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วันที่ 24 มีนาคม 2565 
 

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 ผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ 

 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท โมโน เนก็ซ์ จ ากดั (มหาชน) 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  1.  ส าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 29 เมษายน 2564 

   2.  รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมงบการเงนิและรายงานผู้สอบบัญชีประจ าปี 

    สิ้นสดุ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) 

  3. งบการเงิน การวิเคราะห์และค าอธบิายของฝ่ายจัดการ จากรายงานประจ าปี 2564 อย่างย่อ 

  4.  ประวัติผู้สอบบัญชี 

  5. ข้อมูลเบ้ืองต้นและประวัตกิรรมการที่ครบก าหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าด ารงต าแหน่งใหม่ 

  6. ข้อมูลเกี่ยวกบักรรมการอสิระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น 

       7. ข้อบังคับบริษัทฯ ส่วนที่เกี่ยวกบัการประชุมผู้ ถือหุ้น 

       8. การยนืยันตัวตนและวิธกีารเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) 

 9. หนังสอืมอบฉันทะ (แบบ ข.) 

                    10.   แผนที่แสดงที่ตั้งสถานที่ประชุม (ประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกสเ์ท่านั้น ไม่มีระบบลงทะเบียนหน้างาน) 

  

 ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โมโน เน็กซ์  จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้ งที่  1/2565 เม่ือวันที่                

23 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2565 ในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 14.00 นาฬิกา  

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

จังหวัดนนทบุรี  โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้  

    

วาระที่ 1  พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 ซ่ึงประชุมเมือ่วนัที่ 29 เมษายน 2564 

 ขอ้เท็จจริงและเหตุผล  

 การประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2564 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 29 เมษายน 2564 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดท ารายงานการ

ประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลาที่กฎหมายก าหนด พร้อมทั้งได้

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

 ความเห็นคณะกรรมการ 

 เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริงครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้น

เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 

 การลงมติ     

 วาระนี้ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน 

 

 

 

http://www.mono.co.th/
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วาระที่ 2 รบัทราบรายงานประจ าปีของคณะกรรมการบริษทัเกี่ยวกบัผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2564 

 ขอ้เท็จจริงและเหตุผล 

 รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 ปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1            

One Report) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2. และสิ่งที่ส่งมาด้วย 3.  ที่ได้จัดส่งให้กบัผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสอืเชิญประชุมในคร้ังนี้  

และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเหน็ว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงขอน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ 

 ความเห็นคณะกรรมการ 

 เห็นว่าสมควรที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่ อรับทราบรายงานประจ าปีของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผล            

การด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 

 การลงมติ 

 ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ 

 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมติังบการเงินและรายงานผูส้อบบญัชีประจ าปี สิ้ นสุด ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 

  ขอ้เท็จจริงและเหตุผล 

  งบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจ าปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่ปรากฏในหมวดงบการเงินของ

รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2. ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ผ่าน

การพิจารณาสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทแล้ว จึงขอน าเสนอต่อ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัต ิ

  ความเห็นคณะกรรมการ 

  เห็นว่าสมควรที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจ าปี สิ้นสุด          

ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2564 

  การลงมติ 

  วาระนี้ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสยีงลงคะแนน 

 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมติังดการจัดสรรเงินก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2564 

 ขอ้เท็จจริงและเหตุผล 

 ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 45. ซึ่งก าหนดให้ “บริษัทต้องจัดสรรก าไรสทุธปิระจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่า

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

กว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน” และบริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นทั่วไปในอัตราไม่น้อย

กว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ตามงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละปี ทั้งนี้  การจ่ายเงินปันผลใน      

แต่ละคราวคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยค านึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น       

การด ารงเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต หรือเพื่อจ่ายช าระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ 
 

ความเห็นคณะกรรมการ 

เห็นว่าสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรเงินก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตาม          

กฏหมาย เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ ได้จัดสรรเงินก าไรส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองตามกฎหมายครบตามจ านวนแล้ว      

เป็นจ านวนทั้งสิ้น 51,970,000.00 บาท คิดเป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 
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347,105,403.80 บาท  และงดการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 เนื่องจากบริษัทฯ ต้อง

ส ารองเงินสดส าหรับการลงทุนต่อเนื่องตามแผนธุรกจิของบริษัทฯ   

ข้อมูลเปรียบเทยีบการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2564 และ ปี 2563 (งบเฉพาะกจิการ) 

 ปี 2564  

(ปีที่เสนอ) 

ปี 2563 

1. ก าไร(ขาดทุน) สทุธิส าหรับปี (บาท) 44,667,812.47 (168,384,287.90) 

2. จ านวนหุ้น  3,471,054,038 3,471,054,038 

3. เงินปันผลประจ าปี (บาท/หุ้น) งดจ่าย งดจ่าย 

4. เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท) - - 

5. สดัส่วนการจ่ายเงินปันผล  - - 

 

การลงมติ 

วาระนี้ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทั และก าหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบญัชีประจ าปี 2565 

 ขอ้เท็จจริงและเหตุผล 

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

แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี และโดยการเสนอตามความเห็นของ

คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นพิจารณา

อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทส านักงาน อีวาย จ ากัด  ตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 

2565 
 

 

 

 

 

 

 

ผู้สอบบัญชีของบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ดังกล่าวข้างต้น  เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีบริษัท   

หลายแห่ง  และได้รับการยอมรับจากองค์กรต่างๆ เป็นอย่างดี รวมทั้งมีความเป็นอสิระในการปฏบัิติงาน 

  

ทั้งนี้  ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท /บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้น

รายใหญ่  หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด รวมทั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าวยังสังกัดส านักงานสอบบัญชี

เดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการจะดูแลให้การจัดท างบการเงินเสร็จได้ทันตาม

ก าหนดระยะเวลา 

 

 พร้อมกันนี้  คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนการ

ตรวจสอบบัญชี ประจ าปี 2565 โดยมีรายละเอยีด ดังนี้  

 

 

ชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 
จ านวนปีที่เป็น

ผู้สอบของบริษัท 

ระยะเวลาทีไ่ด้รับความ

เหน็ชอบจากส านักงานกลต. 

1.นางสาวกรองแก้ว ลิมป์กติติกุล 5874 6 ปี 2563-2568 

2.นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน  3930 3 ปี 2560-2565 

3.นายณัฐวุฒ ิ สนัตเิพช็ร 5730 - ปี 2560-2565 
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รายละเอียด    ปี 2565 (ปีที่เสนอ) ปี 2564 

1. ค่าสอบบัญชี 1,300,000 1,300,000 

2. ค่าบริการอื่น - - 

รวมทั้งสิ้ น 1,300,000 1,300,000 

   

ทั้งนี้  ค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจ าปี 2565 มีจ านวนเท่ากับปี 2564 ส าหรับค่าบริการอื่นๆ ในรอบปีที่ผ่าน

มา บริษัทฯ ไม่มีการรับบริการอื่นจากส านักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบ

บัญชีและส านักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสงักดั และเพื่อประโยชน์ส าหรับผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จัดส่งประวัติโดยย่อของ

ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน มาพร้อมกบัหนังสอืนัดประชุมนี้  ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4.   

 

ความเห็นคณะกรรมการ 

เหน็ว่าสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และก าหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบ

บัญชีประจ าปี 2565 

การลงมติ 

วาระนี้ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสยีงลงคะแนน 

 
 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมติัเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ ส าหรบัปี 2565   

 ขอ้เท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 17. ก าหนดให้ “ ในการประชุมผู้ ถือหุ้นสามัญประจ าปีทุกครั้ ง            

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

ออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ กใ็ห้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่ง          

อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับต าแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลัง        

จดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจาก

ต าแหน่ง ”  

 

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน ดังนั้น จึงมีกรรมการ 3 ท่านที่ด ารงต าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจาก

ต าแหน่ง โดยกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระในคร้ังนี้   ได้แก่ 

   1. นายเกรียงศักด์ิ เธยีรนุกุล 

   2. นายเจริญ แสงวิชัยภัทร 

   3. นายศิริ เหลืองสวัสด์ิ 
 

 ความเห็นคณะกรรมการ 

 บุคคลที่ได้รับเสนอชื่อในครั้งนี้ ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองจากคณะกรรมการบริษัทแล้วรวมถึงการแต่งตั้งกรรมการ 

เพื่อด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอสิระ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าเป็นบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ

อสิระจะสามารถให้ความเหน็ได้อย่างเป็นอสิระและเป็นไปตามหลักเกณฑท์ี่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้พิจารณาตามความเห็นของ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่

ออกตามวาระกลับเข้าด ารงต าแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ มีคุณสมบัติเหมาะสม มี

ความรู้  ความสามารถ และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ ไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอชื่อ

บุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ (ข้อมูลเบ้ืองต้นของกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ และ

ได้รบัการเสนอชื่อกลับเข้าด ารงต าแหน่งใหม่ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5.) 
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ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 บริษัทฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้า

รับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 30 กนัยายน ถึง 

31 ธนัวาคม 2564 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อกรรมการเพื่อรับการคัดเลือกแต่อย่างใด 

หมายเหตุ  

ข้อบังคับของบริษัทข้อ 16. ก าหนดหลักเกณฑแ์ละวิธกีารออกเสยีงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการไว้ดังต่อไปนี้  

 (1) ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสยีงเท่ากบั 1 หุ้น ต่อ 1 เสยีง 

 (2) ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการ     

กไ็ด้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้  

 (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผู้ ได้รับเลือกตั้งกรรมการเท่ากับจ านวนกรรมการที่จะพึงมี

หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสยีงเท่ากันเกินจ านวน

กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสยีงชี้ขาด 

 การลงมติ 

 วาระนี้ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสยีงลงคะแนน 

 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ส าหรบัปี 2565 
 ขอ้เท็จจริงและเหตุผล 

 ในปี 2564 ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนตามต าแหน่งและค่าบ าเหน็จของคณะกรรมการและ

คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ประจ าปี 2564  เป็นจ านวนเงินไม่เกนิ 7 ล้านบาท 

 ความเห็นคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและคณะอนุกรรมการ      

ชุดต่างๆ  ของบริษัทอย่างรอบคอบ โดยเปรียบเทยีบอ้างองิจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกนั  รวมถึงพิจารณาจากการ

ขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งภาระหน้าที่และความรับผิดชอบแล้ว เห็นสมควรก าหนดค่าตอบแทนตาม

ต าแหน่งและค่าบ าเหนจ็ของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ประจ าปี 2565 เป็นจ านวนเงิน ไม่

เกนิ 7 ล้านบาท ซึ่งเท่ากบัปี 2564 โดยมีรายละเอยีดดังต่อไปนี้  

ต าแหน่ง 
ค่าตอบแทนต่อเดือน(บาท) 

ปี 2565 (ปีที่เสนอ) ปี 2564 

ประธานกรรมการ 70,000 70,000 

ผู้ช่วยประธานกรรมการ 30,000 30,000 

กรรมการ 20,000 20,000 

กรรมการอสิระ 20,000 20,000 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล 20,000 20,000 

กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล 10,000 10,000 

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 20,000 บาท / ครั้งทีป่ระชุม 20,000 บาท / ครั้งทีป่ระชุม 

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

ค่าบ าเหนจ็ของกรรมการ ไม่เกนิ 2 ล้านบาท ไม่เกนิ 2 ล้านบาท 

สทิธปิระโยชน์อื่นๆ ไม่มี ไม่มี 
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 คณะกรรมการเหน็ควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนตามต าแหน่งและค่าบ าเหนจ็ของคณะกรรมการ

บริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ตามรายละเอียดข้างต้น ทั้งนี้  สามารถดูรายละเอียดได้จากรายงานประจ าปี 

2564 (แบบ 56-1 One Report) หัวข้อ รายงานผลการด าเนินงานส าคัญด้านการก ากบัดูแลกจิการ 

 การลงมติ 

 วาระนี้ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสยีงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 

 

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

 ขอ้เท็จจริงและเหตุผล 

 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 34,700,000 บาท จาก    

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

ตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้น าออกจ าหน่ายจ านวน 347,000,000 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เนื่องจาก

เป็นหุ้นคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ที่อนุมัติให้ออกและเสนอ

ขายในการประชุมสามัญประจ าปี 2564 และจะสิ้นสดุอายุการจัดสรรในการประชุมสามัญประจ าปี 2565 

 ความเห็นคณะกรรมการ 

 เห็นว่าสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 381,805,403.80 บาท เป็น

ทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 347,105,403.80 

 การลงมติ 

 วาระนี้ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และ       

มีสทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมติัการแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษทัฯ ขอ้ 4 เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียน 

  ขอ้เท็จจริงและเหตุผล 

 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่ อให้สอดคล้องกับ

การลดทุนจดทะเบียน ดังนี้  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจ านวน 347,105,403.80 บาท (สามร้อยสี่สิบเจด็ล้านหนึ่งแสนห้าพัน 

สี่ร้อยสามบาทแปดสบิสตางค์) 
 แบ่งออกเป็นจ านวน 3,471,054,038       หุ้น (สามพันสี่ร้อยเจด็สิบเอด็ล้านห้าหม่ืน  

สี่พันสามสบิแปดหุ้น) 

 มูลค่าหุ้นละ 0.10     บาท (สบิสตางค์) 

 โดยแยกออกเป็น :    

 หุ้นสามัญ  3,471,054,038       หุ้น (สามพันสี่ร้อยเจด็สิบเอด็ล้านห้าหม่ืน  

สี่พันสามสบิแปดหุ้น) 

 หุ้นบุริมสทิธ ิ            -          ( - ) 
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 ทั้งนี้  มอบอ านาจให้กรรมการผู้ มีอ านาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่กรรมการผู้ มีอ านาจของบริษัทฯ 

มอบหมายเป็นผู้ มีอ านาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์        

มีอ านาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค า หรือด าเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน 

 ความเห็นคณะกรรมการ 

 เห็นว่าสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้อง

กบัการลดทุนจดทะเบียน 

 การลงมติ 

 วาระนี้ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และ    

มีสทิธอิอกเสยีงลงคะแนน  

 

วาระที่ 10 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถา้มี) 

 ขอ้เท็จจริงและเหตุผล 

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

ไว้ว่าผู้ ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณา

เรื่องอื่นนอกจากที่ก าหนดไว้ในหนังสอืนัดประชุมอกีได้ 
 ความเห็นคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรบรรจุวาระนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่อง

อื่นๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัทก าหนดไว้ในการประชุมคร้ังนี้  
 

 อนึ่ ง บริษัทฯ ก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี  2565 (วัน Record Date)           

ในวันพฤหัสบดทีี่ 10 มีนาคม 2565 
 

 จงึขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2565 ผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ ภายใต้พระราช

ก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น.         

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

โดยบริษัทจะเปิดระบบการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมดังกล่าวตั้งแต่เวลา 12.00 น. ทั้งนี้ บริษัทขอความร่วมมือ      

ผู้ถือหุ้นและ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ  กรุณาศึกษาเงื่อนไข วิธกีารลงทะเบียน ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม และวิธกีารออก

เสียงลงคะแนน ตลอดจนจัดเตรียมเอกสารการยืนยันตัวตนให้ครบถ้วน ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งทิ่ส่งมาด้วย 

8.) และโปรดจัดส่งเอกสารยืนยันตัวตนพร้อมด้วยหนังสือมอบฉันทะ(ในกรณีที่มีการมอบฉันทะ) มายังบริษัทภายใน

วันที่ 17 เมษายน 2565 ส าหรับกรณีการมอบฉันบริษัทขอแนะน าให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่

ก าหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน ส่วนผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์ จะใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. 

หรือ แบบ ค. ท่านสามารถติดต่อขอรับได้ที่ ฝ่ายก ากับดูแลกจิการของบริษัทฯ หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มจากเวบ็ไซต์

ของบริษัทฯ ได้ที่ www.mono.co.th หมวดนักลงทุนสมัพันธ ์หมวดย่อยข้อมูลผู้ถือหุ้น  
 

 ในส่วนของการให้สิทธผิู้ ถือหุ้นโดยท่านอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอสิระของบริษัทฯ ตามรายชื่อต่อไปนี้  

เป็นผู้รับมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม และออกเสยีงลงคะแนนแทนท่านได้ 
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 1.  นางพรรณี  วรวุฒิจงสถิต ประธานกรรมการ และกรรมการอสิระ 

   2.  นายปรีชา  ลีละศิธร  กรรมการอสิระ ประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล 

     และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 

 3.  นายเกรียงศักด์ิ เธยีรนุกุล กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล 

     และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 4.  นายเจริญ แสงวิชัยภัทร  กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล 

     และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 

(โปรดดูรายละเอยีดของผู้รับมอบฉันทะที่บริษัทฯ เสนอตามสิ่งทีส่่งมาด้วย 6.) 

 
 

 ขอแสดงความนับถือ  

 บริษัท โมโน เนก็ซ์ จ ากดั (มหาชน) 

 

 

 

 

 

(นายปฐมพงศ์  สริชัยรัตน์)  (นายนวมินทร์ ประสพเนตร) 

กรรมการ  กรรมการ 

 



 

  

บริษทั โมโน เน็กซ ์จ ำกดั (มหำชน) 

รำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 2564 

 

วนั เวลำ และสถำนที่ 

  

 การประชุมจัดขึ้ น เม่ือวันพฤหัสบดีที่  29 เมษายน 2564 เวลา 14.00 นาฬิกา โดยด าเนินการผ่าน                

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

จังหวัดนนทบุรี 

 

กรรมกำรที่เขำ้ร่วมประชุม 

1. นางพรรณี   วรวุฒิจงสถิต ประธานกรรมการ และกรรมการอสิระ 

2. นายปรีชา                   ลีละศิธร กรรมการอสิระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ  

   ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

3. นายเกรียงศักด์ิ  เธยีรนุกุล กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และ 

   กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

4. นายเจริญ  แสงวิชัยภัทร กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และ 

   กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

5. นายนวมินทร์ ประสพเนตร กรรมการ ผู้ ช่วยประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร 

   ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่การตลาด 

6. นายปฐมพงศ ์ สริชัยรัตน์ กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง  

และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

7. นายซัง โด  ลี กรรมการ 

8. นายศิริ   เหลืองสวัสด์ิ กรรมการ 

 

ผูบ้ริหำร 

1. นางสาวสรัญญา   อมรรัตนสชุาติ  ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน 

2. นางสาวเบญจวรรณ  รักวงษ์ ผู้อ านวยการอาวุโสฝ่ายบริหารส านักงาน และกรรมการบริหาร 

3. นางสาวปิติฤดี ศิริสมัพันธ ์ ผู้อ านวยการฝ่ายก ากบัดูแลกจิการและสื่อสารองค์กร และเลขานุการบริษัท 

4. นายธรีศักด์ิ ธาราวร ผู้อ านวยการฝ่ายทรัพายากรบุคคล 

5. นางสาวทศันีย์  ควรแถลง ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน 

 

ผูเ้ขำ้ร่วมประชุม 

1. นางสาวกรองแก้ว  ลิมป์กติติกุล  ผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัท ส านักงาน อวีาย จ ากดั 

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

 

เร่ิมกำรประชุม 

นางสาวปิติฤดี ศิริสัมพันธ์ เลขานุการบริษัท ท าหน้าที่ด าเนินการประชุม  แจ้งต่อที่ประชุมว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโควิด 19 ระลอกใหม่ในประเทศไทย คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความเสี่ยงของการ

แพร่ระบาดของโรคดังกล่าว  ตลอดจนมีความห่วงใยในสุขภาพ และความปลอดภัยของท่านผู้ ถือหุ้นทุกท่าน         

รวมถึงผู้ ที่ มีส่วนร่วมในการจัดการประชุม จึงได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 โดยผ่าน              
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สื่ออิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) ภายใต้พระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดย บริษัทฯ 

ได้ใช้ระบบของบริษัท โคโนวานซ์ จ ากัด ซึ่งเป็นผู้ ให้บริการระบบที่ได้ประเมินตนเองกับหน่วยงานส านักงานพัฒนา 

ธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส์ (สพธอ. หรือ ETDA) โดยให้บริการลงทะเบียนและประมวลผลระบบนับผลคะแนนเสียงใน

การประชุม 

 

จากนั้น จึงกล่าวแนะน าคณะกรรมการ ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการ ทั้งสิ้นจ านวน 8 ท่าน โดยเข้าร่วมประชุมในวันนี้ครบ

ทั้ง 8 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด คณะผู้บริหาร และผู้ตรวจสอบบัญชี รวมถึงที่ปรึกษากฎหมาย เข้า

ร่วมประชุมและเป็นสกัขีพยานและเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสยีงด้วย พร้อมทั้งแจ้งวิธกีารประชุมและการออกเสยีง

ลงคะแนนในการพิจารณาวาระการประชุมต่างๆ โดยสรุปให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้  

 

ประธานที่ประชุมจะด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ก าหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม เม่ือจะมีการออกเสียง

ลงคะแนนในการพิจารณาวาระการประชุมต่างๆ ประธานที่ประชุมจะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย 

หรือ งดออกเสยีง ในวาระพิจารณานั้นๆ หรือไม่ 

• ผู้ ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดที่เห็นด้วย ไม่ต้องกดลงคะแนนใดๆ นะคะ เนื่องจาก ระบบจะนับคะแนน

เสยีงของท่านเป็นเหน็ชอบหรือเหน็ด้วยตามมติที่น าเสนอ 

• ในกรณีที่ท่านผู้ ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ขอให้ท่านกดปุ่ มลงคะแนนใน

หน้าจอของท่าน เพื่อลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยระบบจะหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงของ

ท่าน ออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนั้นๆ   ดังนั้น ใน

การลงคะแนนดังกล่าวจะไม่ปรากฎบัตรเสยีแต่อย่างใด  

 

ส าหรับผู้ รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. หรือแบบ ค. ที่ผู้ ถือหุ้นได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียง

ลงคะแนนไว้ในหนังสอืมอบฉันทะแล้วนั้น เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้น าคะแนนเสยีงที่ผู้ ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ

ทุกวาระ ไปบันทึกข้อมูลรอไว้ล่วงหน้าตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมแล้ว และจะน ามาประมวลผลรวมกับคะแนนเสียง

ของผู้ ถือหุ้นรายอื่น จากนั้น จะแจ้งผลการออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ ถือหุ้นทุกท่านทราบในแต่ละวาระโดยมีนางสาวรุ่งทิวา  

จารุรัตนาภรณ์  จะเป็นผู้รายงานแจ้งผลสรุปการออกเสยีงลงคะแนนในแต่ละวาระ   

 

ส าหรับท่านผู้ ถือหุ้นท่านใดที่มีข้อสงสัย หรือมีความประสงค์ที่จะสอบถามข้อมูลใดๆ ในแต่ละวาระ ท่านสามารถกด  ปุ่ ม

สญัลักษณ์รูปมือ เพื่อใช้ในการขอสอบถามในช่วงเวลาที่บริษัทฯ เปิดให้สอบถาม โดยระบบจะแสดงล าดับที่ให้ท่านทราบ    

หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่จะเป็นผู้แจ้งชื่อเพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามหรือแสดงความเห็นผ่านทางระบบตามล าดับ และเพื่อ

ความถูกต้องในการบันทึกข้อมูลในการจัดท ารายงานการประชุม  ขอความกรุณาท่านผู้ ถือหุ้น แจ้งชื่อ และนามสกุลของ

ท่านผู้ถือหุ้นก่อนสอบถาม 

 

การออกเสียงลงคะแนนให้ถือหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง การออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ ให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการตาม

ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 ซึ่งระบุว่า ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑแ์ละวิธกีารดังต่อไปนี้   

 

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง มีคะแนนเสยีงเท่ากบั 1 หุ้นต่อ 1 เสยีง 

(2) ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม ข้อ (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็น

กรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใดมากน้อย

เพียงใดไม่ได้  
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(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสยีงสงูสดุตามล าดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่จะ

พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากัน

เกนิจ านวนกรรมการ ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสยีงชี้ขาด 

 

โดยก่อนการประชุมนี้  บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถส่งค าถามล่วงหน้า มายังบริษัทฯ ก่อนวันประชุม ได้ทาง

เว็บไซด์  www.mono.co.th  หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2563 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563      

ปรากฎว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นส่งค าถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ  ก่อนวันประชุม ซึ่งเม่ือวันที่ 29 มกราคม 2564 บริษัทฯ            

ได้แจ้งผลให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผู้ถือหุ้นรับทราบแล้ว 

 

จากนั้นนางพรรณี วรวุฒิจงสถิต ประธานกรรมการ ซึ่งเป็นประธานในที่ประชุม  แถลงว่ามีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วย

ตนเองจ านวน 4 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 17,206,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.64 ของจ านวนหุ้นของผู้ ถือหุ้นที่เข้าร่วม

ประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะที่มาเข้าร่วมประชุม และผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมจ านวน 34 ราย นับ

จ านวนหุ้นได้ 2,650,677,840 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.36 ของจ านวนหุ้นของผู้ ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและ

ผู้รับมอบฉันทะที่มาเข้าร่วมประชุม  รวมจ านวนผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุม

ทั้งสิ้นจ านวน 38 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 2,667,883,940 หุ้น จากจ านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดจ านวน 6,750 ราย  นับจ านวน

หุ้นที่จ าหน่ายแล้วและมีสทิธอิอกเสยีงทั้งหมด 3,471,054,038 หุ้น  คิดเป็นร้อยละ 76.8609 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่าย

แล้วและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ดังนั้น  จ านวนหุ้นที่เข้าประชุมวันนี้   จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับ

ของบริษัทฯ ข้อ 33 ประธานฯ จึงกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่ก าหนดไว้ใน

หนังสอืนัดประชุมดังต่อไปนี้  
 

วำระที่ 1 พิจำรณำรบัรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 2563 ซ่ึงประชุมเมื่อวนัที่ 10 สิงหำคม 

2563 

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดส่งส าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2563  ซึ่งประชุมเม่ือ

วันที่ 10 สงิหาคม 2563 ให้กบัผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสอืเชิญประชุมในคร้ังนี้แล้ว  
 

และประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอยีดของวาระนี้  
 

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสยัใดๆ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ 
 

มติของที่ประชุม 

ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2563  ซึ่งประชุมเม่ือวันที่          

10 สิงหาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  มติที่ประชุมเป็น

ดังนี้  

 

มติ 
จ ำนวนเสียง 

(1 หุน้ = 1 เสียง) 

รอ้ยละของจ ำนวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ 

ที่เขำ้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ด้วย 2,667,883,940 100.0000 

2. ไม่เหน็ด้วย                     0     0.0000 

3. งดออกเสยีง                     0     0.0000 

4. บัตรเสยี                     0     0.0000 

รวม 38 ราย 2,667,883,940 100.0000 

http://www.mono.co.th/
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วำระที่ 2 รบัทรำบรำยงำนประจ ำปีของคณะกรรมกำรบริษทัเกี่ยวกบัผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ ในรอบปี 2563 

ประธานฯ แจ้งว่า รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 ปรากฎอยู่ในรายงานประจ าปี 2563 ตามสิ่งที่

ส่งมาด้วย 2 และสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ที่ได้จัดส่งให้กบัผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสอืเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว โดยที่คณะกรรมการได้

พิจารณาผลการด าเนินงานดังกล่าวแล้ว เหน็ว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงขอน าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ  

 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณสรัญญา  อมรรัตนสชุาติ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน  สรุปรายงานผลการด าเนินงาน

ของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบดังนี้  

 

ฐานะการเงินในปี 2563 มีสินทรัพย์หมุนเวียน 659 ล้านบาท มีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 652 ล้านบาท 

สนิทรัพย์ไม่มีตัวตน 2,041 ล้านบาท สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 1,054 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 4,406 ล้านบาท เมื่อ

เทียบกับปี 2562 ทีมียอดรวมที่ 4,543 ล้านบาท สินทรัพย์ลดลงประมาณ 137 ล้านบาท หรือลดลง 3% โดย

ลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น 103 ล้านบาท อาคาร และอุปกรณ์ ลดลง 61 ล้านบาท และสนิทรัพย์ไม่มีตัวตน ลดลง 242 

ล้านบาท 

 

ในด้านหนี้ สิน ปี 2563 มีหนี้ สินหมุนเวียน 963 ล้านบาท เจ้าหนี้ การค้า และเจ้าหนี้ อื่น 497 ล้านบาท หนี้ สิน      

ไม่หมุนเวียน 1,593 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 3,053 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2562 ที่มีหนี้สินรวมอยู่ที่ 2,531 ล้าน

บาท เพิ่มขึ้น 522 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 21% เกิดจากเงินกู้ยืมจากธนาคารเพิ่มขึ้น 137 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้า 

และเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 139 ล้านบาท และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง เพิ่มขึ้น 215 ล้านบาท 

 

ส่วนของผู้ถือหุ้น ปี 2563 มีอยู่ที่ 1,353 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2562 ที่ 2,011 ล้านบาท ลดลง 659 ล้านบาท 

หรือลดลง 33% สาเหตุหลักเกดิจากการขาดทุนสทุธ ิ661 ล้านบาท และองค์ประกอบอื่น 2 ล้านบาท  

 

รายงานผลการด าเนินงานปี 2563 ในด้านรายได้รวมอยู่ที่ 1,692 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2562 ซึ่งมีรายได้

รวมอยู่ที่ 2,184 ล้านบาท รายได้ลดลงประมาณ 492 ล้านบาท หรือลดลง 23% สาเหตหลักเกดิจากรายได้ รายได้

โฆษณาทวีีลดลง 574 ล้านบาท รายได้ Monomax เพิ่มขึ้น 145 ล้านบาท รายได้ Shopping เพิ่มขึ้น 19 ล้านบาท 

รายได้ 3BB GigaTV เพิ่มขึ้ น 30 ล้านบาท และรายได้ธุรกิจอื่ นลดลงคือ sponsorship ลดลง 78 ล้านบาท 

เน่ืองจากมีการปิดธุรกจิในช่วงต้นปี 

 

ต้นทุนและค่าใช้จ่ายรวม ในปี 2563 อยู่ที่ 2,282 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2562 ที่ 2,743 ล้านบาท ต้นทุนและ

ค่าใช้จ่าย ลดลง 461 ล้านบาท หรือลดลง 17% โดยต้นทุนธุรกิจทีวี ลดลง 134 ล้านบาท ต้นทุนธุรกิจอื่น ลดลง 

83 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายพนักงาน ลดลง 74 ล้านบาท และค่าใช้จ่าย marketing ลดลง 119 ล้านบาท 

 

EBITDA และก าไร (ขาดทุน) สุทธิ ในปี 2563 มี EBITDA อยู่ที่ 896 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2562 ซึ่งอยู่ที่ 

807 ล้านบาท EBITDA เพิ่มขึ้น 89 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 11% ขณะที่ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ ในปี 2563 ขาดทุน 

661 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2562 ที่ขาดทุน 616 ล้านบาท มีขาดทุนเพิ่มขึ้น 45 ล้านบาท หรือขาดทุนเพิ่มขึ้ น 

7% โดยในปี 2563 มีในส่วนของ special expenses อยู่ที่ 137 ล้านบาท 
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เหตุการณ์ส าคัญในรอบปี 2563 ที่ผ่านมา  

ไตรมาสที่ 1: มีการปรับโครงสร้างองค์กร หยุดธุรกิจที่ไม่ท าก าไร (ส่งผลให้ปี 2563 ปิดบริษัทในประเทศ 8 

บริษัท ต่างประเทศ 1 บริษัท) และมีนโยบายควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่าย ได้แก่ ค่าใช้จ่าย

พนักงาน, ค่าเช่า, ต้นทุน Content เป็นต้น  

ไตรมาสที่ 2:  มุ่งขยายฐานลูกค้า MONOMAX ในลักษณะ B2B เริ่มต้นด้วยการร่วมกับ 3BB และ HBO          

จัดแคมเปญ “3BB GIGATainment”  กับแพ็กเกจ 3BB GIGATainment และในเดือนมิถุนายน 

บริษัทฯ ย้ายที่ท าการส านักงานใหญ่มายังโมโน 29 สตูดิโอ ถนนชัยพฤกษ์ จังหวัดนนทบุรี 

ไตรมาสที่ 3:  เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2563 ได้ด าเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัท จากเดิม “บริษัท โมโน  

เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน)” เปลี่ยนเป็น “บริษัท โมโน เน็กซ์ จ ากัด (มหาชน)”  และลดทุน       

จดทะเบียนจ านวน 139 ล้านบาท จากเดิม 486 ล้านบาท เป็น 347 ล้านบาท ซึ่งเป็นส่วนที่ส ารอง

เพื่อรองรับการใช้สทิธแิปลงสภาพ MONO-W1 ที่ครบก าหนดอายุแล้ว 

ไตรมาสที่ 4:  ให้บริการ Monomax และให้บริการคอนเทนต์บนแพลตฟอร์ม 3BB GIGATV โดยเปิดตัวอย่าง

เป็นทางการเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 

 

ทั้งนี้  ประธานฯ ยังได้มอบหมายให้ คุณปฐมพงศ์ สริชัยรัตน์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  รายงานถึงนโยบายการก ากบัดูแล

กิจการที่ดี และนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  ของบริษัทในปีที่ผ่านมา ให้ท่านผู้ ถือหุ้นทราบ  รวมถึงชี้ แจง

ทศิทางแนวโน้มธุรกจิของกลุ่มบริษัท ให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบ 

 

บริษัทและกลุ่มบริษัทโมโน ให้ความส าคัญ ในการด าเนินธุรกจิอย่างมีคุณธรรมและยึดม่ันในความรับผิดชอบต่อผู้ มีส่วนได้

เสียทุกฝ่าย ภายใต้หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด  อันเห็นได้จากผลการประเมิน การก ากับดูแลกิจการที่ดี

ประจ าปี 2563 ที่ บริษัทอยู่ในระดับ “ดีเลิศ” เป็นปีที่ 6 และนอกจากนั้น ในฐานะที่บริษัทฯ ได้รับประกาศนียบัตรรับรอง

ฐานะสมาชิกในโครงการ “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต” ตั้งแต่ปี 2559 ซึ่งบริษัทฯ ยึดม่ัน

นโยบายการด าเนินงานด้วยความโปร่งใส ต่อต้านการกระท าอนัเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่น ทุกรูปแบบ  ดังปรากฎตามข้อมูลที่

ได้เปิดเผยในรายงานประจ าปี 2563 และในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้มีการปรับแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้าน

การคอร์รัปชั่นฉบับปรับปรุง 4.0 มาใช้เป็นแนวทางก าหนดเป็นมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นของบริษัท และ ปัจจุบัน

บริษัทฯ ได้รับประกาศนียบัตรการต่ออายุการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อ ต้านการทุจริต  

ต่อเนื่องเป็นสมัยที่ 2 และจะถึงรอบการต่ออายุการขอรับใบอนุญาตครั้งถัดไปในไตรมาสที่ 2 ของปี 2565   

 

รายงานทศิทางของกลุ่มธุรกิจแบ่งหัวข้อเป็น 1. ผลประกอบการธุรกิจ โดยจะกล่าวถึงปัจจัยส าคัญและสิ่งที่เกิดขึ้น

ในปี 2020  2. ทศิทางกลยุทธปี 2021 และ 3. ธุรกจิและกลยุทธตั้งแต่ปี 2021 เป็นต้นไป 

ผลการด าเนินงานปี 2020 จะกล่าวถึง 1. กลยุทธในการด าเนินงานในช่วงวิกฤตโควิด 2. การเติบโตของช่อง 

MONO29 และ 3. บริการ video on demand MonoMax ซึ่งเป็นธุรกิจดาวรุ่งของบริษัท รวมถึงกลยุทธความร่วมมือ

กบั 3BB GIGATV 

 

การด าเนินงานภายใต้วิกฤตโควิด-19 ได้ด าเนินการลดค่าใช้จ่ายและยุติธุรกิจที่ไม่ท าก าไร ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายและ

ค่าด าเนินงานลดลง ซึ่งได้ลดค่าใช้จ่ายด้านการตลาดโดยมุ่งเน้นสื่อที่มีประสทิธิภาพ เช่น สื่อออนไลน์ ควบคุมการ

ซื้ อคอนเทนต์ทั้งในและต่างประเทศ ผลิตคอนเทนต์คุณภาพโดยไม่ผลิตมากเกินไป รวมทั้งควบคุมสวัสดิการ

พนักงานที่ไม่จ าเป็น เช่น ค่าเดินทางไปต่างประเทศ เบี้ยเลี้ ยงต่าง ๆ ต่อรองกับเจ้าหนี้ และลูกหนี้ เรื่องระยะเวลา

ช าระเงิน (term of payment) เพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน ทั้งนี้  ค่าใช้จ่ายในปี 2020 ลดลง 2,177 ล้านบาท ซึ่งลดลง
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จากปีที่แล้ว 525 ล้านบาท โดยมีส่วนเพิ่มเติมพิเศษ (extra item) ได้แก่ ค่าชดเชยการลดขนาดบริษัท (downsize) 

การด้อยค่าของสนิทรัพย์ (impair) และการตัดจ าหน่ายของสินทรัพย์บางส่วนจากการยุติธุรกิจที่ไม่ท าก าไร (write 

off) รวมเป็น 2,314 ล้านบาท ลดลงจากปีที่แล้ว 429 ล้านบาท 

 

ส าหรับช่อง MONO29 โฆษณาปรับตัวดีขึ้ น มีการเติบโตอย่างมั่นคง TVR อยู่ที่ 1.229 การเติบโตปีต่อปีเท่ากับ

ร้อยละ 8 และได้รับความนิยมอยู่ในอนัดับ 3 ของธุรกจิฟรีทวี ี

 

MonoMax เป็นธุรกิจดาวรุ่งของบริษัท โดยมีกลยุทธส าคัญคือการร่วมมือกับ 3BB ซึ่งมีตัวอย่างจากการที่ AT&T 

ควบรวมกับ Warner Bros. ท าให้มีความสมบูรณ์แบบทั้งการเป็น Telco และการมีคอนเทนต์ โดยมองว่าการ

ประกอบธุรกิจในอนาคตต้องมีพรีเมี่ยมคอนเทนต์ โฆษณา การเข้าถึงลูกค้า (direct to customer) ซึ่งสามารถขาย

ของเพิ่มเติมได้ และมี high-speed internet ซึ่งเป็นเทคโนโลยี การมีองค์ประกอบเหล่านี้ จะท าให้สามารถอ่าน

พฤติกรรมผู้บริโภคได้และตอบสนองได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้  3BB มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี ส่วนโมโนช านาญ

ด้านการท าโฆษณาและการท าคอนเทนต์ การร่วมมือกันจึงเป็นการเติมเตม็ที่ดี โดยด าเนินการคล้ายกับแผนการ

ของผู้ เล่นระดับโลก การควบรวมนี้มีข้อดีคือ 1. การที่โมโนเป็นตัวแทนจัดหาคอนเทนต์ให้ 3BB ท าให้โมโนมี

อ านาจเจรจาต่อรองมากข้ึน และการที่โมโนได้สิทธิ์ทั้ง TV SVOD IPTV หรือ 3BB GIGATV ท าให้สามารถ

วางแผนการตลาดได้ตั้งแต่ต้นน ้าจนถึงปลายน ้า จึงเป็นการใช้ประโยชน์ของสิทธิ์อย่างเตม็ที่ 2. คอนเทนต์เป็น

แบบพิเศษ exclusive คือได้หนังดี เพราะมีอ านาจต่อรองมาก ผู้ที่อยากรับชมต้องใช้บริการ MonoMax หรือ 3BB 

GIGATV เท่านั้น รวมทั้งคอนเทนต์ที่ผลิตในเครือโมโนหรือจ้างผลิตด้วย ซึ่งในอนาคตเมื่อใช้ประโยชน์จาก 

exclusive คอนเทนต์ที่ผลิตเองแล้ว อาจน าคอนเทนต์เหล่านี้ ไปเผยแพร่ในต่างประเทศด้วยเพื่อหารายได้เพิ่ม

หลังจากที่ได้ใช้ประโยชน์ภายในประเทศในช่วงเวลาหนึ่ง 3. มีผลประโยชน์ร่วมกันคือ 3BB ได้ลดการเลิกใช้

บริการของลูกค้า และเพิ่ม  Average Revenue Per User (ARPU) หรือรายได้เฉลี่ยของผู้ให้บริการต่อลูกค้าหนึ่งคน 

ส่วนโมโนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากฐานลูกค้าของ 3BB ซึ่งพ่วงซื้อ MonoMax ไปด้วย และลดความเสี่ยงกรณีรายได้จาก

ทวีีลดลง และรายได้จาก VOD เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นการปรับตัวสู่ยุค VOD 

 

การบริหารสิทธิ์ในแต่ละช่องทางส าหรับภาพยนตร์เริ่มจากการน าเข้าโรงภาพยนตร์ จากนั้น 2-3 เดือนจะมาสู่ 

TVOD (Transactional video on-demand) หรือการซื้ อ เป็นเรื่ อง ๆ  ถัดจากนั้ นจะเป็นบริการแบบ SVOD 

(Subscription video on-demand) ซึ่งเป็นการซื้ อแบบเหมารายเดือน จากนั้นอีก 2 เดือนจึงฉายทาง Cable TV 

(3BB) หรือ IPTV จากนั้น 1-1.5  ปี จึงฉายทางฟรีทีวี (MONO29) ส าหรับละครหรือซีรีย์จะฉายทาง SVOD 

ก่อน จากนั้นประมาณ 3 เดือนจึงฉายทางฟรีทีวี การได้สิทธิ์ในหลายช่องทางท าให้หนังวนอยู่ใน 3BB GIGATV, 

MonoMax และ MONO29 ท าให้การโปรโมทคุ้มค่ามากขึ้น 

 

การร่วมมือกับ 3BB GIGATV มี  3 ขั้นตอนคือ 1. ขาย MonoMax แบบ bundled โดยรวมอยู่ในแพ็คเก็จ 

GIGATAINMENT และ GIGATV 2. การผลิตช่องทีวีให้จ านวน 6 ช่อง ได้แก่ ได้แก่ 3BB Asian, 3BB SPORTS 

1, MONO29 MUSIC STATION, RUSH STORIES, MONO PLUS และ A’lure 3. เป็นที่ปรึกษาและท าแผนการ

ตลาดให้ 3BB ทั้งนี้  โมโนและ 3BB ได้ร่วมมือกันโดยมีเป้าหมายที่จะเป็น “เพื่ อนบนโลกดิจิทัล” (Digital 

Companion) ที่เข้าถึงทุกหน้าจอ 
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ด้านการแข่งขันในส่วน set-top box มีฟรีทีวี โดยการรับชมผ่าน GIGATV ดีกว่าการใช้เสาอากาศทั่วไป เพราะการ

รับสัญญาณผ่านสายไฟเบอร์ท าให้ภาพไม่กระตุกและไม่ถูกรบกวนจากสภาพอากาศ มี Premium TV ซึ่งมีทั้งช่อง

ไทยและต่างประเทศจ านวน 31 ช่อง โดยมีทั้งหนัง สารคดี กีฬา รายการต่างประเทศ สามารถรับชมเป็น

ภาษาองักฤษได้ อกีทั้งเป็นกล่องแรกที่มี 2 function ร่วมกนัคือ ดูทวีีสด และบริการ SVOD ซึ่งมีทั้ง HBO GO และ 

MonoMax และแอปพลิเคชั่นอกี 2 ราย  

 

ด้านการแข่งขันระหว่าง true visions, AIS PLAY และ 3BB GIGATV คอนเทนต์เด่นของ true visions คือกฬีา AIS 

PLAY มีจ านวนช่องใกล้เคียงกัน และมีจุดเด่นคือคอนเสิร์ต ส่วน 3BB GIGATV มีมวยปล ้า ช่อง HBO ซึ่งเด่น

เรื่องหนัง ช่อง Bloomberg และกีฬาตะกร้อ อีกทั้งเป็นกล่องที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดจึงมีความคมชัดที่ Full HD 

ถึง 4K ด้านแอปพลิเคชั่นที่มี ได้แก่ HBO Go, Monomax และ LineTV โดยเริ่มเสนอขายที่ประมาณ 100 บาทต่อ

เดือน แต่ถ้าสมัครแบบสัญญา 2 ปีกจ็ะเสมือนว่าได้ใช้ฟรี ข้อดีคือ สัญญาณดีกว่า มีหนังใหม่หลายเรื่องท าใ ห้

เหมือนมีโรงหนังอยู่ที่บ้าน รวมทั้งมีสารคดีท่องเที่ยว ส่วนข้อเสยีโดยรวม ได้แก่ การเซนเซอร์ในประเทศไทย และ

ของเถื่อน 

 

HBO มีช่องสดทั้งหมด 6 ช่อง วาไรตี้  5 ช่อง ช่องการ์ตูนและเดก็ 5 ช่อง ช่องคุณผู้ชาย 2 ช่อง สารคดี 3 ช่อง และ

ข่าวจากทุกมุมโลก ได้แก่ CNN (อเมริกา), BBC (อังกฤษ), Bloomberg (ธุรกิจ), CCTV1 (จีน), ALJAZEERA 

(อาหรับ) กฬีามี 3 ช่อง ได้แก่ EGDG SPORT, BLUEANT EXTREME, 3BB SPORT1 ส่วนช่องที่ก าลังเตรียมใน

อนาคตคือช่องชอ็ปป้ิง โดยช่องต่าง ๆ สามารถรับชมย้อนหลังได้ 

ข้อดีของ HBO คือ CG ดีมาก ฉากอลังการย่ิงใหญ่ เรื่องเด่น ๆ ได้แก่ Game of Thrones, Watchmen, Westworld, 

และล่าสุดคือ Raised by Wolves HBO โดดเด่นเพราะในช่วงหนึ่งสัปดาห์มีหนังใหม่เข้าเยอะมาก ใน 1 เดือนมี

หนัง 455 เรื่อง โดย 16 เรื่องเป็นหนังใหม่ที่เพิ่งเข้าเคเบิ้ ลทีวีเป็นครั้งแรก และซีรีย์ 22 เรื่อง กล่าวได้ว่าหนังทั่ว

โลกที่เข้าโรงหนังจะออกฉายทาง HBO ที่แรก ตัวอย่างหนังที่ได้สิทธิ์ทั้ง HBO และ MONO29 เช่น Jonh Wick 3, 

Aquaman, The Fate of the Furious 8, Rambo Last Blood ท าให้ท าการตลาดได้ดีย่ิงขึ้น  

 

ในด้านแอปพลิเคชั่นที่มีบน 3BB GIGATV ได้แก่ HBO GO และ MonoMax เป็นตัวน า OKE (karaoke) 3BB 

GIGATV, Line TV, WeTV, Youtube และบริการที่เป็นคลิป ได้แก่ Bloomberg, BBC, ดูดวง และรายการเด็ก 

(nick jr.) 

 

ด้านคอนเทนต์ในช่วงวิกฤตโควิดและช่วงปี 2020 มีปัจจัยที่ส่งผลกระทบคือ 1. ด้านธุรกจิบันเทงิทั่วโลก เทศกาล

หนังต่าง ๆ ถูกยกเลิก แต่โมโนที่มีความสัมพันธ์กับหลายสตูดิโอยังสามารถเจรจาความร่วมมือได้โดยไม่ต้องพึง

พาเทศกาลหนังเหล่านี้  2. การปรับตัวของเทศกาลบันเทงิ เช่น มวยปล า้ ต้องเปล่ียนเป็นการชมทางบ้าน 3. ฮอลลี

วูดไม่สามารถผลิตหนังได้ ท าให้การผลิตหนังล่าช้าหรือหยุดชะงัก 4. โรงหนังเปิดให้บริการไม่ได้หรือผู้ชมไม่

มั่นใจในการเข้าไปชม ท าให้หนังหลายเรื่องเลื่อนฉาย กรณีภาพยนตร์ Justice League version Zack Snyder ความ

ยาว 4 ชั่วโมง ที่โมโนและ HBO มีส่วนร่วมเป็นหนังที่ไม่เข้าโรงหนังแต่เข้า HBO GO โดยตรง ซึ่งจะเห็นได้ว่าใน

ต่างประเทศหนังหลายเรื่องจึงเป็นการฉายแบบไม่เข้าโรงหนังและเข้าสู่ออนไลน์ตั้งแต่แรก และในช่วงปี 2020 

เมื่อหนังใหญ่ไม่เข้าจึงเป็นโอกาสให้หนังรองที่มีโปรดักชั่นดี เช่น Greenland ซึ่งโมโนน าเข้าได้รับความนิยมเป็น

อนัดับ 1  



 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. 

 

-16- 

 

ด้าน MonoMax ใช้กลยุทธในการเพิ่มสสีนัคอนเทนต์ให้หลากหลายแนว เรื่องที่ได้รับการตอบรับดีมากคือ My Sex 

Doll วุ่นนักรักต้องประหยัด ซึ่งเป็นนวนิยายจากแจ่มใส ส่วนที่ก าลังจะถ่ายท าเสรจ็ในเรว็ ๆ นี้คือ Zombies E-San 

นอกจากนี้  ยังมีการเพิ่มเติมคอนเทนต์หายาก เช่น รวมหนัง เจมส ์บอนด์ 007  

 

การโปรโมทแบบ cross platform ระหว่าง MONO29 กับ MonoMax มีหนังที่ประสบความส าเร็จซึ่งผลิตเองโดย 

Mono Original อย่างเรื่อง สายบู๊ ฟัด จัด หนัก ที่ได้รับความนิยมทุกครั้งที่ฉายซ ้า (rerun) ในช่วงเวลาที่ต่างกัน 

โดยมี TVR สดูสุดที่ 3.439 เรื่อง My Sex Doll ซึ่งเมื่อเปิดตัวทางออนไลน์กม็ี engagement ทาง social media มาก

ถึง 10 ล้าน engagement ทั้งนี้  ทางโมโนสามารถจับประเด็นได้แล้วว่าหนังแนวไหนที่ซื้ อหรือผลิตแล้วจะได้รับ

ผลส าเรจ็ที่ดี 

 

กลยุทธในปี 2021 คือ 1. ตั้งเป้าหมายให้ MonoMax ก้าวสู่อันดับ 1 ในปีนี้  2. ปรับงบคอนเทนต์ให้ SVOD สมดุล

กับ TV 3. เน้นคอนเทนต์คุณภาพ ซึ่งโมโนได้ผู้ เชี่ยวชาญด้านการผลิตคอนเทนต์มาใหม่ด้วย 4. การมีฐานลูกค้า

ของ 3BB GIGATV ท าให้มองเหน็โอกาสส าหรับ Homeshopping และโอกาสในการลงโฆษณา 

การก้าวสู่อันดับ 1 ของ MonoMax ในปี 2021 มองว่าน่าจะได้ส่วนแบ่งทางการตลาด (market share) ร้อยละ 17 

อ้างอิงจากข้อมูล กสทช. และมี market value อยู่ที่ 3,264 ล้านบาท โดยมองว่าการเติบโตของ MonoMax จะ

เติบโตไปพร้อมกบั 3BB GIGATV ล่าสดุ 3BB GIGATV มีโปรโมชั่นใหม่คือถ้าเซน็สัญญา 2 ปี จะได้รับส่วนลดที่

คุ้มค่า อีกทั้ง MonoMax ได้เพิ่มคอนเทนต์ใหม่ ๆ จากจีนจ านวนมาก และมีหลายคนกล่าวว่าคอนเทนต์ที่หายาก

และพากษ์ไทยดีต้องที่ MonoMax เท่านั้น  

 

ก าร ร่วมมื อ ระห ว่าง  MonoMax และ 3BB GIGATV เริ่ ม ตั้ งแ ต่ เดื อนมี น าคม ปี ที่ แ ล้ วจ ากแพ็ ค เก็จ 

GIGATAINMENT ซึ่งเป็นแอปพลิเคชั่นอย่างเดียว จากนั้นในเดือนพฤศจิกายนมีบริการกล่องดูทีวีซึ่งสามารถต่อ

บนจอทีวีได้ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนจนถึงปัจจุบันมียอดการเติบโตร้อยละ 63 และถ้ารวมยอด pre-order กจ็ะ

เห็นว่ามีความต้องการค่อนข้างเยอะ จึงมองเห็นว่าปลายปีนี้ กล่องนี้ จะมีโอกาสเติบโตไปจนถึงยอดขาย 1 ล้าน

กล่อง ดังนั้นการที่มี MonoMax อยู่ด้วยจึงมีโอกาสที่ MonoMax จะเป็น SVOD อนัดับ 1 ของเมืองไทย นอกจากนี้  

สิ่งที่น่าประหลาดใจคือ เมื่อปล่อยแพค็เกจ็ GIGATV ออกไป ยอดรับชมมีมากกว่ายอดขายกล่องซึ่งเห็นได้ตั้งแต่

เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไป นับเป็น Big return of big screen คือเมื่อได้ใช้กล่องนี้กม็ีการดูทีวีมากขึ้น จึงเป็นผลดี

จากการน าความบันเทงิเข้าไปในบ้าน และยอดเติบโตกยั็งคงพุ่งสงูด้วย  

        

ด้านการบริหารงบ เราพยายามบริหารงบคอนเทนต์ให้เทไปในส่วน SVOD มากขึ้น เดิมงบส่วนใหญ่จะอยู่กับทีวี

ช่อง MONO29 แต่ในวันนี้ เราตระหนักว่าต่างประเทศอาจมีปัญหาในการผลิตคอนเทนต์บ้าง และเราคิดว่าเราจับ

ทางถูกในการผลิตคอนเทนต์ในแบบที่ผู้ชม MONO29 และ MonoMax ชอบ เราจึงเทงบให้กับ MonoMax เพิ่มขึ้น 

และจากการที่เราผลิตเองจะท าให้สามารถใช้ได้ทั้ง 2 platforms และสร้างความสมดุลในอนาคตได้  

 

คอนเทนต์ที่ผลิตเองหรือจ้างผลิต มีคอนเทนต์หนังที่เข้า MonoMax โดยตรงจ านวน 90 เรื่อง ซีรีย์และละคร 16 

เรื่อง ซึ่งมีร้อยละ 10 ที่ขายสิทธิ์ไปยัง platform ต่างประเทศแล้ว คอนเทนต์เด่นอีกอย่างหนึ่งของ MonoMax คือ

คอนเทนต์จีนที่มีพระเอกหน้าสวย เช่น หมาป่าจอมราชันย์ สัประยุทธทะลุฟ้า นางพญาผมขาว และล่าสุดคือ Lost 

Tomb  
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ด้านการผลิตคอนเทนต์ได้มอบหมายหน้าที่ให้ผู้บริหารท่านใหม่คือ คุณธัญญา วชิรบรรจง ซึ่งมีผลงานละครทาง

ช่อง 3 ที่ได้รับความนิยมติด 10 อันดับแรก ๆ ในช่วงปี 2015-2020 จ านวน 3 เรื่อง ได้แก่ นาคี เลือดมังกร 

ตอน 11ร.ด. และกรงกรรม จึงมั่นใจได้ว่าการผลิตละครของคุณธัญญามีคุณภาพและจะถูกใจผู้ชมทั้งประเทศ ซึ่ง

ผลงานของคุณธญัญาจะเริ่มออกอากาศทาง MonoMax และ MONO29 ในช่วงไตรมาส 4  

 

ส่วนการสร้างประโยชน์จาก platform GIGATV นั้นมองว่า รายได้จาก Home Shopping ตั้งแต่ปี 2018-2020 มี

การเติบโตดีมาก โดยในปี 2021 ประมาณไว้ว่าจะอยู่ที่ประมาณ 149 ล้านบาท ซึ่งเป็นส่วนของโมโนอย่างเดียว 

เรามองว่าการที่ 3BB GIGATV มีเทคโนโลยีหลายอย่างที่ช่วยในการเลือกซื้ อสินค้าหรือสั่งซื้อสินค้าได้เลยน่าจะ

สามารถเพิ่มยอดขายได้ประมาณ 45 ล้านบาท ซึ่งตอนนี้ก าลังติดต่อคุยกบัทางเกาหลีอยู่ 

 

ส าหรับการคาดการณ์ในปี 2021 มองว่า วิกฤตโควิด-19 ยังเป็นประเด็นส าคัญที่มีความไม่แน่นอน จึงมอง

สถานการณ์เป็น 2 แบบ ในกรณีที่แย่ที่สุด มองว่าผลกระทบจากโควิดอาจจะท าให้ธุรกิจหลายอย่างล่าช้าหรือ

หยุดชะงัก โดยธุรกจิทีวีอาจเติบโตเพียงร้อยละ 32 แต่ถ้าในกรณีที่ดีที่สุดคือเติบโตได้ร้อยละ 76 แต่ในกรณีที่แย่

ที่สดุกจ็ะไม่แย่ไปกว่าปี 2019 แล้ว เพราะในปีนั้นมีทั้งเรื่องโควิด-19 และการปรับราคาด้วย แต่ในวันนี้การปรับ

ราคาไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไป เราได้คุยกับลูกค้าและ agency เรียบร้อยแล้ว ส่วน MonoMax มองว่าถ้าท ายอดขายได้

ถึง 1 ล้านกล่องและมียอดขายของตัวเองด้วยกน่็าจะโตได้ถึงร้อยละ 115 แต่ถ้าโตในอตัราที่ช้ากจ็ะเป็นร้อยละ 49 

ในกรณีที่แย่ที่สุด ส าหรับ Online Activation และ Marketing Solution โมโนมีหน่วยงานที่ช่วยดูแลเกี่ยวกับการท า

กจิกรรมทางการตลาดให้ลูกค้า ซึ่งรวมถึงการออก roadshow กจิกรรมกลางแจ้ง และคอนเสริ์ต ซึ่งในช่วงโควิดไม่

สามารถท ากิจกรรมเหล่านี้ ได้ นี่คือกรณีที่แย่ ส่วนกรณีที่ดีคือสถานการณ์ดีขึ้นและเราสามารถจัดกิจกรรมเหล่านี้

ได้บ้าง ในส่วน Shopping ถ้าเราได้ใช้ระบบเพิ่มเติมกน่็าจะเป็นกรณีที่ดี ส่วน 3BB GIGATV สัดส่วน (portion) 

รายได้จากการผลิตช่องให้ 3BB GIGATV ทั้งในกรณีที่ดีและในกรณีที่แย่เป็นตัวเลขเดียวกันเพราะมองว่าตกลง

กันเรียบร้อยแล้ว แต่ถ้าในอนาคตมีผู้ชมเยอะขึ้นและมีการเรียกร้องให้ผลิตหลาย ๆ แนวมากขึ้นกจ็ะมารายงาน

อกีท ีแต่ในวันนี้ทั้งสองกรณียังคงเหมือนเดิมคือผลิตให้ 8 ช่อง ดังนั้นจึงมองว่าผลประกอบการณ์ในวันนี้ เริ่มเป็น

บวกแล้ว ถ้าเป็นกรณีที่แย่กจ็ะดีขึ้นอย่างช้า ๆ มีผลประกอบการเป็นบวกเลก็น้อย แต่ถ้าในกรณีที่ดี เราไม่ได้รับ

ผลกระทบจากโควิดมากนักจนถึงปลายปี เมื่อยอดขายทุกอย่างกลับมาดีเรากจ็ะเติบโตอย่างมาก  แต่ไม่ว่าจะ

อย่างไร เรามองว่าในปีนี้ผลประกอบการโดยรวมเป็นบวก แต่จะเป็นบวกเรว็หรือช้าขึ้นอยู่กบัสถานการณ์ตามที่ได้

รายงานไป  

 

ในภาพรวมทั้ งหมด การเติบโตของรายได้ (Revenue growth) น่าจะอยู่ระหว่างร้อยละ 33-75 ขึ้ นอยู่กับ

สถานการณ์ EBITDA margin อยู่ที่ร้อยละ 40-50 สินทรัพย์ที่จับต้องได้ (Tangible assets) มีอยู่ที่ 40-60 ล้าน

บาท และสนิทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ (Intangible assets) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคอนเทนต์มีอยู่ที่ 800-1,000 ล้านบาท 

 
ไม่มีผู้ ถือหุ้นถามข้อสงสัยใดๆ เพิ่มเติมอีกประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การรายงานผลการด าเนินงานเป็นการ

รายงานเพื่อทราบ ไม่มีการลงมติ 
 

ที่ประชุมรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 ตามที่รายงาน 

 
 



 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. 

 

-18- 

 

วำระที่ 3 พิจำรณำอนุมติังบกำรเงิน และรำยงำนผูส้อบบญัชีประจ ำปี สิ้ นสุด ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2563 

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และรายงานผู้ สอบบัญชี ประจ าปีสิ้นสุด ณ วันที่        

31 ธันวาคม 2563 ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้

ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทแล้ว มีรายละเอยีดปรากฎในงบการเงิน 

และรายงานผู้สอบบัญชี ประจ าปีสิ้นสดุ ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2563 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ของหนังสอืเชิญประชุม 

 

และประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอยีดของวาระนี้  
 

 

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสยัใดๆ เพิ่มเติมอกี ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ 

 

มติของที่ประชุม 

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติงบการเงนิและรายงานผู้สอบบัญชีประจ าปี  สิ้นสดุ ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2563 

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน  

มติที่ประชุมเป็นดังนี้  

 

มติ 
จ ำนวนเสียง 

(1 หุน้ = 1 เสียง) 

รอ้ยละของจ ำนวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ 

ที่เขำ้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ด้วย 2,667,884,440 100.0000 

2. ไม่เหน็ด้วย                     0     0.0000 

3. งดออกเสยีง                     0     0.0000 

4. บัตรเสยี                     0     0.0000 

รวม 39 ราย 2,667,884,440 100.0000 

 

วำระที่ 4 พิจำรณำอนุมติังดกำรจัดสรรเงินก ำไรเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำยและงดกำรจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี 

2563 

เลขานุการบริษัทฯ  แจ้งว่าตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 45. ซึ่งก าหนดให้  “บริษัทต้องจัดสรรก าไรสทุธปิระจ าปีส่วนหนึ่งไว้

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

ทุนส ารองนี้จะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละสบิ (10) ของทุนจดทะเบียน” และ คณะกรรมการมีนโยบายที่จะเสนอที่ประชุม      

ผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่าย  เงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นทั่วไปในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  ของก าไรสทุธหิลังหักภาษีเงินได้ตาม

งบการเงินเฉพาะกจิการในแต่ละปี  

 

ทั้งนี้     การจ่ายเงินปันผลในแต่ละคราวคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยค านึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้

ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น การด ารงเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต  หรือเพื่อจ่ายช าระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายใน

บริษัทฯ 

 

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เหน็ว่าสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรเงินก าไรสทุธิ

เป็นทุนส ารองตามกฏหมาย   เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ ได้จัดสรรเงินก าไรส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองตามกฎหมายครบ

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

ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 347,105,403.80 บาท (สามร้อยสี่สิบเจด็ล้านหนึ่งแสนห้าพันสี่ร้อย 
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สามบาทแปดสิบสตางค์)  และงดการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลการ

ด าเนินงาน (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) ในปี 2563 ขาดทุนสุทธิจ านวน 168,384,287.90 บาท (หนึ่งร้อยหกสิบ

แปดล้านสามแสนแปดหม่ืนสี่พันสองร้อยแปดสบิเจด็บาทเก้าสบิสตางค์)  และเพื่อส ารองเงินสดส าหรับการลงทุนต่อเนื่อง

ตามแผนธุรกจิของบริษัทฯ 

 

และประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอยีดของวาระนี้  
 

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสยัใดๆ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ 

 

มติของที่ประชุม 

ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงดการจัดสรรเงินก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและงดการจ่ายเงินปันผล

ประจ าปี 2563 ตามรายละเอยีดข้างต้นที่เลขานุการบริษัทฯ แจ้งไว้ทุกประการ ด้วยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้น

ซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน มีรายละเอยีดการออกเสยีงลงคะแนน มติที่ประชุมเป็นดังนี้  

 

มติ 
จ ำนวนเสียง 

(1 หุน้ = 1 เสียง) 

รอ้ยละของจ ำนวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ 

ที่เขำ้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ด้วย 2,667,884,440 100.0000 

2. ไม่เหน็ด้วย                                 0     0.0000 

3. งดออกเสยีง                     0     0.0000 

4. บัตรเสยี                     0     0.0000 

รวม 39 ราย 2,667,884,440 100.0000 

 
วำระที่ 5 พิจำรณำอนุมติักำรแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทั  และก ำหนดค่ำตอบแทนกำรตรวจสอบบญัชีประจ ำปี 

2564 

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

ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี และโดยการ

เสนอตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเหน็สมควรให้ที่ประชุมสามัญ   

ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของ    

บริษัทฯ ประจ าปี 2564 
 

ชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 
จ านวนปีที่เป็น

ผู้สอบของบริษัท 

ระยะเวลาทีไ่ด้รับความเหน็ชอบ

จากส านักงานกลต. 

1.นางสาวกรองแก้ว ลิมป์กติติกุล 5874 5 ปี 2563-2568 

2.นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน  3930 3 ปี 2560-2565 

3.นายณัฐวุฒ ิ สนัตเิพช็ร 5730 - ปี 2560-2565 

 

ผู้สอบบัญชีของบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีบริษัทหลาย

แห่ง  และได้รับการยอมรับจากองค์กรต่างๆ เป็นอย่างดี รวมทั้งมีความเป็นอสิระในการปฏบัิติงาน   
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ทั้งนี้  ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกบับริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นราย

ใหญ่  หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกบับุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด   รวมทั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าวยังสงักัดส านักงานสอบบัญชีเดียวกนักบั

ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ  ยกเว้นบริษัทย่อยในต่างประเทศจะผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่นในแต่ละ

ประเทศ  โดยคณะกรรมการจะดูแลให้การจัดท างบการเงินเสรจ็ได้ทนัตามก าหนดระยะเวลา 
พร้อมกันนี้  คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนการ

ตรวจสอบบัญชี ประจ าปี 2564 โดยมีรายละเอยีด ดังนี้  

 

รำยละเอียด    ปี 2564 (ปีที่เสนอ) ปี 2563 

1. ค่าสอบบัญชี 1,300,000 1,500,000 

2. ค่าบริการอื่น - - 

รวมทั้งสิ้ น 1,300,000 1,500,000 

   

ทั้งนี้  ค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจ าปี 2564 น้อยกว่าปี 2563 จ านวน 200,000 บาท ซึ่งจ านวนเงินที่ลดลงคิด

เป็นร้อยละ 13.33  ส าหรับค่าบริการอื่นๆ ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีการรับบริการอื่นจากส านักงานสอบบัญชีที่

ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้ สอบบัญชีและส านักงานสอบบัญชีที่ผู้ สอบบัญชีสังกัด และเพื่ อ

ประโยชน์ส าหรับผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จัดส่งประวัติโดยย่อของผู้ สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน มาพร้อมกับหนังสือนัดประชุม        

ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4. 

 

และประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอยีดของวาระนี้  
  

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสยัใดๆ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ 

 

มติของที่ประชุม 

ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ตามรายชื่อข้างต้น  เป็นผู้สอบบัญชีของ

บริษัทฯ ประจ าปี 2564 และอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจ าปี 2564 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 

1,300,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน มีรายละเอียดการออกเสยีง

ลงคะแนน มติที่ประชุมเป็นดังนี้  
 
 

มติ 
จ ำนวนเสียง 

(1 หุน้ = 1 เสียง) 

รอ้ยละของจ ำนวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ 

ที่เขำ้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ด้วย 2,667,884,440 100.0000 

2. ไม่เหน็ด้วย                     0     0.0000 

3. งดออกเสยีง                     0     0.0000 

4. บัตรเสยี                     0     0.0000 

รวม 39 ราย 2,667,884,440 100.0000 

 

ถัดไปเป็นเรื่องการพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ ส าหรับปี 2564  และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการ

ก ากับดูแลกิจการที่ดี  ก่อนเริ่มพิจารณาในวาระประธานฯ ได้เชิญกรรมการที่หมดวาระทั้ง 3 ท่านออกจากห้องประชุม 

จนกว่าการพิจารณาวาระนี้ เสรจ็สิ้น 
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วำระที่ 6 พิจำรณำอนุมติัเลือกตั้งกรรมกำรที่ออกตำมวำระ ส ำหรบัปี  2564 

เลขานุการบริษัทได้แจ้งตามข้อบังคับบริษัท ข้อ  17 ก าหนดให้ “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีทุกครั้งให้กรรมการ

ออกจากต าแหน่งหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ 

กใ็ห้ออกโดยจ านวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซี่งพ้นจากต าแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้าด ารง

ต าแหน่งอีกกไ็ด้ กรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกนั ส่วน

ปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สดุนั้นเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง”  

ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน ดังนั้น จึงมีกรรมการ 3 ท่านที่ด ารงต าแหน่งนานที่สดุเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง 

โดยกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระในคร้ังนี้  มีดังนี้   

   1. นายปรีชา ลีละศิธร 

           2. นายนวมินทร์ ประสพเนตร 

   3. นายซัง โด ลี 

บุคคลที่ได้รับเสนอชื่อในครั้งนี้ ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองจากคณะกรรมการบริษัทแล้วรวมถึงการแต่งตั้งกรรมการ 

เพื่อด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระ  คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าเป็นบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ

อิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้พิจารณาตามความเห็นของ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออก

ตามวาระกลับเข้าด ารงต าแหน่งต่อไปอกีวาระหนึ่ง    

เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อนัเป็นประโยชน์ต่อ

การด าเนินงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ 

ส าหรับข้อมูลและประวัติของกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ  และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าด ารงต าแหน่งใหม่  

บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว  โดยมีรายละเอยีดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5. ของหนังสอืเชิญประชุม 

และ ส าหรับการออกเสยีงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ท่านผู้ ถือหุ้นสามารถออกเสียง

เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลได้  โดยใช้หลักเกณฑ ์และวิธกีารตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16   

และประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอยีดของวาระนี้  

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสยัใดๆ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

 

มติของที่ประชุม 

ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมัติ เลือกตั้งกรรมการตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าด ารงต าแหน่งตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง          

ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอยีดการออกเสยีงลงคะแนนเลือกตั้ง

กรรมการแต่ละรายโดยมีมติที่ประชุมเป็นดังนี้  

 

1. นายปรีชา ลีละศิธร ต าแหน่ง กรรมการอสิระ 

           รวม (39 ราย)  จ านวนเสยีงรวมเท่ากบั 2,667,884,440 เสยีง 

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 

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

2,667,884,220 100.0000 220 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 
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2. นายนวมินทร์ ประสพเนตร ต าแหน่ง  กรรมการ 

        รวม (39 ราย)  จ านวนเสยีงรวมเท่ากบั 2,667,884,440 เสยีง 

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 

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

2,667,884,440 100.0000 0 0.0000 0 - 0 - 

 

3. นายซัง โด ลี ต าแหน่ง  กรรมการ 

       รวม (39 ราย)  จ านวนเสยีงรวมเท่ากบั 2,667,884,440 เสยีง 

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 

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

2,667,884,440 100.0000 0 0.0000 0 - 0 - 

 

ทั้งนี้  ก่อนจะพิจารณาวาระถัดไป ประธานฯ ขอให้ เจ้าหน้าที่เชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าห้องประชุมตามเดิม 

 

วำระที่ 7 พิจำรณำอนุมติัก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร ส ำหรบัปี 2564 

เลขานุการบริษัทฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในปี 2563 ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนตามต าแหน่ง และ         

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

ล้านบาท) และส าหรับปี 2564 นี้  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ ได้พิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัทอย่างรอบคอบ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภท

เดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ เห็นสมควร

ก าหนดค่าตอบแทนตามต าแหน่งและค่าบ าเหน็จของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ ชุดต่างๆ ส าหรับปี 2564  

เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท  (เจ็ดล้านบาท) ซึ่งเท่ากับปี 2563  และคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร

เสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนและค่าบ าเหนจ็ของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ

ชุดต่างๆ ประจ าปี 2564 เป็นจ านวนเงินไม่เกนิ 7,000,000 บาท (เจด็ล้านบาท) โดยมีรายละเอยีดดังต่อไปนี้  

 

ต ำแหน่ง 
ค่ำตอบแทนต่อเดือน(บำท) 

ปี 2564 (ปีที่เสนอ) ปี 2563 

ประธานกรรมการ 70,000 70,000 

ผู้ช่วยประธานกรรมการ 30,000 30,000 

กรรมการ 20,000 20,000 

กรรมการอสิระ 20,000 20,000 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 20,000 20,000 

กรรมการตรวจสอบ 10,000 10,000 

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 20,000 บาท / คร้ังทีป่ระชุม 20,000 บาท / คร้ังทีป่ระชุม 

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

ค่าบ าเหนจ็ของกรรมการ ไม่เกนิ 2 ล้านบาท ไม่เกนิ 2 ล้านบาท 

สทิธปิระโยชน์อื่นๆ ไม่มี ไม่มี 
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คณะกรรมการเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนตามต าแหน่งและค่าบ าเหน็จของคณะกรรมการ

บริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ตามรายละเอียดข้างต้น ส าหรับขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและ

คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ  สามารถดูรายละเอียดได้จากรายงานประจ าปี 2563 หัวข้อโครงสร้างการถือหุ้นและ         

การจัดการ 

 

และประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอยีดของวาระนี้  
 

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสยัใดๆ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ 

 

มติของที่ประชุม 

ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนตามต าแหน่ง และค่าบ าเหน็จของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุด

ต่างๆ ส าหรับปี 2564 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท (เจ็ดล้านบาท) ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 

ของจ านวนเสยีงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมมีรายละเอยีดการออกเสยีงลงคะแนน มติที่ประชุมเป็นดังนี้  

 

มติ 
จ ำนวนเสียง 

(1 หุน้ = 1 เสียง) 

รอ้ยละของจ ำนวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ 

ที่เขำ้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ด้วย 2,667,884,440 100.0000 

2. ไม่เหน็ด้วย                     0     0.0000 

3. งดออกเสยีง                     0     0.0000 

4. บัตรเสยี                     0     0.0000 

รวม 39 ราย 2,667,884,440 100.0000 

 

วำระที่ 8 พิ จำรณ ำอ นุมั ติ ให้ เพิ่ ม ทุ น จดท ะเบี ยนของบ ริษัท ฯ  จำก  347,105,403.80 บ ำท  เป็ น 

381,805,403.80 บำท 

เลขานุการบริษัทฯ  แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 

34,700,000 บาท (สามสบิสี่ล้าน เจด็แสนบาท) จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 347,105,403.80 บาท (สามร้อยสี่สิบ

เจด็ล้านหนึ่งแสนห้าพนัสี่ร้อยสามบาทแปดสบิสตางค์) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 381,805,403.80 บาท (สามร้อย

แปดสิบเอด็ล้านแปดแสนห้าพันสี่ร้อยสามบาทแปดสิบสตางค์) โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จ านวน 347,000,000 หุ้น  

(สามร้อยสี่สิบเจ็ดล้านหุ้น)  มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์)  เพื่อเพิ่มทุนการจดทะเบียนของบริษัทฯ 

แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) 

 

และประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอยีดของวาระนี้  
 

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสยัใดๆ   ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ 
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มติของที่ประชุม 

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 34,700,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม

จ านวน 347,105,403.80 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 381,805,403.80 บาท  โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

จ านวน 347,000,000 หุ้นมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อเพิ่มทุนการจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอ านาจ

ทั่วไป (General Mandate) ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและ        

มีสทิธอิอกเสยีงลงคะแนน มีรายละเอยีดการออกเสยีงลงคะแนน มติที่ประชุมเป็นดังนี้  

 

มติ 
จ ำนวนเสียง 

(1 หุน้ = 1 เสียง) 

รอ้ยละของจ ำนวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ 

ที่เขำ้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ด้วย 2,667,884,440 100.0000 

2. ไม่เหน็ด้วย                     0     0.0000 

3. งดออกเสยีง                     0     0.0000 

4. บัตรเสยี                     0     0.0000 

รวม 39 ราย 2,667,884,440 100.0000 

 

วำระที่ 9 พิจำรณำอนุมติักำรแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ขอ้ 4 เพื่อให้สอดคลอ้งกบักำรเพิ่มทุน       

จดทะเบียน 

เลขานุการบริษัทฯ  แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ       

ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้  

 

 

ทั้งนี้  มอบอ านาจให้กรรมการผู้ มีอ านาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่กรรมการผู้ มีอ านาจของบริษัทฯ 

มอบหมายเป็นผู้ มีอ านาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  กระทรวงพาณิชย์          

มีอ านาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค า หรือด าเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน 

 

 

 

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

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

สามสบิแปดหุ้น) 

 มูลค่าหุ้นละ                  0.10   บาท (สบิสตางค์) 

โดยแยกออกเป็น :   

 หุ้นสามัญ   3,818,054,038   หุ้น (สามพันแปดร้อยสิบแปดล้านห้าหม่ืนสี่พัน 

สามสบิแปดหุ้น) 

 หุ้นบุริมสทิธ ิ            -  หุ้น     ( - )” 
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และประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอยีดของวาระนี้  

 
 

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสยัใดๆ   ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ 
  

มติของที่ประชุม 

ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ  ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน 

และการมอบอ านาจให้กรรมการผู้มีอ านาจลงนามของบริษัท  และ/หรือ บุคคลที่กรรมการผู้มีอ านาจของบริษัทมอบหมาย   

เป็นผู้มีอ านาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสอืบริคณห์สนธทิี่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขและ

เพิ่มเติมถ้อยค า หรือด าเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน ด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ

จ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสทิธอิอกเสียงลงคะแนน มีรายละเอยีดการออกเสียงลงคะแนน มติที่

ประชุมเป็นดังนี้  

 

มติ 
จ ำนวนเสียง 

(1 หุน้ = 1 เสียง) 

รอ้ยละของจ ำนวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ 

ที่เขำ้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ด้วย 2,667,884,440 100.0000 

2. ไม่เหน็ด้วย                     0     0.0000 

3. งดออกเสยีง                     0     0.0000 

4. บัตรเสยี                     0     0.0000 

รวม 39 ราย 2,667,884,440 100.0000 

 

วำระที่ 10 พิจำรณำอนุมติักำรจัดสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทุนแบบมอบอ ำนำจทัว่ไป (General Mandate) จ ำนวนไม่

เกิน 347,000,000 หุน้ ซ่ึงมีมูลค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 0.10 บำท คิดเป็นรอ้ยละ 10 ของทุนชำระแลว้ 

เพือ่เสนอขำยใหแ้ก่บุคคลในวงจ ำกดั 

เลขานุการบริษัทฯ  แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจ

ทั่วไป (General Mandate) จ านวน 347,000,000 หุ้น (สามร้อยสี่สิบเจ็ดล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท       

(สบิสตางค์) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากดั 

ทั้งนี้  มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอ านาจในการพิจารณาและก าหนดเงื่อนไขและรายละเอยีดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

กับการจัดสรรและการเสนอขายหุ้นดังกล่าว รวมทั้งมีอ านาจในการลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องและมีอ านาจ

ด าเนินการต่างๆ อันจ าเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนนี้  โดยมีรายละเอียดปรากฎในแบบ

รายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6. 

 

และประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอยีดของวาระนี้  

 
 

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสยัใดๆ  ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ 
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มติของที่ประชุม 

ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) จ านวนไม่เกิน 

347,000,000 หุ้น และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ มีอ านาจในการพิจารณาและก าหนดเงื่ อนไขและ

รายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกบัการจัดสรรและการเสนอขายหุ้นดังกล่าว รวมทั้งมีอ านาจในการลงนามในเอกสารใดๆ ที่

เกี่ยวข้องและมีอ านาจด าเนินการต่างๆ อนัจ าเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกบัการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนนี้  ด้วยคะแนน

เสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน มติที่ประชุมเป็น

ดังนี้  

 

 
 

มติ 
จ ำนวนเสียง 

(1 หุน้ = 1 เสียง) 

รอ้ยละของจ ำนวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ 

ที่เขำ้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ด้วย 2,667,884,440 100.0000 

2. ไม่เหน็ด้วย                     0     0.0000 

3. งดออกเสยีง                     0     0.0000 

4. บัตรเสยี                     0     0.0000 

รวม 39 ราย 2,667,884,440 100.0000 

 

วำระที่ 11 พิจำรณำเร่ืองอื่นๆ (ถำ้มี) 
เลขานุการบริษัทให้ข้อมูลต่อที่ประชุมดังนี้   ในระเบียบวาระที่ 13 ตามมาตรา 105 วรรค 2 ของพระราชบัญญัติบริษัท

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

ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด  จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น

นอกจากที่ก าหนดไว้ในหนังสอืนัดประชุมอีกกไ็ด้ ” ดังนั้น  ถ้าผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นๆ 

นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม  จะต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1,157,018,013  หุ้น (หนึ่งพัน 

หนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดล้านหนึ่งหม่ืนแปดพันสิบสามหุ้น) จากจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายแล้วและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดเท่ากับ 

3,471,054,038 หุ้น   (สามพันสี่ร้อยเจด็สบิเอด็ล้านห้าหมื่นสี่พันสามสบิแปดหุ้น)     

 

ทั้งนี้   ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา 

 

ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุมเวลา 16.07 น. 

 
 
 

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม 

 ( นางพรรณ ีวรวุฒิจงสถิต)  
 

 

 

ลงชื่อ  ผู้จดบันทกึการประชุม 

  (นางสาวปิติฤดี  ศิริสมัพนัธ์)  
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รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) พรอ้มงบการเงินและรายงานผูส้อบบญัชีประจ าปี 

สิ้ นสุด ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 ในรูปแบบรหสัคิวอาร ์(QR Code) 

 

ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด ในฐานะนายทะเบียน

หลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารประกอบการประชุมผู้ ถือหุ้นและ

รายงานประจ าปีในรูปแบบอิเลก็ทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวก

และรวดเรว็ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code ตามที่ปรากฎนี้  

                        

https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=MONO&date=220425 

 

การใชร้หสัคิวอาร ์( QR Code) ส าหรบัดาวนโ์หลดรายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 
 

ส าหรบัระบบปฏิบติัการ iOS 

1.  เปิดกล้อง (Camera) ในโทรศัพทเ์คล่ือนที่ 

2. สแกน (หันกล้องถ่ายรปูบนโทรศัพทเ์คล่ือนที่ส่องไป) ที่ QR Code  

3. หน้าจอจะมีข้อความแจ้งเตือน (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลเอกสารประกอบการ

ประชุม 

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

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

 

ส าหรบัระบบปฏิบติัการ Android 

1. เปิดแอปพลเิคชัน QR CODE READER , Facebook  หรือ Line 

    ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line 

➢ เข้าไปใน Line แล้วเลือก add friend (เพิ่มเพื่อน) 

➢ เลือก QR Code 

➢ สแกน QR Code 

2.  สแกน QR Code เพื่อดูข้อมูลเอกสารประกอบการประชุม 
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งบการเงิน การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจัดการ จากรายงานประจ าปี 2564 อย่างย่อ 

 

รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท โมโน เนก็ซ์ จ ากดั (มหาชน) 

ความเห็น 

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

ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการ

เปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ ถือหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวมส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบ             

งบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท   

โมโน เนก็ซ์ จ ากดั (มหาชน) ด้วยเช่นกนั 

ข้าพเจ้าเหน็ว่างบการเงนิข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงนิ ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2564 ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสด

ส าหรับปีสิ้นสดุวันเดียวกันของบริษัท โมโน เนก็ซ์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท โมโน เนก็ซ์ 

จ ากดั (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑใ์นการแสดงความเห็น  

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ใน วรรค             

ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่ม

บริษัท ตามข้อก าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ก าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ

ตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามที่ระบุในข้อก าหนดนั้นด้วย      

ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสม เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ของข้าพเจ้า 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ 

เรื่องส าคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยส าคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการ

ตรวจสอบงบการเงินส าหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้น าเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงิน

โดยรวมและในการแสดงความเหน็ของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเหน็แยกต่างหากส าหรับเรื่องเหล่านี้   

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบ

การเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวม

วิธกีารตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูล 

ที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิ ธีการตรวจสอบ

ส าหรับเรื่องเหล่านี้ ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม 
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เรื่องส าคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธกีารตรวจสอบส าหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้  

การรบัรูร้ายได ้

เนื่องจากกลุ่มบริษัทด าเนินธุรกิจหลักทั้งในธุรกิจสื่อและให้บริการข้อมูล ท าให้กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายสินค้าและ

ให้บริการที่หลากหลายและเป็นจ านวนที่มีนัยส าคัญ รายได้ของกลุ่มบริษัทมีผลกระทบโดยตรงต่อผลการด าเนินงาน

ของกลุ่มบริษัทที่ผู้ใช้งบการเงินให้ความสนใจ ข้าพเจ้าจึงให้ความส าคัญต่อการรับรู้รายได้ของกลุ่มบริษัท 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้ของกลุ่มบริษัทโดยการ 

• ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกบัวงจรรายได้โดยการสอบถาม

ผู้รับผิดชอบ ท าความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาทดสอบการปฏบัิติตามการควบคุมที่กลุ่มบริษัทออกแบบไว้ 

และขยายขอบเขตการทดสอบส าหรับการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกบัการรับรู้รายได้ 

• สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายสนิค้าและบริการที่เกดิข้ึนในระหว่างปีและช่วงใกล้ 

สิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

• สอบทานใบลดหนี้ที่กลุ่มบริษัทออกภายหลังวนัสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้แบบแยกย่อย เพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของรายการขายสนิค้า

และบริการตลอดรอบระยะเวลารายงาน รวมถึงรายการบัญชีที่ท าผ่านใบส าคัญทั่วไป 

การดอ้ยค่าของสินทรพัย ์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีจ านวน

รวม 2,264 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 51 ของสนิทรัพย์รวมในงบแสดงฐานะการเงินรวม โดยมีรายละเอยีดตามที่กล่าว

ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 11 และข้อ 12 และบริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยและเงินให้กู้ยืมแก่

และดอกเบ้ียค้างรับจากบริษัทย่อยจ านวนรวม 4,159 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 94 ของสินทรัพย์รวมในงบแสดง

ฐานะการเงินเฉพาะกิจการ โดยมีรายละเอียดตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 6 และข้อ 9 ซึ่ง

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทพบว่ามีข้อบ่งชี้ ว่า สินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า การพิจารณาการด้อยค่าของสินทรัพย์ต้อง

ใช้ดุลยพินิจที่ส าคัญของฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้องกบัการคาดการณ ์ผลการด าเนินงานและการประเมินแผนงานในอนาคต

ในการจัดการสินทรัพย์ รวมถึงการก าหนดอัตราคิดลดและสมมติฐานที่ส าคัญ ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อมูลค่าของค่า

เผื่อการด้อยค่าของสนิทรัพย์เหล่านั้น 

ข้าพเจ้าได้ท าความเข้าใจและประเมินข้อสมมติที่ใช้ในการจัดท าแผนและคาดการณ์กระแสเงินสดในอนาคตโดยการ 

• ท าความเข้าใจในกระบวนการที่ท าให้ได้มาซึ่งตัวเลขดังกล่าว 

• เปรียบเทยีบข้อสมมติดังกล่าวกบัแหล่งข้อมูลภายนอกและภายในของกลุ่มบริษัท 

• เปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสดในอดีตกับผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้ นจริงเพื่อประเมินการใช้          

ดุลยพินิจของฝ่ายบริหารในการประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตดังกล่าว 

• พิจารณาอัตราคิดลดที่ฝ่ายบริหารเลือกใช้โดยการวิเคราะห์ต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของ         

กลุ่มบริษัทและของอุตสาหกรรม 

• ทดสอบการค านวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสนิทรัพย์ตามแบบจ าลองทางการเงิน 

• พิจารณาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติที่ส าคัญต่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนโดยเฉพาะอัตรา      

คิดลดและอตัราการเติบโตของรายได้ในระยะยาว 

• สอบทานการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกบัการประเมินการด้อยค่าของสนิทรัพย์ 
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การดอ้ยค่าของสินทรพัย ์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีจ านวน

รวม 2,264 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 51 ของสนิทรัพย์รวมในงบแสดงฐานะการเงินรวม โดยมีรายละเอยีดตามที่กล่าว

ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 11 และข้อ 12 และบริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทย่อย และเงินให้กู้ยืมแก่

และดอกเบ้ียค้างรับจากบริษัทย่อยจ านวนรวม 4,159 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 94 ของสินทรัพย์รวมในงบแสดง

ฐานะการเงินเฉพาะกิจการ โดยมีรายละเอียดตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 6 และข้อ 9 ซึ่ง

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทพบว่ามีข้อบ่งชี้ ว่า สินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า การพิจารณาการด้อยค่าของสินทรัพย์ต้อง

ใช้ดุลยพินิจที่ส าคัญของฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้องกบัการคาดการณ์ผลการด าเนินงานและการประเมินแผนงานในอนาคต

ในการจัดการสนิทรัพย์ รวมถึงการก าหนดอตัราคิดลด และสมมติฐานที่ส าคัญ ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อมูลค่าของค่า

เผื่อการด้อยค่าของสนิทรัพย์เหล่านั้น 

ข้าพเจ้าได้ท าความเข้าใจและประเมินข้อสมมติที่ใช้ในการจัดท าแผนและคาดการณ์กระแสเงินสดในอนาคตโดยการ 

• ท าความเข้าใจในกระบวนการที่ท าให้ได้มาซึ่งตัวเลขดังกล่าว 

• เปรียบเทยีบข้อสมมติดังกล่าวกบัแหล่งข้อมูลภายนอกและภายในของกลุ่มบริษัท 

• เปรียบเทยีบประมาณการกระแสเงนิสดในอดีตกบัผลการด าเนินงานที่เกดิข้ึนจริงเพื่อประเมินการใช้ 

ดุลยพินิจของฝ่ายบริหารในการประมาณการกระแสเงนิสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตดงักล่าว 

• พิจารณาอตัราคิดลดที่ฝ่ายบริหารเลือกใช้โดยการวิเคราะห์ต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนัก 

ของกลุ่มบริษัทและของอุตสาหกรรม 

• ทดสอบการค านวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสนิทรัพย์ตามแบบจ าลองทางการเงิน 

• พิจารณาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติที่ส าคัญต่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน 

โดยเฉพาะอตัราคิดลดและอตัราการเติบโตของรายได้ในระยะยาว 

• สอบทานการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกบัการประเมินการด้อยค่าของสนิทรัพย์ 

สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตัดบญัชีส าหรบัผลขาดทุนทางภาษีทีย่งัไม่ไดใ้ช ้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส าหรับผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้

จ านวน 290 ล้านบาท โดยกลุ่มบริษัทได้เปิดเผยนโยบายการบัญชีและรายละเอียดเกี่ยวกับภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีไว้

ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 4 และข้อ 24 ตามล าดับ สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะสามารถรับรู้

รายการได้เม่ือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่า กลุ่มบริษัทจะมีก าไรทางภาษีเพียงพอที่จะน าสนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการ

ตัดบัญชีมาใช้ประโยชน์ในอนาคตได้ ซึ่งในการพิจารณาว่ากลุ่มบริษัทจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะน าผล

ขาดทุนทางภาษีมาใช้ประโยชน์ได้นั้นต้องอาศัยดุลยพินิจของฝ่ายบริหารอย่างมากในการจัดท าแผนธุรกจิและประมาณ

การก าไรทางภาษีในอนาคตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตามแผนธุรกิจที่ได้อนุมัติแล้ว ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่า

สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

ข้าพเจ้าได้ประเมินประมาณการก าไรทางภาษีในอนาคตโดยการตรวจสอบข้อมูลที่จ าเป็นและ ข้อสมมติทางด้าน

เศรษฐกิจที่ส าคัญที่ใช้ในการจัดท าประมาณการดังกล่าว โดยการเปรียบเทียบกับแหล่งข้อมูลทั้งภายนอกและภายใน

ของกลุ่มบริษัท โดยข้าพเจ้าได้ให้ความส าคัญกับข้อมูลและข้อสมมติที่มีผลกระทบกับอัตราการเติบโตของรายได้และ

อัตราก าไรขั้นต้นโดยตรง นอกจากนี้  ข้าพเจ้าได้เปรียบเทียบประมาณการก าไรทางภาษีในอดีตกับก าไรทางภาษีที่

เกิดข้ึนจริงเพื่อประเมินการใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหารในการประมาณการก าไรทางภาษีดังกล่าว ตลอดจนทดสอบการ

ค านวณประมาณการก าไรทางภาษีในอนาคตตามข้อมูลและข้อสมมติดังกล่าวข้างต้น และพิจารณาผลกระทบของการ
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เปลี่ยนแปลงข้อสมมติที่ส าคัญต่อประมาณการก าไรทางภาษีในอนาคต โดยเฉพาะอัตราการเติบโตของรายได้ในระยะ

ยาว นอกจากนี้  ข้าพเจ้าได้สอบทานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทาง

ภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ที่กลุ่มบริษัทไม่ได้บันทกึสนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

ขอ้มูลอ่ืน 

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจ าปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบ

การเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ใน

รายงานของผู้สอบบัญชีนี้  

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความ

เชื่อม่ันในรูปแบบใด ๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น 

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความ

ขัดแย้งที่มีสาระส าคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูล

อื่นแสดงขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญหรือไม่ 

เม่ือข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ าปีของกลุ่มบริษัทตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ

ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้ มีหน้าที่ในการก ากับดูแลทราบเพื่อให้มีการ

ด าเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป 

ความรบัผิดชอบของผูบ้ริหารและผูม้ีหนา้ที่ในการก ากบัดูแลต่องบการเงิน 

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท าและน าเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อให้สามารถจัดท างบการเงินที่

ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญไม่ว่าจะเกดิจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 

ในการจัดท างบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการด าเนินงานต่อเนื่อง การ

เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการด าเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีส าหรับกิจการที่

ด าเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงาน

ต่อเนื่องอกีต่อไปได้ 

ผู้มีหน้าที่ในการก ากบัดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท 

ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อม่ันอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการ

แสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกดิจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงาน

ของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อม่ันอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อม่ันในระดับสูงแต่

ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอาจเกดิจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือ

ว่ามีสาระส าคัญเม่ือคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนั

จะมีผลต่อการตัดสนิใจทางเศรษฐกจิของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้  
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ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสงัเกตและสงสยัเยี่ยงผู้ประกอบ

วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏบัิติงานดังต่อไปนี้ ด้วย 

• ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญในงบการเงิน ไม่ว่า

จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความ

เสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสงู

กว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ ร่วมคิด การปลอมแปลง

เอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเทจ็จริงหรือการแทรกแซง

การควบคุมภายใน 

• ท าความเข้าใจเกี่ยวกบัระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้

เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการ

ควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี

และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดท า 

• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส าหรับกิจการที่ด าเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และ

สรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่า มีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือ

สถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส าคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการด าเนินงาน

ต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ใน

รายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเหน็ว่าการเปิดเผย

ดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการ

สอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรกต็าม เหตุการณ์หรือสถานการณ์

ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการด าเนินงานต่อเนื่องได้ 

• ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเนื้ อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผย ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกดิข้ึนโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่ 

• รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือ

ของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการ

ก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏบัิติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้

เดียวต่อความเหน็ของข้าพเจ้า 

 

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกบัผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่

ได้วางแผนไว้ ประเดน็ที่มีนัยส าคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส าคัญในระบบการควบคุมภายใน

หากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า 
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ข้าพเจ้าได้ให้ค ารับรองแก่ผู้ มีหน้าที่ในการก ากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก าหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับ

ความเป็นอสิระและได้สื่อสารกับผู้ มีหน้าที่ในการก ากับดูแลเกี่ยวกบัความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่น ซึ่งข้าพเจ้า

เชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อ

ป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระจากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้ มีหน้าที่ในการก ากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณา

เรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยส าคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและก าหนดเป็นเรื่องส าคัญในการตรวจสอบ 

ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้ เปิดเผยเรื่อง

ดังกล่าวต่อสาธารณะหรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกดิข้ึน ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของ

ข้าพเจ้าเพราะการกระท าดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่า

ผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสยีสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว 

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการน าเสนอรายงานฉบับนี้  

 

 

 

กรองแก้ว ลิมป์กติติกุล 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5874 

 

บริษัท ส านักงาน อวีาย จ ากดั 

กรุงเทพฯ: 23 กุมภาพันธ ์2565 
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ตารางสรุปงบการเงิน 

งบแสดงฐานะการเงนิรวมของบรษิัทและบริษัทย่อย ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 - 2564 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 

ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 

ลา้นบาท % ลา้นบาท % ลา้นบาท % 

สินทรพัย ์           

สินทรพัยห์มุนเวียน       

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 162.66 3.65 173.22 3.93 45.07  0.99  

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 529.90 11.89 244.71 5.55 141.49   3.12 

สนิทรัพย์ที่เกดิจากสญัญา - รายได้ค้างรับ 153.34 3.44 140.14 3.18 189.12   4.16 

สนิค้าคงเหลือ 1.97 0.04 8.09 0.18  16.34   0.36  

สนิทรัพย์ภาษเีงนิได้ของงวดปัจจุบัน 48.49 1.09 44.68 1.01 66.94 1.47 

ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า 8.77 0.20 7.39 0.17 17.51 0.39 

สนิทรัพย์หมุนเวียนอื่น 45.53 1.02 40.64 0.92 57.32 1.26 

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 950.66 21.33 658.87 14.94 533.79 11.75 

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน       

เงนิฝากธนาคารที่ติดภาระค า้ประกนั 99.76 2.24 66.85 1.52 39.61 0.87 

เงนิลงทุนในการร่วมค้า   - - 0.88 0.02 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์ 602.32 13.51 652.40 14.81 712.97 15.69 

สนิทรัพย์ไม่มีตัวตน 1,798.26 40.34 2,040.79 46.32 2,282.81 50.25 

ต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี 465.35 10.44 529.02 12.01 592.86 13.05 

สนิทรัพย์ภาษเีงนิได้รอตัดบัญชี 441.61 9.91 364.29 8.27 300.53 6.62 

สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 99.53 2.23 93.87 2.13 79.33 1.75 

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 3,506.83 78.67 3,747.22 85.06 4,008.99 88.25 

รวมสินทรพัย ์ 4,457.49 100.00 4,406.09 100.00 4,542.78 100.00 
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งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 

ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 

ลา้นบาท % ลา้นบาท % ลา้นบาท % 

หนี้ สิน       

หนี้ สินหมุนเวียน           

เงนิเบิกเกนิบัญชีและเงนิกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร 141.85 3.18 155.02 3.52 185.87 4.09 

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 903.64 20.27 497.30 11.29 358.36 7.89 

หนี้สนิที่เกดิจากสญัญา - รายได้รับล่วงหน้า 73.05 1.64 124.39 2.82 72.61 1.60 

เงนิกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกนั 90.00 2.02 215.00 4.88 - - 

ส่วนของหนี้สนิระยะยาวที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี       

     เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร 330.00 7.40 199.24 4.52 300.79 6.62 

     ต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่และดอกเบี้ยค้างจ่าย - - 227.67 5.17 - - 

     หนี้สนิตามสญัญาเช่าทางการเงนิ 7.48 0.17 15.81 0.36 21.84 0.48 

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย - - 0.63 0.01 0.39 0.01 

หนี้สนิหมุนเวียนอื่น  48.69 1.09 25.09 0.57 37.53 0.83 

รวมหนี้ สินหมุนเวียน 1,594.71 35.77 1,460.15 33.14 977.39 21.52 

หนี้ สินไม่หมุนเวียน           

หนี้สนิระยะยาว - สทุธิจากส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี           

     เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร 1,373.21 30.81 1,502.68 34.11 1,233.08 27.14 

     ต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่และดอกเบี้ยค้างจ่าย - - - - 212.18 4.67 

     หนี้สนิตามสญัญา 3.86 0.09 8.83 0.20 16.22 0.36 

หนี้สนิภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี - - 3.68 0.08 5.83 0.13 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 87.95 1.97 78.09 1.77 86.39 1.90 

รวมหนี้ สินไม่หมุนเวียน 1,465.02 32.87 1,593.28 36.16 1,553.70 34.20 

รวมหนี้ สิน 3,059.73 68.64 3.053.43 69.30 2,531.09 55.72 

ส่วนของผูถื้อหุน้       

ทุนจดทะเบียน 381.81  347.11  486.30  

ทุนออกจ าหน่ายและช าระเตม็มูลค่าแล้ว 347.11 7.79 347.11 7.88 347.11 7.64 

ส่วนเกนิมูลค่าหุ้นสามัญ 3,633.00 81.50 3,633.00 82.45 3,633.01 79.97 

ส่วนต ่ากว่าทุนจากการรวมธุรกจิภายใต้การควบคุม

เดียวกนั 
(152.37) (3.42) (152.37) (3.46) (152.37) (3.35) 

ก าไรสะสม       

    จัดสรรแล้ว - ส ารองตามกฎหมาย 51.97 1.17 51.97 1.18 51.97 1.14 

    ยงัไม่ได้จัดสรร (ขาดทุน) (2,481.89) (55.68) (2,527.11) (57.35) (1,865.88) (41.07) 

องค์ประกอบอื่นของสว่นของผู้ถือหุ้น (0.06) (0.00) 0.06 0.00 (2.15) (0.05) 

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 1,397.76 31.36 1.352.66 30.70 2,011.69 44.28 

รวมหนี้ สินและส่วนของผูถื้อหุน้ 4,457.49 100.00 4,406.09 100.00 4,542.78 100.00 
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 งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมของบริษัทและบริษัทย่อย ส าหรับปีสิ้นสดุวันที่ 31 ธนัวาคม 2562 – 2564 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

งบการเงินรวม 

ส าหรบัปีสิ้ นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 

ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 

ลา้นบาท % ลา้นบาท % ลา้นบาท % 

รายได ้             

รายได้จากสญัญาที่ท ากบัลูกค้า 2,167.72 98.92 1,644.65 97.19 2,150.39 98.47 

รายได้อื่น 23.62 1.08 47.63 2.81 33.36 1.53 

รวมรายได ้ 2,191.34 100.00 1,692.28 100.00 2,183.75 100.00 

ค่าใชจ่้าย        

ต้นทุนขายและให้บริการ 1,726.00 78.76 1,729.15 102.18 1,963.11 89.89 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ 97.95 4.47 163.32 9.65 281.76 12.90 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 296.15 13.51 342.08 20.21 493.69 22.61 

ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกดิขึ้น (โอนกลับ) 0.14 0.01 9.78 0.58 (0.04) - 

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสนิทรพัย์อื่นที่ไม่ใช่

สนิทรัพย์ทางการเงนิ 
- - 37.34 2.21 5.25 0.24 

รวมค่าใชจ่้าย 2,120.24 96.76 2,281.67 134.83 2,743.77 125.64 

ก าไรจากกิจกรรมด าเนินงาน 71.10 3.24 (589.39) (34.83) (560.02) (25.64) 

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

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใชจ่้ายทางการเงินและ

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้ 71.10 3.24 (589.67) (34.84) (559.21) (25.61) 

รายได้ทางการเงนิ 0.26 0.01 0.19 0.01 0.59 0.03 

ต้นทุนทางการเงนิ (108.17) (4.94) (120.32) (7.11) (110.42) (5.06) 

ขาดทุนก่อนภาษีเงินได ้ (36.81) (1.68) (709.80) (41.94) (669.04) (30.64) 

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษเีงนิได้ 82.03 3.74 48.30 2.85 52.85 2.42 

ก าไร(ขาดทุน)ส าหรบัปี 45.22 2.06 (661.49) (39.09) (616.19) (28.22) 

ผลต่างจากอตัราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบ

การเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ (0.12)  2.21 
 

(2.57) 
 

ผลก าไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลัก

คณิตศาสตร์ประกนัภัย - สทุธิจากภาษีเงินได้ -  0.27 
 

(10.72) 
 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรบัปี (0.12)  2.48  (13.29)  

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรบัปี 45.10  (659.02)  (629.48)  

การแบ่งปันก าไร       

ส่วนทีเ่ป็นของบริษัทใหญ่ 45.22  (661.49)  (616.19)  

การแบ่งปันก าไรรวมส าหรบัปี 45.22  (661.49)  (616.19)  

ขาดทุนต่อหุน้       

ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 0.013  (0.191)  (0.178)  

ขาดทุนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 0.013  (0.191)   (0.178)  

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

3,471.05 
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งบกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อย ส าหรับปีสิ้นสดุวันที่ 31 ธนัวาคม 2562 – 2564 

งบกระแสเงินสด 

งบการเงินรวม 

ส าหรบัปีสิ้ นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 

ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 

ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท 

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน 1,179.57 641.93 1,032.05 

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (907.36) (737.24) (1,010.30) 

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมจัดหาเงิน (282.65) 221.25 (65.58) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน เพิม่ข้ึน (ลดลง) (0.12) 2.21 (2.57) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดสุทธิลดลง (10.56) 128.15 (46.40) 

 

ตารางแสดงอตัราส่วนทางการเงินที่ส าคญั 

อตัราส่วนทางการเงิน 
งบการเงินรวม 

ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 

อตัราส่วนสภาพคล่อง       

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.60 0.45 0.55  

อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเรว็ (เท่า) 0.52 0.38 0.36  

อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงนิสด (เท่า) 0.77 0.53 1.12  

อตัราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 4.08 4.67 5.85  

ระยะเวลาเกบ็หนี้ เฉลี่ย (วนั)  89.51 78.18 62.41  

อตัราส่วนหมุนเวียนสนิค้าคงเหลอื (เท่า) 279.63 120.17 100.31  

ระยะเวลาขายสนิค้าเฉลี่ย (วนั) 1.31 3.04 3.64  

อตัราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้  (เท่า) 3.02 7.19 12.53  

ระยะเวลาช าระหนี้ เฉลี่ย (วัน) 121.05 50.74 29.13  

วงจรเงนิสด  (วัน) (30.23) 30.48 36.92  

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร    

อตัราก าไรข้ันต้น (%) 20.38 (5.14) 8.71  

อตัราก าไรจากการด าเนนิงาน (%) 2.19 (38.73) (27.59) 

อตัราส่วนรายได้อื่นต่อรายได้รวม  (%) 1.08 2.81  1.53  

อตัราส่วนเงนิสดต่อการท าก าไร (%) 2,484.43 (100.77) (173.93) 

อตัราก าไรสทุธ ิ(%) 2.06 (39.09) (28.22) 

อตัราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 3.29 (39.32) (26.49) 
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อตัราส่วนทางการเงิน 
งบการเงินรวม 

ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
  

 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ (%) 1.02 (14.78) (11.96) 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ถาวร (%) 17.52 (85.28) (71.80) 

อตัราการหมุนของสนิทรัพย์ (เท่า) 0.49 0.38 0.42  

อตัราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงิน    

อตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 2.19 2.26 1.26  

อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบ้ีย (เท่า) 13.54 7.44 7.31 

หนี้สนิที่มีภาระดอกเบ้ีย ต่อ ก าไรก่อน ดอกเบ้ียจ่าย    

ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจ าหน่าย 

 

1.32 

 

2.57 

 

2.12 

อตัราส่วนความสามารถช าระภาระผูกพัน (เท่า) 2.61 1.13 1.74 
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การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 

 ในปี 2564  การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทีเ่กดิข้ึนหลายระลอกนับแต่ปี 2563  สง่ผลกระทบต่อการ

ชะลอตัวทางเศรษฐกจิโดยรวมรวมถึงอุตสาหกรรมโฆษณา จากประสบการณ์ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้เรยีนรู้และเฝ้าระวงั

เพื่อออกมาตรการและนโยบายต่างๆ ที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาผลกระทบภายใต้สถานการณ์ความไม่

แน่นอน  การบรรลุเป้าหมายจากการปรับกลยุทธใ์นการด าเนินธุรกจิ  มาตรการควบคุมและเพิ่มประสทิธภิาพในการ

บริหารค่าใช้จ่าย ประกอบกบัความคลี่คลายของสถานการณ์การแพร่ระบาดในช่วงไตรมาสที่ 4 และปัจจัยบวกของ

ผลส าเรจ็จากธุรกจิให้บริการคอนเท้นต ์MonoMax และ 3BB GIGATV ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้รายได้เติบโต

และมีผลก าไรจากการด าเนินงาน  บริษัทฯ เชื่อม่ันว่าสถานการณ์ระบาดจะเริ่มคล่ีคลายและส่งผลให้เศรษฐกจิกลับมาสู่

ภาวะการณ์ปกติได้โดยเรว็ การท าการตลาดและกจิกรรมทางการตลาดจะท าให้เกดิการฟ้ืนตวัของธุรกจิสื่อและโฆษณา

ในปี 2565 

  

1) การวิเคราะหผ์ลการด าเนินงาน 

รายได ้

รายไดร้วมของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2564 มีจ านวน 2,191.34 ล้านบาท เม่ือเทยีบกบัปี 2563 มีจ านวน 

1,692.28 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 499.06 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 29.49 โดยรายละเอยีดของรายได้รวมเป็นดังนี้  

รายได ้

งบการเงินรวม 

2564 2563 
เพิม่ข้ึน

(ลดลง) 
% 

รายได้จากการขายและให้บริการ 2,167.72 1,644.65 523.07 31.80 

รายได้อื่น 23.62 47.63 (24.01) (50.41) 

     รวมทั้งสิ้ น 2,191.34 1,692.28 499.06 29.49 

 

รายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2564 มีจ านวน 2,167.72 ล้านบาท เม่ือ

เทยีบ กบัปี 2563 มีจ านวน 1,644.65 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 523.07 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 31.80 รายได้จากการขาย

และบริการแยกตามกลุ่มธุรกจิ เป็นดังนี้  

กลุ่มธุรกิจ 

งบการเงินรวม 

2564 2563 
เพิม่ข้ึน

(ลดลง) 
% 

ธุรกจิสื่อ 1,923.56 1,456.08 467.48 32.11 

ธุรกจิให้บริการข้อมูลและความบันเทงิและธุรกจิอื่น 244.16 188.57 55.59 29.48 

     รวมทั้งสิ้ น 2,167.72 1,644.65 523.07 31.80 

 

 

 



สิ่งที่ส่งมาด้วย 3. 

 

 

-40- 

รายไดจ้ากกลุ่มธุรกิจสื่อ ซึ่งประกอบด้วยธุรกิจทีวี ออนไลน์และธุรกิจวิดีโอสตรีมม่ิงแบบบอกรับสมาชิก        

ของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2564  มีจ านวน 1,923.56  ล้านบาท เม่ือเทยีบกบัปี 2563  มีจ านวน 1,456.08 ล้าน

บาท เพิ่มขึ้น 467.48  ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 32.11 รายได้ที่เพิ่มขึ้นสาเหตุหลักมาจาก รายได้โฆษณา แม้จะมี

สถานการณ ์   โควิดรอบใหม่หลายระลอกตลอดปี 2564 แต่ภาพรวมประชาชนมีความเข้าใจเกี่ยวกบัโรคมากข้ึน บวก

กับมาตรการรับมือของภาครัฐที่ไม่เคร่งครัดเท่าช่วงที่มีการระบาดช่วงต้นในปี 2563 ท าให้ในปี 2564 มีการฟ้ืนตัว

ของตลาดท าให้เมด็เงินโฆษณาเพิ่มขึ้น ประกอบกบับริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมการขายและการปรับผังและเพิ่มรูปแบบ

รายการที่ได้รับกระแสตอบรับที่ดี และรายได้การให้บริการคอนเท้นต์ MonoMax และ 3BB GIGATV เพิ่มขึ้น 237.1 

ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 104.1 เม่ือเทยีบกบัปีก่อน  ธุรกจิเติบโตอย่างต่อเนื่องสมัพันธใ์นทศิทางเดียวกับการเติบโต

ของสื่อดิจิทลั  

รายไดจ้ากกลุ่มธุรกิจการใหบ้ริการขอ้มูลและความบนัเทิงและธุรกิจอื่น ซึ่งประกอบด้วย ธุรกิจภาพยนตร์ 

บันเทิง คอมเมิร์ซและบริหารคอนเทนต์ของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2564  มีจ านวน 244.16  ล้านบาท เม่ือเทยีบ

กับปี 2563  มีจ านวน 188.57 ล้านบาท เพิ่มขึ้ น 55.59 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 29.48 เนื่องจากรายได้บริการ

บริหารคอนเทนต์ GIGATV เพิ่มขึ้น  

รายไดอื้่นของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2564 มีจ านวน 23.62 ล้านบาท เม่ือเทียบกับปี 2563 มีจ านวน 

47.63 ล้านบาท ลดลง 24.01 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 50.41 

ตน้ทุน ค่าใชจ่้าย ค่าใชจ่้ายทางการเงิน และภาษีเงินได ้

ต้นทุน ค่าใช้จ่าย รายได้ทางการเงิน ค่าใช้จ่ายทางการเงิน และภาษีเงินได้ของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2564 

มีจ านวน 2,146.12 ล้านบาท เม่ือเทียบกับปี 2563 มีจ านวน 2,353.78 ล้านบาท ลดลง 207.66 ล้านบาท คิดเป็น

ร้อยละ 8.82 

รายการ 

งบการเงินรวม 

ปี 2564 ปี 2563 
เพิม่ข้ึน

(ลดลง) 
% 

ต้นทุนจากการขายและให้บริการ 1,726.00 1,729.15 (3.15) (0.18) 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ 97.95 163.32 (65.37) (40.03) 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 296.15 342.08 (45.93) (13.43) 

ขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่าจะเกดิข้ึน(โอนกลับ) 0.14 9.78 (9.64) (98.57) 

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสนิทรพัย์อื่น - 37.34 (37.34) (100.00) 

รวมค่าใช้จ่ายในการด าเนนิงาน 2,120.24 2,281.67 (161.43) (7.08) 

ส่วนแบ่ง(ก าไร)จากเงินลงทุนในการร่วมค้า - 0.28 (0.28) (100) 

รายได้ทางการเงนิ (0.26) (0.19) (0.07) (36.84) 

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 108.17 120.32 (12.15) (10.10) 

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษเีงนิได้ (82.03) (48.30) (33.73) (69.83) 

     รวมทั้งสิ้ น 2,146.12 2,353.78 (207.66) (8.82) 
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การลดลงของค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการปรับโครงสร้างภายในกลุ่มบริษัทโดย

มุ่งเน้นธุรกจิหลัก ประกอบกบับริษัทมีการบริหารจัดการควบคุมต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายได้มีประสทิธภิาพมากข้ึน  

ก าไร(ขาดทุน)สทุธิ 

           บริษัทและบริษัทย่อยมีก าไรสทุธริวมในปี 2564 จ านวน 45.22 ล้านบาท เม่ือเทยีบกบัปี 2563 มีขาดทุน

สทุธจิ านวน 661.49 ล้านบาท ก าไรเพิ่มขึ้น 706.71 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 106.84    

2) การวิเคราะหฐ์านะการเงิน 

สินทรพัย ์

สินทรัพย์รวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ สิ้นปี 2564 มีจ านวน 4,457.49 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 

จ านวน 51.40 ล้านบาท เกิดจากการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์หมุนเวียน 291.79 ล้านบาท แต่มีการลดลงของสินทรัพย์

ไม่หมุนเวียน 240.39 ล้านบาท สินทรัพย์หมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นมีสาเหตุหลักมาจาก ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 

285.19 ล้านบาท ส่วนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ลดลงมีสาเหตุหลักมาจากสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ลดลง 242.53          

ล้านบาท  

หนี้ สิน 

หนี้สนิรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ สิ้นปี 2564 มีจ านวน 3,059.73 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จ านวน 

6.30 ล้านบาท การเพิ่มขึ้นมีสาเหตุหลักมาจาก เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น เพิ่มขึ้น 406.34 ล้านบาท ส่วนหนี้ สินที่

ลดลงมาจากการจ่ายต้นทุนการได้มาใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ี จ านวน 227.67 ล้านบาท และเงินกู้ยืมระยะสั้น

บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง  จ านวน 125.00 ล้านบาท   

ส่วนของผูถื้อหุน้ 

ส่วนของผู้ ถือหุ้นบริษัทและบริษัทย่อย ณ สิ้นปี 2564 มีจ านวน 1,397.76 ล้านบาท เพิ่มขึ้ นจากปี 2563 

จ านวน 45.10 ล้านบาท การเพิ่มขึ้นมีสาเหตุหลักมาจากบริษัทมีผลก าไรส าหรับปี 2564 จ านวน 45.22 ล้านบาท  

 โครงสรา้งเงินลงทุน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้ สินรวม จ านวน 3,059.73 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน

ร้อยละ 68.64 ของสินทรัพย์รวม  ส่วนของผู้ ถือหุ้นจ านวน 1,397.76 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 31.36 ของ

สนิทรัพย์รวม อตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 2.19 เท่า ลดลงจากปีก่อน 0.07 เท่า 

ความสามารถในการท าก าไร 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราก าไรขั้นต้น คิดเป็นร้อยละ 20.38 เพิ่มขึ้ นจากปี 

2563  ร้อยละ 25.52 และมีอัตราก าไรสุทธิร้อยละ 2.06 เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ร้อยละ 41.15 เนื่องจากในปี 2564 

บริษัท และบริษัทย่อยมีผลประกอบการที่ดีข้ึนเป็นอย่างมาก 

ความสามารถในการบริหารสินทรพัย ์

ส าหรับปี 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีอตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ร้อยละ 1.02 เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ร้อย

ละ 15.80 และอัตราการหมุนของสินทรัพย์ในปี 2564 เท่ากับ 0.49 เท่า เพิ่มขึ้ นจากปี 2563 จ านวน 0.11 เท่า 

เนื่องจากในปี 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีผลประกอบการที่ดีข้ึนเป็นอย่างมาก 
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สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน 

 ส าหรับปี 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราส่วนสภาพคล่อง 0.60 เท่า เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จ านวน 0.15 

เท่า เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้น และอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วอยู่ที่ 0.52 เท่า 

เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จ านวน 0.14 เท่า  

ส าหรับอตัราส่วนหนี้สนิต่อทุน ส าหรับปี 2564 อยู่ที่ 2.19 เท่า ลดลงจากปี 2563 จ านวน 0.07 เท่า เนื่องจาก

บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากผลก าไรจากการด าเนินงาน 

ภาระผูกพนัดา้นหน้ีสิน 

วันที่31 ธันวาคม 2564 บริษัทย่อยมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาบริการที่จะต้องจ่ายช าระในอนาคต 

จ านวน 159 ล้านบาท อายุของสญัญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 8 ปี 

 

3) แนวโนม้ส าหรบัปี 2565 

ในปี 2565 แม้จะมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอนในช่วงต้นปี แต่

จากการเปรียบเทยีบรูปแบบการระบาดในต่างประเทศ เชื่อว่าสถานการณ์จะเริ่มคล่ีคลายในเวลาไม่นาน และบริษัทฯ 

เชื่อม่ันว่าเศรษฐกิจไทยจะเริ่มฟ้ืนตัว  ส่งผลให้มีเม็ดเงินโฆษณาเพิ่มขึ้นจากการท าการตลาดและกิจกรรมทางการ

ตลาดเกิดการฟ้ืนตัวของธุรกิจสื่อและโฆษณา อย่างไรกต็าม ยังมีความไม่แน่นอนของความเชื่อม่ันและก าลังซื้ อของ

ผู้บริโภค  ภาวะการแข่งขันในตลาดยังคงอยู่ในระดับสูง ท าให้บริษัทฯ ยังคงต้องใช้กลยุทธ์ด้านราคาและนโยบาย

ส่งเสริมการขายเพื่อรักษาระดับการเติบโตและเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด นอกเหนือจากเป้าหมายที่มุ่งเน้นสร้างการ

เติบโตรายได้ธุรกจิหลัก ตลอดจนการบริหารจัดการต้นทุนคอนเท้นต์ที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการขยายตัวของธุรกิจ

บนแพลตฟอร์มของบริษัทฯ  อีกทั้ง บริษัทฯ ได้เตรียมแผนธุรกิจที่รองรับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ชีวิตของ   

คนยุค new normal และรูปแบบเทคโนโลยีใหม่ ๆ  ได้แก่ 1) พัฒนาธุรกิจเข้าสู่เทคโนโลยี Web3.0 2) Virtual 

Experience รูปแบบต่าง ๆ เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต 
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ประวติัผูส้อบบญัชี 

 

ช่ือ: นางสาวกรองแก้ว ลิมป์กติติกุล  อายุ: 49 ปี 
สญัชาติ: ไทย  
ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต เลขทะเบียนที่ : 5874 
คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา:  ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกจิ มหาวิทยาลัยอชัสมัชัญ 
ประสบการณท์ํางาน: ปฏิบัติงานด้านการสอบบัญชีกบั บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากดั เป็นเวลามากกว่า 20 ปี โดยปฏบัิติงาน

ด้านการสอบบัญชีธุรกิจต่าง ๆ เช่น การผลิตและการจัดจ าหน่าย และการบริการ ทั้งในและต่างประเทศ และ เป็นผู้สอบบัญชี

รับอนุญาตแห่งประเทศไทย และเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

(กลต.) 

จํานวนหุน้ที่ถือหุน้ในบริษทั (%): ไม่มี 
ประวติัทาํผิดกฎหมาย: ไม่มี 

 

 

ช่ือ: นายศุภชัย ปัญญาวฒัโน   อายุ: 58 ปี 
สญัชาติ: ไทย  
ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต เลขทะเบียนที่ : 3930 
คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา:  ปริญญาโท สาขาการจัดการ  
       สถาบันบัณฑติบริหารธุรกจิศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ประสบการณ์ทํางาน: มีประสบการณ์การท างานเป็นผู้สอบบัญชีร่วมกับส านักงานฯ มาเป็นเวลามากกว่า 30 ปี โดยเป็น          

ผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่จ านวนมาก ซึ่งครอบคลุมกิจการหลายประเภททั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก มีความเชี่ยวชาญอย่างยิ่งในธุรกิจการผลิต ธุรกิจ

อสงัหาริมทรัพย์ ธุรกจิก่อสร้าง ธุรกจิโทรคมนาคมและธุรกจิบันเทงิ 

จํานวนหุน้ที่ถือหุน้ในบริษทั (%): ไม่มี 

ประวติัทําผิดกฎหมาย: ไม่มี 

 

ช่ือ: นายณัฐวุฒ ิสนัตเิพช็ร   อายุ: 48 ปี 

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

ประสบการณ์ทํางาน: มีประสบการณ์การท างานเป็นผู้ สอบบัญชีร่วมกับส านักงานฯ มาเป็นเวลามากกว่า 20 ปี ในธุรกิจ 

การผลิต ธุรกิจจัดจ าหน่าย ธุรกิจบริการ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจก่อสร้าง โดยมีประสบการณ์ในการควบคุม 

งานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่  รวมถึงบริษัทที่ มี ธุรกิจอยู่ในต่างประเทศ และเป็นผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตของ 

ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) 

จํานวนหุน้ที่ถือหุน้ในบริษทั (%): ไม่มี 

ประวติัทาํผิดกฎหมาย: ไม่มี 
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ขอ้มูลเบื้ องตน้และประวติักรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระและไดร้บัการเสนอช่ือกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งใหม่ 

 

1. หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหากรรมการบริษทั 

การคัดเลือกผู้ด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระของบริษัทในปี 2565 ได้ผ่านการพิจารณาจาก

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทแล้ว และตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 17. 

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

จ านวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ กใ็ห้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกับ

ส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับต าแหน่งอกีได้ กรรมการที่จะต้อง

ออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกนั ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคน

ที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สดุนั้นเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง” ดังนั้น กรรมการที่ตอ้งออกตามวาระในปี 2565 ซ่ึงเป็นปีที่สิบ

หลงัการจดทะเบียนบริษทั จึงพิจารณาใหก้รรมการที่ด ารงต าแหน่งนานที่สุดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่งตามวาระ  

2. นิยามกรรมการอิสระ 

บริษัทฯ ได้ก าหนดนิยาม “กรรมการอิสระ” ของบริษัทฯ เท่ากับประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด

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

พ.ศ. 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ดังนี้  

  (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้  ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการ

อสิระรายนั้น ๆ ด้วย 

  (2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า หรือ

ผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกนั ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้ มี

อ านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นค าขออนุญาต

ต่อส านักงาน  ทั้งนี้  ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วน

ราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท 

  (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสมัพันธท์างสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา

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

ที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

  (4) ไม่มีหรือเคยมีความสมัพันธท์างธุรกจิกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ

ผู้ มีอ านาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือ

เคยเป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้ มีอ านาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท

ร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคุมของบริษัท  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า

สองปีก่อนวันที่ยื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน 

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้

เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ

หรือให้กู้ยืม ค า้ประกนั การให้สนิทรัพย์เป็นหลักประกนัหนี้สนิ รวมถึงพฤติการณ์อื่นท านองเดียวกนั ซึ่งเป็นผลให้บริษทั

หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่

ยี่สบิล้านบาทข้ึนไป แล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทั้งนี้  การค านวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธกีารค านวณมูลค่าของ

รายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดย
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อนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทาง

ธุรกจิกบับุคคลเดียวกนั 

  (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ         

ผู้ มีอ านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนัย ผู้ มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านักงานสอบบัญชี ซึ่งมี

ผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ 

เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน 

  (6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือ         

ที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกนิกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น

รายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนัย ผู้ มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการ

ทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นค าขออนุญาตต่อ

ส านักงาน 

  (7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ      

ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกบัผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

  (8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับ

เงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกนิร้อยละหนึ่งของจ านวนหุ้นที่มีสทิธอิอกเสยีงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกจิการที่มี

สภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกบักจิการของบริษัทหรือบริษัทย่อย  

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

 

1) นายเกรียงศักด์ิ เธยีรนุกุล 

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล 

อายุ : 57 ปี  

การศึกษา /ประวัติอบรม : - ปริญญาโท บริหารธุรกจิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

- ปริญญาโท บริหารธุรกจิ มหาวิทยาลัยอสัสมัชัญ 

- หลักสตูรผู้บริหารระดับสงูด้านการค้าและพาณิชย ์ ปี 2662 - 2563    

TEPCoT รุ่น 12 

- หลักสตูรวิทยาการผู้น าไทย-จนี รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2560 

- หลักสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัร (ปริญญาบัตร วปอ.) รุ่นที ่58   

  ปีการศึกษา 2558 – 2559 วทิยาลัยป้องกนัราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกนัประเทศ 

- หลักสตูรผู้บริหารระดับสงู จากสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 7/2551 

- ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

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

ความเชี่ยวชาญ : การบริหารจัดการธุรกจิ 

ประสบการณ์ท างาน : การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ 

  2555 – ปัจจุบัน กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล  

   และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

   บมจ. โมโน เนก็ซ ์

                                             การด ารงต าแหน่งในกจิการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน  :   

    ก.ย. 2564 – ปัจจุบัน กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล 

                                                                         และกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา 

    บมจ. จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น 

  การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น 

  2564 - ปัจจุบัน  กรรมการ บจก. วาวา เซอร์วิส แอนด์ มาร์เกต็ต้ิง กรุ๊ป 

  2564 - ปัจจุบัน  กรรมการ บจก. วาวา อนิโนเวชั่น กรุ๊ป 

  2560 - ปัจจุบัน  กรรมการ บจก. วาวา แลนด ์

2559 - ปัจจุบัน  กรรมการ บจก. โฟร์ สตรอง วนิด์ส 

2547 - ปัจจุบัน  กรรมการ บจก. ไอ แอดไวเซอรี่  

2542 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ซีดีซี วัน 

2541 - ปัจจุบัน  กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บจก. บานาน่า แอนด์ ซันส ์ 

2535 - ปัจจุบัน  กรรมการ บจก. เพรสทจิ กฟิท ์แอนด์ พรีเม่ียม 

2532 - ปัจจุบัน  กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บจก. นิวไวเตก็ 

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษัท     : 0.04% (ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564) 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอื่น   

ที่อาจก่อให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท :  ไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการดังกล่าว 
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วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก : 9 มีนาคม 2555 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ  : 10 ปี 

รวมจ านวนปีที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการจนครบวาระนี้  : 13 ปี (จะครบวาระอกีคร้ังปี 2568) 

การเข้าร่วมการประชุมในรอบปี 2564 : ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 1 คร้ัง 

การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท : 7 คร้ัง จากการประชุมทั้งสิ้น 7 คร้ัง 

การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : 7 คร้ัง จากการประชุมทั้งสิ้น 7 คร้ัง 

การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ : 3 คร้ัง จากการประชุมทั้งสิ้น 3 คร้ัง 

ความสมัพันธก์บับริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือ

ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

- ไม่เป็นญาติสนิทกบัผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมี 

ความขัดแย้ง  

- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงนิเดือนประจ า  

- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย)  

- ไม่มีความสมัพันธท์างธุรกจิที่มีนยัส าคัญอนัอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหน้าที่ได้อย่างเป็นอสิระ 

 

หลกัเกณฑใ์นการสรรหากรรมการ 
 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า   

คุณเกรียงศักดิ์  เธียรนุกุลเป็นผู้มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอสิระครบถ้วนตามที่กฎหมายก าหนด ตลอดจนมี

ความรู้  ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในด้านการจัดการบริหารธุรกิจ การก ากับดูแลกิจการ

ด้านบรรษัทภิบาลสามารถส่งเสริมการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงความเป็นผู้มีคุณธรรมและ

จริยธรรม จึงมีความจ าเป็นเสนอชื่อคุณเกรียงศักดิ์ เธียรนุกุลนั้นกลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระต่ออีก

วาระแม้จะมีวาระการด ารงต าแหน่งที่เกินกว่า 9 ปี  จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

อสิระของบริษัท 
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2) นายเจริญ แสงวิชัยภัทร 

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง :  กรรมการอสิระ 

อายุ : 50 ปี  

การศึกษา : ปริญญาโท วศิวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ประวัติอบรม : ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

  - Director Certification Program (DCP) รุ่น 292/2020 

ความเชี่ยวชาญ :  คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ประสบการณ์ท างาน : การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ 

  2563 – ปัจจุบัน กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล      

และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

บมจ. โมโน เนก็ซ ์

     การด ารงต าแหน่งในกจิการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน  :   

     ก.ย. 2564 – ปัจจุบัน กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล 

                                                                         และกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา 

     บมจ. จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น 

  การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น 

  2536 - ปัจจุบัน  กรรมการ บจก. อมาเดอุส เปียโน  

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษัท     : ไม่มี (ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2564) 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอื่น   

ที่อาจก่อให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการดังกล่าว 

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก : 3 กุมภาพนัธ ์2563 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ  : 2 ปี 

รวมจ านวนปีที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการจนครบวาระนี้  : 5 ปี (จะครบวาระอกีคร้ังปี 2568) 

การเข้าร่วมการประชุมในรอบปี 2564 : ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 1 คร้ัง 

การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท : 7 คร้ัง จากการประชุมทั้งสิ้น 7 คร้ัง 

การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : 7 คร้ัง จากการประชุมทั้งสิ้น 7 คร้ัง 

การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ : 3 คร้ัง จากการประชุมทั้งสิ้น 3 คร้ัง 

 

ความสมัพันธก์บับริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือ

ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

- ไม่เป็นญาติสนิทกบัผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมี

ความขัดแย้ง  

- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า  

- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย)  

- ไม่มีความสมัพันธท์างธุรกจิที่มีนยัส าคัญอนัอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหน้าที่ได้อย่างเป็นอสิระ 
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หลักเกณฑใ์นการสรรหากรรมการ 

 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเหน็ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้วเหน็ว่า คุณเจริญ 

แสงวิชัยภัทร เป็นผู้มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอสิระครบถ้วนตามที่กฎหมายก าหนด ตลอดจนมีความรู้ ความสามารถ 

ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ   การก ากับดูแลกิจการด้านบรรษัทภิ

บาลสามารถส่งเสริมการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงความเป็นผู้ มีคุณธรรมและจริยธรรม จึงเห็นควร

เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการอสิระของบริษัทฯ 
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3) นายศิริ เหลืองสวัสด์ิ 

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง :   กรรมการ (ที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  

อายุ : 67 ปี 

การศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมัธยมด่านส าโรง 

ความเชี่ยวชาญ :  สื่อสารมวลชนและอุตสาหกรรมบันเทงิ 

การอบรมหลักสตูรกรรมการ : ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

  - Director Certification Program (DCP) รุ่น 105/2551 

ประสบการณ์ท างาน : การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ 

  2555 – ปัจจุบัน  กรรมการ บมจ. โมโน เนก็ซ ์

                                               การด ารงต าแหน่งในกจิการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน  :  ไม่มีการด ารงต าแหน่ง 

                                            การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น 

  2549 – ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัทย่อย ของ บมจ. โมโน เนก็ซ ์

  2546 – ปัจจุบัน  กรรมการ บจก. แองเจิล เทรดดิ้ง อนิเตอรเ์นชั่นแนล 

  2546 – 2551 บรรณาธกิารบริหาร บจก. กอซซิปสตาร์ 

   

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษัท     : ไม่มี (ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2564) 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอื่น  

ที่อาจก่อให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการดังกล่าว 

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก : 9 มีนาคม 2555 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ  : 10 ปี  

รวมจ านวนปีที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการจนครบวาระนี้  : 13 ปี (จะครบวาระอกีคร้ังปี 2568) 

การเข้าร่วมการประชุมในรอบปี 2564 : ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 1 คร้ัง 

การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท : 7 คร้ัง จากการประชุมทั้งสิ้น 7 คร้ัง 

 

หลักเกณฑใ์นการสรรหากรรมการ 

 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า คุณศิริ 

เหลืองสวัสด์ิ เป็นผู้ มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่กฎหมายก าหนด ตลอดจนมีความรู้  ความสามารถ 

ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในด้านสื่อสารมวลชนและอุตสาหกรรมบันเทิง  รวมถึงความเป็นผู้ มีคุณธรรมและ

จริยธรรม จึงเหน็ควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ 
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ขอ้มูลเกี่ยวกบักรรมการอิสระทีเ่ป็นตวัแทนรบัมอบฉนัทะในการประชุมผูถื้อหุน้ 

ผู้ ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ สามารถที่จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระดังต่อไปนี้  เข้าร่วม      

ประชุมแทน 

 

1. นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต 

ต าแหน่ง :  ประธานกรรมการ และกรรมการอสิระ   

อายุ : 70 ปี 

ที่อยู่ : บริษัท โมโน เนก็ซ์ จ ากดั (มหาชน)    

  เลขที่ 29/9 หมู่ที่ 4 ถนนชัยพฤกษ์ ต าบลบางพลับ 

  อ าเภอปากเกรด็ จังหวัดนนทบุรี 11120 

ส่วนได้เสยีในการพิจารณาวาระการประชุม : -ไม่มี- 

 

 

2. นายปรีชา ลีละศิธร 

ต าแหน่ง :  กรรมการอสิระ ประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล  

   และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

อายุ : 59 ปี 

ที่อยู่ : บริษัท โมโน เนก็ซ์ จ ากดั (มหาชน)    

  เลขที่ 29/9 หมู่ที่ 4 ถนนชัยพฤกษ์ ต าบลบางพลับ 

  อ าเภอปากเกรด็ จังหวัดนนทบุรี 11120 

ส่วนได้เสยีในการพิจารณาวาระการประชุม : -ไม่มี- 

 

3. นายเกรียงศกัด์ิ เธียรนุกุล 

ต าแหน่ง :  กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล 

   และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

อายุ : 57 ปี 

ที่อยู่ : บริษัท โมโน เนก็ซ์ จ ากดั (มหาชน)    

  เลขที่ 29/9 หมู่ที่ 4 ถนนชัยพฤกษ์ ต าบลบางพลับ 

  อ าเภอปากเกรด็ จังหวัดนนทบุรี 11120 

ส่วนได้เสยีในการพิจารณาวาระการประชุม : วาระที่ 6 เป็นกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ  

(ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการต่ออกีวาระหนึ่ง) 
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4. นายเจริญ แสงวิชยัภทัร 

ต าแหน่ง :  กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล 

   และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

อายุ : 50 ปี 

ที่อยู่ : บริษัท โมโน เนก็ซ์ จ ากดั (มหาชน)    

  เลขที่ 29/9 หมู่ที่ 4 ถนนชัยพฤกษ์ ต าบลบางพลับ 

  อ าเภอปากเกรด็ จังหวัดนนทบุรี 11120 

ส่วนได้เสยีในการพิจารณาวาระการประชุม : วาระที่ 6 เป็นกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ  

(ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการต่ออกีวาระหนึ่ง) 
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ขอ้บงัคบับริษทัฯ ที่เกี่ยวกบัการประชุมผูถื้อหุน้ 

 

ขอ้บงัคบับริษทัในส่วนที่เกี่ยวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้ 

ข้อ 16.  ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ ์และวิธกีารดังต่อไปนี้  

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

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสยีงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการ

กไ็ด้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 

(3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผู้ ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการ      

ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสยีง

เท่ากันเกินจ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียง       

ชี้ ขาด 

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

จ านวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ กใ็ห้ออกโดยจ านวนใกล้

ที่สดุกบัส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับต าแหน่งอกีได้ 

กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปี

หลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สดุนั้นเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง 

ข้อ 18. นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากต าแหน่งเม่ือ 

(1) ตาย 

(2) ลาออก 

(3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด และกฎหมายว่าด้วย

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

(4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามข้อ 20 

(5) ศาลมีค าสั่งให้ออก 

ข้อ 20. ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียง     

ไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธอิอกเสยีง และมีหุ้นนับรวมกนัได้ไม่น้อย

กว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิธอิอกเสยีง 

ข้อ 22. กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบ้ียประชุม บ าเหน็จ โบนัส 

หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย

กว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ

เป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะก าหนดไว้เป็นคราวๆ หรือใ ห้มีผลตลอดไปจนกว่า       

ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นกไ็ด้ นอกจากนี้  กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบ้ียเลี้ ยงและ

สวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท 

ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทอืนสทิธขิองกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของ

บริษัทในอนัที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท 

ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ าปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วัน

สิ้นสดุของรอบปีบัญชีของบริษัท 

การประชุมผู้ ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุม 

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

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

จ าหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกนัท าหนงัสอืขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใด

ก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้ วย ในกรณี เช่นนี้  

คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นจากผู้ ถือหุ้น

ดังกล่าว 

ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดท าเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ

วาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็น

เรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่อง

ดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจด็ (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้  ให้ลงโฆษณา

ค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า

สาม (3) วัน 

ทั้งนี้  สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งส านักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่

คณะกรรมการจะก าหนดกไ็ด้ 

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

(25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม 

(1/3) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม  

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นครั้งใด เม่ือล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จ านวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมา

เข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะ

ผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้น

ร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจด็ (7) วัน ก่อนวัน

ประชุม ในการประชุมคร้ังหลังนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม 

ข้อ 34. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถ

 ปฏบัิติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่

 ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธาน

 ในที่ประชุมดังกล่าว 

ข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสยีงหนึ่ง และผู้ ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสยีเป็น

พิเศษในเรื่องใด ผู้ ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้ง

กรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสยีงดังต่อไปนี้  

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนน

เสยีงเท่ากนั ให้ประธานในที่ประชุมออกเสยีงเพิ่มขึ้นอกีเสยีงหนึ่งเป็นเสยีงชี้ขาด 

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

ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกจิการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส าคัญให้แก่บุคคลอื่น 

(ข) การซื้อหรือรับโอนกจิการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท 

(ค) การท า แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส าคัญ 

การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกจิของบริษัท หรือการควบรวมกจิการกบับุคคลอื่นโดย

มีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลก าไรขาดทุนกนั 

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสอืบริคณห์สนธ ิหรือข้อบังคับของบริษัท 
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(จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 

(ฉ) การเลิกบริษัท  

(ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท 

(ซ) การควบรวมกจิการบริษัทกบับริษัทอื่น 

ข้อ 36. กจิการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้  

(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกจิการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา 

(2) พิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีก าไรขาดทุน 

(3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินก าไร และการจ่ายเงินปันผล 

(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ  

(5) พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

(6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชี และ 

(7) กจิการอื่นๆ 
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การยืนยนัตวัตน และวิธีการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ผ่านสือ่อิเลก็ทรอนกิส ์(E-AGM) 

 

ด้วยบริษัทจะจัดการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2565  ผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) ณ ห้องประชุมของบริษัท เลขที่ 

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

ผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมคร้ังนี้ ผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์กรุณา

แจ้งความประสงค์ พร้อมเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุในรายละเอยีดด้านล่างนี้ มายังบริษัทภายในวันที่ 19 เมษายน 2565 

 

การยืนยนัตวัตน 

1. บุคคลธรรมดา 

1.1 เอกสารการยืนยันตวัตนส าหรับผู้ถือหุ้นที่มีสญัชาติไทย 

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

(ข) ในกรณีมอบฉันทะ ส าเนาบตัรประจ าตวัของผู้มอบฉันทะ และบัตรประจ าตัวหรือหนังสอืเดนิทาง  

           (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ 

1.2 เอกสารการยืนยันตวัตนส าหรับผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ 

(ก) หนงัสอืเดนิทางของผู้ ถือหุ้น 

(ข) ในกรณีมอบฉันทะ ส าเนาหนังสอืเดนิทางของผู้มอบฉันทะ และบัตรประจ าตัวหรือหนังสอืเดนิทาง  

           (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ 

2. นิติบุคคล 

2.1 เอกสารการยืนยันตวัตนส าหรับนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

(ก) ส าเนาหนังสอืรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกนิ 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกจิการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

(ข) ส าเนาบัตรประจ าตัวหรือหนังสอืเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอ านาจที่ได้ลงนามในหนังสอื 

           มอบฉันทะพร้อมบัตรประจ าตัวหรือหนังสอืเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ 

2.2 เอกสารการยืนยันตวัตนส าหรับนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ 

(ก) ส าเนาหนังสอืรับรองนิติบุคคล 

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

             มอบฉันทะ พร้อมบัตรประจ าตัวหรือหนังสอืเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ  

ในกรณีของส าเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองส าเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดท าขึ้ นในต่างประเทศ ควรมีการรับรอง

ลายมือชื่อโดยโนตารีพับบลิค 
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การมอบฉนัทะ 

1. แบบหนังสอืมอบฉันทะมี 3 แบบ ได้แก่ 

  - แบบ ก. เป็นแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน 

- แบบ ข. เป็นแบบหนงัสอืมอบฉันทะที่ก าหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอยีดชัดเจนตายตัว 

- แบบ ค. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้ ให้คัสโตเดียน  

(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น                

2.  ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นจะ

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

หนังสอืมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น 

3. บริษัทได้จัดส่งเฉพาะหนังสอืมอบฉันทะแบบ ข. มาพร้อมหนังสอืนัดประชุมนี้ หากผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะใช้หนังสือมอบ

ฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ค. สามารถติดต่อขอรับได้ที่ส่วนงานธุรการเลขานุการบริษัท โทรศัพท ์02-100-8100 ต่อ 7787 

หรือดาวน์โหลดจากเวบ็ไซต์ของบริษัทที่ www.mono.co.th 

4. กรณีที่ผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ ถือหุ้นอาจเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความ

ประสงค์ของผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ รับมอบฉันทะ หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้ออกเสียงลงคะแนน     

แทนได้ โดยสามารถระบุชื่อผู้รับมอบฉันทะได้ 4 ราย ทั้งนี้พื่อความสะดวก กรณีผู้รับมอบฉันทะรายใดติดภารกจิไม่สามารถ

เข้าประชุมได้ผู้รับมอบฉันทะรายอื่นกส็ามารถเข้าประชุมแทนได้ แต่ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิเข้าประชุมได้เพียงรายเดียว         

รายชื่อกรรมการอสิระของบริษัท ที่ผู้ ถือหุ้นอาจเลือกมอบฉันทะ มีดังต่อไปนี้  

 1. นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต อายุ 70 ปี ต าแหน่งประธานกรรมการ และกรรมการอสิระ  
 2. นายปรีชา ลีละศิธร อายุ 59 ปี ต าแหน่งกรรมการอสิระ ประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล  

    และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 3. นายเกรียงศักด์ิ เธยีรนุกุล อายุ 57 ปี ต าแหน่งกรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล 

    และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 4. นายเจริญ แสงวิชัยภัทร อายุ 50 ปี ต าแหน่งกรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล 

    และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

     ที่อยู่ติดต่อ บริษัท  โมโน  เนก็ซ์  จ ากดั (มหาชน)  

  เลขที่ 29/9 หมู่ที่ 4 ถนนชัยพฤกษ์ ต าบลบางพลับ 

  อ าเภอปากเกรด็ จังหวัดนนทบุรี 11120 

   

5. กรุณากรอกข้อมูลต่างๆ ในแบบฟอร์มหนังสอืมอบฉันทะให้ครบถ้วน และปิดอากรแสตมป์ 20 บาท พร้อมแนบส าเนาบัตร 

ประจ าตัวของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ (ยกเว้นการมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระ) เพื่อประโยชน์และสิทธิของ

ท่านในการเข้าร่วมประชุม 

6. บริษัทขอสงวนสทิธใินการไม่รับแบบหนังสอืมอบฉันทะที่ระบุจ านวนหุ้นที่ถือมากกว่าจ านวนหุ้นทีแ่สดงในสมุดทะเบียน          

ผู้ถือหุ้น 
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การจัดส่งเอกสารยืนยนัตวัตน 

ผู้ ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถจัดส่งเอกสารยืนยันตัวตน แบบแจ้งการประชุม (เอกสารแผ่นแรกที่มี QR Code) ซึ่งลง

ลายมือชื่อแล้ว และหนังสอืมอบฉันทะ (ในกรณีที่มีการมอบฉันทะ) ดังรายละเอยีดข้างต้น โดยน าส่งด้วยวิธกีารสแกนภาพ หรือ

ถ่ายภาพเอกสาร มาที่ 

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

ฝ่ายก ากบัดูแลกจิการและสื่อสารองค์กร  

บริษัท โมโน เนก็ซ์ จ ากดั (มหาชน) 

เลขที่ 29/9 หมู่ที่ 4 ถนนชัยพฤกษ์ ต าบลบางพลับ 

อ าเภอปากเกรด็ จังหวัดนนทบุรี 11120 

ภายในวันที ่19 เมษายน 2565 

 

ทั้งนี้หลังจากที่บริษัทตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูล ณ วันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) แล้ว บริษัทจะส่งชื่อผู้ใช้ 

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

มอบฉันทะลงชื่อเข้าใช้ระบบการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ได้ อย่างไรกต็าม 

บริษัทขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอสิระของบริษัทแทนการเข้าร่วมประชุมผ่านระบบด้วยตนเอง 

 

ขั้นตอนและวิธีการเขา้ร่วมประชุมผ่านสือ่อิเลก็ทรอนกิส ์(E-AGM) 

ก่อนวันประชุม 

1.  ผู้ ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ที่แจ้งความจ านงเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ไว้แล้ว ต้องเข้าไปดาวน์โหลด

โปรแกรมในเวบ็ไซต์ www.conovance.com/download.php ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2565 เป็นต้นไป และโปรดจัดเตรียม 

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

7 / 8 / 10) 

-  อนิเทอร์เนต็ความเรว็ 3.0 Mbps 

-  ไมโครโฟน และกล้องเพื่อแสดงตัวตนก่อนประชุม 

2. ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถดาวน์โหลดคู่มือและวิดีโอแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ได้

ที่เว็บไซต์ www.conovance.com/support.php ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2565 เป็นต้นไป ทั้งนี้  ระบบรองรับการเข้าร่วม

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

ฉันทะ แบบ ข แสดงตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9.) 

การส่งค าถามล่วงหน้า 

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

ภายในวันที ่19 เมษายน 2565 ทั้งนี้บริษัทจะบันทกึค าถามดังกล่าวไว้ในรายงานการประชุม ภายหลังการประชุมเสรจ็สิ้น 

อย่างไรกต็าม ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมในวนัประชุมยังคงสามารถสอบถามที่ประชุมในประเดน็ต่างๆ 

ที่เกี่ยวข้องกบัวาระการประชุมได้อกี 

mailto:ir@mono.co.th
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ในวันประชุม 

บริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์ตั้งแต่เวลา 12.00 น. และเริ่มการประชุมในเวลา 14.00 น. 

ของวันที ่25 เมษายน 2565 

การออกเสยีงลงคะแนน 

ขั้นตอนการออกเสยีงลงคะแนน 

1.  ประธานที่ประชุมขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสยีงลงคะแนนในแต่ละวาระ 

2.  ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสยีงไม่เหน็ด้วย หรืองดออกเสยีง ให้ท าเคร่ืองหมายลงในช่องไม่เหน็ด้วย หรืองดออกเสยีง 

เพื่อให้ระบบประมวลผล 

3. ผู้ถือหุ้นที่ไม่เหน็ด้วย แต่ไม่ท าเครื่องหมายลงในช่องไม่เหน็ด้วย จะถือว่าอนุมัติตามที่ประธานทีป่ระชุมเสนอต่อที่ประชุม 

 

กติกาการนับคะแนนเสยีง 

1.  ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง และให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นมติ เว้นแต่กฎหมายก าหนดเป็นอย่างอื่น ถ้าคะแนนเสียง

เท่ากนั ให้ประธานที่ประชุมมีเสยีงชี้ ขาดอกีเสยีงหนึ่งต่างหากจากฐานที่เป็นผู้ถือหุ้น 

2.  การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทจะนับคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นในที่ประชุมเฉพาะที่ออกเสียง                

ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง แล้วน าไปหักออกจากจ านวนเสียงทั้ งหมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุม และผู้ที่หุ้นที่มอบฉันทะ    

ที่ได้บันทกึไว้ล่วงหน้า 

บริษัทจะด าเนินการบันทกึภาพ และเสยีงตลอดการประชุมในคร้ังนี้หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ จะขอรับไฟล์บันทกึการประชุม

โปรดติดต่อบริษัทหลังเสรจ็สิ้นการประชุมไปแล้ว 3 วันท าการ 

 

ช่องทางการติดต่อ 

1. ไปรษณีย์ : 

ฝ่ายก ากบัดูแลกจิการและสื่อสารองค์กร   

บริษัท โมโน เนก็ซ์ จ ากดั (มหาชน) 

เลขที่ 29/9 หมู่ที่ 4 ถนนชัยพฤกษ์ ต าบลบางพลับ 

อ าเภอปากเกรด็ จังหวัดนนทบุรี 11120 

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

3. โทรศัพท ์: 02-100-8100 ต่อ 7787 (ฝ่ายก ากบัดูแลกจิการและสื่อสารองค์กร ส่วนงานเลขานุการบริษัท) 
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