึง  ด้วย

คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง

กรรมการแต่ละรายโดยมีมติที่ประชุมเป็นดังน้ี 

 

1. นายนวมินทร์  ประสพเนตร    ตาํแหน่ง กรรมการ 

      รวม ( 552 ราย)  จาํนวนเสยีงรวมเท่ากบั 2,796,356,968 เสยีง 

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 

จาํนวนหุ้น % จาํนวนหุ้น % จาํนวนหุ้น % จาํนวนหุ้น % 

2,796,356,968 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 

 

2. นายซัง โด ลี   ตาํแหน่ง  กรรมการ 

      รวม ( 552 ราย)  จาํนวนเสยีงรวมเท่ากบั 2,796,356,968 เสยีง 

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 

จาํนวนหุ้น % จาํนวนหุ้น % จาํนวนหุ้น % จาํนวนหุ้น % 

2,796,356,968 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 

 

3. นายคมศักด์ิ  วัฒนาศรีโรจน์    ตาํแหน่ง  กรรมการ 
      รวม (552  ราย)  จาํนวนเสยีงรวมเท่ากบั 2,796,356,968 เสยีง 

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 

จาํนวนหุ้น % จาํนวนหุ้น % จาํนวนหุ้น % จาํนวนหุ้น % 

2,796,356,968 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
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วาระที่ 7 พจิารณาอนุมติักําหนดค่าตอบแทนกรรมการ สําหรบัปี 2561 

เลขานุการบริษัทฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในปี 2560 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกาํหนดค่าตอบแทนตามตําแหน่ง และค่า

บาํเหน็จของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัทฯ เป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท และ

สาํหรับปี 2561 น้ี คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและ

คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัทอย่างรอบคอบ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึง

พิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ เหน็สมควรกาํหนดค่าตอบแทน

ตามตาํแหน่งและค่าบาํเหนจ็ของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ สาํหรับปี 2561  เป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 

7,000,000 บาท ซ่ึงเท่ากับปี 2560  และคณะกรรมการบริษัทฯ เหน็สมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพ่ือพิจารณาอนุมัติ

กาํหนดค่าตอบแทนและค่าบาํเหนจ็ของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ประจาํปี 2561 เป็นจาํนวนเงินไม่

เกนิ 7,000,000 บาท   โดยมีรายละเอยีดดังต่อไปน้ี 

 

ตําแหน่ง 
ค่าตอบแทนต่อเดือน(บาท) 

ปี 2561 (ปีที่เสนอ) ปี 2560

ประธานกรรมการ 70,000 70,000 

รองประธานกรรมการ  50,000 50,000 

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

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

ค่าบาํเหนจ็ของกรรมการ ไม่เกนิ 2 ล้านบาท ไม่เกนิ 2 ล้านบาท 

สทิธปิระโยชน์อื่นๆ ไม่มี ไม่มี 

 

คณะกรรมการเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนตามตาํแหน่งและค่าบาํเหน็จของคณะกรรมการ

บริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ตามรายละเอียดข้างต้น สําหรับขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและ

คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ  สามารถดูรายละเอียดได้จากรายงานประจําปี 2560 หัวข้อโครงสร้างการถือหุ้นและ         

การจัดการ 

 

สาํหรับมติที่ประชุมของวาระอนุมัติกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ จะต้องผ่านการอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนน

เสยีงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจาํนวนเสยีงทั้งหมดของผู้ถอืหุ้นซ่ึงมาประชุม   

 

ไม่มีผู้ถอืหุ้นซักถามข้อสงสยัใดๆ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ 
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มติของที่ประชมุ 

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกาํหนดค่าตอบแทนตามตาํแหน่ง และค่าบาํเหน็จของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุด

ต่างๆ สาํหรับปี 2561 เป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันทข์องผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม 

มีรายละเอยีดการออกเสยีงลงคะแนน มติที่ประชุมเป็นดังน้ี 

 

มติ 
จํานวนเสียง 

(1 หุน้ = 1 เสียง) 

รอ้ยละของจํานวนหุน้ทั้งหมดของผูถ้อืหุน้ 

ที่เขา้ร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ด้วย 2,796,356,968 100.0000 

2. ไม่เหน็ด้วย                     0     0.0000 

3. งดออกเสยีง                     0 0.0000 

4. บัตรเสยี                     0 0.0000 

รวม 552 ราย 2,796,356,968 100.0000 

 

วาระที่ 8 พิ จ ารณ าอ นุ มั ติ ก ารลด ทุ น จดท ะเบี ยน ขอ งบ ริษัท  จาก   519,699,997.50 บ าท  เป็ น 

486,299,997.50 บาท 

เลขานุการบริษัทฯ  แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 

33,400,000 บาท  จากทุนจดทะเบียน เดิมจํานวน  519,699,997.50 บาท  เป็น ทุนจดทะเบียนให ม่จํานวน 

486,299,997.50 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้นาํออกจาํหน่ายจาํนวน 334,000,000 หุ้น ซ่ึงมีมูลค่าที่ตรา

ไว้หุ้นละ 0.10 บาท เน่ืองจากเป็นหุ้นคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General 

Mandate) ที่อนุมัติให้ออกและเสนอขายในการประชุมสามัญประจาํปี 2560 และจะสิ้นสุดอายุการจัดสรรในการประชุม

สามัญประจาํปี 2561 

 

ไม่มีผู้ถอืหุ้นซักถามข้อสงสยัใดๆ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ 

  

มติของที่ประชมุ 

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาํนวน 33,400,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 

519,699,997.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน 486,299,997.50 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้   

นาํออกจาํหน่ายจาํนวน 334,000,000 หุ้น ซ่ึงมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 

ของจาํนวนเสยีงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิธอิอกเสยีงลงคะแนน มีรายละเอยีดการออกเสยีงลงคะแนน มติ

ที่ประชุมเป็นดังน้ี 

 

มติ 
จํานวนเสียง 

(1 หุน้ = 1 เสียง) 

รอ้ยละของจํานวนหุน้ทั้งหมดของผูถ้อืหุน้ 

ที่เขา้ร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ด้วย 2,796,341,968 99.9995 

2. ไม่เหน็ด้วย                     0     0.0000 

3. งดออกเสยีง                     15,000 0.0005 

4. บัตรเสยี                     0 0.0000 

รวม 552 ราย 2,796,356,968 100.0000 



-23- 
 

 

วาระที่ 9 พจิารณาอนุมติัการแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษทัฯ ขอ้ 4  เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบยีน 

เลขานุการบริษัทฯ  แจ้งต่อที่ประชุมว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของ

บริษัทฯ ข้อ 4 เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทุนจดทะเบียน เป็นดังน้ี 

 
“ ข้อ 4.  ทุนจดทะเบียน จาํนวน 486,299,997.50 บาท (สี่ร้อยแปดสบิหกล้านสองแสนเก้าหม่ืนเก้า

   พันเก้าร้อยเก้าสบิเจด็บาทห้าสบิสตางค์) 

 แบ่งออกเป็น   4,862,999,975 หุ้น (สี่พันแปดร้อยหกสบิสองล้านเก้าแสนเก้า

   หม่ืนเก้าพันเก้าร้อยเจด็สบิห้าหุ้น) 

  มูลค่าหุ้นละ                 0.10  บาท (สบิสตางค์)  

 โดยแยกออกเป็น     

  หุ้นสามัญ    4,862,999,975 หุ้น (สี่พันแปดร้อยหกสบิสองล้านเก้าแสนเก้า

     หม่ืนเก้าพันเก้าร้อยเจด็สบิห้าหุ้น)  

  หุ้นบุริมสทิธ ิ                    -หุ้น ” 

 
 ทั้งน้ี   มอบอาํนาจให้กรรมการผู้มีอาํนาจลงนามของบริษัท  และ/หรือ บุคคลที่กรรมการผู้มีอาํนาจของบริษัท  มอบหมาย

เป็นผู้มีอาํนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสอืบริคณห์สนธทิี่กรมพัฒนาธุรกจิการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอาํนาจแก้ไขและ

เพ่ิมเติมถ้อยคาํ หรือดาํเนินการใดๆ เพ่ือให้เป็นไปตามคาํสั่งของนายทะเบียน 

 

สาํหรับมติที่ประชุมของวาระอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ  ข้อ 4  เพ่ือให้สอดคล้องกับการลดทุน     

จดทะเบียนจะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซ่ึงมาประชุม

และมีสทิธอิอกเสยีงลงคะแนน   

 

ไม่มีผู้ถอืหุ้นซักถามข้อสงสยัใดๆ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ 

 

มติของที่ประชมุ 

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขหนังสอืบริคณห์สนธขิองบริษัทฯ  ข้อ 4 เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทุนจดทะเบียน และ

การมอบอาํนาจให้กรรมการผู้มีอาํนาจลงนามของบริษัท  และ/หรือ บุคคลที่กรรมการผู้มีอาํนาจของบริษัท  มอบหมาย

เป็นผู้มีอาํนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  กระทรวงพาณิชย์ มีอาํนาจแก้ไข

และเพ่ิมเติมถ้อยคาํ หรือดาํเนินการใดๆ เพ่ือให้เป็นไปตามคาํสั่งของนายทะเบียน  ด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 

ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธอิอกเสยีงลงคะแนน   มีรายละเอยีดการออกเสียงลงคะแนน   

มติที่ประชุมเป็นดังน้ี 
 

มติ 
จํานวนเสียง 

(1 หุน้ = 1 เสียง) 

รอ้ยละของจํานวนหุน้ทั้งหมดของผูถ้อืหุน้ 

ที่เขา้ร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ด้วย 2,796,341,968 99.9995 

2. ไม่เหน็ด้วย                     0     0.0000 

3. งดออกเสยีง                     15,000 0.0005 

4. บัตรเสยี                     0 0.0000 

รวม 552 ราย 2,796,356,968 100.0000 
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วาระที่ 10 พจิารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถา้มี) 
เลขานุการบริษัทให้ข้อมูลต่อที่ประชุมดังน้ี  ในระเบียบวาระที่ 10 ตามมาตรา 105 วรรค 2 ของพระราชบัญญัติบริษัท

มหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535  (แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2544)  กาํหนดไว้ว่า “ เม่ือที่ประชุมพิจารณาเสรจ็ตามวรรคหน่ึงแล้ว 

ผู้ถือหุ้นซ่ึงมีหุ้นนับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจาํนวนหุ้นที่จาํหน่ายได้ทั้งหมด  จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเร่ืองอื่น

นอกจากที่กาํหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกกไ็ด้ ” ดังน้ัน ถ้าผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะให้ที่ประชุมพิจารณาเร่ืองอื่นๆ 

นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมจะต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า  1,130,248,891  หุ้น   จากจาํนวน

หุ้นที่จําหน่ายแล้วและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดเท่ากับ  3,390,746,672 หุ้น ทั้งน้ี ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเร่ืองอื่นใดให้ที่

ประชุมพิจารณา  

 

ปิดประชุมเวลา 15.46 น. 

 
 
 

ลงช่ือ  ประธานที่ประชุม 

 ( นายพิชญ์ โพธารามิก)  
 

 

 

ลงช่ือ  ผู้จดบันทกึการประชุม 

  (นางสาวปิติฤดี  ศิริสมัพันธ)์  

   



สิ่งที่ส่งมาด้วย 2. 
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รายงานประจําปี 2561 พรอ้มงบการเงินและรายงานผูส้อบบญัชีประจําปี 

 ส้ินสุด ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 ในรูปแบบรหสัคิวอาร ์(QR Code) 

 

ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จาํกัด ในฐานะนายทะเบียน

หลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบเพ่ือให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นและ

รายงานประจาํปีในรูปแบบอิเลก็ทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวก

และรวดเรว็ ผู้ถอืหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code ตามที่ปรากฎน้ี 

 

การใชร้หสัคิวอาร ์( QR Code) สําหรบัดาวนโ์หลดรายงานประจําปี 2561 

 

สําหรบัระบบปฏิบติัการ iOS 

1.  เปิดกล้อง (Camera) ในโทรศัพทเ์คล่ือนที่ 

2. สแกน (หันก้องถ่ายรูปบนโทรศัพทเ์คล่ือนที่ส่องไป) ที่ QR Code  

3. หน้าจอจะมีข้อความแจ้งเตือน (Notification) ขึ้ นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความน้ัน เพ่ือดูข้อมูลเอกสารประกอบการ

ประชุม 

หมายเหตุ : กรณีไม่มีข้อความ (Notification) บนโทรศัพทเ์คล่ือนที่ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน 

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

 

สําหรบัระบบปฏิบติัการ Android 

1. เปิดแอปพลิเคชัน QR CODE READER , Facebook  หรือ Line 

    ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line 

 เข้าไปใน Line แล้วเลือก add friend (เพ่ิมเพ่ือน) 

 เลือก QR Code 

 สแกน QR Code 

2.  สแกน QR Code เพ่ือดูข้อมูลเอกสารประกอบการประชุม 



สิ่งที่ส่งมาด้วย 3.  
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งบการเงิน การวิเคราะหแ์ละคําอธิบายของฝ่ายจดัการ จากรายงานประจําปี 2561 อย่างย่อ 

รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 

เสนอต่อผู้ถอืหุ้นของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จาํกดั (มหาชน) 

ความเห็น 

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

ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการ

เปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม สาํหรับปีสิ้นสดุวันเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงิน

รวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สาํคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกจิการของบริษัท โมโน เทคโนโลยี 

จาํกดั (มหาชน) ด้วยเช่นกนั 

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นน้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสด 

สาํหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท โมโน

เทคโนโลยี จาํกดั (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาํคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑใ์นการแสดงความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค ความ

รบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน ในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัท

ตามข้อกาํหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กาํหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ

งบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกาํหนดด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามที่ระบุในข้อกาํหนดน้ันด้วย ข้าพเจ้าเช่ือว่า

หลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสม เพ่ือใช้เป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของข้าพเจ้า 

เรื่องสําคญัในการตรวจสอบ 

เร่ืองสาํคัญในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ที่มีนัยสาํคัญที่สุดตามดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการ

ตรวจสอบงบการเงินสาํหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นําเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงิน

โดยรวมและในการแสดงความเหน็ของข้าพเจ้า ทั้งน้ี ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเหน็แยกต่างหากสาํหรับเร่ืองเหล่าน้ี 

ข้าพเจ้าได้ปฏบัิติงานตามความรับผดิชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

ใรายงานของข้าพเจ้า ซ่ึงได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเร่ืองเหล่าน้ีด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการ

ตรวจสอบที่ออกแบบมาเพ่ือตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญ

ในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซ่ึงได้รวมวิธีการตรวจสอบสาํหรับเร่ืองเหล่าน้ีด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ใน

การแสดงความเหน็ของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม 
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เร่ืองสาํคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธกีารตรวจสอบสาํหรับแต่ละเร่ืองมีดังต่อไปน้ี 

การรบัรูร้ายได ้

เน่ืองจากกลุ่มบริษัทดาํเนินธุรกิจหลักทั้งในธุรกิจสื่อและให้บริการข้อมูล ทาํให้กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายสินค้าและ

ให้บริการที่หลากหลายและเป็นจาํนวนที่มีนัยสาํคัญ รายได้ของกลุ่มบริษัทมีผลกระทบโดยตรงต่อผลการดาํเนินงานของ

กลุ่มบริษัทที่ผู้ใช้งบการเงินให้ความสนใจ ข้าพเจ้าจึงให้ความสาํคัญต่อการรับรู้รายได้ของกลุ่มบริษัท 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้ของกลุ่มบริษัทโดยการ 

• ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทที่ เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้โดยการสอบถาม

ผู้รับผิดชอบ ทาํความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมที่กลุ่มบริษัทออกแบบไว้ และ

ขยายขอบเขตการทดสอบสาํหรับการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกบัการรับรู้รายได้ 

• สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายสินค้าและบริการที่เกิดขึ้ นในระหว่างปีและช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลา

รายงาน 

• สอบทานใบลดหน้ีที่กลุ่มบริษัทออกภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

• วิ เคราะห์ เป รียบเทียบ ข้อมูลบัญ ชีรายได้แบบแยกย่อย  เพ่ื อตรวจสอบความผิดปกติที่ อาจเกิดขึ้ น 

ของรายการขายสนิค้าและบริการตลอดรอบระยะเวลารายงาน รวมถงึรายการบัญชีที่ทาํผ่านใบสาํคัญทั่วไป 

การดอ้ยค่าของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนและตน้ทนุการไดร้บัใบอนุญาตใหใ้ชค้ลืน่ความถี ่

ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2561 กลุ่มบริษัทมีสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนและต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่จาํนวนรวม 

3,901 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 68 ของสินทรัพย์รวม โดยมีรายละเอียดตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบ

การเงินรวมข้อ 12 และข้อ 13 ซ่ึงฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทพบว่ามีข้อบ่งช้ีว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า การพิจารณา

การด้อยค่าของสินทรัพย์ต้องใช้ดุลยพินิจที่สาํคัญของฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์ผลการดาํเนินงานและการ

ประเมินแผนงานในอนาคตในการจัดการสนิทรัพย์ รวมถึงการกาํหนดอัตราคิดลดและสมมติฐานที่สาํคัญ ซ่ึงมีผลกระทบ

โดยตรงต่อมูลค่าค่าเผื่อการด้อยค่าของสนิทรัพย์เหล่าน้ัน 

ข้าพเจ้าได้ทําความเข้าใจและประเมินข้อสมมติที่ ใช้ในการจัดทําแผนและคาดการณ์กระแสเงินสดในอนาคต 

โดยการทาํความเข้าใจในกระบวนการที่ทาํให้ได้มาซ่ึงตัวเลขดังกล่าว เปรียบเทยีบข้อสมมติดังกล่าวกบัแหล่งข้อมูลภายนอก

และภายในของกลุ่มบริษัท และเปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสดในอดีตกับผลการดาํเนินงานที่เกิดขึ้ นจริงเพ่ือ

ประเมินการใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหารในการประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตดังกล่าว และพิจารณา

อัตราคิดลดที่ ฝ่ายบริหารเลือกใช้โดยการวิเคราะห์ต้นทุนทางการเงินถัวเฉล่ียถ่วงนํ้าหนักของกลุ่มบริษัทและของ

อุตสาหกรรม ตลอดจนทดสอบการคาํนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ดังกล่าวตามแบบจาํลองทางการเงิน 

และพิจารณาผลกระทบของการเปล่ียนแปลงข้อสมมติที่สาํคัญต่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนโดยเฉพาะอัตราคิดลดและ

อัตราการเติบโตของรายได้ในระยะยาว นอกจากน้ี ข้าพเจ้าได้สอบทานการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประเมินการ

ด้อยค่าของสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนและต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่ 
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การดอ้ยค่าของเงินลงทนุในบริษทัย่อยและเงินใหกู้ยื้มแกบ่ริษทัย่อย 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯมีเงินลงทุนในบริษัทย่อยและเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยจาํนวน 3,299 ล้านบาท และ 

619 ล้านบาท ตามลาํดับ หรือคิดเป็นร้อยละ 72 และร้อยละ 13 ของสินทรัพย์รวม ตามลาํดับ โดยมีรายละเอียดตามที่

กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 9 และข้อ 6 ซ่ึงฝ่ายบริหารของบริษัทฯพบว่ามีข้อบ่งช้ีของการด้อยค่าของ

เงินลงทุนและเงินให้กู้ยืมดังกล่าว การพิจารณาการด้อยค่าของเงินลงทุนและเงินให้กู้ยืมต้องใช้ดุลยพินิจที่สาํคัญของฝ่าย

บริหารที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์ผลการดําเนินงานและการประเมินแผนงานในอนาคตของบริษัทย่อย รวมถึงการ

กาํหนดอตัราคิดลดและสมมติฐานที่สาํคัญ ซ่ึงมีผลกระทบโดยตรงต่อมูลค่าค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนและเงินให้กู้ยืม

ดังกล่าว 

ข้าพเจ้าได้ทําความเข้าใจและประเมินข้อสมมติที่ ใช้ในการจัดทําแผนและคาดการณ์กระแสเงินสดในอนาคต 

โดยการทาํความเข้าใจในกระบวนการที่ทาํให้ได้มาซ่ึงตัวเลขดังกล่าว เปรียบเทยีบข้อสมมติดังกล่าวกบัแหล่งข้อมูลภายนอก

และภายในของกลุ่มบริษัท และเปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสดในอดีตกับผลการดาํเนินงานที่เกิดขึ้ นจริงเพ่ือ

ประเมินการใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหารในการประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตดังกล่าว และพิจารณา

อัตราคิดลดที่ ฝ่ายบริหารเลือกใช้โดยการวิเคราะห์ต้นทุนทางการเงินถัวเฉล่ียถ่วงนํ้าหนักของบริษัทย่อยและของ

อตุสาหกรรม ตลอดจนทดสอบการคาํนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของเงินลงทุนและเงินให้กู้ยืมดังกล่าวตามแบบจาํลอง

ทางการเงิน และพิจารณาผลกระทบของการเปล่ียนแปลงข้อสมมติที่สาํคัญต่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน โดยเฉพาะอัตรา

คิดลดและอัตราการเติบโตของรายได้ในระยะยาว นอกจากน้ี ข้าพเจ้าได้สอบทานการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการ

ประเมินการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยและเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย 

สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรบัผลขาดทนุทางภาษีทีย่งัไม่ไดใ้ช ้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาํหรับผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้

จํานวน 215 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4 ของสินทรัพย์รวม โดยกลุ่มบริษัทได้เปิดเผยนโยบายการบัญชีและ

รายละเอยีดเกี่ยวกับภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 4 และข้อ 24 ตามลาํดับ สินทรัพย์

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะสามารถรับรู้รายการได้เม่ือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริษัทจะมีกาํไรทางภาษีเพียง

พอที่จะนาํสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมาใช้ประโยชน์ในอนาคตได้ ซ่ึงในการพิจารณาว่ากลุ่มบริษัทจะมีกาํไรทาง

ภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะนาํผลขาดทุนทางภาษีมาใช้ประโยชน์ได้น้ันต้องอาศัยดุลยพินิจของฝ่ายบริหารอย่างมากในการ

จัดทาํแผนธุรกิจและประมาณการกาํไรทางภาษีในอนาคตที่คาดว่าจะเกิดขึ้ นตามแผนธุรกิจที่ได้อนุมัติแล้ว ดังน้ัน จึงมี

ความเสี่ยงเกี่ยวกบัมูลค่าสนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

ข้ าพ เจ้าได้ประเมินประมาณการกําไรทางภาษี ในอนาคตโดยการตรวจสอบ ข้อมูลที่ จําเป็นและข้อสมมติ 

ทางด้านเศรษฐกิจที่สาํคัญที่ใช้ในการจัดทาํประมาณการดังกล่าว โดยการเปรียบเทียบกับแหล่งข้อมูลทั้งภายนอกและ

ภายในของกลุ่มบริษัท โดยข้าพเจ้าได้ให้ความสาํคัญกับข้อมูลและข้อสมมติที่มีผลกระทบกับอัตราการเติบโตของรายได้

และอัตรากาํไรขั้นต้นโดยตรง นอกจากน้ี ข้าพเจ้าได้เปรียบเทียบประมาณการกาํไรทางภาษีในอดีตกับกาํไรทางภาษีที่

เกิดขึ้ นจริงเพ่ือประเมินการใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหารในการประมาณการกาํไรทางภาษีดังกล่าว ตลอดจนทดสอบการ

คาํนวณประมาณการกาํไรทางภาษีในอนาคตตามข้อมูลและข้อสมมติดังกล่าวข้างต้น และพิจารณาผลกระทบของการ

เปล่ียนแปลงข้อสมมติที่สาํคัญต่อประมาณการกาํไรทางภาษีในอนาคต โดยเฉพาะอัตราการเติบโตของรายได้ในระยะยาว 

นอกจากน้ี ข้าพเจ้าได้สอบทานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการผลแตกต่างช่ัวคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ยัง

ไม่ได้ใช้ที่กลุ่มบริษัทไม่ได้บันทกึสนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
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ขอ้มูลอ่ืน 

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซ่ึงรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจําปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบ

การเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานน้ัน) ซ่ึงคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่        

ในรายงานของผู้สอบบัญชีน้ี 

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเช่ือม่ัน     

ในรูปแบบใด ๆ ต่อข้อมูลอื่นน้ัน 

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเน่ืองกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นน้ันมีความ

ขัดแย้งที่มีสาระสาํคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่น

แสดงขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญหรือไม่ 

เม่ือข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจาํปีของกลุ่มบริษัทตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเร่ืองดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการกาํกับดูแลทราบเพ่ือให้มีการดาํเนินการ

แก้ไขที่เหมาะสมต่อไป 

ความรบัผิดชอบของผูบ้ริหารและผูมี้หนา้ที่ในการกํากบัดูแลต่องบการเงิน 

ผู้บ ริหารมีหน้าที่ รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหล่าน้ี โดยถูกต้องตามที่ ควรตามมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจาํเป็นเพ่ือให้สามารถจัดทาํงบ

การเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญไม่ว่าจะเกดิจากการทุจริตหรือข้อผดิพลาด 

ในการจัดทาํงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดาํเนินงานต่อเน่ือง การ

เปิดเผยเร่ืองที่เกี่ยวกบัการดาํเนินงานต่อเน่ืองในกรณีที่มีเร่ืองดังกล่าว และการใช้เกณฑก์ารบัญชีสาํหรับกจิการที่ดาํเนินงาน

ต่อเน่ืองเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดาํเนินงานหรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเน่ืองอกีต่อไปได้ 

ผู้มีหน้าที่ในการกาํกบัดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทาํรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท 

ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้ความเช่ือม่ันอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการ

แสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกดิจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของ

ผู้สอบบัญชีซ่ึงรวมความเหน็ของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเช่ือม่ันอย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือม่ันในระดับสงูแต่ไม่ได้เป็นการ

รับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็น

สาระสาํคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสาํคัญเม่ือ

คาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจ

ทางเศรษฐกจิของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่าน้ี 

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเย่ียงผู้ประกอบ

วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏบัิติงานดังต่อไปน้ีด้วย 
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• ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญในงบการเงิน  

ไม่ว่าจะเกดิจากการทุจริตหรือข้อผดิพลาด ออกแบบและปฏบัิติงานตามวิธกีารตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความ

เสี่ยงเหล่าน้ัน และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ

ข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสงูกว่าความ

เสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน 

การต้ังใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ทาํความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบให้

เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวัตถุประสงค์ในการแสดงความเหน็ต่อความมีประสิทธผิลของการควบคุม

ภายในของกลุ่มบริษัท 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการ 

ทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทาํ 

• สรุปเกี่ยวกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑก์ารบัญชีสาํหรับกิจการที่ดาํเนินงานต่อเน่ืองของผู้บริหาร และสรุป

จากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาํคัญที่เกี่ยวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจ

เป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสาํคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดาํเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ หาก

ข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาํคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี

ของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ 

ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปล่ียนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้ นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึง

วันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรกต็าม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้

กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดาํเนินงานต่อเน่ืองได้ 

• ประเมินการนาํเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน

ประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณท์ี่เกดิขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่ 

• รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือของ

กิจกรรมทางธุรกิจภายในก ลุ่มบ ริษัท เพ่ื อแสดงความ เห็น ต่องบการเงินรวม  ข้ าพ เจ้ารับผิดชอบ 

ต่อการกาํหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่

เพียงผู้เดียวต่อความเหน็ของข้าพเจ้า 

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกาํกับดูแลในเร่ืองต่าง ๆ ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้

วางแผนไว้ ประเดน็ที่มีนัยสาํคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสาํคัญในระบบการควบคุมภายในหาก

ข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า 

ข้าพเจ้าได้ให้คาํรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกาํกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกาํหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความ

เป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกาํกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอื่น ซ่ึงข้าพเจ้าเช่ือว่ามี

เหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพ่ือป้องกันไม่ให้

ข้าพเจ้าขาดความเป็นอสิระ 
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จากเร่ืองทั้งหลายที่สื่อสารกบัผู้มีหน้าที่ในการกาํกบัดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเร่ืองต่างๆ ที่มีนัยสาํคัญที่สดุในการตรวจสอบ

งบการเงินในงวดปัจจุบันและกาํหนดเป็นเร่ืองสาํคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธบิายเร่ืองเหล่าน้ีไว้ในรายงานของผู้สอบ

บัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเร่ืองดังกล่าวต่อสาธารณะหรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้ น 

ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเร่ืองดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทาํดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่าง

สมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสยีสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว 

 

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผดิชอบงานสอบบัญชีและการนาํเสนอรายงานฉบับน้ี 

 

 

กรองแก้ว ลิมป์กติติกุล 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5874 

 

บริษัท สาํนักงาน อวีาย จาํกดั 

กรุงเทพฯ: 20 กุมภาพันธ ์2562 
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ตารางสรุปงบการเงิน 

งบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2559 - 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 

ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

ลา้นบาท % ลา้นบาท % ลา้นบาท % 

สินทรพัย ์           

สินทรพัยห์มุนเวียน       

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด  91.23   1.58  129.83 2.26 86.81  1.61  

เงินลงทุนช่ัวคราว - เงินฝากธนาคาร  0.24   -  0.23 0.00 0.23  0.01  

ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่น  448.13   7.77  492.66 8.59 465.98  8.64  

สนิค้าคงเหลือ  16.53   0.29  10.50 0.18 8.83  0.16  

สนิทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน 69.31 1.20 72.59 1.26 58.83 1.09 

ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า 38.81 0.67 23.51 0.41 22.90 0.42 

สนิทรัพย์หมุนเวียนอื่น 75.56 1.31 96.82 1.70 89.33 1.66  

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 739.81 12.83 826.14 14.40 732.91 13.59  

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน         

เงินฝากธนาคารที่ติดภาระคํา้ประกนั 62.60 1.09 46.06 0.80 9.13  0.17  

เงินลงทุนในการร่วมค้า - - 46.83 0.82 51.23 0.95 

ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ 732.36 12.70 760.55 13.26 777.36  14.42  

สนิทรัพย์ไม่มีตัวตน 2,572.81 44.63 2,258.10 39.36 1,951.97  36.20  

ต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่ 1,328.01 23.04 1,456.79 25.39 1,585.57 29.41  

สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 245.45 4.26 258.97 4.51 210.85  3.91  

สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 84.04 1.46 83.16 1.46 72.64 1.35  

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 5,025.27 87.17 4,910.46 85.60 4,658.75  86.41  

รวมสินทรพัย ์ 5,765.08 100.00 5,736.60 100.00 5,391.66  100.00  
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งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 

ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

ลา้นบาท % ลา้นบาท % ลา้นบาท % 

หน้ีสิน       

หน้ีสินหมุนเวียน             

เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร 221.86 3.85 120.00 2.09 135.00 2.50 

เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอื่น 423.61 7.35 319.04 5.56 295.06  5.47  

ส่วนของหน้ีสนิระยะยาวที่ถงึกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี         

     เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร 109.64 1.90 81.89 1.43 54.89 1.02 

     ต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่ค้างจ่าย 6.78 0.12 206.18 3.59 
  

360.57  
6.69  

     หน้ีสนิตามสญัญาเช่าทางการเงิน 15.64 0.27 6.60 0.12        6.04 0.11  

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 1.34 0.02 3.40 0.06 0.30  0.01  

หน้ีสนิหมุนเวียนอื่น  89.51 1.55 65.29 1.15 77.37 1.43  

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 868.38 15.06 802.40 13.99 929.23  17.23  

หน้ีสินไม่หมุนเวียน          

หนี้สนิระยะยาว - สทุธจิากส่วนที่ถงึกาํหนดชาํระภายในหนึ่งปี          

     เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร 1,333.82 23.14 1,440.84 25.12 1,338.99  24.83  

     ต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่ค้างจ่าย 844.06 14.64 695.32 12.12 708.84  13.15  

     หน้ีสนิตามสญัญาเช่าทางการเงิน 18.39 0.32 6.03 0.11       3.09  0.06  

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 51.86 0.90 43.79 0.76 36.21  0.67  

หน้ีสนิภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 7.48 0.13 8.99 0.16 9.69  0.18  

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 2,255.61 39.13 2,194.97 38.26 2,096.82  38.89  

รวมหน้ีสิน 3,123.99 54.19 2,997.37 52.25 3,026.05  56.12  

ส่วนของผูถ้อืหุน้        

ทุนจดทะเบียน 486.30  519.70  498.50    

ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแล้ว 347.10 6.02 339.07 5.91 320.09  5.95  

ส่วนเกนิมูลค่าหุ้นสามัญ 3,632.95 63.02 3,440.90 59.98 2,935.69  54.45  

กาํไรสะสม         

    จัดสรรเพ่ือสาํรองตามกฎหมาย 51.97 0.90 51.97 0.91       49.85  0.92  

    ยังไม่ได้จัดสรร (1,238.98) (21.49) (941.58) (16.41) (795.59)  (14.76)  

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น (151.95) (2.64) (151.13) (2.63) (144.43) (2.68) 

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 2,641.09 45.81 2,739.23 47.75   2,365.61 43.88  

ส่วนได้เสยีที่ไม่มีอาํนาจควบคุม - -              -  -               -  -  

รวมส่วนของผูถ้อืหุน้ 2,641.09 45.81 2,739.23 47.75 2,365.61  43.88  

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถ้อืหุน้ 5,765.08 100.00 5,736.60 100.00 5,391.66  100.00  
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 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมของบริษัทและบริษัทย่อย สาํหรับปีสิ้นสดุวันที่ 31 ธนัวาคม 2559 – 2561 

งบกําไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

งบการเงินรวม 

สําหรบัปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 

ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

ลา้นบาท % ลา้นบาท % ลา้นบาท % 

รายได ้             

รายได้จากการขายและให้บริการ 2,399.23 95.66 2,528.67 98.17  2,076.76  98.30  

กาํไรจากการปรับเปล่ียนเงื่อนไขการชาํระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต

ให้ใช้คล่ืนความถี่ 
75.23 3.00 - - - - 

รายได้อื่น 33.66 1.34 47.04 1.83       35.94  1.70  

รวมรายได ้ 2,508.12 100.00 2,575.71 100.00  2,112.70  100.00  

ค่าใชจ่้าย           

ต้นทุนขายและให้บริการ 1,905.89 75.99 1,833.83 71.20 1,633.84  77.33  

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ 171.03 6.82 139.39 5.41 107.57 5.09  

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 483.43 19.27 448.34 17.41     417.92  19.78  

ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงนิลงทุนในการร่วมค้า - - - - 21.30 1.01 

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสนิทรัพย์ไม่มีตัวตน - - 4.94 0.19 23.78 1.13 

หน้ีสงสยัจะสญู 1.90 0.08 0.50 0.02 1.37 0.07 

โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของเงนิลงทุนในการร่วมค้า (4.03) (0.16) - - - - 

รวมค่าใชจ่้าย 2,558.22 102.00 2,427.00 94.23  2,205.78  104.41  

กําไร(ขาดทุน)ก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 

ค่าใชจ่้ายทางการเงินและรายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้ (50.10) (2.00) 148.71 5.77 (93.08)  (4.41) 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงนิลงทุนในการร่วมค้า - - - - (1.81) (0.09) 

กําไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใชจ่้ายทางการเงินและรายได ้(ค่าใชจ่้าย) 

ภาษีเงินได ้ (50.10) (2.00) 148.71 5.77 (94.89) (4.50) 

ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ (128.62) (5.13) (133.40) (5.18) (145.01) (6.86) 

กําไร(ขาดทุน)ก่อนรายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้ (178.72) (7.13) 15.31 0.59   (239.90)  (11.36)  

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงนิได้ (14.55) (0.58) 42.86 1.66 (9.65) (0.45) 

กําไร(ขาดทุน)สําหรบัปี (193.27) (7.71) 58.17 2.26  (249.55)  (11.81)  

ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงนิที่เป็น 

เงนิตราต่างประเทศ (0.82)  (6.70) 
 

0.92  
 

ผลกาํไรจากการประมาณการตามหลักคณติศาสตร์ประกนัภัย -  - 
 

(7.15)  
 

ผลกระทบภาษีเงนิได้ -  - 
 

1.33  
 

กําไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสําหรบัปี (0.82)  (6.70)  (4.90)  

กําไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรบัปี (194.09)  51.47  (254.45)   

การแบ่งปันกําไร        

ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (193.27)  58.17  (249.55)  

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสยีที่ไม่มีอาํนาจควบคุม -  -   -   

การแบ่งปันกําไรรวมสําหรบัปี (193.27)  58.17  (249.55)  

กําไรต่อหุน้        

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (0.056)  0.017  (0.079)   

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (0.056)  0.015   (0.079)  

จาํนวนหุ้นสามัญถวัเฉล่ียถ่วงนํา้หนัก (ล้านหุ้น) 3,451.45  3,351.57 
 

3,172.66 
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งบกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อย สาํหรับปีสิ้นสดุวันที่ 31 ธนัวาคม 2559 - 2561 

 

งบกระแสเงินสด 

งบการเงินรวม 

สําหรบัปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 

ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท 

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดําเนินงาน 1,188.95 1,185.86 749.61 

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (1,227.00) (1,473.10) (1,536.68) 

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงิน (2.11) 332.57 678.67 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน เพิม่ข้ึน (ลดลง) 1.56 (2.31) 0.92 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิลดลง (38.60) 43.02 (107.48) 

 

ตารางแสดงอตัราส่วนทางการเงินที่สําคญั 

อตัราส่วนทางการเงิน 

งบการเงินรวม 

ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

อตัราส่วนสภาพคล่อง       

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.85  1.03 0.79  

อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเรว็ (เท่า) 0.58  0.74 0.54  

อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) 1.42  1.37 0.77 

อตัราส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีการค้า (เท่า) 5.49  5.76 5.04 

ระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉล่ีย (วัน)  66.46  63.38 72.42 

อตัราส่วนหมุนเวียนสนิค้าคงเหลือ (เท่า) 116.92  132.34 107.99 

ระยะเวลาขายสนิค้าเฉล่ีย (วัน) 3.12  2.76 3.38  

อตัราส่วนหมุนเวียนเจ้าหน้ี (เท่า) 41.69  43.61 23.22  

ระยะเวลาชาํระหน้ีเฉล่ีย (วัน) 8.75  8.37 15.72 

วงจรเงินสด  (วัน) 60.83  57.77 60.08 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหากําไร  

 

 

อตัรากาํไรขั้นต้น (%) 20.56  27.28 20.18 

อตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน (%) (6.63) 4.02 (6.21) 

อตัราส่วนกาํไรอื่น  (%) 4.34  1.83 1.70 

อตัราส่วนเงินสดต่อการทาํกาํไร (%) (747.83) 1,166.38 (580.98) 

อตัรากาํไรสทุธ ิ(%) (7.71) 2.26 (11.81) 

อตัราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) (7.18) 2.28 (10.42) 
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อตัราส่วนทางการเงิน 

งบการเงินรวม 

ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 
  

 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ (%) (0.87) 2.67 (1.78) 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ถาวร (%) (12.09) 20.01 (22.74) 

อตัราการหมุนของสนิทรัพย์ (เท่า) 0.44  0.46 0.40 

อตัราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงิน  

 

 

อตัราส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.18  1.09 1.28 

อตัราส่วนความสามารถชาํระดอกเบ้ีย (เท่า) (0.39) 1.11 (0.65) 

อตัราส่วนความสามารถชาํระภาระผูกพัน (เท่า) 0.80  0.70 0.48 

อตัราการจ่ายเงินปันผล
1/

 (%) -  381.66 38.66 

 

หมายเหตุ : 
1/
คาํนวณจากกาํไรสทุธติามงบการเงินเฉพาะกจิการ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

-37- 

 

 

การวิเคราะหแ์ละคําอธิบายของฝ่ายจดัการ 

 

1) การวิเคราะหผ์ลการดําเนินงาน 

รายได ้

รายไดร้วมของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2561 มีจาํนวน 2,508.12 ล้านบาท เม่ือเทียบกับปี 2560 มีจาํนวน 

2,575.71 ล้านบาท ลดลง 67.59 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.62 โดยรายละเอยีดของรายได้รวมเป็นดังน้ี 

 

รายได ้

งบการเงินรวม 

2561 2560 
เพิม่ข้ึน

(ลดลง) 
% 

รายได้จากการขายและให้บริการ 2,399.23 2,528.67 (129.44) (5.12) 

กาํไรจากการปรับเปล่ียนเง่ือนไขการชาํระค่าธรรมเนียม

ใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่ 75.23 - 75.23 100.00 

รายได้อื่น 33.66 47.04 (13.38) (28.44) 

     รวมทั้งส้ิน 2,508.12 2,575.71 (67.59) (2.62) 

 

รายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2561 มีจาํนวน 2,399.23 ล้านบาท เม่ือเทยีบ

กับปี 2560 มีจาํนวน 2,528.67 ล้านบาท ลดลง 129.44 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.12 รายได้จากการขายและบริการ

แยกตามกลุ่มธุรกจิ เป็นดังน้ี 

กลุ่มธุรกิจ 

งบการเงินรวม 

2561 2560 
เพิมข้ึน

(ลดลง) 
% 

ธุรกจิสื่อ 2,193.64 2,370.90 (177.26) (7.48) 

ธุรกจิให้บริการข้อมูลและความบันเทงิ 205.59 157.77 47.82 30.31 

     รวมทั้งส้ิน 2,399.23 2,528.67 (129.44) (5.12) 

 

รายไดจ้ากกลุ่มธุรกิจสือ่ ซ่ึงประกอบด้วยธุรกจิให้บริการโฆษณาและธุรกจิสื่อบนโทรศัพทเ์คล่ือนที่ของบริษัทและ

บริษัทย่อยในปี 2561  มีจํานวน 2,193.64 ล้านบาท เม่ือเทียบกับปี 2560  มีจํานวน 2,370.90 ล้านบาท ลดลง 

177.26 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.48 โดยรายได้ที่ลดลงเป็นรายได้จากการให้บริการผ่านโทรศัพท์เคล่ือนที่จากความ

นิยมของผู้บริโภคต่อบริการสาระและบันเทงิในรูปแบบ SMS ที่ลดลง ซ่ึงทางบริษัทได้ปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจเป็นรูปแบบ

การสมัครบริการแบบบอกรับสมาชิก (Subscription) โดยเน้นไปที่บริการดูหนังออนไลน์ Monomax ที่มีการรีแบรนด์ และ

เพ่ิมเติมคอนเทนต์ที่น่าสนใจ  สาํหรับรายได้จากการให้บริการโฆษณา TV ยังคงเติบโตอย่างต่อเน่ือง เน่ืองจากบริษัทย่อย

ได้ดําเนินธุรกิจให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลแบบความคมชัดปกติ (SD) ภายใต้ช่ือช่อง “โมโน ทเวนต้ีไนน์” 

(MONO29) และมีคอนเซป็ต์ “ฟรีทีวีที่มี หนังดี ซีรีส์ดัง มากที่สุด” ที่นาํเสนอคอนเทนต์ที่มีคุณภาพระดับโลก สดใหม่ 

และเข้าถึงลูกค้าทุกกลุ่ม   ส่งผลให้ช่องเป็นหน่ึงในกลุ่มผู้นําธุรกิจทีวีดิจิตอลของประเทศ   ได้รับความนิยมจากผู้ชม     

โดยครองเรตติ้ งในอันดับ 3 ของฟรีทีวีในระบบดิจิตอล   ส่งผลให้ลูกค้าตอบรับและสนใจลงโฆษณากับทางช่อง                  

“ MONO29” เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง  
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รายไดจ้ากกลุ่มธุรกิจการใหบ้ริการขอ้มูลและความบนัเทิง ซ่ึงประกอบด้วย ธุรกิจภาพยนตร์ ธุรกิจกีฬา ธุรกิจ

เพลงและธุรกิจอื่นๆของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2561  มีจาํนวน 205.59 ล้านบาท  เม่ือเทยีบกับปี 2560  มีจาํนวน 

157.77 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 47.82 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 30.31 เน่ืองจากการนาํเข้าภาพยนตร์ต่างประเทศของ Mono 

Film และการผลิตภาพยนตร์ไทยของ T-Moment เพ่ือเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ที่ได้รับความนิยมเพ่ิมขึ้ น รวมถึงรายได้

จากกลุ่ม Sponsors ที่เข้ามาสนับสนุนกจิกรรมการจัดแข่งขันกฬีา และคอนเสร์ิตของกลุ่มบริษัท 

รายไดอ่ื้นของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2561 มีจาํนวน 33.66 ล้านบาท เม่ือเทยีบกบัปี 2560 มีจาํนวน 47.04  

ล้านบาท ลดลง 13.38 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 28.44 

 

ตน้ทุน ค่าใชจ่้าย ค่าใชจ่้ายทางการเงิน และภาษีเงินได ้

ต้นทุน ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายทางการเงิน และภาษีเงินได้ของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2561 มีจาํนวน 2,701.39     

ล้านบาท  เม่ือเทยีบกบัปี 2560 มีจาํนวน 2,517.54 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 183.85 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.30 

รายการ 

งบการเงินรวม 

ปี 2561 ปี 2560 
เพิม่ข้ึน

(ลดลง) 
% 

ต้นทุนจากการขายและให้บริการ  1,905.89  1,833.83  72.06   3.93  

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ  171.03  139.39  31.64   22.70  

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  483.43  448.34  35.09   7.83  

ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในการร่วมค้า  -  -  -   -  

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสนิทรัพย์ไม่มีตัวตน  -  4.94  (4.94)  (100.00) 

หน้ีสงสยัจะสญู  1.90  0.50  1.40   280.00  

โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในการร่วมค้า (4.03) - (4.03) (100.00) 

รวมค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงาน 2,558.22 2,427.00 131.22 5.41 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า - - - - 

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 128.62  133.40  (4.78)  (3.58) 

ภาษีเงินได้ 14.55  (42.86)  57.41   (133.95) 

     รวมทั้งส้ิน 2,701.39 2,517.54 183.85 7.30 

 

การเพ่ิมขึ้ นของค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงาน มีค่าตัดจาํหน่ายลิขสิทธิ์เพ่ิมข้ึนจากการซ้ือคอนเทนท์ใหม่ๆจากค่าย

หนังต่างประเทศเพ่ือรองรับการออกอากาศในช่อง “MONO29” และในทุกแพลตฟอร์มอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะ

แพลตฟอร์ม Monomax ที่ได้ปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจ เป็นรูปแบบการสมัครบริการแบบบอกรับสมาชิก (Subscription)    

เพ่ือรองรับลูกค้าทั้งทางเวบ็ไซด์และแอปพลิเคชัน  รวมถึงการที่บริษัทและบริษัทย่อยได้ใช้สื่อประชาสมัพันธ ์ทั้งการใช้สื่อ

ภายในองค์กรและการออกสื่อประชาสมัพันธภ์ายนอกร่วมกบัพาร์ทเนอร์และสปอนเซอร์มากขึ้น 
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ขาดทุนสุทธิ 

บริษัทและบริษัทย่อยมีขาดทุนสุทธิรวมในปี 2561 จาํนวน 193.27 ล้านบาท เม่ือเทียบกับปี 2560 มีกาํไรสุทธิ

จาํนวน 58.17 ล้านบาท ขาดทุนเพ่ิมขึ้น 251.44 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 432.25  เน่ืองจากในปี 2561 บริษัทมีรายได้

จากการให้บริการโทรศัพทเ์คล่ือนที่ลดลง เม่ือเทยีบกบัปีก่อน ตามที่กล่าวมาข้างต้น  

 

2) การวิเคราะหฐ์านะการเงิน 

 

สินทรพัย ์

สนิทรัพย์รวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ สิ้นปี 2561 มีจาํนวน 5,765.08 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปี 2560 จาํนวน   

28.48 ล้านบาท จากการลดลงของสินทรัพย์หมุนเวียน 86.33 ล้านบาทและการเพ่ิมขึ้ นของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  

114.81 ล้านบาท  

สนิทรัพย์หมุนเวียนที่ลดลงมีสาเหตุหลักมาจาก 

เงินสดและเงินฝากธนาคาร ลดลง 38.60 ล้านบาทและลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่นลดลง 44.53 ล้านบาท  

สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่เพ่ิมขึ้นมีสาเหตุหลักมาจาก 

สนิทรัพย์ไม่มีตัวตนมีจาํนวน 2,572.81 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 314.71 ล้านบาท จากการจัดหาคอนเทนต์เพ่ือรองรับ

การขยายตัวของธุรกจิทวีีดิจิตอลและธุรกจิภาพยนตร์ โดยเฉพาะการซ้ือภาพยนตร์จากสตูดโิอยักษ์ใหญ่จากต่างประเทศ 

 

หน้ีสิน 

หน้ีสินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ สิ้นปี 2561 มีจาํนวน 3,123.99 ล้านบาท เพ่ิมขึ้ นจากปี 2560 จาํนวน 

126.62 ล้านบาท จากเจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอื่นเพ่ิมขึ้น 104.57 ล้านบาท 

 

ส่วนของผูถ้อืหุน้ 

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทและบริษัทย่อย ณ สิ้นปี 2561 มีจาํนวน 2,641.09 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 จาํนวน 

98.14 ล้านบาท มีสาเหตุหลักมาจากผลขาดทุนจากการดาํเนินงานสาํหรับปี 2561 จาํนวน 193.27 ล้านบาท และมีการ

จ่ายเงินปันผลประจาํปี 2560 จาํนวน 104.13 ล้านบาท ส่งผลให้กาํไรสะสมลดลง 297.40 ล้านบาท และในระหว่างปี 

2561 บริษัทมีทุนหุ้นสามัญชาํระเพ่ิมขึ้น 80 ล้านหุ้น เป็นเงินจาํนวน 200 ล้านบาท  

  

โครงสรา้งเงินลงทุน 

ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีหน้ีสนิรวม จาํนวน 3,123.99 ล้านบาท คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 

54.19 ของสนิทรัพย์รวม  ส่วนของผู้ถือหุ้นจาํนวน 2,641.09 ล้านบาท คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 45.81 ของสินทรัพย์รวม 

อตัราส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผู้ถอืหุ้นอยู่ที่ 1.18 เท่า เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน 0.09 เท่า 

 

ความสามารถในการทํากําไร 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตรากาํไรขั้นต้นคิดเป็นร้อยละ 20.56 ลดลงจากปี 2560       

ร้อยละ 6.72 และมีอตัรากาํไรสทุธติิดลบร้อยละ 7.71 ติดลบเพ่ิมขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 9.97  

 สาํหรับอตัราส่วนในการทาํกาํไรในด้านต่างๆที่ลดลงจากปีก่อน รวมถึงอตัราส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้นในปี 2561 

ติดลบร้อยละ 7.18 ติดลบเพ่ิมขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 9.46  
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ความสามารถในการบริหารสินทรพัย ์

สาํหรับปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ติดลบร้อยละ 0.87 ติดลบเพ่ิมข้ึนจาก        

ปี 2560 ร้อยละ 3.54 และอัตราการหมุนของสินทรัพย์ในปี 2561 เท่ากับ 0.44 เท่า ลดลงจากปีก่อน 0.02 เท่า 

เน่ืองจาก ในปี 2561 บริษัท และบริษัทย่อยมีผลให้ขาดทุนจากการดาํเนินงาน 

 

สภาพคล่องและความเพยีงพอของเงินทุน 

 สาํหรับปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราส่วนสภาพคล่อง 0.85 เท่า ลดลงจากปีก่อน 0.09 เท่า อัตราส่วน

สภาพคล่องหมุนเรว็อยู่ที่ 0.58 เท่า ลดลงจากปีก่อน 0.16 เท่า เน่ืองจากบริษัทและบริษัทย่อยมีสนิทรัพย์หมุนเวียนลดลง 

ในขณะที่มีหน้ีสนิหมุนเวียนเพ่ิมขึ้น 

 

ทางด้านอัตราส่วนหน้ีสินต่อทุน สาํหรับปี 2561  อยู่ที่ 1.18 เท่า เพ่ิมขึ้ นจากปีก่อน 0.09 เท่า เน่ืองจากบริษัท

และบริษัทย่อยมีหน้ีสนิรวมเพ่ิมขึ้น ในขณะที่ส่วนของผู้ถอืหุ้นลดลง 

 

ภาระผูกพนัดา้นหน้ีสิน 

ในปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้ นภายใต้สัญญาเช่าดําเนินงาน       

และสญัญาบริการ ดังน้ี 

  หน่วย : ล้านบาท 

ระยะเวลาการชําระ จํานวนเงิน 

ภายใน 1 ปี 151 

มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 238 

มากกว่า 5 ปี 250 
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ประวติัผูส้อบบญัชี 

 

ชื่อ: นางสาวกรองแก้ว ลิมป์กติติกุล    อายุ: 46 ปี 

สญัชาติ: ไทย  

ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต เลขทะเบยีนที ่: 5874 

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา:  ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกจิ มหาวิทยาลัยอชัสมัชัญ 

ประสบการณทํ์างาน: ปฏบิัติงานด้านการสอบบัญชีกบั บริษัท สาํนักงาน อวีาย จาํกดั เป็นเวลามากกว่า 20 ปี โดยปฏบิติังาน

ด้านการสอบบัญชีธุรกจิต่าง ๆ เช่น การผลิตและการจัดจาํหน่าย และการบริการ ทั้งในและต่างประเทศ และ เป็นผู้สอบบัญชี

รับอนุญาตแห่งประเทศไทย และเป็นผู้สอบบญัชีรับอนุญาตของสาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

(กลต.) 

จํานวนหุน้ทีถ่อืหุน้ในบริษทั (%): ไม่มี 

ประวติัทําผิดกฎหมาย: ไม่มี 

 

 

ชื่อ: นายศภุชัย ปัญญาวัฒโน     อายุ: 55 ปี 

สญัชาติ: ไทย  

ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต เลขทะเบยีนที ่: 3930 

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา:  ปริญญาโท สาขาการจดัการ  
       สถาบนับณัฑติบริหารธุรกจิศศินทร์ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

ประสบการณทํ์างาน: มีประสบการณ์การทาํงานเป็นผู้สอบบัญชีร่วมกับสาํนักงานฯ มาเป็นเวลามากกว่า 30 ปี โดยเป็น          

ผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่จาํนวนมาก ซ่ึงครอบคลุมกิจการหลายประเภททั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก มีความเช่ียวชาญอย่างยิ่งในธุรกิจการผลิต ธุรกิจ

อสงัหาริมทรัพย์ ธุรกจิก่อสร้าง ธุรกจิโทรคมนาคมและธุรกจิบนัเทงิ 

จํานวนหุน้ทีถ่อืหุน้ในบริษทั (%): ไม่มี 

ประวติัทําผิดกฎหมาย: ไม่มี 

 

ชื่อ: นายณฐัวุฒิ สนัติเพช็ร      อายุ: 45 ปี 

สญัชาติ: ไทย  

ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต เลขทะเบยีนที ่: 5730 
คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา:  ปริญญาโท สาขาการบญัชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ประสบการณทํ์างาน: มีประสบการณ์การทาํงานเป็นผู้สอบบัญชีร่วมกับสาํนักงานฯ มาเป็นเวลามากกว่า 20 ปี ในธุรกิจ 

การผลิต ธุรกิจจัดจําหน่าย ธุรกิจบริการ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจก่อสร้าง โดยมีประสบการณ์ในการควบคุม 

งานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่  รวมถึงบริษัทที่มีธุรกิจอยู่ในต่างประเทศ และเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ 

สาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) 

จํานวนหุน้ทีถ่อืหุน้ในบริษทั (%): ไม่มี 

ประวติัทําผิดกฎหมาย: ไม่มี 
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ขอ้มูลเบื้ องตน้และประวติักรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระและไดร้บัการเสนอช่ือกลบัเขา้ดํารงตําแหน่งใหม่ 

 

1. หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหากรรมการบริษทั 

การคัดเลือกผู้ดํารงตําแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระของบริษัทในปี 2562 ได้ผ่านการพิจารณาจาก

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทแล้ว และตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 17. 

กาํหนดให้ “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาํปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากตาํแหน่งจาํนวนหน่ึงในสาม (1/3) ของ

จาํนวนกรรมการในขณะน้ัน ถ้าจาํนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ กใ็ห้ออกโดยจาํนวนใกล้ที่สุดกับ

ส่วนหน่ึงในสาม (1/3) กรรมการซ่ึงพ้นจากตาํแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตาํแหน่งอกีได้ กรรมการที่จะต้อง

ออกจากตาํแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทน้ัน ให้จับสลากกนั ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคน

ที่อยู่ในตาํแหน่งนานที่สดุน้ันเป็นผู้ออกจากตาํแหน่ง” ดังน้ัน กรรมการที่ตอ้งออกตามวาระในปี 2562 ซ่ึงเป็นปีที่หก

หลงัการจดทะเบยีนบริษทั จึงพจิารณาใหก้รรมการที่ดํารงตําแหน่งนานที่สุดเป็นผูอ้อกจากตําแหน่งตามวาระ  

2. นิยามกรรมการอิสระ 

บริษัทฯ ได้กาํหนดนิยาม “กรรมการอิสระ” ของบริษัทฯ เท่ากับประกาศคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพย์และตลาด

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

พ.ศ. 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) ดังน้ี 

  (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหน่ึงของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม  ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัท ทั้งน้ี ให้นับรวมการถอืหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการ

อสิระรายน้ัน ๆ ด้วย 

  (2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจาํ หรือ

ผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาํดับเดียวกนั ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มี

อาํนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ย่ืนคาํขออนุญาต

ต่อสาํนักงาน  ทั้งน้ี ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วน

ราชการซ่ึงเป็นผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัท 

  (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสมัพันธท์างสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา

มารดา คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร  รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอาํนาจควบคุม หรือบุคคล

ที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

  (4) ไม่มีหรือเคยมีความสมัพันธท์างธุรกจิกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ หรือ

ผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือ

เคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอาํนาจควบคุมของผู้ที่มีความสมัพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท

ร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัท  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า

สองปีก่อนวันที่ย่ืนคาํขออนุญาตต่อสาํนักงาน 

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทาํรายการทางการค้าที่กระทาํเป็นปกติเพ่ือประกอบกิจการ การเช่าหรือให้

เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ

หรือให้กู้ยืม คํา้ประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหน้ีสิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทาํนองเดียวกัน ซ่ึงเป็นผลให้

บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหน้ีที่ต้องชาํระต่ออีกฝ่ายหน่ึง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือ

ตั้งแต่ย่ีสิบล้านบาทขึ้ นไป แล้วแต่จาํนวนใดจะตํ่ากว่า ทั้งน้ี การคาํนวณภาระหน้ีดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคาํนวณ

มูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑใ์นการทาํรายการที่เกี่ยวโยง
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กัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหน้ีดังกล่าว ให้นับรวมภาระหน้ีที่ เกิดขึ้ นในระหว่างหน่ึงปีก่อนวันที่ มี

ความสมัพันธท์างธุรกจิกบับุคคลเดียวกนั 

  (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ         

ผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสาํนักงานสอบบัญชี ซ่ึงมี

ผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ 

เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ย่ืนคาํขออนุญาตต่อสาํนักงาน 

  (6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือ         

ที่ปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงได้รับค่าบริการเกนิกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น

รายใหญ่ หรือผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการ

ทางวิชาชีพน้ันด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ย่ืนคาํขออนุญาตต่อ

สาํนักงาน 

  (7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้ นเพ่ือเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ      

ผู้ถอืหุ้นซ่ึงเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกบัผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ 

  (8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับ

เงินเดือนประจาํ หรือถือหุ้นเกนิร้อยละหน่ึงของจาํนวนหุ้นที่มีสทิธอิอกเสยีงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซ่ึงประกอบกจิการที่มี

สภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกบักจิการของบริษัทหรือบริษัทย่อย  

  (9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทาํให้ไม่สามารถให้ความเหน็อย่างเป็นอสิระเกี่ยวกบัการดาํเนินงานของบริษัท 
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3.ประวติักรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ และไดร้บัเสนอช่ือกลบัเขา้ดํารงตําแหน่งใหม่ 

 

1)   นายพชิญ ์โพธารามิก 

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง :   ประธานกรรมการ 

อายุ    :   47 ปี 

การศึกษา   :   ปริญญาตรี สาขาการจัดการ 

        London School of Economics & Political Science, UK 

การอบรมหลักสตูรกรรมการ : ไม่มี  

ประวัติการทาํงาน  :   2555 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 

   บมจ. โมโน  เทคโนโลยี 

    2551 – ปัจจุบัน กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

   บมจ. จัสมิน อนิเตอร์เนช่ันแนล 
 

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : 64.29 (ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2561) 

สดัส่วนถอืใบสาํคัญแสดงสทิธขิองบริษัท (%)  : 59.73 (ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2561)  
 

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร  : กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  

ในบริษัทจดทะเบียนอื่น  บมจ. จัสมิน อนิเตอร์เนช่ันแนล  
 

 

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร :   30 บริษัท 

ในกจิการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)      กรรมการ  15 บริษัทย่อยของ บมจ. โมโน เทคโนโลยี     

  กรรมการ  10 บริษัทย่อยของ บมจ. จัสมิน อนิเตอร์เนช่ันแนล  

     กรรมการ  บจก. พินเวสท ์ฟู้ด แอนด์ เรสเตอรองท ์ 

  กรรมการ บจก. แจส โฮลดิ้ ง 2017   

     กรรมการ บจก. พินเวสท ์คอร์ปอเรช่ัน 

     กรรมการ บจก. พีวีเอส ดีเวลลอ็ปเมนท ์

    กรรมการ บจก. เอม็เมอรัลด์ ฟาร์ม 

 

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอื่น :   ไม่มี 
ที่อาจก่อให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการคร้ังแรก : 9 มีนาคม 2555 

จาํนวนปีที่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ  : 7 ปี  

การเข้าร่วมการประชุมในรอบปี 2561 
   การเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจาํปี 2561 : 1 คร้ัง จากการประชุมทั้งสิ้น 1 คร้ัง 
   การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท : 5 คร้ัง จากการประชุมทั้งสิ้น 5 คร้ัง 
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2)   นายปรีชา ลีละศิธร 

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง :    กรรมการอสิระ 

อายุ : 56 ปี  

การศึกษา : ปริญญาโท บริหารธุรกจิ  

  จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

การอบรมหลักสตูรกรรมการ : ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

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

  - Audit Committee Program (ACP) รุ่น 25/2552 

ประวัติการทาํงาน : 2555 – ปัจจุบัน    กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการ 

    สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

   บมจ. โมโน  เทคโนโลยี 

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)      : ไม่มี (ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2561) 

สดัส่วนถอืใบสาํคัญแสดงสทิธขิองบริษัท (%)        : ไม่มี (ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2561)  

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร  : ไม่มี  
ในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร  :   6 บริษัท  

 ในกจิการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)   กรรมการ บจก. ซีแพนเนล 

   รองประธานกรรมการบริหาร บจก. วอลล์ สตรีท ทาวเวอร์ 

   กรรมการผู้จัดการ บมจ. หลักทรัพย์ ไอร่า 

   กรรมการ บจก. แอล็ไลแอนซ์  

   กรรมการ บจก. อนัดามัน ลันตา พรอ็พเพอร์ตี้  

   กรรมการ บจก. มานะกจิเจริญ  

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอื่น : ไม่มี 
ที่อาจก่อให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการคร้ังแรก : 9 มีนาคม 2555 

จาํนวนปีที่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ : 7 ปี (หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดาํรงตาํแหน่งอกีวาระหน่ึง 

                                                                               จะดาํรงตาํแหน่งรวมเป็นจาํนวน 10 ปี) 

การเข้าร่วมการประชุมในรอบปี 2561 

   การเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจาํปี 2561 : 1 คร้ัง จากการประชุมทั้งสิ้น 1 คร้ัง 

   การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท : 5 คร้ัง จากการประชุมทั้งสิ้น 5 คร้ัง 
  การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : 4 คร้ัง จากการประชุมทั้งสิ้น 4 คร้ัง 

 การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ : 2 คร้ัง จากการประชุมทั้งสิ้น 2 คร้ัง 
 

ความสมัพันธก์บับริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

-  ไม่เป็นญาติสนิทกบัผู้บริหารหรือผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง  

-  ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจาํ  

-  ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย)  

-  ไม่มีความสมัพันธท์างธุรกจิที่มีนัยสาํคัญอนัอาจมีผลทาํให้ไม่สามารถทาํหน้าที่ได้อย่างเป็นอสิระ 
-  ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพ่ือเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ   ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซ่ึงเป็น  

 ผู้ที่เกี่ยวข้องกบัผู้ที่เกี่ยวข้องกบัผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 



สิ่งที่ส่งมาด้วย 5. 
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3) นายเกรียงศกัด์ิ เธียรนุกุล   

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง :    กรรมการอสิระ 

อายุ : 54 ปี 

การศึกษา : ปริญญาโท บริหารธุรกจิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

      ปริญญาโท บริหารธุรกจิ มหาวิทยาลัยอสัสมัชัญ  

การอบรมหลักสตูรกรรมการ :  ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

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

  - หลักสตูร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 25/2552 

    หลักสตูรวิทยาการผู้นาํไทย-จีน รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2560 

หลักสตูรการป้องกนัราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) รุ่นที่ 58  ปีการศึกษา 

2558 – 2559 สถาบันวิชาการป้องกนัประเทศ วิทยาลัยป้องกนัราชอาณาจักร 

  หลักสตูรผู้บริหารระดับสงู รุ่นที่ 7/2551 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) 

  ประวัติการทาํงาน : 2555 – ปัจจุบัน    กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา  

    และพิจารณาค่าตอบแทน 

   บมจ. โมโน  เทคโนโลยี 

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)      :   0.04 (ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2561) 

สดัส่วนถอืใบสาํคัญแสดงสทิธขิองบริษัท (%)        : ไม่มี (ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2561)  

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร  : ไม่มี  
ในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร  :   9 บริษัท  

 ในกจิการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)   กรรมการ บจก. เดอะ โลโค โมช่ัน  

กรรมการ บจก. โฟร์ สตรอง วินด์ส 

กรรมการ บจก. มีเดีย เชคเกอร์ ดีเวลลอปเม้นท ์ 

กรรมการ บจก. ไอ แอดไวเซอร่ี  

กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บจก. มีเดีย เชคเกอร์ 

กรรมการ บจก. ซีดีซี วัน 

กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บจก. บานาน่า แอนด์ ซันส ์ 

กรรมการ บจก. เพรสทจิ กฟิท ์แอนด์ พรีเม่ียม 

กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บจก. นิวไวเตก็ 

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอื่น : ไม่มี 
ที่อาจก่อให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการคร้ังแรก : 9 มีนาคม 2555 

จาํนวนปีที่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ : 7 ปี (หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดาํรงตาํแหน่งอกีวาระหน่ึง 

                                                                               จะดาํรงตาํแหน่งรวมเป็นจาํนวน 10 ปี) 

การเข้าร่วมการประชุมในรอบปี 2561 

   การเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจาํปี 2561 : 1 คร้ัง จากการประชุมทั้งสิ้น 1 คร้ัง 

   การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท : 5 คร้ัง จากการประชุมทั้งสิ้น 5 คร้ัง 
  การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : 4 คร้ัง จากการประชุมทั้งสิ้น 4 คร้ัง 

 การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ : 2 คร้ัง จากการประชุมทั้งสิ้น 2 คร้ัง 
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ความสมัพันธก์บับริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

-  ไม่เป็นญาติสนิทกบัผู้บริหารหรือผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง  

-  ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจาํ  

-  ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย)  

-  ไม่มีความสมัพันธท์างธุรกจิที่มีนัยสาํคัญอนัอาจมีผลทาํให้ไม่สามารถทาํหน้าที่ได้อย่างเป็นอสิระ 
-  ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพ่ือเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  หรือผู้ถือหุ้นซ่ึงเป็น 

 ผู้ที่เกี่ยวข้องกบัผู้ที่เกี่ยวข้องกบัผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 
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ขอ้มูลเกีย่วกบักรรมการอิสระที่เป็นตวัแทนรบัมอบฉนัทะในการประชมุผูถ้อืหุน้ 

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ สามารถที่จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระดังต่อไปน้ี เข้าร่วม      

ประชุมแทน 

 

1. นางพรรณี วรวุฒิจงสถติ 

ตาํแหน่ง :  กรรมการอสิระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

      และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

อายุ : 67 ปี 

ที่อยู่ : บริษัท โมโน เทคโนโลยี จาํกดั (มหาชน) เลขที่ 200 หมู่ 4   

  จัสมิน อนิเตอร์เนช่ันแนล ทาวเวอร์ ช้ัน 16 ถนนแจ้งวัฒนะ   

   ตาํบลปากเกรด็ อาํเภอปากเกรด็  จังหวัดนนทบุรี 11120  

ส่วนได้เสยีในการพิจารณาวาระการประชุม : -ไม่มี- 

 

 

2. นายปรีชา ลีละศิธร 

ตาํแหน่ง :  กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ  

   และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

อายุ : 56 ปี 

ที่อยู่ : บริษัท โมโน เทคโนโลยี จาํกดั (มหาชน) เลขที่ 200 หมู่ 4   

  จัสมิน อนิเตอร์เนช่ันแนล ทาวเวอร์ ช้ัน 16 ถนนแจ้งวัฒนะ   

  ตาํบลปากเกรด็ อาํเภอปากเกรด็  จังหวัดนนทบุรี 11120 

ส่วนได้เสยีในการพิจารณาวาระการประชุม : -ไม่มี- 

 

 

3. นายเกรียงศกัด์ิ เธียรนุกุล 

ตาํแหน่ง :  กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ  

   และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

อายุ : 54 ปี 

ที่อยู่ : บริษัท โมโน เทคโนโลยี จาํกดั (มหาชน) เลขที่ 200 หมู่ 4   

  จัสมิน อนิเตอร์เนช่ันแนล ทาวเวอร์ ช้ัน 16 ถนนแจ้งวัฒนะ   

  ตาํบลปากเกรด็ อาํเภอปากเกรด็  จังหวัดนนทบุรี 11120 

ส่วนได้เสยีในการพิจารณาวาระการประชุม : -ไม่มี- 



สิ่งที่ส่งมาด้วย 7. 
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ขอ้กําหนด และขอ้บงัคบับริษทัฯ ที่เกีย่วกบัการประชมุผูถ้อืหุน้ 

 

1) เอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถ้อืหุน้หรือผูแ้ทนของผูถ้อืหุน้ที่มีสิทธิเขา้ร่วมประชมุ 

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเร่ืองข้อพึงปฏิบัติสาํหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท     

จดทะเบียนลงวันที่ 19 กุมภาพันธ ์2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บริษัทจดทะเบียนถอืเป็นแนวทางปฏบัิติที่ดี ซ่ึงจะเป็น

การสร้างความเช่ือม่ันให้เกิดแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพ่ือให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท       

จดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงเห็นควรกาํหนดให้มีการ

ตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพ่ือให้ผู้ถือหุ้น

ยึดถือปฏิบัติต่อไป ทั้งน้ี บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผันการย่ืนแสดงเอกสารหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือ

ผู้แทนของผู้ถอืหุ้นที่มีสทิธเิข้าร่วมประชุมแต่ละรายตามที่บริษัทฯ จะพิจารณาเหน็เหมาะสม 

 1. บุคคลธรรมดา 

     1.1 ผู้ถอืหุ้นที่มีสญัชาติไทย 

      (ก) บัตรประจําตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงาน 

                      รัฐวิสาหกจิ) 

 (ข) ในกรณีมอบฉันทะ สาํเนาบัตรประจําตัวของผู้มอบฉันทะ และบัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง  

                (กรณเีป็นชาวต่างชาติ) ของผู้รับมอบฉันทะ 

     1.2 ผู้ถอืหุ้นชาวต่างชาติ 

      (ก) หนังสอืเดินทางของผู้ถอืหุ้น 

      (ข) ในกรณีมอบฉันทะ หนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ และบัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง 

                      (กรณเีป็นชาวต่างชาติ) ของผู้รับมอบฉันทะ 

 2. นิติบุคคล 

     2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

      (ก) สาํเนาหนังสอืรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกนิ 30 วัน โดย กรมพัฒนาธุรกจิการค้า กระทรวงพาณชิย์ 

      (ข) สาํเนาบัตรประจาํตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอาํนาจที่ได้ลงนาม 

                      ในหนังสอืมอบฉันทะพร้อมบัตรประจาํตัว หรือหนังสอืเดินทาง(กรณเีป็นชาวต่างชาติ) ผู้รับมอบฉันทะ 

     2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ 

      (ก) สาํเนาหนังสอืรับรองนิติบุคคล 

      (ข) สาํเนาบัตรประจาํตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอาํนาจที่ได้ลงนาม 

                      ในหนังสอืมอบฉันทะพร้อมบัตรประจาํตัวหรือหนังสอืเดินทาง (กรณเีป็นชาวต่างชาติ) ผู้รับมอบฉันทะ 

 

ในกรณีของสาํเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสาํเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดทาํขึ้ นในต่างประเทศ ควรมีการ

รับรองลายมือช่ือโดยโนตารีพับบลิค 

 

2) วิธีการมอบฉนัทะ 

1.  แบบหนังสอืมอบฉันทะมี 3 แบบ ได้แก่ 

     - แบบ ก. เป็นแบบหนังสอืมอบฉันทะทั่วไป ซ่ึงเป็นแบบง่ายไม่ซับซ้อน 

    - แบบ ข. เป็นแบบหนังสอืมอบฉันทะที่กาํหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอยีดชัดเจนตายตัว 

    - แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้ งให้คัสโตเดียน (Custodian)  

         ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น 
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2.  ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและ    

ดูแลหุ้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้งแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. แบบใดแบบหน่ึงกไ็ด้ สาํหรับผู้ถือหุ้น

นอกจากน้ันจะใช้หนังสอืมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหน่ึงเท่าน้ัน 

 

3. บริษัทฯ ได้จัดส่งเฉพาะหนังสือมอบอาํนาจแบบ ข. มาพร้อมหนังสือนัดประชุมน้ี หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ใช้

หนังสอืมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ค. สามารถติดต่อขอรับได้ที่ ฝ่ายกาํกบัดูแลกจิการ โทรศัพท ์02-502-0787 

หรือ Download จากเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.mono.co.th 

 

4. ถ้าผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นอาจเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหน่ึงตามความ

 ประสงค์ของผู้ถือหุ้นเป็นผู้รับมอบฉันทะ หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้ออกเสียง

 ลงคะแนนแทนได้ โดยสามารถระบุช่ือผู้รับมอบฉันทะได้ 3 ราย ทั้งน้ีเพ่ือความสะดวก กรณีผู้รับมอบฉันทะรายใด

 ติดภารกิจไม่สามารถเข้าประชุมได้ ผู้รับมอบฉันทะรายอื่นกส็ามารถเข้าประชุมแทนได้ แต่ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิเข้า

 ประชุมได้เพียงรายเดียว 

 

 รายช่ือกรรมการอสิระของบริษัทฯ ที่ผู้ถอืหุ้นอาจเลือกมอบฉันทะ 

 1. นางพรรณ ีวรวุฒิจงสถติ อายุ 67 ปี ตาํแหน่งกรรมการอสิระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ 
    กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
 2. นายปรีชา ลีละศิธร อายุ 56 ปี ตาํแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการ

  สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 3. นายเกรียงศักดิ์ เธยีรนุกุล อายุ 54 ปี ตาํแหน่งกรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา 

  และพิจารณาค่าตอบแทน 

     ที่อยู่ติดต่อ บริษัท  โมโน  เทคโนโลยี  จาํกดั (มหาชน)  

  เลขที่ 200 หมู่ 4 จัสมิน อนิเตอร์เนช่ันแนล ทาวเวอร์ ช้ัน 16 ถนนแจ้งวัฒนะ   

  ตาํบลปากเกรด็ อาํเภอปากเกรด็  จังหวัดนนทบุรี 11120 

 

 กรรมการอสิระข้างต้นไม่มีส่วนได้เสยีในวาระพิจารณาต่างๆ 

  

 ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดทาํขึ้นโดย

เลือกแบบใดแบบหน่ึง และลงนามครบถ้วนตามหลักเกณฑท์ี่กล่าวข้างต้น ไปยังฝ่ายกาํกับดูแลกิจการของบริษัทฯ พร้อม

เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยส่งถงึบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 1 วัน 

 

5. กรุณากรอกข้อมูลต่างๆ ในแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะให้ครบถ้วน พร้อมแนบสาํเนาบัตรประจาํตัวของผู้มอบ

 ฉันทะ เพ่ือประโยชน์และสทิธขิองท่านในการเข้าร่วมประชุม 

 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่รับแบบหนังสือมอบฉันทะที่ระบุจาํนวนหุ้นที่ถือมากกว่าจาํนวนหุ้นที่แสดงในสมุด

 ทะเบียนผู้ถอืหุ้น 

 

3) การลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชมุ 

ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และย่ืนเอกสาร หรือหลักฐานเพ่ือตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่

เวลา 12.00 นาฬิกา ของวันองัคารที่ 23 เมษายน 2562 เป็นต้นไป 
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เม่ือผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงนามเข้าประชุมเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะแจกบัตรลงคะแนนสาํหรับแต่ละวาระ คนละ 

1 ชุด เพ่ือการลงคะแนนเสยีง ดังน้ี 

  

1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง จะได้รับบัตรลงคะแนน 1 ชุด 

 

2. ผู้รับมอบฉันทะ 

2.1 กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงไว้ ผู้รับมอบฉันทะจะได้รับแจกบัตรลงคะแนน 1 ชุด 

 สาํหรับการพิจารณาลงคะแนนเสยีง 

2.2 กรณีที่ผู้ถือหุ้นได้ระบุความประสงค์ในการออกเสยีงไว้ในหนังสอืมอบฉันทะ (แบบ ข. หรือแบบ ค.) เรียบร้อย

แล้ว ผู้รับ มอบฉันทะรายน้ันจะไม่ได้รับแจกบัตรลงคะแนนเสียง ทั้งน้ี เน่ืองจากเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ได้นาํคะแนน

เสียงที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะทุกวาระ ไปบันทึกข้อมูลรอไว้เรียบร้อยแล้ว ในขณะรับลงทะเบียน    

ผู้เข้าประชุม และจะนาํการ ออกเสยีงลงคะแนนดังกล่าวในหนังสอืมอบฉันทะมาประมวลผลรวมกบัคะแนนเสยีง

ของผู้ถอืหุ้นรายอื่น (สาํหรับผู้รับมอบ ฉันทะที่ต้องการบัตรลงคะแนนเพ่ือคัดลอกการออกเสียงลงคะแนนของ   

ผู้มอบฉันทะไว้ตรวจสอบ สามารถขอรับบัตรลงคะแนนได้ที่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ โดยท่านไม่สามารถออกเสียง

ลงคะแนนในที่ประชุมได้อกี 

 

4) การออกเสียงลงคะแนน 

1. ในการพิจารณาวาระต่างๆ ประธานที่ประชุมหรือผู้ดาํเนินการประชุมจะสอบถามในที่ประชุม ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่

 เหน็ด้วยหรืองดออกเสยีงในวาระน้ันๆ หรือไม่ ถ้ามี ขอให้ผู้ถอืหุ้นท่านน้ันยกมือขึ้น จะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ไปรับ

 บัตรลงคะแนนมาประมวลผล โดยการหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงของผู้ถือหุ้นตามจาํนวนหุ้นที่   

 ถืออยู่ออกจากคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย 

 หรืองดออกเสยีงให้ถอืว่าที่ประชุมผู้ถอืหุ้นเหน็ชอบ หรือเหน็ด้วยตามมติที่นาํเสนอ 

 

2. ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองน้ัน และประธานในที่ประชุมอาจจะ

 เชิญให้ผู้ถอืหุ้นน้ันออกจากห้องประชุมช่ัวคราวกไ็ด้ 

 

3. การออกเสยีงเลือกตั้งกรรมการ ใช้หลักเกณฑแ์ละวิธกีารตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16 

 

5) ขอ้บงัคบับริษทัในส่วนที่เกีย่วขอ้งกบัการประชมุผูถ้อืหุน้ 

ข้อ 16.  ให้ที่ประชุมผู้ถอืหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ ์และวิธกีารดังต่อไปน้ี 

(1) ผู้ถอืหุ้นคนหน่ึงมีคะแนนเสยีงเท่ากบัหน่ึง (1) หุ้นต่อหน่ึง (1) เสยีง  

(2) ผู้ถอืหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสยีงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการ

กไ็ด้ ในกรณทีี่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 

(3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจาํนวนกรรมการ      

ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังน้ัน ในกรณีที่บุคคลซ่ึงได้รับการเลือกตั้งในลาํดับถัดลงมามีคะแนนเสยีง

เท่ากันเกินจาํนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังน้ัน ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียง       

ช้ีขาด 

ข้อ 17. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาํปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากตําแหน่งจาํนวนหน่ึงในสาม (1/3) ของ

จาํนวนกรรมการในขณะน้ัน ถ้าจาํนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ กใ็ห้ออกโดยจาํนวนใกล้

ที่สดุกบัส่วนหน่ึงในสาม (1/3) กรรมการซ่ึงพ้นจากตาํแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตาํแหน่งอกีได้ 
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กรรมการที่จะต้องออกจากตาํแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทน้ัน ให้จับสลากกัน ส่วนปี

หลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตาํแหน่งนานที่สดุน้ันเป็นผู้ออกจากตาํแหน่ง 

ข้อ 18. นอกจากการพ้นจากตาํแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตาํแหน่งเม่ือ 

(1) ตาย 

(2) ลาออก 

(3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากัด และกฎหมายว่าด้วย

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

(4) ที่ประชุมผู้ถอืหุ้นลงมติให้ออกตามข้อ 20 

(5) ศาลมีคาํสั่งให้ออก 

ข้อ 20. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาํแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียง    

ไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจาํนวนผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสทิธอิอกเสยีง และมีหุ้นนับรวมกนัได้ไม่น้อย

กว่ากึ่งหน่ึงของจาํนวนหุ้นที่ถอืโดยผู้ถอืหุ้นที่มาประชุมและมีสทิธอิอกเสยีง 

ข้อ 22. กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบ้ียประชุม บาํเหนจ็ โบนัส 

หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อย

กว่าสองในสาม (2/3) ของจาํนวนเสยีงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม โดยอาจกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ

เป็นจาํนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกาํหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่า       

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปล่ียนแปลงเป็นอย่างอื่นกไ็ด้ นอกจากน้ี กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบ้ียเล้ียงและ

สวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท 

ข้อความในวรรคหน่ึงจะไม่กระทบกระเทอืนสทิธขิองกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของ

บริษัทในอนัที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท 

ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจาํปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วัน

สิ้นสดุของรอบปีบัญชีของบริษัท 

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหน่ึง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุม 

ผู้ถอืหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเม่ือใดกไ็ด้สดุแต่จะเหน็สมควร 

ผู้ถือหุ้นซ่ึงมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในห้า (1/5) ของจาํนวนหุ้นที่จาํหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้น

จาํนวนไม่น้อยกว่าย่ีสิบห้า (25) คน ซ่ึงมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสิบ (1/10) ของจาํนวนหุ้นที่

จาํหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าช่ือกนัทาํหนังสอืขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเม่ือใด

ก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณี เช่นน้ี 

คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหน่ึง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือน้ันจากผู้ถือหุ้น

ดังกล่าว 

ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทาํเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ

วาระการประชุม และเร่ืองที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็น

เร่ืองที่จะเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมัติ หรือเพ่ือพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเหน็ของคณะกรรมการในเร่ือง

ดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจด็ (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งน้ี ให้ลงโฆษณา

คาํบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า

สาม (3) วัน 

ทั้งน้ี สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้ งสาํนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่

คณะกรรมการจะกาํหนดกไ็ด้ 
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ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่าย่ีสิบห้า 

(25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจาํนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสาม 

(1/3) ของจาํนวนหุ้นที่จาํหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม  

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นคร้ังใด เม่ือล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหน่ึง (1) ช่ัวโมง จาํนวนผู้ถือหุ้นซ่ึงมา

เข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กาํหนดไว้ในวรรคหน่ึง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะ

ผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอนัระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นน้ันมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้น

ร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีน้ีให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจด็ (7) วัน ก่อนวัน

ประชุม ในการประชุมคร้ังหลังน้ีไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม 

ข้อ 34. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถ

 ปฏบัิติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่

 ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏบัิติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมคนใดคนหน่ึงมาเป็นประธาน

 ในที่ประชุมดังกล่าว 

ข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหน่ึงมีเสียงหน่ึง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสยีเป็น

พิเศษในเร่ืองใด ผู้ถือหุ้นคนน้ันไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองน้ัน นอกจากการออกเสียงเลือกตั้ ง

กรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถอืหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสยีงดังต่อไปน้ี 

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนน

เสยีงเท่ากนั ให้ประธานในที่ประชุมออกเสยีงเพ่ิมขึ้นอกีเสยีงหน่ึงเป็นเสยีงช้ีขาด 

(2) ในกรณีดังต่อไปน้ี ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงทั้ งหมดของ 

ผู้ถอืหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกจิการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สาํคัญให้แก่บุคคลอื่น 

(ข) การซ้ือหรือรับโอนกจิการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท 

(ค) การทาํ แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สาํคัญ 

การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกจิของบริษัท หรือการควบรวมกจิการกับบุคคลอื่นโดย

มีวัตถุประสงค์เพ่ือการแบ่งผลกาํไรขาดทุนกนั 

(ง) การแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสอืบริคณห์สนธ ิหรือข้อบังคับของบริษัท 
(จ) การเพ่ิมหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 

(ฉ) การเลิกบริษัท  

(ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท 

(ซ) การควบรวมกจิการบริษัทกบับริษัทอื่น 

ข้อ 36. กจิการที่ที่ประชุมผู้ถอืหุ้นสามัญประจาํปีพึงเรียกประชุมมีดังน้ี 

(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถงึกจิการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา 

(2) พิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกาํไรขาดทุน 

(3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกาํไร และการจ่ายเงินปันผล 

(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตาํแหน่งตามวาระ  

(5) พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

(6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาํหนดจาํนวนเงินค่าสอบบัญชี และ 

(7) กจิการอื่นๆ 
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ขั้นตอนการเขา้ร่วมประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2562 
บริษทั โมโน เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) 

วนัที ่23 เมษายน 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

**กรณุาส่งบตัรลงคะแนนทุกวาระคนืให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัทเมื่อเสรจ็สิ้นการประชุม** 

ผู้ถอืหุ้น

บมจ. โมโน เทคโนโลย ี

ลงทะเบยีนเร่ิมเวลา 
12.00 นาฬิกา 

 มาด้วยตนเอง 

โตะ๊ลงทะเบยีน 

แสดงบตัรประจาํตวัและแบบฟอร์ม

ลงทะเบยีนซ่ึงพิมพ์บาร์โค้ด 

โตะ๊ลงทะเบยีน 

ตรวจหนังสอืมอบฉันทะ 

และเอกสารประกอบ 

กรณมีอบฉันทะตามแบบ ข. หรือ 

แบบ ค. ที่ผู้ถอืหุ้นระบุความประสงค์

ในการออกเสยีงลงคะแนนแต่ละวาระ

อย่างชัดเจนแล้วจะไม่ได้รับบตัร 

ผู้รับมอบฉันทะ 

แสดงสาํเนาบตัรประจาํตวัของผู้มอบฉันทะ 

และบตัรประจาํตวัของผู้รับมอบฉันทะ 

- แสดงแบบฟอร์มลงทะเบยีนซ่ึงพิมพ์บาร์โค้ด 

- หนังสอืมอบฉันทะ และเอกสารมอบฉันทะ 

ลงนามในใบลงทะเบยีน 

รับบตัรลงคะแนน 

เข้าห้องประชุม 

ประธานเปิดประชุม

เวลา 14.00 น. 

ประธานเสนอวาระการประชุม

ตามลาํดบั 

กรณทีี่มผู้ีถอืหุ้นไม่เหน็ด้วยหรืองดออกเสยีง 

ในวาระใดๆ ให้ยกมอืและส่งบตัรลงคะแนน 

 

ประธานหรือผู้ได้รับมอบหมาย 

กล่าวสรปุผลการลงคะแนนเสยีง 

เจ้าหน้าที่เกบ็บตัรลงคะแนนเฉพาะผู้ที่ไม่เหน็ด้วยหรือ

งดออกเสยีง และสรปุผลการลงคะแนน 
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 (ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

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

 Proxy (Form B)  

เลขทะเบียนผู้ถอืหุ้น   เขียนที่       

Shareholders’ Registration No. Written at  

 วันที่ เดือน                พ.ศ.   

 Date  Month  Year  

 

(1) ข้าพเจ้า  สญัชาติ   

 I/We  Nationality  

 อยู่บ้านเลขที่    

 Address    

 
(2) เป็นผู้ถอืหุ้นของ บริษทั โมโน เทคโนโลยี จํากดั(มหาชน) (“บริษทัฯ”) 

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

  โดยถอืหุ้นจาํนวนทั้งสิ้นรวม  หุ้น และออกเสยีงลงคะแนนได้เท่ากบั  เสยีง ดังน้ี 

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

   หุ้นสามัญ  หุ้น และออกเสยีงลงคะแนนได้เท่ากบั  เสยีง 

   ordinary share  shares and having the right to vote equal to   votes 

   หุ้นบุริมสทิธ ิ  หุ้น และออกเสยีงลงคะแนนได้เท่ากบั  เสยีง 

   preference share  shares and having the right to vote equal to   votes 

 

(3) ขอมอบฉันทะให้ 

 hereby appoint 

 (1) ช่ือ  อายุ  ปี อยู่บ้านเลขที่  

  Name Age  years,  residing at  

   ถนน  ตาํบล/แขวง  อาํเภอ/เขต   

  Road Tambol/Khwaeng  Amphoe/Khet  

  จังหวัด  รหัสไปรษณย์ี  หรือ 

  Province Postal Code  or 

 (2) ช่ือ  อายุ  ปี อยู่บ้านเลขที่  

  Name  Age  years,  residing at  

   ถนน  ตาํบล/แขวง  อาํเภอ/เขต   

  Road Tambol/Khwaeng  Amphoe/Khet  

  จังหวัด  รหัสไปรษณย์ี  หรือ 

  Province Postal Code  Or

      

 กรรมการอสิระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถอืหุ้น

 Independent Directors Proposed to Act as Proxies for Shareholders. 

 (3) ช่ือ  นางพรรณ ีวรวุฒิจงสถติ  อายุ      67 ปี  

  Name  Mrs. Punnee Worawuthichongsathit Age      67 years  

   ตาํแหน่ง กรรมการอสิระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

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

  ที่อยู่ เลขที่ 200 หมู่ 4  จัสมิน อนิเตอร์เนช่ันแนล ทาวเวอร์ ช้ัน 16 ถนนแจ้งวัฒนะ  ตาํบลปากเกรด็ อาํเภอปากเกรด็  

   จังหวัดนนทบุรี 11120 

  Address No. 200 Moo 4 Jasmine International Tower 16th Fl., Chaengwattana Rd., Pakkred, Nonthaburi Thailand 11120 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

1. ผูร้บัมอบฉนัทะ โปรดนาํหนงัสือฉบบันี้ มาแสดงต่อพนกังานลงทะเบียนในวนัประชุมดว้ย 

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

2. ผูม้อบฉนัทะ กรุณาแนบสําเนาเอกสารแสดงความเป็นผูถ้อืหุน้มาพรอ้มหนงัสือมอบฉนัทะ 

Copy of  identity document of proxy grantor is required to attach with proxy form. 
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 (4) ช่ือ  นายปรีชา ลีละศิธร  อายุ      56 ปี  

  Name  Mr. Preecha Leelasithorn Age      56 years  

   ตาํแหน่ง กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

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

  ที่อยู่ เลขที่ 200 หมู่ 4  จัสมิน อนิเตอร์เนช่ันแนล ทาวเวอร์ ช้ัน 16 ถนนแจ้งวัฒนะ  ตาํบลปากเกรด็ อาํเภอปากเกรด็  

   จังหวัดนนทบุรี 11120

  Address No. 200 Moo 4 Jasmine International Tower 16th Fl., Chaengwattana Rd., Pakkred, Nonthaburi Thailand 11120 

 (5) ช่ือ  นายเกรียงศักดิ์ เธยีรนุกุล อายุ      54 ปี  

  Name  Mr. Kriengsak Thiennukul Age      54 years  

   ตาํแหน่ง กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

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

  ที่อยู่ เลขที่ 200 หมู่ 4  จัสมิน อนิเตอร์เนช่ันแนล ทาวเวอร์ ช้ัน 16 ถนนแจ้งวัฒนะ  ตาํบลปากเกรด็ อาํเภอปากเกรด็  

   จังหวัดนนทบุรี 11120 

  Address No. 200 Moo 4 Jasmine International Tower 16th Fl., Chaengwattana Rd., Pakkred, Nonthaburi Thailand 11120 

 
 คนหน่ึงคนใดเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 

2562  ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ออดิทอเรียม ช้ัน 3 อาคารจัสมิน อินเตอร์เนช่ันแนล เลขที่ 200 หมู่ 4             

ถนนแจ้งวัฒนะ ตาํบลปากเกรด็ อาํเภอปากเกรด็ 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 2019 Annual General Meeting 

of Shareholders held on Tuesday, April 23
rd
, 2019 at 14.00 hrs. at Auditorium, 3

rd
  Floor, Jasmine International Tower, No.200 

Moo4, Chaengwattana Road, Pakkred Sub-district, Pakkred District, Nonthaburi 11120 or on date at time and place as may be 

postponed or changed. 

   
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมคร้ังน้ี ดังน้ี 

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

  

  วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจาํปี 2561 ซ่ึงประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 

  Agenda No. 1 To consider certifying the minutes of the 2018 Annual General Meeting of Shareholders, held on April 25, 2018

    (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 

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

    (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

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

       เหน็ด้วย/Agree   ไม่เหน็ด้วย/   งดออกเสยีง/Abstain 

        

 วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจาํปีของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกบัผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561

  Agenda No. 2  To acknowledge the Board of Directors’ annual report on the Company’s operation result during the year 2018 

  ไม่ต้องลงมติ เน่ืองจากเป็นการรายงานให้ผู้ถอืหุ้นรับทราบ

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

  

  วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิและรายงานผู้สอบบัญชีประจาํปี สิ้นสดุ ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2561 

  Agenda No. 3 To consider approving the Company’s financial statements and auditor’s report ended December 31, 2018

    (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 

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

    (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

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

       เหน็ด้วย/Agree   ไม่เหน็ด้วย/   งดออกเสยีง/Abstain 
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  วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรเงนิกาํไรเป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงนิปันผลประจาํปี 2561 

  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 2018 

    (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 

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

    (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

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

       เหน็ด้วย/Agree   ไม่เหน็ด้วย/   งดออกเสยีง/Abstain 

  

  วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกาํหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจาํปี 2562 

  Agenda No. 1 To consider an appointment of the auditor and to fix the audit fee for the year 2019 
    (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 

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

    (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

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

       เหน็ด้วย/Agree   ไม่เหน็ด้วย/   งดออกเสยีง/Abstain 

  

  วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ สาํหรับปี 2562 

  Agenda No. 6 To consider and approve the election of directors to replace those who retire by rotation in 2019 

    (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 

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

    (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

     (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/   งดออกเสยีง/Abstain 

      การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังรายนามต่อไปน้ี 

          The election of the individual director, namely; 

    1. นายพิชญ์ โพธารามิก / Mr. Pete Bodharamik

         เหน็ด้วย/Agree   ไม่เหน็ด้วย/   งดออกเสยีง/Abstain 
    2. นายปรีชา ลีละศิธร / Mr. Preecha Leelasithorn

         เหน็ด้วย/Agree   ไม่เหน็ด้วย/   งดออกเสยีง/Abstain 

    3. นายเกรียงศักดิ์ เธยีรนุกุล / Mr. Kriengsak Thiennukul 

         เหน็ด้วย/Agree   ไม่เหน็ด้วย/   งดออกเสยีง/Abstain 

        

  วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ สาํหรับปี 2562 

  Agenda No. 7  To consider and approve the annual remuneration for directors in 2019

    (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 

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

    (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

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

       เหน็ด้วย/Agree   ไม่เหน็ด้วย/   งดออกเสยีง/Abstain 

   

            วาระที่ 8 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
          Agenda No. 8 To consider other matters (if any) 

    (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 

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

    (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

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

       เหน็ด้วย/Agree   ไม่เหน็ด้วย/Disagree   งดออกเสยีง/Abstain

        

        

 



สิ่งที่ส่งมาด้วย 10. (Enclosure 10.) 
 

 

 

   แบบ ข. หน้า 4/5 (Form B. Page 4/5) 
 

(5) การลงคะแนนเสยีงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสอืมอบฉันทะน้ี ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงน้ันไม่ถูกต้อง 

 และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถอืหุ้น 

 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) ในกรณทีี่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณทีี่ที่ประชุมมีการพิจารณา

 หรือลงมติในเร่ืองใดนอกจากเหนือจากเร่ืองระบุไว้ข้างต้น รวมถงึกรณทีี่มีการแก้ไขเปล่ียนแปลง หรือเพ่ิมเติมข้อเทจ็จริงประการใด ให้ผู้รับ

 มอบฉันทะมีสทิธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 

 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. 

 

กจิการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทาํไปในการประชุม เว้นแต่กรณทีี่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสยีงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสอืมอบฉันทะ ให้ถอืเสมือนว่า 

การลงคะแนนเสยีงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสอืมอบฉันทะน้ี ให้ถอืว่าการลงคะแนนเสยีงน้ันไม่ถูกต้อง และข้าพเจ้า

ได้กระทาํเองทุกประการ 

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. 

 

 

 ลงช่ือ/Signed  ผู้มอบฉันทะ/Proxy Grantor 

  (  )  

      

      

 ลงช่ือ/Signed  ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder 

  (  )  

      

      

 ลงช่ือ/Signed  ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder 

  (  )  

      

      

 ลงช่ือ/Signed  ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder 

  (  )  
 

 

 

 

หมายเหตุ / Remark 
1. ผู้ถอืหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยก

 จาํนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกลงคะแนนเสยีงได้ 
 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. ในกรณทีี่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมได้ในใบประจาํต่อแบบหนังสอื

 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. 

 
 
 
 
 
 



สิ่งที่ส่งมาด้วย 10. (Enclosure 10.) 
 

 

 

   แบบ ข. หน้า 5/5 (Form B. Page 5/5) 

 

ใบประจําต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. 
The continued list of proxy form B. 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถอืหุ้นของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จาํกดั (มหาชน) 

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

 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2562 ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ออดิทอเรียม ช้ัน 3 อาคาร     

จัสมิน อนิเตอร์เนช่ันแนล เลขที่ 200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตาํบลปากเกรด็ อาํเภอปากเกรด็ จังหวัดนนทบุรี 11120 หรือที่จะพึงเล่ือนไปใน

วัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย 

  At the 2019  Annual General Meeting of Shareholders held on Tuesday, April 23
rd
, 2019 at 14.00 hrs. at Auditorium, 

3
rd
 Floor, Jasmine International Tower, No.200 Moo4, Chaengwattana Road, Pakkred Sub-district, Pakkred District, Nonthaburi 

11120 or on date at time and place as may be postponed or changed. 

 
  วาระที่  เร่ือง   

  Agenda No.  Subject :  

   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 

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

   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

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

      เหน็ด้วย/Agree   ไม่เหน็ด้วย/Disagree   งดออกเสยีง/Abstain 

       

  วาระที่  เร่ือง   

  Agenda No.  Subject :  

   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 

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

   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

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

      เหน็ด้วย/Agree   ไม่เหน็ด้วย/Disagree   งดออกเสยีง/Abstain 

       

  วาระที่  เร่ือง   

  Agenda No.  Subject :  

   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 

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

   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

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

      เหน็ด้วย/Agree   ไม่เหน็ด้วย/Disagree   งดออกเสยีง/Abstain 

       

  วาระที่  เร่ือง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)  

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

   ช่ือกรรมการ/Name of director  

     เหน็ด้วย/Agree   ไม่เหน็ด้วย/Disagree   งดออกเสยีง/Abstain 

      

   ช่ือกรรมการ/Name of director  

     เหน็ด้วย/Agree   ไม่เหน็ด้วย/Disagree   งดออกเสยีง/Abstain 

      

   ช่ือกรรมการ/Name of director  

     เหน็ด้วย/Agree   ไม่เหน็ด้วย/Disagree   งดออกเสยีง/Abstain 

 


