เลขที่ MONO 017/60
วันที่ 24 มีนาคม 2560
เรื่อง

การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560

เรียน

กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) “บริษัทฯ” ขอแจ้ งให้ ทราบว่าตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ
ครั้ ง ที่ 2/2560 ของบริ ษั ท ฯ ให้ มี จั ด ประชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ นประจํา ปี 2560 ในวั น พุ ธ ที่ 26 เมษายน 2560
เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ออดิทอเรียม ชั้น 3 อาคารจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล เลขที่ 200 หมู่ท่ี 4 ถนนแจ้ งวัฒนะ
ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
บริษัทฯ ขอเรียนให้ ทราบว่า ได้ ดาํ เนินการเผยแพร่ หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560
พร้ อมเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.mono.co.th หมวดนักลงทุนสัมพันธ์
หัวข้ อ “ข้ อมูลผู้ถือหุ้น” หัวข้ อย่อย “การประชุมผู้ถือหุ้น” ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2560 เป็ นต้ นไป และเพื่อให้
เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ.72/2558 เรื่องการขออนุญาตให้ บริษัทจดทะเบียนเสนอ
ขายหุ้ นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจํากัด บริษัทฯ จึงขอนําส่งรายละเอียดหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้ นประจําปี
2560 มาพร้ อมกันนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายซัง โด ลี)
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร

หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ ือหุน ประจําป 2560
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
วันพุธที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 14.00 นาฬิกา

ลงทะเบียนตั้งแตเวลา 12.00 นาฬิกา
ณ ออดิทอเรียม ชั้น 3 อาคารจัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล
เลขที่ 200 หมูที่ 4 ถนนแจงวัฒนะ ตําบลปากเกร็ด
อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

โปรดนําแบบฟอรมลงทะเบียนซึ่งพิมพบารโคด
มาแสดงตอเจาหนาที่ลงทะเบียนในวันประชุมดวย

วันที่ 24 มีนาคม 2560
เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2560
เรียน ทานผูถือหุนของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
สิ่งที่สงมาดวย 1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559
2. CD-ROM รายงานประจําป 2559 พรอมงบการเงินและรายงานผูสอบบัญชีประจําป
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
3. งบการเงิน การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ จากรายงานประจําป 2559 อยางยอ
4. ประวัติผูสอบบัญชี
5. ขอมูลเบื้องตนและประวัติกรรมการที่ครบกําหนดตามวาระ และไดรับการเสนอชื่อกลับเขาดํารงตําแหนงใหม
6. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
7. ขอมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่เปนตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมผูถือหุน
8. ขอกําหนดและขอบังคับบริษัทฯ สวนที่เกี่ยวกับการประชุมผูถือหุน
9. ขั้นตอนการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560
10. ขาวประชาสัมพันธ “งดแจกของชํารวยการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560”
11. แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560
12. แบบฟอรมลงทะเบียนเขารวมประชุม ซึ่งติดบารโคคของผูถือหุน
(โปรดนํามาแสดงในวันประชุมเพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน)
13. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
ดวยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่
21 กุมภาพันธ 2560 ไดมีมติใหเรียกประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2560 ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 14.00 นาฬิกา
ณ ออดิทอเรียม ชั้น 3 อาคารจัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล เลขที่ 200 หมูที่ 4 ถนนแจงวัฒนะ ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559
ขอเท็จจริงและเหตุผล
การประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 ซึ่งบริษัทฯ ไดจัดทํารายงานการ
ประชุมสงใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย ภายในเวลาที่กฎหมายกําหนด พรอมทั้งได
เผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทฯ (www.mono.co.th) โดยมีสําเนารายงานการประชุม ตามสิ่งที่สงมาดวย 1.
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นวารายงานการประชุมดังกลาวไดบันทึกถูกตองตามความเปนจริงครบถวน จึงเห็นสมควรเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อ
พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกลาว
การลงมติ
วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 2

รับทราบรายงานประจําปของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2559
ขอเท็จจริงและเหตุผล
รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2559 ปรากฏอยูในรายงานประจําป 2559 ตามสิ่งที่สงมาดวย 2.
และสิ่งที่สงมาดวย 3. ที่ไดจัดสงใหกับผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ และคณะกรรมการบริษัทไดพิจารณา
แลวเห็นวาถูกตองและเพียงพอ จึงขอนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อรับทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็ น ว า สมควรที่ จ ะเสนอต อ ที่ ป ระชุ ม ผู ถื อ หุ น เพื่ อ รั บ ทราบรายงานประจํ า ป ข องคณะกรรมการบริ ษั ท เกี่ ย วกั บ ผล
การดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2559
การลงมติ
ไมตองลงมติ เนื่องจากเปนการรายงานใหผูถือหุนรับทราบ

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานผูสอบบัญชีประจําป สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ขอเท็จจริงและเหตุผล
งบการเงินและรายงานผูสอบบัญชีประจําป สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามที่ปรากฏในหมวดงบการเงินของ
รายงานประจําป 2559 ตามสิ่งที่สงมาดวย 2. ไดผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชี ผานการพิจารณาสอบทานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ และผานการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทแลว จึงขอนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นวาสมควรที่จะเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานผูสอบบัญชีประจําป สิ้นสุด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2559
การลงมติ
วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรเปนทุนสํารองตามกฎหมาย และเรื่องเงินปนผลประจําป 2559
ขอเท็จจริงและเหตุผล
ตามขอบังคับบริษัทฯ ขอ 45. ซึ่งกําหนดให “บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวา
รอยละหา (5) ของกําไรสุทธิประจําป หักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอย
กวารอยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน” และคณะกรรมการมีนโยบายที่จะเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาจายเงิน
ปนผลใหแกผูถือหุนทั่วไปในอัตราไมนอยกวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดตามงบการเงินเฉพาะกิจการ
ในแตละป ทั้งนี้ การจายเงินปนผลในแตละคราวคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจายเงินปนผลโดยคํานึงถึง
ผลประโยชนตอผูถือหุนเปนหลัก เชน การดํารงเงินไวเพื่อลงทุนในอนาคต หรือเพื่อจายชําระคืนเงินกูยืม หรือเปน
เงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นวาสมควรที่จะเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรสุทธิเปนทุนสํารองตามกฏหมาย และการจายเงิน
ปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2559 และใหเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียด
ดังตอไปนี้
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1. อนุมัติใหจัดสรรกําไรเปนเงินสํารองตามกฎหมาย เพิ่มอีกเปน จํานวนเงินเทากับ 570,000.00 บาท ซึ่ง
เมื่อ รวมกับ ทุน สํา รองตามกฎหมายที่มีอ ยูเ ดิม จํา นวน 49,279,999.75 บาท คิด เปน ทุน สํา รองตามกฎหมาย
ทั้ง สิ้น จํา นวน 49,849,999.75 (ทุน จดทะเบีย นของบริษัท ฯ เทา กับ 498,499,997.50 บาท) เพื่อ ใหทุน
สํ า รองตามกฎหมายของบริษ ัท ฯ มีจํ า นวนไมน อ ยกวา รอ ยละสิบ (10) ของทุน จดทะเบีย นซึ ่ง เปน ไปตาม
พระราชบัญญัติบริษัท มหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และขอ บัง คับของบริษัทฯ ขอ 45. เพื่อเสนอตอ ที่ป ระชุมผูถือ
หุนพิจารณาอนุมัติตอไป
2. อนุมัติจา ยเงิน ปน ผลประจํา ป 2559 จากผลการดํา เนิน งานประจํา ป 2559 ใหแ กผูถือ หุน สามัญ ของ
บริษัท ฯ ทั้ง หมดจํานวน 3,343,935,537 หุน โดยจายปน ผลเปน เงิน สดในอัต รา หุน ละ 0.03 บาท เปน เงิน
ทั้ง สิ้น 100,318,066.11 บาท ซึ่ง เปน เงิน ปน ผลที่จา ยจากผลการดํา เนิน งานประจํา ป 2559 (จากงบการเงิน
เฉพาะกิจการ) ที่มีกําไรสุทธิทั้ง สิ้น 259,484,207.31 บาท คิดเปน อัตราเงิน ปนผลตอกําไรสุทธิเ ทากับรอยละ
38.66 โดยคงเหลือเงินสดไวเปนเงินทุนหมุนเวียนตอไป

บริษัทฯ กําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิรับเงินปนผล (วัน Record Date) ในวันพุธที่ 8 มีนาคม 2560 และให
รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการ
โอนหุนเพื่อสิทธิในการรับเงินปนผล ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2560 และมีกําหนดจายเงินปนผลในวันพฤหัสบดีที่
25 พฤษภาคม 2560 ทั้งนี้ การใหสิทธิดังกลาวของบริษัทฯ ยังมีความไมแนนอน เนื่องจากตองรอการอนุมัติจากที่
ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันพุธที่ 26 เมษายน 2560
ทั้งนี้ เงินปนผลประจําป 2559 จํานวน 0.03 บาทตอหุนดังกลาวขางตน มีรายละเอียดแยกออกเปนดังนี้
หุนละ

จํานวนเงิน

1. จายจากกําไรสุทธิจากผลการดําเนินงานประจําป 2559
ซึ่งเสียภาษีเ งินได นิติบุคคลในอัตรารอยละ 20 ทั้ง นี้
ผูถือหุน ซึ่ง เปนบุ ค คลธรรมดาสามารถขอเครดิ ต ภาษี
จากการจ า ยเงินปนผลดังกลาวไดตามมาตรา 47 ทวิ
แหงประมวลรัษฎากร

0.003 บาท

10.03 ลานบาท

2. จายจากเงินปนผลรับ จากผลประกอบการที่ไดรับ BOI ของ
บริษัทยอย (ไมไดรับเครดิตภาษี)

0.027 บาท

90.29 ลานบาท

0.03 บาท

100.32 ลานบาท

รวม
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สําหรับรายละเอียดเปรียบเทียบการจายเงินปนผลของป 2558 และ 2559 มีดังตอไปนี้
รายการ
1. กําไรสุทธิ (บาท)
2. กําไรสะสม (บาท)
3. กําไรตอหุน (บาท)
4. จํานวนหุนและเงินปนผลจายตอหุน
การจายเงินปนผลประจําป
5. รวมเปนเงินปนผลจายตอหุน (บาท)
6. รวมเปนเงินปนผลจายทั้งสิ้น (บาท)
7. อัตราเงินปนผลจายตอกําไรสุทธิ

วาระที่ 5

สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ (งบการเงินเฉพาะกิจการ)
31 ธันวาคม 2559 (ปที่เสนอ)
31 ธันวาคม 2558 (งดจาย)
259,484,207.31 บาท
139,643,862.78 บาท
661,903,419.78 บาท
405,436,778.87 บาท
0.082 บาท
0.045 บาท
จายปนผล
จายปนผล
จํานวนหุน
จํานวนหุน
(บาท/หุน)
(บาท/หุน)
3,343,935,537
0.03
0.03 บาทตอหุน
100,318,066.11 บาท
รอยละ 38.66
-

การลงมติ
วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัท และกําหนดคาตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจําป 2560
ขอเท็จจริงและเหตุผล
เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกําหนดใหที่ประชุมสามัญผูถือหุน
แตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกป และโดยการเสนอตามความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแลวเห็นสมควรใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ
แตงตั้งผูสอบบัญชีจากบริษัทสํานักงาน อีวาย จํากัด ตามรายชื่อตอไปนี้เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2560
ชื่อผูสอบบัญชีรับอนุญาต
1.นางสาวกรองแกว ลิมปกิตติกุล
2.นายศุภชัย ปญญาวัฒโน
3.นางสาวศิราภรณ เอื้ออนันตกุล

ทะเบียนเลขที่
5874
3930
3844

จํานวนปที่เปน
ผูสอบของบริษัท
1
3
-

ระยะเวลาที่ไดรับความ
เห็นชอบจากสํานักงานกลต.
ป 2558-2563
ป 2555-2560
ป 2555-2560

ผูสอบบัญชีของบริษัทสํานักงาน อีว าย จํากัด ดัง กล าวขางต น เปน ผูที่มีประสบการณในการตรวจสอบบั ญชีบริษัท
หลายแหง และไดรับการยอมรับจากองคกรตางๆ เปนอยางดี รวมทั้งมีความเปนอิสระในการปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ ผูสอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไมมีความสัมพันธหรือสวนไดเสียกับบริษัทฯ/บริษัทยอย/ผูบริหาร/ผูถือหุน
รายใหญ หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด นอกจากนี้ผูสอบบัญชีดังกลาวยังสังกัดสํานักงานสอบบัญชี
เดียวกันกับผูสอบบัญชีของบริษัทยอยของบริษัทฯ
พรอมกันนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนการ
ตรวจสอบบัญชี ประจําป 2560 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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รายละเอียด
1. คาสอบบัญชี
2. คาบริการอื่น
รวมทั้งสิ้น

ป 2560 (ปที่เสนอ)
1,500,000
1,500,000

ป 2559
1,200,000
1,200,000

ทั้งนี้ คาสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นจํานวน 300,000 บาท หรือคิดเปนการเพิ่มขึ้นรอยละ 25 เนื่องจากปริมาณงานสอบทาน
และงานตรวจสอบของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น สําหรับคาบริการอื่นๆ ในรอบปที่ผานมา บริษัทฯ ไมมีการรับบริการอื่นจาก
สํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกับผูสอบบัญชีและสํานักงานสอบบัญชี ที่ผูสอบ
บัญชีสังกัด เพื่อประโยชนสําหรับผูถือหุน บริษัทฯ ไดจัดสงประวัติโดยยอของผูสอบบัญชีท้ัง 3 ทาน มาพรอมกับ
หนังสือนัดประชุมนี้ ตามสิ่งที่สงมาดวย 4.
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นวาสมควรที่จะเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัท และกําหนดคาตอบแทนการตรวจสอบ
บัญชีประจําป 2560
การลงมติ
วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ สําหรับป 2560
ขอเท็จจริงและเหตุผล : ตามขอบังคับบริษัทฯ ขอ 17. กําหนดให “ ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกครั้ง
ใหกรรมการออกจากตําแหนงจํานวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจํานวนกรรมการในขณะนั้น ถาจํานวนกรรมการจะแบง
ออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพนจากตําแหนง
อาจไดรับเลือกใหกลับเขามารับตําแหนงอีกได กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรกและปที่สองภายหลังจด
ทะเบียนบริษัทนั้น ใหจับสลากกัน สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจาก
ตําแหนง ”
ปจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการทั้งหมด 9 ทาน ดังนั้น จึงมีกรรมการ 3 ทานที่ดํารงตําแหนงนานที่สุดเปนผูออกจาก
ตําแหนง โดยกรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระในครั้งนี้ ไดแก
1. นางพรรณี

วรวุฒิจงสถิต

2. นายศิริ

เหลืองสวัสดิ์

3. นายปฐมพงศ

สิรชัยรัตน

(ดํารงตําแหนงแทนอัตราของนายโสรัชย อัศวะประภา จึงมีวาระเหลือ
เทากับวาระของนายโสรัชย อัศวะประภา)

ความเห็นคณะกรรมการ
บุคคลที่ไดรับเสนอชื่อในครั้งนี้ไดผานกระบวนการกลั่นกรองจากคณะกรรมการบริษัทแลวรวมถึงการแตงตั้งกรรมการ
เพื่อดํารงตําแหนงเปนกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแลววาเปนบุคคลที่จะเสนอชื่อใหเปนกรรมการ
อิสระจะสามารถใหความเห็นไดอยางเปนอิสระและเปนไปตามหลักเกณฑที่เกี่ยวของ ซึ่งไดพิจารณาตามความเห็นของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนแลว เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออก
ตามวาระกลับเขาดํารงตําแหนงตอไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ทาน เปนผูมีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู
ความสามารถ และประสบการณอันเปนประโยชนตอการดําเนินงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ไมมีผูถือหุนเสนอชื่อบุคคลเพื่อ

เขารับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการ
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(ขอมูลเบื้องตนของกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ และไดรับการเสนอชื่อกลับเขาดํารงตําแหนงใหม ตาม
สิ่งที่สงมาดวย 5.)
การลงมติ
วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการ สําหรับป 2560
ขอเท็จจริงและเหตุผล
ในป 2559 ที่ ป ระชุ ม ผู ถื อ หุ น อนุ มั ติ กํ า หนดค า ตอบแทนตามตํ า แหน ง และค า บํ า เหน็ จ ของคณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการชุดตางๆ ประจําป 2559 เปนจํานวนเงินไมเกิน 7 ลานบาท
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนของบริษัทฯ ไดพิจารณาคาตอบแทนกรรมการและคณะอนุกรรมการชุด
ตางๆของบริษัทอยางรอบคอบ โดยเปรียบเทียบอางอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการ
ขยายตัว ทางธุรกิ จ ของบริษัท ฯ รวมทั้ ง ภาระหนา ที่และความรั บผิด ชอบแล ว เห็น สมควรกํ าหนดคา ตอบแทนตาม
ตําแหนงและคาบําเหน็จของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดตางๆ ประจําป 2560 เปนจํานวนเงินไมเกิน
7 ลานบาท ซึ่งเทากับป 2559 โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
ตําแหนง
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
ผูชวยประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
คาบําเหน็จของกรรมการ
สิทธิประโยชนอื่นๆ

คาตอบแทนตอเดือน(บาท)
ป 2560 (ปที่เสนอ)
ป 2559
70,000
70,000
50,000
50,000
30,000
30,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
10,000
10,000
10,000 บาท / ครั้งที่ประชุม 10,000 บาท / ครั้งที่ประชุม
10,000 บาท / ครั้งที่ประชุม 10,000 บาท / ครั้งที่ประชุม
ไมเกิน 2 ลานบาท
ไมเกิน 2 ลานบาท
ไมมี
ไมมี

คณะกรรมการเห็นควรใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนตามตําแหนงและคาบําเหน็จของคณะกรรมการ
บริษัทและคณะอนุกรรมการชุดตางๆ ตามรายละเอียดขางตน สําหรับขอบเขตหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทและ
คณะอนุกรรมการชุดตางๆ สามารถดูรายละเอียดไดจากรายงานประจําป หัวขอโครงสรางการถือหุนและการจัดการ
การลงมติ
วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม
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วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 498,499,997.50 บาท เปน 486,299,997.50 บาท
ขอเท็จจริงและเหตุผล
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 12,200,000 บาท จากทุน
จดทะเบียนเดิมจํานวน 498,499,997.50 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหมจํานวน 486,299,997.50 บาท โดยการ
ตัดหุนจดทะเบียนที่ยังไมไดนําออกจําหนายจํานวน 122,000,000 หุน ซึ่งมีมูลคาที่ตราไวหุนละ 0.10 บาท เนื่องจาก
เปนหุนคงเหลือจากการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) ที่อนุมัติใหออกและเสนอ
ขายในการประชุมสามัญประจําป 2559 และจะสิ้นสุดอายุการจัดสรรในการประชุมสามัญประจําป 2560
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นวาสมควรที่จะเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 498,499,997.50 บาท เปน
ทุนจดทะเบียนใหมจํานวน 486,299,997.50
การลงมติ
วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม และ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 4 เพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียน
ขอเท็จจริงและเหตุผล
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 4 เพื่อใหสอดคลองกับ
การลดทุนจดทะเบียน ดังนี้
“ ขอ 4. ทุนจดทะเบียน จํานวน
แบงออกเปน
มูลคาหุนละ
โดยแยกออกเปน
หุนสามัญ

486,299,997.50 บาท (สี่รอยแปดสิบหกลานสองแสนเกาหมื่นเกาพันเกา
รอยเกาสิบเจ็ดบาทหาสิบสตางค)
4,862,999,975 หุน (สี่พันแปดรอยหกสิบสองลานเกาแสนเกาหมื่นเกา
พันเการอยเจ็ดสิบหาหุน)
0.10 บาท (สิบสตางค)
4,862,999,975 หุน

หุนบุริมสิทธิ

(สี่พันแปดรอยหกสิบสองลานเกาแสนเกาหมื่นเกา
พันเการอยเจ็ดสิบหาหุน)

- หุน ”

ทั้ ง นี้ มอบอํา นาจใหก รรมการผู มี อํา นาจลงนามของบริ ษั ทฯ และ/หรือ บุ ค คลที่ ก รรมการผูมี อํ านาจของบริษั ท ฯ
มอบหมายเปนผูมีอํานาจในการจดทะเบียนแกไขหนังสือบริคณหสนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย
มีอํานาจแกไขและเพิ่มเติมถอยคํา หรือดําเนินการใดๆ เพื่อใหเปนไปตามคําสั่งของนายทะเบียน
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นวาสมควรที่จะเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 4 เพื่อใหสอดคลอง
กับการลดทุนจดทะเบียน
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การลงมติ
วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม และ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 486,299,997.50 บาท เปน 519,699,997.50 บาท
ขอเท็จจริงและเหตุผล
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจํานวน 33,400,000 บาท แบงออกเปนหุน
สามัญจํานวน 334,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.10 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 486,299,997.50 บาท
เปนทุนจดทะเบียนจํานวน 519,699,997.50 บาท แบงออกเปนหุนสามัญ จํานวน 5,196,999,975 หุน มูลคาหุนที่
ตราไวหุนละ 0.10 บาท เพื่อเพิ่มทุนการจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate)
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นวาสมควรที่จะเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 486,299,997.50 บาท
เปนทุนจดทะเบียนจํานวน 519,699,997.50 บาท โดยมีรายละเอียดปรากฎตาม สิ่งที่สงมาดวย 6. แบบรายงานการ
เพิ่มทุน (F53-4)
การลงมติ
วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม และ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 4 เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ขอเท็จจริงและเหตุผล
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 4 เพื่อใหสอดคลองกับการ
เพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้
“ขอ 4. ทุนจดทะเบียน จํานวน
แบงออกเปน
มูลคาหุนละ
โดยแยกออกเปน
หุนสามัญ

519,699,997.50 บาท (หารอยสิบเกาลานหกแสนเกาหมื่นเกาพันเการอย
เกาสิบเจ็ดบาทหาสิบสตางค)
5,196,999,975 หุน (หาพันหนึ่งรอยเกาสิบหกลานเกาแสนเกาหมื่นเกา
พันเการอยเจ็ดสิบหาหุน)
0.10
บาท (สิบสตางค)
5,196,999,975

หุนบุริมสิทธิ

-

หุน (หาพันหนึ่งรอยเกาสิบหกลานเกาแสนเกาหมื่นเกา
พันเการอยเจ็ดสิบหาหุน)
หุน”

ทั้งนี้ มอบอํานาจใหกรรมการผูมีอํานาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่กรรมการผูมีอํานาจของบริษัทฯ
มอบหมายเปนผูมีอํานาจในการจดทะเบียนแกไขหนังสือบริคณหสนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย
มีอํานาจแกไขและเพิ่มเติมถอยคํา หรือดําเนินการใดๆ เพื่อใหเปนไปตามคําสั่งของนายทะเบียน
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ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นวาสมควรที่จะเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 4 เพื่อใหสอดคลอง
กับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
การลงมติ
วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม และ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) จํานวนไมเกิน 334,000,000
หุน ซึ่งมีมูลคาที่ตราไวหุนละ 0.10 บาท คิดเปนรอยละ 9.99 ของทุนชําระแลว เพื่อเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด
ขอเท็จจริงและเหตุผล
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate)
จํานวน 334,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.10 บาท เพื่อเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด
ทั้ง นี้ มอบหมายให ค ณะกรรมการบริษั ทเป น ผู มีอํ านาจในการพิจ ารณาและกํา หนดเงื่ อนไขและรายละเอีย ดอื่ น ๆ
ที่เกี่ยวของกับการจัดสรรและการเสนอขายหุนดังกลาว รวมทั้งมีอํานาจในการลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวของและมี
อํานาจดําเนินการตางๆ อันจําเปนและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนนี้ โดยมีรายละเอียดปรากฎ
ในแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ตามสิ่งที่สงมาดวย 6.
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็ น ว า สมควรที่ จ ะเสนอให ที่ ป ระชุ ม ผู ถื อ หุ น อนุ มั ติ ก ารจั ด สรรหุ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น แบบมอบอํ า นาจทั่ ว ไป
(General Mandate) จํานวน 334,000,000 หุน ตามรายละเอียดขางตน ทั้งนี้คณะกรรมการของบริษัทจะกําหนด
ราคาเสนอขายหุนที่ไดรับมติอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนในราคาที่ดีที่สุดตามสภาวะตลาดในชวงที่เสนอขายหุนตอ
ผูลงทุน โดยกําหนดราคาเสนอขายจะเปนไปเพื่อรักษาประโยชนที่ดีที่สุดของบริษัทและผูถือหุนโดยรวม โดยราคาเสนอ
ขายตองไมต่ํากวาราคาถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนในตลาดหลักทรัพยยอนหลังไมนอยกวาเจ็ดวันทําการติดตอกัน
แตไมเกินสิบหาวันทําการติดตอกันกอนวันกําหนดราคาเสนอขายหุน ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทอาจกําหนดราคาเสนอ
ขายโดยมีสวนลดไดแตตองไมเกินรอยละสิบของราคาที่คํานวณได (ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ.
72/2558 เรื่องการอนุญาตใหบริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุนที่ออกใหมตอบุคคลในวงจํากัด หมวด 1 ขอ 8 (1))
โดยในการกําหนดสวนลดดังกลาวคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาจากสภาวะตลาด ณ ขณะนั้นดวยและเพื่อใหการ
ระดมทุนเปนไปอยางรวดเร็ว เพื่อใหบริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนที่เพียงพอ
การลงมติ
วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 13 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงตราของบริษัท รวมทั้งแกไขขอบังคับของบริษัท หมวดที่ 9 บทเพิ่ มเติม ขอ 46.
ตราของบริษัท
ขอเท็จจริงและเหตุผล
ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษัท ฯ ไดมี มติอ นุมั ติก ารเปลี่ย นแปลงตราของบริษัท รวมทั้ ง แกไ ขขอ บั ง คั บ ของบริษั ท
หมวดที่ 9 บทเพิ่มเติม ขอ 46. ตราของบริษัทใหใชดังที่ประทับไวนี้
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ทั้ง นี้ มอบอํานาจใหกรรมการผูมีอํานาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่ กรรมการผูมีอํานาจของบริษัทฯ
มอบหมายเปนผูมีอํานาจในการจดทะเบียนแกไขขอบังคับบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย มีอํานาจ
แกไขและเพิ่มเติมถอยคํา หรือดําเนินการใดๆ เพื่อใหเปนไปตามคําสั่งของนายทะเบียน
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นวาสมควรที่จะเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติการเปลี่ยนแปลงตราของบริษัท รวมทั้งแกไขขอบังคับของบริษัท
หมวดที่ 9 บทเพิ่มเติม ขอ 46. ตราของบริษัท ตามรายละเอียดขางตน
การลงมติ
วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 14 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี)
ขอเท็จจริงและเหตุผล
ตามมาตรา 105 วรรค 2 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2544) กําหนดไว
วาผูถือหุนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด จะขอใหที่ประชุมพิจารณาเรื่อง
อื่นนอกจากที่กําหนดไวในหนังสือนัดประชุมอีกได
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรบรรจุวาระนี้เพื่อเปดโอกาสใหแกผูถือหุนที่ประสงคจะเสนอใหที่ประชุมพิจารณาเรื่อง
อื่นๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัทกําหนดไวในการประชุมครั้งนี้
อนึ่ง บริษัทฯ กําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560 (วัน Record Date) ใน
วันพุธที่ 8 มีนาคม 2560 และใหรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยวิธีปดสมุด
ทะเบียนพักการโอนหุน ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2560
จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุนไดโปรดเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาวโดยพรอมเพรียงกัน พรอมแนบ
แบบฟอรมลงทะเบียนเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560 โดยในกรณีที่ทานผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเอง กรุณาถือ
บัตรประจําตัวประชาชนมาแสดง สวนผูถือหุนทานใดประสงคที่จะแตงตั้งบุคคลอื่นมาเขารวมประชุม และออกเสียงแทนในการประชุม
ครั้งนี้ โปรดกรอกขอความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมา ตามสิ่งที่สงมาดวย 13. (ติดอากรแสตมป 20 บาท)
พรอมแนบเอกสารหรือหลักฐาน แสดงความเปนผูถือหุนหรือผูแทนของผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุม และนํามามอบใหที่ประชุม
กอนเริ่มการประชุม ในกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและ
ดูแลหุนจะใชหนังสือมอบฉันทะไดทั้งแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได สําหรับผูถือหุนนอกจากนั้นจะใช
หนังสือมอบฉันทะไดเฉพาะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเทานั้น และเพื่อความสะดวก บริษัทฯ ขอแนะนําใหใชหนังสือ
มอบฉันทะตามแบบ ข. ซึ่งเปนแบบที่กําหนดรายการตางๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียด ชัดเจน ตายตัว สวนผูถือหุนทานใดประสงค
จะใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ค. ทานสามารถติดตอขอรับไดที่ ฝายกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ หรือ ดาวนโหลด
แบบฟอรมจากเว็บไซตของบริษัทฯ ไดที่ www.mono.co.th หมวดนักลงทุนสัมพันธ หมวดยอยขอมูลผูถือหุน
ในสวนของการใหสิทธิผูถือหุนโดยทานอาจมอบฉันทะใหบุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามรายชื่อ
ตอไปนี้ เปนผูรับมอบฉันทะใหเขารวมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนทานได
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1. นางพรรณี

วรวุฒิจงสถิต

2. นายปรีชา

ลีละศิธร

3. นายเกรียงศักดิ์ เธียรนุกุล

กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา
และพิจารณาคาตอบแทน
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาคาตอบแทน
กรรมการอิส ระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทน

(โปรดดูรายละเอียดของผูรับมอบฉันทะที่บริษัทฯ เสนอตามสิ่งที่สงมาดวย 7.)

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

(นายนวมินทร ประสพเนตร)

(นายซัง โด ลี)

กรรมการ

กรรมการ
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บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด(มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2559
วัน เวลา และสถานที่
การประชุมจัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 27 เมษายน 2559 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ออดิทอเรียม ชั้น 3 อาคาร
จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล เลขที่ 200 หมู 4 ถนนแจงวัฒนะ ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
กรรมการที่เขารวมประชุม
1.นายพิชญ
โพธารามิก
2. ดร.โสรัชย
อัศวะประภา
ประสพเนตร

ประธานกรรมการ
กรรมการ รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
กรรมการ ผูชวยประธานกรรมการ และ กรรมการบริหาร
กรรมการ ประธานเจาหนาที่บริหาร และ กรรมการบริหาร
กรรมการ ประธานเจาหนาที่การเงินและบัญชี และ
กรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

3. นายนวมินทร
4. นายซัง โด ลี
5. นายคมศักดิ์

วัฒนาศรีโรจน

6. นายศิริ
7. นางพรรณี
8. นายปรีชา

เหลืองสวัสดิ์
วรวุฒิจงสถิต
ลีละศิธร

9. นายเกรียงศักดิ์

เธียรนุกุล

ผูบริหาร
1. นายปฐมพงศ
2. นายธวัตวงศ
3. นางสาวเบญจวรรณ
4. นายธีรศักดิ์
5. นางสาวปวีณา
6. นางสาวปติฤดี

สิรชัยรัตน
ศิลมานนท
รักวงษ
ธาราวร
พูนพัฒนสุข
ศิริสัมพันธ

ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ
ผูอํานวยการอาวุโส
ผูอํานวยการฝายบริหารสํานักงาน
ผูชวยผูอํานวยการฝายทรัพยากรบุคคล
ผูชวยผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน
ผูอํานวยการฝายกํากับดูแลกิจการ และเลขานุการบริษัท

ผูเขารวมประชุม
1. นายศุภชัย
2. นางนิตยา
3. นายภักดี
4. นางสาวสาวิตา
5. นายไพรัช

ปญญาวัฒโน
เกียรติเสรีกุล
ภักดิ์นรา
ปตะวรรณ
มณฑาพันธุ

ผูตรวจสอบบัญชี บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด
ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท เสรี มานพ แอนด ดอลย จํากัด
ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท วีระวงค ชินวัฒน และเพียงพนอ จํากัด
ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท วีระวงค ชินวัฒน และเพียงพนอ จํากัด
ผูประเมินราคาอิสระ บริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จํากัด
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เริ่มการประชุม
นางสาวปติฤดี ศิริสัมพันธ เลขานุการบริษัท กลาวแนะนําคณะกรรมการ คณะผูบริหาร ผูตรวจสอบบัญชี ที่ปรึกษา
กฎหมาย และผูประเมินราคาอิสระ เขารวมประชุม พรอมทั้งแจงวิธีการประชุมและการออกเสียงลงคะแนนในการ
พิจารณาวาระการประชุมตางๆ โดยสรุปใหที่ประชุมทราบ กลาวคือ เมื่อจะมีการออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาวาระ
การประชุมตางๆ ประธานที่ประชุมจะสอบถามที่ป ระชุมวา มีผูถือหุน ทานใดไมเห็น ดว ย หรืองดออกเสียงในวาระ
พิจารณานั้นหรือไม
 ถาไมมีผูถือหุน ทานใดไมเ ห็น ดว ย หรืองดออกเสียง ใหถือวาท านผู ถื อหุน เห็นชอบ หรือ เห็น ดว ยตามมติ
ที่นําเสนอ
 ถามีผูถือหุนทานใดไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียงขอใหยกมือขึ้น จะมีเจาหนาที่ของบริษัทฯ ไปรับบัตร
ลงคะแนน ซึ่งทางบริษัทฯ ไดแจกใหแกผูถือหุนตอนลงทะเบียนแลว เพื่อนํามาทําการประมวลผล ดวยการ
หักคะแนนเสียงที่ไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียง ออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน ที่เขารวมประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงในวาระนั้นๆ สําหรับผูรับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. หรือแบบ ค. ที่ผูถือหุน
ไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนไวในหนังสือมอบฉันทะแลว เจาหนาที่บริษัทฯ ไดนําคะแนน
เสียงที่ผูถือหุนระบุไวในหนังสือมอบฉันทะทุกวาระ ไปบันทึกขอมูลรอไวลวงหนาตอนลงทะเบียนเขารวม
ประชุมแลว
 เมื่อจบการชี้แจงจากกรรมการในแตละวาระการประชุม ประธานฯ จะสอบถามผูถือหุนและเปดโอกาสให
สอบถามขอมูลใดๆ หากผูถือหุนทานใดมีขอสงสัย หรือจะสอบถามขอมูล สามารถใชไมโครโฟนที่ตั้งอยู หรือ
ยกมือขึ้น จะมีเจาหนาที่บริษัทฯ นําไมโครโฟนไปใหยังที่นั่ง โดยใหผูถือหุนแจงชื่อ-นามสกุล สถานะเปน
ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะ และจํานวนหุนที่ถือ
และเมื่อประธานได แจ งปด การรับบัตรลงคะแนนในแตละวาระแลว ทางบริษัทฯ จะถือวาบัตรลงคะแนน
ที่สงหลังจากนั้นเปนโมฆะ และไมนํามานับคะแนนเสียง
กรณีที่จะมีผลทําใหการลงคะแนนเสียงเปนโมฆะ หรือเรียกวาบัตรเสียนั้น มีอีก 4 กรณี ดังนี้
1. กรณีบัตรลงคะแนนมีการลงคะแนนไมตรงตามวาระที่มีการลงคะแนน
2. กรณีผูลงคะแนนไมทําเครื่องหมายใดๆ ในชองลงคะแนน
3. กรณีบัตรลงคะแนนทําเครื่องหมายใดๆ ในชองลงคะแนนมากกวา 1 ชอง ยกเวนกรณีของผูมอบฉันทะ
เปนคัสโตเดียนที่สามารถแบงแยกคะแนนเสียงในแตละวาระออกเปนเห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออก
เสียงมากนอยเพียงใด ในแตละความเห็นก็ได
4. กรณีบัตรลงคะแนนชํารุด จนไมสามารถวินิจฉัยไดวาผูลงคะแนนมีความประสงคจะลงคะแนนเชนใด
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นอกจากนี้ เพื่อไมใหเปนการเสียเวลา เมื่อประธานแจงปดการรับบัตรลงคะแนนแลว ประธานสามารถดําเนินการประชุม
ในเรื่องถัดไปไดทันทีในระหวางรอการนับคะแนน และเมื่อนับคะแนนเสร็จ ก็จะแจงผลการนับคะแนนใหที่ประชุมทราบ
โดยนางสาวรุงทิวา จารุรัตนาภรณ จะเปนผูรายงานแจงผลสรุปการออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระ
การออกเสียงลงคะแนนใหถือหนึ่งหุนเปนหนึ่งเสียง การออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ ใหใชหลักเกณฑและวิธีการตาม
ขอบังคับของบริษัท ขอ 16 ซึ่งระบุวา ใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้
(1)

ผูถือหุนคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเทากับ 1 หุนตอ 1 เสียง

(2)

ผู ถื อ หุ น แต ล ะคนจะใช ค ะแนนเสี ย งที่ มี อ ยู ทั้ ง หมดตาม ข อ (1)เลื อ กตั้ ง บุ ค คลเดี ย วหรื อ หลายคนเป น
กรรมการก็ได ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเปนกรรมการ จะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอย
เพียงใดไมได
บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เปนผูไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการที่
จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากัน
เกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ใหประธานที่ประชุมเปนผูออกเสียงชี้ขาด

(3)

สําหรับการพิจารณาเรื่องอื่นๆ ในระเบียบวาระที่ 14 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด มาตรา 105 วรรคสอง
กําหนดไววา “เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแลว ผูถือหุนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 3 ของ
จํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด จะขอใหที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กําหนดไวในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได”
ดังนั้นถาผูถือหุนทานใดประสงคจะใหที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไวในหนังสือเชิญประชุม จะตองมี
หุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1,050,311,846 หุน จึงจะสามารถเสนอใหที่ประชุมพิจารณาได ทั้งนี้ เนื่องจากปจจุบัน
บริษัทฯ มีหุนที่จําหนายแลวทั้งหมดเทากับ 3,150,935,537 หุน
โดยกอนการประชุมนี้ บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถสงคําถามลวงหนา มายังบริษัทฯ กอนวันประชุม ไดทาง
เว็บไซด www.mono.co.th หมวดนักลงทุนสัมพันธ ตั้งแตวันที่ 12 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ปรากฎ
วาไมมีผูถือหุนสงคําถามลวงหนามายังบริษัทฯ กอนวันประชุม ซึ่งเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559 บริษัทฯ ไดแจงผลให
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและผูถือหุนรับทราบแลว
จากนั้นนายพิชญ โพธารามิก ประธานกรรมการ ซึ่งเปนประธานในที่ประชุม แถลงวามีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเอง
และผูรับมอบฉันทะมาเขารวมประชุมรวมจํานวน 180 ราย นับจํานวนหุนได 2,577,312,036 หุน จากจํานวนหุนที่
จําหนายแลวและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 3,150,935,537 หุน คิดเปนรอยละ 81.7951 ของจํานวนหุนที่จําหนายแลว
และมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ดังนั้น จํานวนหุนที่เขาประชุมวันนี้ จึงครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของ
บริษัทฯ ขอ 33 ประธานฯ จึงกลาวเปดประชุม จากนั้น ประธานฯ ไดขอให ผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะที่เขารวมประชุม
และมีสิทธิออกเสียงในการประชุมจํานวน 2 ทาน ทําหนาที่เปนพยานในการนับคะแนนในการประชุมครั้งนี้ ซึ่งตัวแทน
ผูถือหุนที่อาสารับหนาที่ดังกลาวไดแก คุณสิริกร บันลือพงศเจริญ และคุณวรพงศ กระจางพัตร ผูรับมอบฉันทะจากผูถือ
หุนรายยอย ตอจากนั้นประธานฯ จึงดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่กําหนดไวในหนังสือนัดประชุม
ดังตอไปนี้
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วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2558 ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 23 เมษายน
2558
ประธานฯ แจงตอที่ประชุมวา บริษัทฯ ไดจัดสงสําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2558 ซึ่งประชุมเมื่อ
วันที่ 23 เมษายน 2558 ใหกับผูถอื หุนพรอมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แลว
ไมมีผูถือหุนซักถามขอสงสัยใดๆ ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมลงมติ

มติของที่ประชุม
ที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแลวมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2558
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่
23 เมษายน 2558 ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทของผูถือหุน ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มติที่ประชุมเปน
ดังนี้
มติ
1. เห็นดวย
2. ไมเห็นดวย
3. งดออกเสียง
4. บัตรเสีย
รวม 199 ราย

จํานวนเสียง
(1 หุน = 1 เสียง)
2,580,255,486
0
0
0
2,580,255,486

รอยละของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุน
ที่เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
100.0000
0.0000
-

วาระที่ 2

รับทราบรายงานประจําปของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป
2558
ประธานฯ แจงวา รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2558 ปรากฎอยูในรายงานประจําป 2558 ตามสิ่งที่
สงมาดวย 2 ที่ไดจัดสงใหกับผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมเรียบรอยแลว โดยที่คณะกรรมการไดพิจารณาผลการ
ดําเนินงานดังกลาวแลว เห็นวาถูกตองและเพียงพอ จึงขอนําเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนเพื่อรับทราบ ประธานฯ ได
มอบหมายให นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน ประธานเจาหนาที่การเงินและบัญชี รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ
ในรอบป 2558 ใหผูถือหุนรับทราบดังนี้

ในป 2558 มีสินทรัพยรวมทั้งสิ้น 5,278 ลานบาท โดยแบงเปนสินทรัพยหมุนเวียน 837 ลานบาท ที่ดิน อาคาร และ
อุปกรณและสินทรัพยไมมีตัวตน 2,440 ลานบาท และสินทรัพยไมหมุนเวียน 2,001 ลานบาท เมื่อเทียบกับป 2557 ซึ่ง
มีสินทรพยรวม 5,400 ลานบาท สินทรัพยรวมลดลง122 ลานบาทคิดเปน 2% โดยลดลงจากเงินสดและเงินฝากธนาคาร
804 ลานบาท ในขณะที่ ที่ดิน อาคารและอุปกรณและสินทรัพยไมมีตัวตนเพิ่มขึ้น 714 ลานบาท
มีหนี้สินรวม ป 2558 ทั้งสิ้น 2,854 ลานบาท และป 2557 มีหนี้สินรวม 2,488 ลานบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 366 ลานบาท
คิดเปน 15% ซึ่งเปนเงินกูยืมจากสถาบันการเงินที่เพิ่มขึ้น
สวนของผูถือหุนในป 2558 มีทั้งสิ้น 2,424 ลานบาทและป 2557 มี 2,912 ลานบาท ลดลงจากปที่แลว 488 ลานบาท
เนื่องจากผลขาดทุนประจําป 478 ลานบาท จายเงินปนผล 62 ลานบาท ในขณะที่มีการเพิ่มทุน 52 ลานบาท
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ในสวนของรายไดในป 2558 มีรายไดรวม 1,925 ลานบาท และป 2557 มีรายไดรวม 1,603 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปที่
แลว 322 ลานบาท โดยแบงเปน Media and Content 87% Entertainment 11% และอื่นๆ 2% ซึ่งสัดสวนรายไดเมื่อ
เทียบกับป 2557 ไมเปลี่ยนแปลงมากนัก
ในป 2558 มีผลขาดทุนสุทธิ 486 ลานบาท และป 2557 มีผลขาดทุนสุทธิ 12 ลานบาท โดยขาดทุนเพิ่มขึ้นจากปที่แลว
474 ลานบาท ซึ่งในทั้งสองปนี้มีรายการพิเศษคือการตัดจําหนายทรัพยสินที่ไมกอใหเกิดรายไดและอื่นๆ 91 ลานบาท
และการปรับปรุงตนทุนใบอนุญาติ TV digital ตามสภาวิชาชีพบัญชีที่กําหนดเรื่องราคาทุนขึ้นมาใหม 69 ลานบาท
ในป 2558 และ 51 ลานบาทในป 2557
ทําใหป 2558 มีผลขาดทุนสุทธิหลังหักรายการพิเศษดังกลาว 326 ลานบาท และป 57 มีกําไรสุทธิ 39 ลานบาท ทําให
มีผลขาดทุนสุทธิเพิ่มขึ้น 365 ลานบาท
เมื่อมาดูเปนรายไตรมาสในป 2558 จะเห็นวาบริษัทมีผลขาดทุนที่ลดลงอยางตอเนื่อง โดยไตรมาสสี่ ขาดทุนสุทธิ 59
ลานบาท ลดลง 37 ลานบาท จากไตรมาสที่สาม หลังจากปรับปรุงรายการพิเศษดังกลาวมาแลว
เหตุการณสําคัญในป 58 มีดังนี้ครับ
เดือนมกราคม บริษัทโมโน เทคโนโลยี จํากัด มหาชน ไดยายหลักทรัพย Mono และ Mono W1 จากตลาด MAI มาซื้อ
ขายในตลาด SET เดือนกรกฏาคม บริษัท โมโน ฟลม จํากัด ไดซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตตางประเทศจาก บริษัท สหมงคล
ฟลม อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด เพื่อออกอากาศทางชอง MONO29 และใหบริการผานระบบวีดีโอ ออนดีมานทางเวปไซค
www.monomaxxx.com / และเดือนตุลาคม บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด มหาชนไดรับผลคะแนนในระดับดีเลิศ หรือ
5 ดาว จากการประกาศผลการประเมินการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
นายพิชญ โพธารามิก ประธานกรรมการกลาววา เนื่องจากทิศทางของกลุมบริษัทในตอนนี้ มีธุรกิจทีวีเปนธุรกิจหลัก จึง
ขอใหทางคุณนวมินทร ประสพเนตร กรรมการผูจัดการ บริษัท โมโน บรอดคาซท จํากัด ไดรายงานใหทางผูถือหุนทราบ
ในสวนของธุรกิจทีวีของบริษัท
นายนวมินทร ประสพเนตร รายงานตอที่ประชุมวา ในโอกาสการประชุมผูถือหุน ในวันนี้ จึงขออธิบายและชี้แจงถึงผล
ประกอบการและแนวโนมของธุรกิจทีวีดิจิตอล ชอง MONO29 มีทิศทางในการเจริญเติบโตในอนาคตเปนอยางไร
โดยธุรกิจทีวีนั้น ตัวขับเคลื่อนหลักๆ ของรายไดก็คือเรตติ้ง ซึ่งที่ผานมาชอง MONO29 มีเรตติ้งที่เพิ่มขึ้นในทุกๆ ไตร
มาส ปจจุบันเรตติ้งของชอง MONO29 อยูที่ .56 ซึ่งเปนอันดับที่ 4 ของเรตติ้งทั่วประเทศ โดยขยับขึ้นมา 1 อันดับ จาก
ปที่แลวที่อยูอันดับที่ 5 ซึ่งเรตติ้งชอง MONO29 มีแนวโนมที่จะเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง หากเทียบกับชองอื่นในอันดับ
ตนๆ ที่สวนใหญเรตติ้งจะทรงตัวและลดลง สาเหตุที่เรตติ้งของชอง MONO29 เพิ่มขึ้นนั้น เกิดจากที่บริษัทไดวาง
ตําแหนงของชองไวตั้งแตตนวาเปน ฟรีทีวีที่มี หนังดี ซีรีสดัง มากที่สุด ซึ่งบริษัทยังคงเนนกลยุทธนี้อยู โดยไดรวมมือกับ
สตูดิโอใหญๆ เชน Paramount Universal Warner Bros. Picture ในการทําสัญญาแบบ Output Deal ที่บริษัทจะได
ลิขสิทธิ์ภาพยนตรใหมๆ มาฉายเปนเจาแรกและเจาเดียว ซึ่งจะทําใหบริษัทมีคอนเทนตที่มีคุณภาพมากมายในอนาคต
และในขณะเดียวกันบริษัทไดปรับผังรายการ ซึ่งเปนชวง Primetime ของชอง MONO29 คือวันธรรมดาตั้งแตเวลา
18.20 – 22.30 น. และวันเสาร-อาทิตย ตั้งแตเวลา 09.00 - 22.30 น. ซึ่งบริษัทจะเนนการขายโฆษณาในชวงเวลานี้
ในสวนของสัดสวนของรายการของชอง MONO29 จะเนนตามกลยุทธที่มี หนัง และซีรีส เปนคอนเทนตหลัก
โดยแบงเปน ภาพยนตร 44 % ซีรีส 23 % ขาว 25 % และอื่นๆ 8 %
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อยางไรก็ตาม เมื่อเรตติ้งเพิ่มขึ้น รายไดจากการขายโฆษณาควรจะเพิ่มขึ้นดวย เปนหลักการคิดโดยทั่วไปของอุตสาหกรรม
ทีวี ซึ่งรายไดจากคาโฆษณาตอนาทีของชองเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ซึ่งราคาเฉลี่ยที่ขายอยูในปจจุบันอยูที่ 20,000 บาท ตอ
นาที และการขายโฆษณานั้นจะเทากับวันละ 180 นาที คือ 18 ชั่วโมง (ชั่วโมงละ 10 นาที) ตั้งแตเวลา 06.00-24.00น.
ซึ่งไมไดนับทั้ง 24 ชั่วโมง เนื่องจากการขายโฆษณากับทางเอเจนซี่จะพิจารณา 18 ชั่วโมงตอวันเทานั้น ทั้งนี้ อัตราการใช
เวลาโฆษณา (Utilization Rate) ของการขายโฆษณาของชองMONO29 ตอนนี้คือ 100 % และคาดการณวาจะยืนอยูที่
100 % เต็มอยางตอเนื่องตลอดทั้งปนี้
การเติบโตตอไปในอนาคตในการขายโฆษณาของชอง MONO29 ที่บริษัทไดตั้งเปาไวในป 2016 คือ Q1 เทากับ 202
ลานบาท Q2 กาวกระโดดไปที่เทากับ 340 ลานบาท และขยับเพิ่มไปที่ Q3 เทากับ 470 ลานบาท และ Q4 เทากับ 488
ลานบาท ซึ่งตัวเลขดังกลาวจะเปนผลตอเนื่องจากเรตติ้งที่บริษัทคาดวายังคงเติบโตอยางตอเนื่อง ดังนั้นภาพรวมของ
ธุรกิจทีวีในปนี้และปตอๆไป จะเปนธุรกิจหลักที่จะทําใหรายไดในภาพรวมของโมโนกรุปใหเพิ่มสูงขึ้นอยางแนนอน
นายพิชญ โพธารามิก กลาวเสริมในเรื่องรายไดของกลุมบริษัทที่กําลังจะเกิดขึ้นและมีแนวโนมที่ดีในป 2559 นี้ จะมาจาก
ธุรกิจทีวีเปนหลัก ซึ่งบริษัทคาดการณไววารายไดของธุรกิจทีวีจะเพิ่มขึ้นจากปที่แลวจาก 624 ลานบาท ในป 2558
เพิ่มขึ้นเปน 1,500 ลานบาท ในป2559 นี้ ซึ่งนับวาเปนแนวโนมที่ดี ทั้งนี้ จากที่ทางประธานเจาหนาที่การเงินและบัญชี
รายงานวาบริษัทมีผลขาดทุนลดลงทุกไตรมาส ดังนั้น เราก็จะมีตัวเลขขาดทุนลดลงอยางตอเนื่องในไตรมาสตอไปของปนี้
และประธานฯ ไดเปดโอกาสใหที่ประชุมไดซักถามในรายละเอียดของวาระนี้
ไมมีผูถือหุนถามขอสงสัยใดๆ ประธานฯ แจงใหที่ประชุมทราบวา การรายงานผลการดําเนินงานเปนการรายงานเพื่อทราบ
ไมมีการลงมติ
ที่ประชุมรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2558 ตามที่รายงาน
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน และรายงานผูสอบบัญชีประจําป สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ประธานฯ เสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ของบริษัทฯ และรายงานผูสอบบัญชี ประจําปสิ้นสุด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558 ไดผานการตรวจสอบและรับรองจากผูสอบบัญชีของบริษัทฯ เรียบรอยแลว ซึ่งงบการเงินดังกลาวได
ผานการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทแลว มีรายละเอียดปรากฎในงบการเงิน
และรายงานผูสอบบัญชี ประจําปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามสิ่งที่สงมาดวย 2 และสิ่งที่สงมาดวย 3 ของ
หนังสือเชิญประชุม
และประธานฯ ไดเปดโอกาสใหที่ประชุมไดซักถามในรายละเอียดของวาระนี้
คุณปติพัฒน พัฒธนฐานโชค ผูถือหุนรายยอยจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย สอบถามวา เหตุใดรายไดของงบการเงิน
เฉพาะกิจการมีกําไร แตงบการเงินรวมกลับขาดทุน ซึ่งเขาใจวาบริษัทแมไมไดมีธุรกิจหลัก แตเปนการลงทุนในบริษัทยอย
ที่จะทําใหงบการเงินรวมโตขึ้น โดยเฉพาะงบแสดงฐานะทางการเงินเห็นไดวาสินทรัพยของงบการเงินรวม มีจํานวน
5,277.74 ลานบาท ในขณะที่สินทรัพยของงบการเงินเฉพาะกิจการ มีจํานวน 3,849.86 ลานบาท
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คุณคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน ประธานเจาหนาที่การเงินและบัญชี ตอบคําถามวา บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
ซึ่งเปนบริษัทแม มีการดําเนินธุรกิจโมบาย ซึ่งเปนธุรกิจที่แข็งแกรงและมีกําไร ในขณะที่บริษัทยอย ที่ดําเนินธุรกิจทีวี
ดิจิตอล และธุรกิจอื่นๆ ยังมีผลการดําเนินงานที่ขาดทุน จึงสงผลใหงบการเงินรวมขาดทุน สวนงบแสดงฐานะทางการเงิน
หรือสินทรัพยนั้น บริษัทแมไดมีการนําเงินไปลงทุน หรือใหบริษัทยอยกูยืมจึงสงผลใหสินทรัพยรวมของงบการเงินเฉพาะ
กิจการอยูที่ 3,849.86 ลานบาท
ไมมีผูถือหุนซักถามขอสงสัยใดๆ เพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอเสนอใหที่ประชุมลงมติ
มติของที่ประชุม
ที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแลวลงมติอนุมัติงบการเงินและรายงานผูสอบบัญชีประจําป สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน
มติที่ประชุมเปนดังนี้

มติ
1. เห็นดวย
2. ไมเห็นดวย
3. งดออกเสียง
4. บัตรเสีย
รวม 205 ราย

จํานวนเสียง
(1 หุน = 1 เสียง)
2,580,439,166
0
0
0
2,580,439,166

รอยละของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุน
ที่เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
100.0000
0.0000
-

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรเปนทุนสํารองตามกฎหมาย และเรื่องเงินปนผลประจําป 2558
เลขานุการบริษัทฯ แจงวาตามขอบังคับบริษัทฯ ขอ 45. ซึ่งกําหนดให “บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไว
เปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละหา (5) ของกําไรสุทธิประจําป หักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวา
ทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน” และคณะกรรมการมีนโยบายที่จะเสนอที่ประชุม
ผูถือหุนพิจารณาจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนทั่วไป ในอัตราไมนอยกวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดตาม
งบการเงินเฉพาะกิจการในแตละป ทั้งนี้ การจายเงินปนผลในแตละคราวคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจายเงิน
ปนผลโดยคํานึงถึงผลประโยชนตอผูถือหุนเปนหลัก เชน การดํารงเงินไวเพื่อลงทุนในอนาคต หรือเพื่อจายชําระคืน
เงินกูยืม หรือเปนเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว เห็นวาสมควรที่จะเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรสุทธิเปนทุน
สํารองตามกฏหมาย และงดจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2558 เพื่อสํารองเงินสดสําหรับการลงทุน
ตอเนื่องตามแผนธุรกิจของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังนี้
1. ในป 2558 บริษัทฯ มีกํา ไรสุท ธิสํา หรับ ปจํา นวน 139,643,862.78 บาท ใหบริษัท ฯ จัด สรรเงิน กํา ไรดัง กลา ว
เปน ทุน สํ า รองตามกฎหมายจํ า นวนรอ ยละ 5 ของกํ า ไรสุท ธิสํ า หรับ ป ซึ ่ง คํ า นวณไดเ ปน เงิน จํ า นวน
6,982,193.14 บาท
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อยา งไรก็ต าม เพื่อ ใหทุน สํา รองตามกฎหมายของบริษัท ฯ มีจํา นวนไมน อ ยกวา รอ ยละสิบ (10) ของทุน จด
ทะเบียน บริษัทฯ จึง จัดสรรเงิน กําไรสุทธิเ ปน ทุน สํารองตามกฎหมายเปนจํานวนเงินสํารองตามกฎหมายทั้ง สิ้น
7,688,182.48 บาท ทําใหปจจุบันบริษัทฯ มีทุนสํารองตามกฎหมายรวมทั้งสิ้นจํานวน 49,279,999.75 บาท คิด
เปนรอยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน
2. งดจายเงินปนผลประจําป 2558 ในขณะที่บริษัทฯ มีนโยบายการจายเงินปนผลที่กําหนดไวในอัตราไมนอยกวารอยละ
50 เนื่องจากบริษัทฯ ตองสํารองเงินสดสําหรับการลงทุนตอเนื่องตามแผนธุรกิจของบริษัทฯ และเพื่อสํารองไวเปน
เงินทุนหมุนเวียนตอไป
รายละเอียดเปรียบเทียบการจายเงินปนผลของป 2557 และป 2558 ซึ่งเสนองดจาย ทางบริษัทฯ ไดแจงใหผูถือหุน
ทราบแลวในหนังสือเชิญประชุม หนา 3
และประธานฯ ไดเปดโอกาสใหที่ประชุมไดซักถามในรายละเอียดของวาระนี้
คุณแกวขวัญ เลิศรัชตากร ผูถือหุนรายยอย สอบถามวา การจัดสรรเงินกําไรเปนทุนสํารองตามกฎหมายหากครั้งนี้สํารองไว
รอยละ 5 ครั้งถัดไปอีกรอยละ 10 จะทําใหบริษัทมีเงินสํารองตามกฎหมายรอยละ 15 ใชหรือไม และบริษัทมีกําไร 139
ลานบาท เหตุใดจึงงดจายเงินปนผล
คุณพิชญ โพธารามิก ประธานกรรมการ ตอบคําถามวา ปจจุบันธุรกิจรวมของบริษัทยังขาดทุน โดยเฉพาะธุรกิจทีวี จึงตอง
สํารองเงินไวสําหรับการชําระคาใบอนุญาต และคาใชจายตางๆ จึงงดจายเงินปนผลในปที่ผานมา ทั้งนี้ผลประกอบการ
โดยรวมในปนี้ดีขึ้นคอนขางมาก เมื่อใดที่ทั้งกลุมบริษัท โมโน มีกําไร ทางบริษัทตองพิจารณาเรื่องการจายปนผลแนนอน
คุณพรรณี วรวุฒิจงสถิต ประธานกรรมการตรวจสอบ กลาวเสริมวา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด ถาบริษัทมี
กําไรจะตองสํารองตามกฎหมายรอยละ 5 ของกําไรประจําป ซึ่งทางบริษัทสํารองมาทุกป และปนี้บริษัทไดสํารองจนครบ
รอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแลว หากทางบริษัทไมไดมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกก็ไมตองสํารองเพิ่มเติม
ไมมีผูถือหุนซักถามขอสงสัยใดๆ เพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอเสนอใหที่ประชุมลงมติ
มติของที่ประชุม
ที่ประชุมผูถือหุนไดพิจารณาแลวมีมติอนุมัติจัดสรรเงินกําไรสุทธิเปนทุนสํารองตามกฎหมาย และงดจายเงินปนผล
ประจําป 2558 ตามรายละเอียดขางตนที่เลขานุการบริษัทฯ แจงไวทุกประการ ดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่ง
มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน มติที่ประชุมเปนดังนี้

มติ
1. เห็นดวย
2. ไมเห็นดวย
3. งดออกเสียง
4. บัตรเสีย
รวม 206 ราย

จํานวนเสียง
(1 หุน = 1 เสียง)
2,580,460,866
500
0
0
2,580,461,366

รอยละของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุน
ที่เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
100.0000
0.0000
-
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วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัท และกําหนดคาตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจําป
2559
เลขานุการบริษัทฯ แจงวาเพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด มาตรา 120 ซึ่งกําหนดวา ใหที่ประชุม
ผูถือหุนสามัญประจําป แตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกป ในการแตงตั้งผูสอบ
บัญชี จะแตงตั้งผูสอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได และโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทฯ
ไดพิจารณาแลว เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุน พิจารณาอนุมัติใหแตงตั้งผูสอบบัญชีจากบริษัทสํานักงาน
อีวาย จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2559 ตามรายชื่อตอไปนี้
1. นายศุภชัย ปญญาวัฒโน
2. นางสาวศิราภรณ เอื้ออนันตกุล
3. นางสาวกรองแกว ลิมปกิตติกุล

ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 3930 หรือ
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 3844 หรือ
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 5874

อนึ่ง นายศุภชัย ปญญาวัฒโน เคยเปนผูลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอย ในป 2556 ถึง ป 2558
รวม 3 ป โดยปฏิบัติหนาที่ไดเปนอยางดีตลอดมา สวนนางสาวศิราภรณ เอื้ออนันตกุล และนางสาวกรองแกว ลิมปกิตติกุล
ยังไมเคยลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอย
ผูสอบบัญชีของบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ดังกลาวขางตน เปนผูที่มีประสบการณในการตรวจสอบบัญชีบริษัทหลาย
แหง และไดรับการยอมรับจากองคกรตางๆ เปนอยางดี รวมทั้งมีความเปนอิสระในการปฏิบัติงาน
นอกจากนี้ ผู ส อบบั ญ ชี ต ามรายชื่ อ ที่ เ สนอมานั้ น ไม มี ค วามสั ม พั น ธ ห รื อ ส ว นได เ สี ย กั บ บริ ษั ท บริ ษั ท ย อ ย ผู บ ริ ห าร
ผูถือหุนรายใหญ หรือ ผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด รวมทั้งผูสอบบัญชีดังกลาวยังสังกัดสํานักงานสอบบัญชี
เดียวกันกับผูสอบบัญชีของบริษัทยอยของบริษัทฯ
พรอมกันนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุน พิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนการ
ตรวจสอบบัญชี ประจําป 2559 เปนจํานวนเงินไมเกิน 1,200,000บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากป 2558 จํานวน 40,000 บาท
หรือคิดเปนการเพิ่มขึ้นรอยละ 3.45 เนื่องจากปริมาณงานสอบทาน และงานตรวจสอบของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น สําหรับ
คาบริการอื่นๆ ในรอบปที่ผานมา บริษัทฯ ไมมีการรับบริการอื่นจากสํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือ
กิจการที่เกี่ยวของกับผูสอบบัญชีและสํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด และเพื่อประโยชนสําหรับผูถือหุน บริษัทฯ
ไดจัดสงประวัติโดยยอของผูสอบบัญชีทั้ง 3 ทาน รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่สงมาดวย 4. หนาที่ 32 ของหนังสือเชิญ
ประชุม
และประธานฯ ไดเปดโอกาสใหที่ประชุมไดซกั ถามในรายละเอียดของวาระนี้
ไมมีผูถือหุนซักถามขอสงสัยใดๆ ประธานฯ จึงขอเสนอใหที่ประชุมลงมติ
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มติของที่ประชุม
ที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ตามรายชื่อขางตน เปนผูสอบบัญชีของ
บริษัทฯ ประจําป 2559 และอนุ มัติกํา หนดคาตอบแทนการตรวจสอบบัญชี ป ระจํา ป 2559 เปน จํ า นวนเงิน ไมเ กิ น
1,200,000 บาท ดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดการออกเสียง
ลงคะแนน มติที่ประชุมเปนดังนี้

มติ
1. เห็นดวย
2. ไมเห็นดวย
3. งดออกเสียง
4. บัตรเสีย
ราย 206 ราย

จํานวนเสียง
(1 หุน = 1 เสียง)
2,580,461,366
0
0
0
2,580,461,366

รอยละของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุน
ที่เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
100.0000
0.0000
-

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ สําหรับป 2559
เลขานุก ารบริ ษัท ได แจ ง ตามขอ บัง คับ บริษั ท ขอ 17 กํา หนดให “ในการประชุ ม ผูถื อหุ น สามั ญประจํ า ป ทุ กครั้ง ให
กรรมการออกจากตําแหนงหนึ่งในสาม (1/3) ของจํานวนกรรมการในขณะนั้น ถาจํานวนกรรมการจะแบงใหตรงเปนสาม
สวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนที่ใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซี่งพนจากตําแหนงอาจไดรับเลือกใหกลับ
เขาดํารงตําแหนงอีกก็ได กรรมการที่ตองออกจากตําแหนงในปแรกและปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ใหจับสลาก
กัน ส ว นปหลัง ๆ ตอไป ให กรรมการคนที่อยูใ นตําแหนงนานที่สุด นั้น เปน ผูออกจากตําแหนง ” ป จจุบันบริ ษัทฯ มี
กรรมการทั้งหมด 9 ทาน ดังนั้น จึงมีกรรมการ 3 ทานที่ดํารงตําแหนงนานที่สุดเปนผูออกจากตําแหนง โดยกรรมการที่
ตองออกจากตําแหนงตามวาระในครั้งนี้ มีดังนี้
1. นายพิชญ โพธารามิก
2. นายปรีชา ลีละศิธร
3. นายเกรียงศักดิ์ เธียรนุกุล
คณะกรรมการไดพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนแลว เห็นสมควรเสนอใหที่
ประชุมผูถือหุน พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ กลับเขาดํารงตําแหนงตามเดิมตอไปอีกวาระหนึ่งเนื่องจาก
กรรมการทั้ง 3 ทาน เปนผูมีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู ความสามารถ และประสบการณอันเปนประโยชนตอการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ
สําหรับขอมูลและประวัติของกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ และไดรับการเสนอชื่อกลับเขาดํารงตําแหนงใหม
บริษัทฯ ไดจัดสงใหแกทานผูถือหุนแลว โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวย 5. หนาที่ 35 ถึง หนาที่ 37 ของหนังสือ
เชิญประชุม
และ สําหรับการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ ทานผูถือหุนสามารถออกเสียง
เลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคลได โดยใชหลักเกณฑ และวิธีการตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 16
และประธานฯ ไดเปดโอกาสใหที่ประชุมไดซักถามในรายละเอียดของวาระนี้
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คุณแกวขวัญ เลิศรัชตากร ผูถือหุนรายยอย เสนอใหกรรมการทั้งสามทานออกจากหองประชุมกอนลงมติ
คุณนิตยา เกียรติเสรีกุล ที่ปรึกษากฎหมาย ชี้แจงวา ในวาระนี้ไมมีขอกฎหมายกําหนดวาตองใหกรรมการที่ออกจาก
ตําแหนงตามวาระออกจากหองประชุม รวมถึงไมไดมีขอกําหนดหามผูถือหุนที่เปนกรรมการลงมติในการเลือกกรรมการ
หรือตนเองกลับเขามาดํารงตําแหนง ซึ่งเปนไปตามมาตรา 70 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด ทั้งนี้ คุณพิชญยัง
ทําหนาที่ในฐานะเปนประธานที่ประชุมเพื่อใหการประชุมเปนไปดวยความเรียบรอย
คุณพรรณี วรวุฒิจงสถิต ประธานกรรมการตรวจสอบ กลาวเสริมวา ทางบริษัทมีกฎกติกาภายใน ในการลงมติของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน และการลงมติของคณะกรรมการบริษัท หากเปนกรรมการที่ออกตามวาระ
กรรมการทานนั้นจะงดออกเสียงในวาระของตนเอง และในกรณีนี้บริษัทไดปฏิบัติตามกฎหมายอยางถูกตอง
ไมมีผูถือหุนซักถามขอสงสัยใดๆ เพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอเสนอใหที่ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล
มติของที่ประชุม
ที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติ เลือกตั้งกรรมการตามวาระทั้ง 3 ทาน กลับเขาดํารงตําแหนงตามเดิมตอไปอีกวาระหนึ่ง ดวย
คะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง
กรรมการแตละรายโดยมีมติที่ประชุมเปนดังนี้
1. นายพิชญ โพธารามิก ตําแหนง กรรมการ
รวม ( 208 ราย) จํานวนเสียงรวมเทากับ 2,580,533,866 เสียง
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
เห็นดวย
จํานวนหุน
%
จํานวนหุน
%
จํานวนหุน
%
2,580,533,366 100.0000
500
0.0000
0
-

บัตรเสีย
จํานวนหุน
%
0
-

2. นายปรีชา ลีละศิธร ตําแหนง กรรมการอิสระ
รวม ( 208 ราย) จํานวนเสียงรวมเทากับ 2,580,533,866 เสียง
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
เห็นดวย
จํานวนหุน
%
จํานวนหุน
%
จํานวนหุน
%
2,580,533,366 100.0000
500
0.0000
0
-

บัตรเสีย
จํานวนหุน
%
0
-

3. นายเกรียงศักดิ์ เธียรนุกุล ตําแหนง กรรมการอิสระ
รวม ( 208 ราย) จํานวนเสียงรวมเทากับ 2,580,533,866 เสียง
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
เห็นดวย
จํานวนหุน
%
จํานวนหุน
%
จํานวนหุน
%
2,580,533,366 100.0000
500
0.0000
0
-

บัตรเสีย
จํานวนหุน
%
0
-
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วาระที่ 7
พิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการ สําหรับป 2559
เลขานุการบริษัทฯ แจงตอที่ประชุมวา ในป 2558 ที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติกําหนดคาตอบแทนตามตําแหนง และคา
บําเหน็จของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดตางๆ ของบริษัทฯ เปนจํานวนเงินไมเกิน 7,000,000 บาท และ
สําหรับป 2559 นี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนของบริษัทฯ ไดพิจารณาคาตอบแทนกรรมการและ
คณะอนุกรรมการชุดตางๆ ของบริษัทอยางรอบคอบ โดยเปรียบเทียบอางอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึง
พิจารณาจากการขยายตั ว ทางธุรกิจ และการเติบโตของผลการดําเนิน งานของบริษัทฯ รวมทั้ง ภาระหนาที่ แ ละความ
รับผิดชอบ เห็นสมควรกําหนดคาตอบแทนตามตําแหนงและคาบําเหน็จของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ
ชุ ด ต า งๆ สํ า หรั บ ป 2559 เป น จํ า นวนเงิ น ไม เ กิ น 7,000,000 บาท ซึ่ ง เท า กั บ ป 2558 คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ
เห็น สมควรเสนอที่ ป ระชุ มผู ถือหุ น เพื่ อพิ จ ารณาอนุมั ติกํ าหนดค า ตอบแทนและคา บํา เหน็ จของคณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการชุดตางๆ ประจําป 2559 เปนจํานวนเงินไมเกิน 7,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
ตําแหนง
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
ผูชวยประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
คาบําเหน็จของกรรมการ
สิทธิประโยชนอื่นๆ

คาตอบแทนกรรมการตอเดือน(บาท) สําหรับป 2559
70,000
50,000
30,000
20,000
20,000
20,000
10,000
10,000 บาท / ครั้งที่ประชุม
10,000 บาท / ครั้งที่ประชุม
ไมเกิน 2 ลานบาท
ไมมี

สําหรับมติที่ประชุมของวาระอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการ จะตองผานการอนุมัติของที่ประชุมผูถือหุน ดวยคะแนน
เสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม
ไมมีผูถือหุนซักถามขอสงสัยใดๆ ประธานฯ จึงขอเสนอใหที่ประชุมลงมติ
มติของที่ประชุม
ที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติกําหนดคาตอบแทนตามตําแหนง และคาบําเหน็จของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุด
ตางๆ สําหรับป 2559 เปนจํานวนเงินไมเกิน 7,000,000 บาท ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของผูถือหุนซึ่งมา
ประชุม มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน มติที่ประชุมเปนดังนี้
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มติ
1. เห็นดวย
2. ไมเห็นดวย
3. งดออกเสียง
4. บัตรเสีย
รวม 209 ราย

จํานวนเสียง
(1 หุน = 1 เสียง)
2,580,533,966
0
0
0
2,580,533,966

รอยละของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุน
ที่เขารวมประชุม
100.0000
0.0000
0.0000
0.0000
100.0000

วาระที่ 8

พิ จ ารณาอนุ มั ติ ใ ห ล ดทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษั ท จาก 492,799,997.50
บาท เป น
466,999,997.50 บาท
เลขานุการบริษัทฯ แจงวาที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน
25,800,000
บาท จากทุ น จดทะเบี ย นเดิ ม จํ า นวน 492,799,997.50 บาท เป น ทุ น จดทะเบี ย นใหม จํ า นวน
466,999,997.50 บาท โดยการตัดหุนจดทะเบียนที่ยังไมไดนําออกจําหนายจํานวน 258,000,000 หุน ซึ่งมีมูลคาที่
ตราไวหุนละ 0.10 บาท เนื่องจากเปนหุนคงเหลือจากการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General
Mandate) ที่อนุมัติใหออกและเสนอขายในการประชุมสามัญประจําป 2558 และจะสิ้นสุดอายุการจัดสรรในการประชุม
สามัญประจําป 2559
ไมมีผูถือหุนซักถามขอสงสัยใดๆ ประธานฯ จึงขอเสนอใหที่ประชุมลงมติ
มติของที่ประชุม
ที่ประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 25,800,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน
492,799,997.50 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหมจํานวน 466,999,997.50 บาท โดยการตัดหุนจดทะเบียนที่ยังไมได
นําออกจําหนายจํานวน 258,000,000 หุน ซึ่งมีมูลคาที่ตราไวหุนละ 0.10 บาท ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4
ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนมติที่
ประชุมเปนดังนี้
มติ
1. เห็นดวย
2. ไมเห็นดวย
3. งดออกเสียง
4. บัตรเสีย
รวม 211 ราย

จํานวนเสียง
(1 หุน = 1 เสียง)
2,580,534,666
0
0
0
2,580,534,666

รอยละของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุน
ที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
100.0000
0.0000
0.0000
0.0000
100.0000

วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 4 เพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนจด
ทะเบียน
เลขานุการบริษัทฯ แจงตอที่ประชุมวาที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของ
บริษัทฯ ขอ 4 เพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียน เปนดังนี้
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“ ขอ 4. ทุนจดทะเบียน จํานวน
แบงออกเปน
มูลคาหุนละ
โดยแยกออกเปน
หุนสามัญ
หุนบุริมสิทธิ

466,999,997.50 บาท (สี่รอยหกสิบหกลานเกาแสนเกาหมื่นเกาพันเกา

รอยเกาสิบเจ็ดบาทหาสิบสตางค)
4,669,999,975หุน (สี่พันหกรอยหกสิบเกาลานเกาแสนเกาหมื่นเกา
พันเการอยเจ็ดสิบหาหุน)
0.10 บาท (สิบสตางค)
4,669,999,975 หุน (สี่พันหกรอยหกสิบเกาลานเกาแสนเกาหมื่นเกา
พันเการอยเจ็ดสิบหาหุน)
- หุน ”

ทั้งนี้ มอบอํานาจใหกรรมการผูมีอํานาจลงนามของบริษัท และ/หรือ บุคคลที่กรรมการผูมีอํานาจของบริษัทมอบหมาย
เปนผูมีอํานาจในการจดทะเบียนแกไขหนังสือบริคณหสนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชยมีอํานาจแกไขและ
เพิ่มเติมถอยคํา หรือดําเนินการใดๆ เพื่อใหเปนไปตามคําสั่งของนายทะเบียน
สําหรับมติ ที่ประชุมของวาระอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 4 เพื่อใหสอดคลองกับการลดทุน
จดทะเบียนจะตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน ซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ไมมีผูถือหุนซักถามขอสงสัยใดๆ ประธานฯ จึงขอเสนอใหที่ประชุมลงมติ
มติของที่ประชุม
ที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 4 เพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียน และ
การมอบอํานาจใหกรรมการผูมีอํานาจลงนามของบริษัท และ/หรือ บุคคลที่กรรมการผูมีอํานาจของบริษัท มอบหมาย
เปนผูมีอํานาจในการจดทะเบียนแกไขหนังสือบริคณหสนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย มีอํานาจแกไข
และเพิ่มเติมถอยคํา หรือดําเนินการใดๆ เพื่อใหเปนไปตามคําสั่งของนายทะเบียน ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4
ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน
มติที่ประชุมเปนดังนี้

มติ
1. เห็นดวย
2. ไมเห็นดวย
3. งดออกเสียง
4. บัตรเสีย
รวม 211 ราย

จํานวนเสียง
(1 หุน = 1 เสียง)
2,580,534,666
0
0
0
2,580,534,666

รอยละของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุน
ที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
100.0000
0.0000
0.0000
0.0000
100.0000
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วาระที่ 10

พิ จ ารณาอนุ มั ติ ใ ห เ พิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษั ท ฯ จาก 466,999,997.50 บาท เป น
498,499,997.50 บาท

เลขานุ ก ารบริ ษั ท ฯ แจ ง ว า ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ได มี ม ติ อ นุ มั ติ ก ารเพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นอี ก จํ า นวน
31,500,000 บาท แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 315,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.10 บาท จากทุน
จดทะเบียนเดิม 466,999,997.50 บาท เปนทุนจดทะเบียนจํานวน 498,499,997.50 บาท แบงออกเปนหุนสามัญ
จํานวน 4,984,999,975 หุน มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 0.10 บาท เพื่อเพิ่มทุนการจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบกําหนด
วัตถุประสงคในการใชเงินทุน และแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate)
รายละเอียดของการเพิ่มทุนแบงออกเปน
1. การเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป(General Mandate) จํานวน 26,500,000 บาท (ยี่สิบหกลานหาแสนบาท)
มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.10 บาท (สิบสตางค) เพื่อเสนอขายแกบุคคลในวงจํากัด โดยการออกและเสนอขายหุน
สามัญของบริษัทจํานวน 265,000,000 หุน (สองรอยหกสิบหาลานหุน) มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.10 บาท (สิบ
สตางค) เสนอขายแกบุคคลในวงจํากัดกําหนดราคาเสนอขายไมต่ํากวารอยละ 90 (เกาสิบ) ของราคาตลาดถัวเฉลี่ย
ของหุน
ทั้งนี้ มอบหมายใหคณะกรรมการบริษัท มีอํานาจพิจารณาเสนอขายหุนเพิ่มทุนในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได และ
การจัดสรรหุนเพิ่มทุนใหแกบุคคลในวงจํากัด จะไมเกินกวารอยละ 10 ของทุนชําระแลว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มี
มติใหเพิ่มทุน รวมถึงการกําหนดราคาเสนอขาย วัน เวลาเสนอขาย และรายละเอียดเงื่อนไขตางๆ ที่เกี่ยวของกับการ
จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน
สําหรับขอมูลปรากฏอยูในแบบรายงานการเพิ่มทุน หรือ F53-4 ซึ่งบริษัทฯ ไดจัดสงใหแกทานผูถือหุนแลว โดยมี
รายละเอียดดังปรากฎตาม สิ่งที่สงมาดวย 6. หนา 38 ถึง หนา 49 ของหนังสือเชิญประชุม
ในการกําหนดราคาเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) ใหกับบุคคลในวงจํากัด
คณะกรรมการบริษัท จะพิจารณากําหนดราคาเสนอขายโดยเปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท และผูถือหุนโดย
บริษัท จะปฏิบัติตามหลักเกณฑดังนี้
(1)

การจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกบุคคลในวงจํากัดนี้จะไมเปนการจัดสรรใหแกบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน
(รวมถึ ง ที่ มี ก ารแก ไ ขเพิ่ ม เติ ม ) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห ง ประเทศไทย เรื่ อ ง
การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546

(2)

การจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกบุคคลในวงจํากัดนี้จะไมเปนการเสนอขายหุนในราคาต่ําตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยการขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม (รวมถึงที่มี
การแกไขเพิ่มเติม)
ราคาเสนอขาย จะใชราคาตลาดซึ่งเปนไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ.72/2558 เรื่อง
การอนุญาตใหบริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุนที่ออกใหมตอบุคคลในวงจํากัด กําหนดราคาเสนอขายไมต่ํา
กวารอยละ 90 ของราคาตลาด โดย “ราคาตลาด” หมายถึง ราคาปดถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุน MONO
ในตลาดหลักทรัพยฯ ยอนหลังไมนอยกวาเจ็ดวันทําการติดตอกัน แตไมเกินสิบหาวันทําการติดตอกันกอน
วันกําหนดราคาเสนอขาย
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2. การเพิ่มทุนแบบกําหนดวัตถุประสงคในการใชเงินทุน จํานวน 5,000,000 บาท (หาลานบาท) มูลคาที่ตราไวหุนละ
0.10 บาท (สิบสตางค) เพื่อเสนอขายแกนายวิสูตร พูลวรลักษณ ซึ่งเปนบุคคลในวงจํากัด โดยการออกและเสนอ
ขายหุนสามัญของบริษัทจํานวน 50,000,000 หุน (หาสิบลานหุน) มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.10 บาท (สิบสตางค)
เพื่อใชชําระคาตอบแทนในการเขาทํารายการไดมาซึ่งสินทรัพย
โดยการเขาซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตร จํานวน 30
เรื่อง และบทภาพยนตร จํานวน 29 เรื่อง จากนายวิสูตร พูลวรลักษณ เนื่องจากการเพิ่มทุนครั้งนี้ มีวัตถุประสงค
เพื่อนําหุนสามัญเพิ่มทุนไปชําระคาลิขสิทธิ์ภาพยนตร และบทภาพยนตร ใหแกนายวิสูตร พูลวรลักษณ
คณะกรรมการรั บรองวา ในการพิ จ ารณาและตรวจสอบขอ มูล ของนายวิ สูต ร พู ล วรลั กษณ คณะกรรมการได
ดําเนินการดวยความระมัดระวัง และเห็นวานายวิสูตร พูลวรลักษณ เปนผูที่มีศักยภาพ มีความรู ความสามารถ
มีประสบการณและความเชี่ยวชาญในวงการภาพยนตร ซึ่งจะเปนประโยชนกับธุรกิจภาพยนตรของกลุมบริษัทเปน
อยางยิ่ง
สําหรับขอมูลมีรายละเอียดปรากฎตาม สิ่งที่สงมาดวย 6. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) หนา38 ถึงหนา 49
สิ่งที่สงมาดวย 7. สารสนเทศการจัดสรรหุนเพิ่มทุนใหบุคคลในวงจํากัด หนา 50 ถึงหนา 59 สิ่งที่สงมาดวย 8.
สารสนเทศเกี่ยวกับการไดมาซึ่งสินทรัพย หนา 60 ถึงหนา 64 ของหนังสือเชิญประชุม
บริษัทกําหนดราคาเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนโดยอางอิงราคาตลาดที่ไมต่ํากวารอยละ 90 ของราคาตลาดถัวเฉลี่ย
ของหุน (ซึ่งใชราคาถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนตั้งแตวันที่ 19 กุมภาพันธ 2559 ถึงวันที่ 3 มีนาคม 2559) ซึ่ง
เทากับราคาหุนละ 2.03 บาท และไดมีการตกลงกัน ระหวางบริษัท ซึ่ง เปนผูซื้อ และนายวิสูต ร พูลวรลักษณ
เจาของลิขสิทธิ์ภาพยนตร จํานวน 30 เรื่อง และบทภาพยนตรจํานวน 29 เรื่อง ซึ่งเปนผูขาย ทั้งนี้ราคาเสนอขาย
ดังกลาว เปนไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ.72/2558 เรื่อง การอนุญาตใหบริษัทจดทะเบียน
เสนอขายหุนที่ออกใหมตอบุคคลในวงจํากัด หมวด 2 การเสนอขายหุนที่ผูถือหุนมีมติกําหนดราคาเสนอขายชัดเจน
ซึ่ง “ราคาตลาด” หมายถึง ราคาปดถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุน MONO ในตลาดหลักทรัพยฯ ยอนหลัง 9 วันทํา
การติดตอกัน กอนวันที่คณะกรรมการบริษัท มีมติใหเสนอวาระตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 เพื่อขอ
อนุมัติใหบริษัท เสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงแกบุคคลในวงจํากัด โดยเปนราคาที่คํานวณระหวาง
วันที่ 19 กุมภาพันธ 2559 ถึง วันที่ 3 มีนาคม 2559 ซึ่งเทากับ 2.03 บาทตอหุน
มีผลกระทบแยกเปนกรณีดังนี้
1. มีผลกระทบตอการลดลงของสัดสวนการถือหุน (Control Dilution) และการลดลงของราคา (Price Dilution)
เพียงรอยละ 1.56 และรอยละ 0 ตามลําดับ สําหรับกรณีที่ไมมีการแปลงสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ และไมมี
การเพิ่มทุนแบบ General Mandate
2. มีผลกระทบตอการลดลงของสัดสวนการถือหุน (Control Dilution) และการลดลงของราคา (Price Dilution)
เพียงรอยละ 1.44 และรอยละ 0.75 ตามลําดับ สําหรับกรณีที่ไมมีการแปลงสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ และมี
การเพิ่มทุนแบบ General Mandate ทั้งจํานวน
3. มีผลกระทบตอการลดลงของสัดสวนการถือหุน (Control Dilution) และการลดลงของราคา (Price Dilution)
เพียงรอยละ 1.06 และรอยละ 0.07 ตามลําดับ สําหรับกรณีที่มีการแปลงสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ครบทั้ง
จํานวน และไมมีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate
4. มีผลกระทบตอการลดลงของสัดสวนการถือหุน (Control Dilution) และการลดลงของราคา (Price Dilution)
เพียงรอยละ 1.00 และรอยละ 0.93 ตามลําดับ สําหรับกรณีที่มีการแปลงสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ครบทั้ง
จํานวน และมีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate ทั้งจํานวน
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ซึ่งคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแลวมีความเห็นวามีความคุมคาและยังเปนการรักษาและเพิ่มสภาพคลองทางการเงิน
ใหกับบริษัท
โดยมีวัตถุประสงคของการเพิ่มทุนในครั้งนี้ ดังนี้
1 กรณีการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนแบบกําหนดวัตถุประสงคในการใชเงินทุน
1.1 เพื่อใชชําระคาตอบแทนในการเขาทํารายการไดมาซึ่งสินทรัพย โดยการเขาซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตร จํานวน 30 เรื่อง
และบทภาพยนตร จํานวน 29 เรื่อง จากนายวิสูตร พูลวรลักษณ
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ไดมีการพิจารณาแลว และมีความเห็นวาการเขาซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตร จํานวน 30
เรื่อง และบทภาพยนตรจํานวน 29 เรื่อง(รายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวย 8.) ที่มีมูลคา 103,000,000 บาท เปน
ราคาที่สมเหตุสมผลเนื่องจากบริษัท อางอิงมูลคาสิ่งตอบแทนจากการประเมินมูลคาลิขสิทธิ์ภาพยนตร จํานวน 30
เรื่อง ดวยวิธีพิจารณาจากรายได (Income Approach) แบบ Direct Capitalization Method หรือ Income
Capitalization Method มีอัตราทุน (Capitalization Rate)1 ที่ 5.50% คิดมูลคารวมได 98,200,000 บาท และ
บทภาพยนตร จํานวน 29 เรื่อง ดวยวิธีพิจารณาจากราคาตลาด (Market Approach) ไดมูลคารวม 4,800,000
บาท รวมมูลคาทั้งสิ้น 103,000,000 บาท ซึ่งไดมีการประเมินมูลคาโดยบริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จํากัด ซึ่งเปน
บริษัทที่มีรายชื่อเปนบริษัทประเมินมูลคาทรัพยสินและผูประเมินหลักที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.
1.2 เพื่อรักษาและเพิ่มสภาพคลองทางการเงินของบริษัท ทั้งนี้ในป 2559 บริษัท ตั้งงบประมาณในการจัดซื้อ Content
ประเภทตางๆ อยูที่ประมาณ 600,000,000 บาท ถึง 800,000,000 บาท เพื่อรองรับการเติบโตของชองทีวี
ดิจิตอล MONO29 ทีวีดาวเทียม MonoPlus และบริการดูหนังออนไลนแบบบอกรับสมาชิก Monomaxxx.com
และสงเสริมใหบริษัท สามารถนําเสนอบริการเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาไดครบวงจรยิ่งขึ้น ซึ่งจะเปน
ประโยชนกับบริษัท ในระยะยาว ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นวาการลงทุนซื้อ Content อยางตอเนื่องจะ
สงผลทําใหชองทีวีดิจิตอล MONO29 มี Rating ที่เพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง ปจจุบันชองทีวีดิตอล MONO29
ขอมูล ณ เดือนกุมภาพันธ 2559 มี TV Rating ติดอันดับ 1 ใน 4 ทั้งในสวนของกรุงเทพและทั่วประเทศ มี TV
Rating เทากับ 0.756 และ 0.660 ตามลําดับ ซึ่งเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับขอมูลเดือนกุมภาพันธ 2558 ใน
สวนของกรุงเทพและทั่วประเทศ ที่มี TV Rating เทากับ 0.422 และ 0.303 ตามลําดับ หรือคิดเปนอัตราการ
เพิ่มขึ้นรอยละ 79 และ 118 ตามลําดับ จากรายงานของ AGB Nielsen สงผลทําใหบริษัท มีรายไดคาโฆษณาที่
เติบโตขึ้นจาก 609 ลานบาทในป 2558 และคาดการณวาจะเพิ่มเปน 1,500 ลานบาทในป 2559 หรือคิดเปน
การเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ146 โดยไมมีผลกระทบในดานลบตอการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะ
การเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท อันเนื่องจากการเพิ่มทุนและการดําเนินการตามแผนการใชเงินดังกลาวนี้

อัตราทุน (Capitalization Rate)1 คืออัตราสวนที่ใชในการแปลงรายไดเปนมูลคาทุน / อัตราผลตอบแทนที่ใชในการหามูลคาทุน ณ
วันที่กําหนด จากรายไดสุทธิตอปอันเกิดจากการลงทุนนั้น
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คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นชอบตอการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุนเพิ่มทุนแกบุคคลในวงจํากัดครั้งนี้ โดยมี
ความเห็นวาราคาเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุน และนายวิสูตร พูลวรลักษณ ซึ่งเปนบุคคลที่ไดรับการจัดสรรหุน
สามัญเพิ่มทุนนั้น มีความเหมาะสมและเปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของผูถือหุน จึงมีมติใหเสนอตอที่ประชุมผูถือ
หุนพิจารณาอนุมัติตอไป
ทั้ ง นี้ มอบอํ า นาจให ก รรมการผู มี อํ า นาจลงนามของบริ ษั ท และหรื อ บุ ค คลที่ ก รรมการผู มี อํ า นาจของบริ ษั ท
มอบหมายเปนผูมีอํานาจในการพิจารณากําหนดรายละเอียด เงื่อนไข และดําเนินการใดๆ ที่เกี่ยวกับการออกและ
เสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุน เชน ราคา ระยะเวลาการจองซื้อ การชําระเงินคาหุน รายละเอียดการเสนอขาย วิธีการ
จัดสรร พรอมทั้งใหอํานาจในการพิจารณา หรือกําหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดสรร ลงนามใน
เอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้งดําเนินการตางๆ อันจําเปนและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการอออกและเสนอขายหุน
สามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยรวมถึงการขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพยตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพยฯ การนําหุนสามัญเพิ่มทุนเขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย และใหขอมูลเอกสารหลักฐานตอกระทรวงพาณิชย และหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
2 กรณีการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate)
เพื่อใหบริษัท มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอในการดําเนินธุรกิจปกติและขยายธุรกิจ สงเสริมสภาพคลอง และโครงสราง
เงินลงทุนที่เหมาะสมของบริษัท
ทั้งนี้ ในป 2559 บริษัท ตั้งงบประมาณในการจัดซื้อ Content ประเภทตางๆ อยูที่ประมาณ 600,000,000 บาท
ถึง 800,000,000 บาท เพื่อรองรับการเติบโตของชองทีวีดิจิตอล MONO29 ทีวีดาวเทียมMonoPlus และบริการดู
หนังออนไลนแบบบอกรับสมาชิก Monomaxxx.com โดยไมมีผลกระทบตอการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจน
ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท อันเนื่องจากการเพิ่มทุนและการดําเนินการตามแผนการใชเงินดังกลาว
ดังนั้น บริษัท จึงขออนุมัติเพิ่มทุนในครั้งนี้ และในการกําหนดราคาเสนอขาย จะใชราคาตลาดซึ่งเปนไปตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ.72/2558 เรื่อง การอนุญาตใหบริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุนที่ออกใหมตอ
บุคคลในวงจํากัด กําหนดราคาเสนอขายไมต่ํากวารอยละ 90 ของราคาตลาด โดย “ราคาตลาด” หมายถึง ราคาปดถัว
เฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุน MONO ในตลาดหลักทรัพยฯ ยอนหลังไมนอยกวาเจ็ดวันทําการติดตอกัน แตไมเกินสิบหา
วันทําการติดตอกันกอนวันกําหนดราคาเสนอขาย
คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นวาการออกหุนเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) ทําใหบริษัท
รักษาและเพิ่มสภาพคลองทางการเงินของบริษัท โดยสามารถระดมทุนไดภายในระยะเวลาอันสั้น เพื่อใหมีเงินทุน
หมุนเวียนเพียงพอในการดําเนินธุรกิจปกติ และรองรับการขยายธุรกิจ
ทั้งนี้ การเสนอขายสําหรับการเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) บริษัท จะดําเนินการจัดสรรหุนสามัญ
เพิ่มทุนใหแกบุคคลในวงจํากัดใหแลวเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปของบริษัทใน
ครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกําหนดใหตองจัดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปในครั้งถัดไป แลวแตวันใด
จะถึงกําหนดกอน และการเสนอขายสําหรับการเพิ่มทุนแบบกําหนดวัตถุประสงคในการใชเงินทุน บริษัทจะดําเนินการ
ใหแลวเสร็จภายใน 3 เดือน นับจากวันที่ไดรับมติจากผูถือหุน

-29-

สิ่งที่สงมาดวย 1.

โดยบริษัท ไดดําเนินการตามขั้นตอนโดยผานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม
2559 และไดแจงสารสนเทศรายละเอียดของหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 ผานระบบ SET Portal
เปนที่เรียบรอยแลว ตั้งแตวันที่ 25 มีนาคม 2559 ที่ผานมา พรอมทั้งไดสงเอกสาร Pre Process ใหสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยพิจารณาเปนที่เรียบรอยกอนนําสงเอกสารประกอบการประชุมใหกับ
ผูถือหุนเพื่อพิจารณา โดยหากบริษัท ไดรับมติอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน ก็จะดําเนินการยื่นคําขออนุญาตตอสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย สําหรับกรณีการเพิ่มทุนแบบกําหนดวัตถุประสงคในการใชเงินทุน
ซึ่งใชเวลาพิจารณาประมาณ 5 วัน นับจากวันที่ยื่นคําขอฯ
จึงเสนอตอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
และประธานฯ ไดเปดโอกาสใหที่ประชุมไดซักถามในรายละเอียดของวาระนี้
นายสุวิทย ไชยอํานาจ ผูถือหุนรายยอย สอบถามวา บทภาพยนตรที่ซื้อมา มีคุณวิสูตร พูลวรลักษณ เปนผูกํากับทั้งหมด
หรือไมและบริษัทไดมีการทําสัญญาใหวิสูตร เปนผูกํากับดวยหรือไม และเปาหมายยอดรายไดที่บริษัทเคยตั้งไว 3,000
ลานบาทคาดวาจะทําไดตามเปาหมายหรือไมหลังจากที่ผานไตรมาสแรกแลว รวมถึงปนี้ธุรกิจทีวีดิจิตอลคอนขางแขงขันกัน
รุนแรงบริษัทมีกลยุทธอยางไรที่จะขึ้นสูอันดับที่ 3
คุณซัง โด ลี ประธานเจาหนาที่บริหาร ตอบคําถามวา บทภาพยนตรที่ไดมานั้นมีคุณวิสูตรเปน Executive Producer ซึ่งทาง
บริษัทมีความยินดีที่ไดคุณวิสูตรมารวมงาน โดยคุณวิสูตรมีประสบการณในวงการภาพยนตรมาหลายสิบป และเปน
ผูเชี่ยวชาญที่จะมาเสริมธุรกิจภาพยนตรใหกับกลุมบริษัท โมโน สวนเรื่องของรายได 3,000 ลานบาท ทางบริษัทคิดวา
เปนไปได โดยบริษัทมีธุรกิจหลักอยู 2 ธุรกิจ คือ ธุรกิจโมบาย ที่มีการเติบโตเล็กนอย และธุรกิจทีวีที่ตั้งเปาหมายในปนี้ไว
1,500 ลาน ซึ่งเทาที่พิจารณาจากไตรมาส 1/2559 โดยเฉพาะเดือนมีนาคม มีความเปนไปไดสูง
คุณพิชญ โพธารามิก ประธานกรรมการ กลาวเสริมวา ทางบริษัทไดใหคุณวิสูตรดูแลรับผิดชอบในการผลิตภาพยนตร
ใหกับกลุมบริษัท ในนามบริษัท ทีโมเมนต จํากัด ซึ่ง จะเห็นไดวาคุณวิสู ตรเปนหนึ่งในผูบริหารที่มีศักยภาพในธุรกิจ
ภาพยนตรในประเทศไทย
คุณนวมินทร ประสพเนตร ผูชวยประธานกรรมการ ในฐานะกรรมการผูจัดการ บริษัท โมโน บรอดคาซท จํากัด ตอบ
คําถามเพิ่มเติมวา ทางบริษัททํางานอยางหนักเพื่อที่จะใหไดเรตติ้งที่สูงขึ้นเพื่อขึ้นสูอันดับ 3 โดยปนี้และปตอๆไป ทาง
บริษัทไดทําขอตกลง (Output Deal) กับคายภาพยนตรชั้นนํา Major Studio จะทําใหบริษัทมีคอนเทนตใหมๆ ซึ่งเปน
ภาพยนตรชื่อดังมาลงชองอีกมาก เปนอีกหนึ่งทางที่จะทําใหเรตติ้งสูงขึ้น
คุณทิพยวรรณ ตระการวิจิตร ผูถือหุนรายยอย สอบถามบทบาทของคุณวิสูตรในบริษัท รวมทั้งการใชประโยชนจากลิขสิทธิ์
ภาพยนตรและบทภาพยนตรที่ซื้อมา
คุณพิชญ โพธารามิก ประธานกรรมการ ตอบคําถามวา คุณวิสูตรบริหารงานในสวนของบริษัท ทีโมเมนต สวนภาพยนตร
ที่ซื้อมา จะฉายทางชองโมโน 29 ซึ่งทําเรตติ้งไดดี สําหรับภาพยนตรใหมๆ ที่บริษัทจะผลิตในอนาคต คุณวิสูตรจะเปน
ผูดูแลการผลิต ซึ่งเชื่อวาจะเปนจุดแข็งอีกประการของบริษัท
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คุณกิตติเชษฐ ชื่นชุม ผูถือหุนรายยอย สอบถามอัตราคาโฆษณาเฉลี่ย และอัตราการใชเวลาโฆษณา (Utilization Rate)
ณ ปจจุบัน
คุณพิชญ โพธารามิก ประธานกรรมการ ตอบคําถามวาปจจุบันอัตราคาโฆษณาโดยเฉลี่ยของชอง ไมต่ํากวา 20,000 บาท
โดยในชวง prime time (เวลา 18.00-22.30 น.) อัตราคาโฆษณาอยูที่ 26,000-27,000 บาท สําหรับ Utilization Rate
อยูที่รอยละ 100 ซึ่งคํานวณจากระยะเวลา 18 ชั่วโมง (เวลา 06.00-24.00 น.) ทั้งในเดือนมีนาคมและเมษายน ซึ่งมี
แนวโนมจะรักษาระดับนี้ไวไดในอีก 2 เดือนขางหนา บริษัทยังมีแผนจะผลักดันราคาขายใหเพิ่มขึ้นดวย นอกจากนี้ บริษัท
มั่นใจวามีศักยภาพเพียงพอในการแขงขันกับฟรีทีวีชองอื่นๆ เนื่องจากบริษัทมีภาพยนตรใหมๆ และภาพยนตรที่มี
ชื่อเสียงซึ่งทํา เรตติ้งไดดี
คุณสุวรรณี เชียรสิริไกรวุฒิ ผูถือหุนรายยอย สอบถามวาเรตติ้งเทาไรบริษัทจึงจะถึงจุดคุมทุน (Break Even) และทาง
บริษัทมีการดูแลเรื่องตนทุนอยางไรเมื่อเทียบกับรายได
คุณพิชญ โพธารามิก ประธานกรรมการ ตอบคําถามวา บริษัทใกลจะถึงจุดคุมทุนแลว โดยตนทุนคอนเทนตทั้งหมดอยูที่
ประมาณ 500 – 1,000 ลานบาทตอป การที่บริษัทมีเรตติ้งมากกวา 0.50 แลว บริษัทไดวางเปาหมายสวนแบงการตลาด
ร อยละ 5 จากตลาดโฆษณาโดยรวม ที่มี ขนาด 5 – 6 หมื่ น ลา นบาท ซึ่ง เทา กับมู ล ค าสว นแบง การตลาดที่ ป ระมาณ
2,500-3,000 ล านบาท ซึ่ง เปน เปาหมายที่คิด วาจะทําได ทั้ง นี้ ตอ งประสานงานกับตัวแทนขายโฆษณา (Agency)
รวมถึงการวางกลยุทธในการจัดผังรายการตลอดเวลา ซึ่งสงผลใหตัวเลขรายไดคอนขางดี
ไมมีผูถือหุนซักถามขอสงสัยใดๆ เพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอเสนอใหที่ประชุมลงมติ
โดยในวาระนี้ตองไดรับคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน โดยไมนับสวนของผูถือหุนที่มีสวนไดเสีย เพื่อพิจารณาเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการ
ออกหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกบุคคลในวงจํากัด ดังนี้

ประเภททุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนภายหลังการลดทุน (วาระที่ 8)
การเพิ่ ม ทุ น แบบกํ า หนดวั ต ถุ ป ระสงค ใ นการใช
เงินทุน (Private Placement)
การเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป
General
Mandate (Private Placement)
รวมเปนทุนจดทะเบียนใหม

ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียน
มูลคาหุนละ
(หุน)
(บาท)
(บาท)
4,669,999,975 หุน 466,999,997.50 บาท 0.10 บาท
50,000,000 หุน
5,000,000 บาท 0.10 บาท
265,000,000 หุน

26,500,000 บาท

0.10 บาท

4,984,999,975 หุน 498,499,997.50 บาท

0.10 บาท

-31-

สิ่งที่สงมาดวย 1.

มติของที่ประชุม
ที่ป ระชุม ผู ถื อหุ น มี ม ติอ นุ มั ติก ารเพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นอีก จํ า นวน 31,500,000 บาท แบง ออกเป น หุ น สามั ญจํ า นวน
315,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.10 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 466,999,997.50 บาท เปนทุนจด
ทะเบียนจํานวน 498,499,997.50 บาท แบงออกเปนหุนสามัญ จํานวน 4,984,999,975 หุน มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ
0.10 บาท เพื่อเพิ่มทุนการจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบกําหนดวัตถุประสงคในการใชเงินทุน จํานวน 5,000,000 บาท
แบ งออกเปน หุนสามัญ จํานวน 50,000,000 หุน มูล คา หุน ที่ตราไวหุน ละ 0.10 บาท และแบบมอบอํานาจทั่ว ไป
(General Mandate) เพื่อรองรับการเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) จํานวน
26,500,000 บาท แบงออกเปนหุนสามัญ จํานวน 265,000,000 หุน มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 0.10 บาท ดวยคะแนน
เสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียด
การออกเสียงลงคะแนน มติที่ประชุมเปนดังนี้
มติ
1. เห็นดวย
2. ไมเห็นดวย
3. งดออกเสียง
4. บัตรเสีย
รวม 212 ราย

จํานวนเสียง
(1 หุน = 1 เสียง)
2,580,554,446
0
220
0
2,580,554,666

รอยละของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุน
ที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
100.0000
0.0000
0.0000
0.0000
100.0000

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 4
จดทะเบียน

เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุน

เลขานุการบริษัทฯ แจงตอที่ประชุมวาที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของ
บริษัทฯ ขอ 4 เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้
“ขอ 4.

ทุนจดทะเบียน จํานวน 498,499,997.50 บาท (สี่รอยเกาสิบแปดลานสี่แสนเกาหมื่นเกาพัน
เการอยเกาสิบเจ็ดบาทหาสิบสตางค)
แบงออกเปน
4,984,999,975 หุน (สี่พันเการอยแปดสิบสี่ลานเกาแสน
เกาหมื่นเกาพันเการอยเจ็ดสิบหาหุน)
มูลคาหุนละ
0.10 บาท (สิบสตางค)
โดยแยกออกเปน
หุนสามัญ
4,984,999,975 หุน (สี่พันเการอยแปดสิบสี่ลานเกาแสนเกา
หมื่นเกาพันเการอยเจ็ดสิบหาหุน)
หุนบุริมสิทธิ
- หุน”

ทั้งนี้ มอบอํานาจใหกรรมการผูมีอํานาจลงนามของบริษัทฯ และ หรือ บุคคลที่กรรมการผูมีอํานาจของบริษัทมอบหมาย
เปนผูมีอํานาจในการจดทะเบียน แกไขหนังสือบริคณหสนธิ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย มีอํานาจแกไข
และเพิ่มเติมถอยคํา หรือดําเนินการใดๆ เพื่อใหเปนไปตามคําสั่งของนายทะเบียน
ไมมีผูถือหุนซักถามขอสงสัยใดๆ ประธานฯ จึงขอเสนอใหที่ประชุมลงมติ
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มติของที่ประชุม
ที่ป ระชุมผูถือหุน มีมติอนุ มัติการแกไ ขหนั ง สือ บริคณหส นธิของบริษัทฯ ขอ 4 เพื่อใหส อดคลองกับการเพิ่มทุ น จด
ทะเบียน และการมอบอํานาจใหกรรมการผูมีอํานาจลงนามของบริษัท และ/หรือ บุคคลที่กรรมการผูมีอํานาจของบริษัท
มอบหมายเป น ผูมีอํานาจในการจดทะเบียนแกไ ขหนัง สือบริคณหส นธิที่กรมพัฒนาธุรกิ จการค า กระทรวงพาณิช ย
มีอํานาจแกไขและเพิ่มเติมถอยคํา หรือดําเนินการใดๆ เพื่อใหเปนไปตามคําสั่งของนายทะเบียน ดวยคะแนนเสียง
ไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดการ
ออกเสียงลงคะแนน มติที่ประชุมเปนดังนี้

มติ
1. เห็นดวย
2. ไมเห็นดวย
3. งดออกเสียง
4. บัตรเสีย
รวม 212 ราย

จํานวนเสียง
(1 หุน = 1 เสียง)
2,580,554,666
0
0
0
2,580,554,666

รอยละของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุน
ที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
100.0000
0.0000
0.0000
0.0000
100.0000

วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จํานวน 50,000,000 หุน มูลคาหุนที่ตราไว
หุนละ 0.10 บาท ใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ในราคาไมต่ํากวารอยละ 90 ของ
ราคาตลาดถัวเฉลี่ยของหุน (ซึ่งจะใชราคาถัวเฉลี่ยถวงน้ํา หนักของหุนตั้ง แตวันที่ 19 กุมภาพันธ
2559 – 3 มีนาคม 2559) เพื่อใชชําระเปนคาตอบแทนในการเขาซื้อสินทรัพย (ลิขสิทธิ์ภาพยนตร
จํานวน 30 เรื่อง และบทภาพยนตร จํานวน 29 เรื่อง) ซึ่งมีมูลคา 103,000,000 บาท จากนาย
วิสูตร พูลวรลักษณ
เลขานุการบริษัทฯ แจงตอที่ประชุมวาที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติอนุมัติ เขาทํารายการซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตร
จํานวน 30 เรื่อง และบทภาพยนตร จํานวน 29 เรื่องจากนายวิสูตร พูลวรลักษณ ซึ่งมีมูลคา 103,000,000 บาท (หนึ่ง
รอยสามลานบาท) โดยชําระคาลิขสิทธิ์ภาพยนตร จํานวน 30 เรื่อง และบทภาพยนตร จํานวน 29 เรื่องดังกลาวดวยการ
ออกหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ใหเปนสิ่งตอบแทนการไดมาซึ่งลิขสิทธิ์ภาพยนตรจํานวน 30 เรื่อง และบทภาพยนตร
จํานวน 29 เรื่องดังกลาวแกนายวิสูตร พูลวรลักษณ เปนจํานวน 50,000,000 หุน (หาสิบลานหุน) กําหนดราคาเสนอ
ขายหุนละ 2.03 บาท รวมมูลคาสิ่งตอบแทนทั้งสิ้นไมเกิน 101,500,000 บาท (หนึ่งรอยหนึ่งลานหาแสนบาท) หรืออีก
นัยหนึ่งคือ นายวิสูตร พูลวรลักษณ ไดชําระคาหุนเพิ่มทุนจํานวน 50,000,000 หุน (หาสิบลานหุน) ดวยทรัพยสินคือ
ลิขสิทธิ์ภาพยนตรจํานวน 30 เรื่อง และบทภาพยนตร จํานวน 29 เรื่อง ทั้งนี้ การออกหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกนายวิสูตร
พูลวรลักษณ ซึ่งเปนเจาของลิขสิทธิ์ภาพยนตรจํานวน 30 เรื่อง และบทภาพยนตร จํานวน 29 เรื่องดังกลาว ถือเปนการ
ออกและเสนอขายหุนแบบเฉพาะเจาะจงแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) โดยบริษัทฯ จะเขาทํารายการซื้อ
ลิขสิทธิ์ภาพยนตร และบทภาพยนตรดังกลาวตอเมื่อที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนเพื่อนําหุน
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ มาชําระเปนสิ่งตอบแทนการไดมาซึ่งลิขสิทธิ์ภาพยนตร และบทภาพยนตร
การเขาทํารายการดังกลาวถือเปนรายการไดมาซึ่งสินทรัพยประเภทที่ 3 ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ.
20/2551 เรื่องหลักเกณฑในการทํารายการที่มีนัยสําคัญที่เขาขายเปนการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่องการเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการ
ไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย พ.ศ.2547 รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม โดยมีขนาดรายการสูงสุด เทากับรอยละ 1.92
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ตามเกณฑ มู ล ค า รวมของสิ่ ง ตอบแทน ดั ง นั้ น บริ ษั ท ฯ จึ ง มี ห น า ที่ ต อ งจั ด ทํ า รายงานและเป ด เผยรายการต อ ตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ”) ทันที โดยตองมีสารสนเทศอยางนอยตามที่ประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดกําหนดไว
อนึ่ง การเขาทํารายการไดมาซึ่งสินทรัพยลิขสิทธิ์ภาพยนตรจํานวน 30 เรื่อง และบทภาพยนตร จํานวน 29 เรื่องจาก
นายวิสูตร พูลวรลักษณ ดังกลาว ไมถือเปนการเขาทํารายการระหวางบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท ตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑในการเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน ลงวันที่ 31
สิงหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง
การเปดเผยขอมูลและการ
ปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ.2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546
และใหบริษัทฯ เขาทําสัญญาซื้อขายลิขสิทธิ์ภาพยนตรจํานวน 30 เรื่อง และบทภาพยนตร จํานวน 29 เรื่องจากนายวิสูตร
พูลวรลักษณ เพื่อใหไดมาซึ่งลิขสิทธิ์ภาพยนตรจํานวน 30 เรื่อง และบทภาพยนตร จํานวน 29 เรื่องจากนายวิสูตร
พูลวรลักษณ และเขาทําสัญญาอื่นๆ และเอกสารที่เกี่ยวของ

โดยมีรายละเอียดปรากฎตาม สิ่งที่สงมาดวย 6. แบบรายงานการเพิ่มทุน(F53-4) หนา 38 ถึงหนา 49 สิ่งที่สงมาดวย
7. สารสนเทศการจัดสรรหุนเพิ่มทุนใหบุคคลในวงจํากัด หนา 50 ถึงหนา 59 และ สิ่งที่สงมาดวย 8. สารสนเทศเกี่ยวกับ
การไดมาซึ่งสินทรัพย หนา 60 ถึง หนา 64 ของหนังสือเชิญประชุม
บริษัทกําหนดราคาเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนโดยอางอิงราคาตลาดที่ไมต่ํากวารอยละ 90 ของราคาตลาดถัวเฉลี่ยของหุน
(ซึ่งใชราคาถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนตั้งแตวันที่ 19 กุมภาพันธ 2559 ถึงวันที่ 3 มีนาคม 2559) ซึ่งเทากับราคาหุน
ละ 2.03 บาท และไดมีการตกลงกันระหวางบริษัท ซึ่งเปนผูซื้อ และนายวิสูตร พูลวรลักษณ เจาของลิขสิทธิ์ภาพยนตร
จํานวน 30 เรื่อง และบทภาพยนตรจํานวน 29 เรื่อง ซึ่งเปนผูขาย ทั้งนี้ราคาเสนอขายดังกลาว เปนไปตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ.72/2558 เรื่อง การอนุญาตใหบริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุนที่ออกใหมตอบุคคล
ในวงจํากัด หมวด 2 การเสนอขายหุนที่ผูถือหุนมีมติกําหนดราคาเสนอขายชัดเจน ซึ่ง “ราคาตลาด” หมายถึง ราคาปด
ถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุน MONO ในตลาดหลักทรัพยฯ ยอนหลัง 9 วันทําการติดตอกัน กอนวันที่คณะกรรมการบริษัท
มีมติใหเสนอวาระตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 เพื่อขออนุมัติใหบริษัท เสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนแบบ
เฉพาะเจาะจงแกบุคคลในวงจํากัด โดยเปนราคาที่คํานวณระหวางวันที่ 19 กุมภาพันธ 2559 ถึง วันที่ 3 มีนาคม 2559
ซึ่งเทากับ 2.03 บาทตอหุน
คณะกรรมการรับรองวา ในการพิจารณาและตรวจสอบขอมูลของนายวิสูตร พูลวรลักษณ คณะกรรมการไดดําเนินการ
ดวยความระมัดระวัง และเห็นวานายวิสูตร พูลวรลักษณ เปนผูที่มีศักยภาพ มีความรู ความสามารถ มีประสบการณ
และความเชี่ยวชาญในวงการภาพยนตร ซึ่งจะเปนประโยชนกับธุรกิจภาพยนตรของกลุมบริษัทอยางยิ่ง
คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นวาการเขาซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตร จํานวน 30 เรื่องและบทภาพยนตรจํานวน 29 ที่มีมูลคา
103,000,000 บาท เปนราคาที่สมเหตุสมผลเนื่องจากบริษัทอางอิงมูลคาสิ่งตอบแทนจากการประเมินมูลคาลิขสิทธิ์
ภาพยนตร จํานวน 30 เรื่อง ดวยวิธีพิจารณาจากรายได (Income Approach) แบบ Direct Capitalization Method หรือ
Income Capitalization Method มีอัตราทุน (Capitalization Rate) ที่ 5.50% คิดมูลคารวมได 98,200,000 บาท
และบทภาพยนตร จํานวน 29 เรื่อง ดวยวิธีพิจารณาจากราคาตลาด (Market Approach) ไดมูลคารวม 4,800,000 บาท
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รวมมูลคาทั้งสิ้น 103,000,000 บาท ซึ่งไดมีการประเมินมูลคาโดยบริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จํากัด ซึ่งเปนบริษัทที่มี
รายชื่อเปนบริษัทประเมินมูลคาทรัพยสินและผูประเมินหลักที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ การออก
หุนเพิ่มทุนเพื่อเปนการตอบแทนนั้น ทําใหบริษัทรักษาและเพิ่มสภาพคลองทางการเงินของบริษัท ตามที่บริษัทไดตั้ง
งบประมาณในการจัดซื้อ Content ประเภทตางๆ อยูที่ประมาณ 600,000,000 บาท ถึง 800,000,000 บาท เพื่อ
รองรับการเติบโตของชองทีวีดิจิตอล MONO29 ทีวีดาวเทียม MonoPlus และบริการดูหนังออนไลนแบบบอกรับสมาชิก
Monomaxxx.com ซึ่งจะทําใหบริษัท ไดเปนเจาของ Content ซึ่งเปนภาพยนตรที่มีชื่อเสียงในอดีตและมีคุณคา ที่เคย
สรางความประทับใจใหเปนที่จดจํา ทําใหบริษัท มี Content เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาไดทุกกลุมเปาหมาย
และครบวงจรยิ่งขึ้น อันจะเปนประโยชนกับบริษัท ในระยะยาว ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นวาการลงทุนซื้อ
Content อยางตอเนื่องจะสงผลทําใหชองทีวีดิจิตอล MONO29 มี Rating ที่เพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง ปจจุบันชองทีวีดิ
ตอล MONO29 ขอมูล ณ เดือนกุมภาพันธ 2559 มี TV Rating ติดอันดับ 1 ใน 4 ทั้งในสวนของกรุงเทพและ
ทั่วประเทศ มี TV Rating เทากับ 0.756 และ 0.660 ตามลําดับ ซึ่งเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับขอมูลเดือนกุมภาพันธ
2558 ในสวนของกรุงเทพและทั่วประเทศ ที่มี TV Rating เทากับ 0.422 และ 0.303 ตามลําดับ หรือคิดเปนอัตราการ
เพิ่มขึ้นรอยละ 79 และ 118 ตามลําดับ จากรายงานของ AGB Nielsen สงผลทําใหบริษัท มีรายไดคาโฆษณาที่เติบโต
ขึ้นจาก 609 ลานบาทในป 2558 และคาดการณวาจะเพิ่มเปน 1,500 ลานบาท ในป 2559 หรือคิดเปนการเพิ่มขึ้นใน
อัตรารอยละ 146 ซึ่งคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแลวมีความเห็นวามีความคุมคาและยังเปนการรักษาและเพิ่มสภาพ
คลองทางการเงินใหกับบริษัท
ทั้ ง นี้ มอบอํ า นาจให ก รรมการผู มี อํ า นาจลงนามของบริ ษั ท ฯ และ/หรื อ บุ ค คลที่ ก รรมการผู มี อํ า นาจของบริ ษั ท ฯ
มอบหมาย มีอํานาจในการเจรจา พิจารณากําหนดรายละเอียด เงื่อนไข และดําเนินการใดๆ ที่จําเปนเพื่อประโยชนในการ
ซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตรจํานวน 30 เรื่อง และบทภาพยนตร จํานวน 29 เรื่อง จากนายวิสูตร พูลวรลักษณ การลงนามใน
สัญญา และ/หรือบันทึกความเขาใจ และเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของกับการเขาซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตรจํานวน 30 เรื่อง และ
บทภาพยนตร จํานวน 29 เรื่อง จากนายวิสูตร พูลวรลักษณ ซึ่งรวมถึงการติดตอกับหนวยงานราชการ หรือองคกร
กํากับดูแลที่เกี่ยวของ เชน สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยฯ ตลอดจนดําเนินการตางๆ
ตามจําเปนและสมควรอันเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวขางตน เพื่อใหการเขาทํารายการไดมาซึ่งสินทรัพยลิขสิทธิ์ภาพยนตร
จํานวน 30 เรื่อง และบทภาพยนตร จํานวน 29 เรื่อง จากนายวิสูตร พูลวรลักษณ สําเร็จลุลวง
และประธานฯ ไดเปดโอกาสใหที่ประชุมไดซักถามในรายละเอียดของวาระนี้
คุณทิพยวรรณ ตระการวิจิตร ผูถือหุนรายยอย สอบถามถึงกําหนดระยะเวลาของลิขสิทธิ์ภาพยนตรที่ซื้อจากคุณวิสูตร
พูลวรลักษณ
คุณพิชญ โพธารามิก ประธานกรรมการ ตอบคําถามวา บริษัทซื้อลิขสิทธิ์แบบเปนสิทธิ์ขาด
คุณปติพัฒน พัฒธนฐานโชค ผูถือหุนรายยอยจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย สอบถามวาจากการที่บริษัทออกหุนสามัญ
เพิ่มทุนใหแกคุณวิสูตร พูลวรลักษณ มูลคา 101.50 ลานบาท เพื่อซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตรที่มีมูลคา 103 ลานบาท ถือเปน
กําไรของบริษัทหรือไม
คุณซัง โด ลี ประธานเจาหนาที่บริหาร ตอบคําถามวา สวนตาง 1,500,000 บาท ไมถือเปนกําไรของบริษัท เปนเพียงการ
ซื้อในราคาต่ํากวาที่ประเมินไว
ไมมีผูถือหุนซักถามขอสงสัยใดๆ เพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอเสนอใหที่ประชุมลงมติ
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มติของที่ประชุม
ที่ประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติ เขาทํารายการซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตรจํานวน 30 เรื่อง และบทภาพยนตร จํานวน 29 เรื่องจาก
นายวิสูตร พูลวรลักษณ ที่มีมูลคา 103,000,000 บาท (หนึ่งรอยสามลานบาท) โดยชําระคาลิขสิทธิ์ภาพยนตร จํานวน
30 เรื่อง และบทภาพยนตร จํานวน 29 เรื่องดังกลาวดวยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ใหเปนสิ่งตอบแทนการ
ไดมาซึ่งลิขสิทธิ์ภาพยนตรจํานวน 30 เรื่อง และบทภาพยนตร จํานวน 29 เรื่องดังกลาว แกนายวิสูตร พูลวรลักษณ
เปนจํานวน 50,000,000 หุน (หาสิบลานหุน) กําหนดราคาเสนอขายหุนละ 2.03 บาท รวมมูลคาสิ่งตอบแทนทั้งสิ้น
ไมเกิน 101,500,000 บาท (หนึ่งรอยหนึ่งลานหาแสนบาท) หรืออีกนัยหนึ่งคือ นายวิสูตร พูลวรลักษณ ไดชําระคาหุน
เพิ่ ม ทุ น จํ า นวน 50,000,000 หุ น (ห า สิ บ ล า นหุ น ) ด ว ยทรั พ ย สิ น คื อ ลิ ข สิ ท ธิ์ ภ าพยนตร จํ า นวน 30 เรื่ อ ง และบท
ภาพยนตร จํานวน 29 เรื่อง และการมอบอํานาจใหกรรมการผูมีอํานาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่กรรมการ
ผูมีอํานาจของบริษัทฯ มอบหมาย มีอํานาจในการเจรจา พิจารณากําหนดรายละเอียด เงื่อนไข และดําเนินการใดๆ
ที่จําเปนเพื่อประโยชนในการซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตรจํานวน 30 เรื่อง และบทภาพยนตร จํานวน 29 เรื่อง จากนายวิสูตร
พูลวรลักษณ การลงนามในสัญญา และ/หรือบันทึกความเขาใจ และเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของกับการเขาซื้อลิขสิทธิ์
ภาพยนตรจํานวน 30 เรื่อง และบทภาพยนตร จํานวน 29 เรื่อง จากนายวิสูตร พูลวรลักษณ ซึ่งรวมถึงการติดตอกับ
หนวยงานราชการ หรือองคกรกํากับดูแลที่เกี่ยวของ เชน สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยฯ
ตลอดจนดําเนินการตางๆ ตามจําเปนและสมควรอันเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวขางตน เพื่อใหการเขาทํารายการไดมาซึ่ง
สินทรัพยลิขสิทธิ์ภาพยนตรจํานวน 30 เรื่อง และบทภาพยนตร จํานวน 29 เรื่อง จากนายวิสูตร พูลวรลักษณ สําเร็จลุลวง
ดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนมติ
ที่ประชุมเปนดังนี้

มติ
1. เห็นดวย
2. ไมเห็นดวย
3. งดออกเสียง
4. บัตรเสีย
รวม 213 ราย
วาระที่ 13

จํานวนเสียง
(1 หุน = 1 เสียง)
2,580,556,206
0
0
0
2,580,556,206

รอยละของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุน
ที่เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
100.0000
0.0000
-

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) จํานวนไม
เกิน 265,000,000 หุน ซึ่งมีมูลคาที่ตราไวหุนละ 0.10 บาท คิดเปนรอยละ 8.41 ของทุนชําระ
แลว เพื่อเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด

เลขานุการบริษัทฯ แจงตอที่ประชุมวาที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนแบบ
มอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) จํานวน 265,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.10 บาท เพื่อเสนอขายใหแก
บุคคลในวงจํากัด
คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นวาเหตุผลและความจําเปนการเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) ใหแก
บุคคลในวงจํากัดเนื่องจากบริษัท พิจารณาแลววาจะทําใหบริษัท จะสามารถระดมทุนไดภายในระยะเวลาอันสั้น และมี
เงินทุนหมุนเวียนเพียงพอในการดําเนินธุรกิจปกติ รองรับการขยายธุรกิจ และสงเสริมสภาพคลองของบริษัทโดยบริษัท มี
หลักเกณฑในการคัดเลือกบุคคลในวงจํากัดดังนี้
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สิ่งที่สงมาดวย 1.

1. บุคคลในวงจํากัดแบบเฉพาะเจาะจงดังกลาว ไมเปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และเปนผูมีศักยภาพดานลงทุน
2. มีความพรอมดานการเงินและความประสงคของบุคคลในวงจํากัดอยางชัดเจน โดยจะไมมีสวนรวมในการบริหาร
หรืออํานาจเปลี่ยนแปลงใดๆ ของบริษัท
3. มีคุณสมบัติที่จะสามารถชวยเหลือและสนับสนุนการดําเนินงานของบริษัท ใหดีขึ้น และสามารถใหคําแนะนําใน
การหาโอกาสลงทุน
ในการกําหนดราคาเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) ใหกับบุคคลในวงจํากัด
คณะกรรมการบริษัท จะพิจารณากําหนดราคาเสนอขายโดยเปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท และผูถือหุนโดยบริษัท
จะปฏิบัติตามหลักเกณฑดังนี้
1. การจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกบุคคลในวงจํากัดนี้จะไมเปนการจัดสรรใหแกบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน (รวมถึงที่มีการ
แกไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การเปดเผยขอมูลและการ
ปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546
2. การจั ด สรรหุ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น ให แ ก บุ ค คลในวงจํ า กั ด นี้ จ ะไม เ ป น การเสนอขายหุ น ในราคาต่ํ า ตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยการขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม (รวมถึงที่มีการ
แกไขเพิ่มเติม)
3. ราคาเสนอขาย จะใชราคาตลาดซึ่งเปนไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ.72/2558 เรื่อง
การอนุญาตใหบริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุนที่ออกใหมตอบุคคลในวงจํากัด กําหนดราคาเสนอขายไมต่ํากวา
รอยละ 90 ของราคาตลาด โดย “ราคาตลาด” หมายถึง ราคาปดถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุน MONO ในตลาด
หลักทรัพยฯ ยอนหลังไมนอยกวาเจ็ดวันทําการติดตอกัน แตไมเกินสิบหาวันทําการติดตอกันกอนวันกําหนดราคา
เสนอขาย
ทั้งนี้ มอบหมายใหคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเปนผูมีอํานาจในการพิจารณา
และกําหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดสรรและการเสนอขายหุนดังกลาว รวมทั้งมีอํานาจในการลง
นามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวของและมีอํานาจดําเนินการตางๆ อันจําเปนและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุนสามัญ
เพิ่มทุนนี้ โดยมีรายละเอียดปรากฎในแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ตามสิ่งที่สงมาดวย 6. หนาที่ 38 ถึงหนา 49
ของหนังสือเชิญประชุม
ไมมีผูถือหุนซักถามขอสงสัยใดๆ ประธานฯ จึงขอเสนอใหที่ประชุมลงมติมอบหมายใหคณะกรรมการบริษัทฯ และหรือ
บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เปนผูมีอํานาจในการพิจารณา และกําหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่
เกี่ยวของกับการจัดสรร และการเสนอขายหุนดังกลาว รวมทั้งมีอํานาจในการลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวของและมี
อํานาจดําเนินการตางๆ อันจําเปนและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนนี้
มติของที่ประชุม
ที่ประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) จํานวน
265,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.10 บาท เพื่อเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด และการมอบหมายให
คณะกรรมการบริษัทฯ และหรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เปนผูมีอํานาจในการพิจารณา และกําหนด
เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดสรร และการเสนอขายหุนดังกลาว รวมทั้งมีอํานาจในการลงนามใน
เอกสารใดๆ ที่เกี่ยวของและมีอํานาจดําเนินการตางๆ อันจําเปนและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน
นี้ดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน มติที่
ประชุมเปนดังนี้
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มติ
1. เห็นดวย
2. ไมเห็นดวย
3. งดออกเสียง
4. บัตรเสีย
รวม 213 ราย

จํานวนเสียง
(1 หุน = 1 เสียง)
2,580,555,986
0
220
0
2,580,556,206

รอยละของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุน
ที่เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
100.0000
0.0000
-

วาระที่ 14 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี)
ประธานฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนที่เขารวมประชุมไดเสนอวาระอื่นๆ ปรากฎวาไมมีผูถือหุนเสนอเรื่องใดใหที่ประชุม
พิจารณา แตมีผูถือหุนแสดงความเห็น และสอบถามเรื่องตางๆ ดังนี้
คุณปติพัฒน พัฒธนฐานโชค ผูถือหุนรายยอยจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย แจงวาเนื่องจากไมสามารถบอกวาการเพิ่ม
ทุนแบบ General Mandate ปที่ผานมาเหมาะสมหรือไม จึงลงมติงดออกเสียง นอกจากนี้ไดสอบถามเกี่ยวกับแผนของ
บริษัทเพื่อขอรับรองจากโครงการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต (CAC) วามีความคืบหนา
อยางไร
ดร. โสรัชย อัศวะประภา รองประธานกรรมการ ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ชี้แจงวา รายละเอียด
เกี่ยวกับความคืบหนาของโครงการ CAC อยูในรายงานประจําป หนา 109 - 110 โดยบริษัทอยูในชวงประเมินตนเอง
(Establish) ซึ่งเปนชวงตรวจสอบขั้นตอนการบริหารจัดการภายในองคกรรวมทั้งการเปลี่ยนแปลง โดยยังไมไดกําหนด
ระยะเวลาแลวเสร็จที่ชัดเจน แตทางบริษัทตั้งใจจะดําเนินการใหเปนไปตามเกณฑที่ CAC กําหนด
คุณกิตติเชษฐ ชื่นชุม ผูถือหุนรายยอยสอบถามเกี่ยวกับการปรับอัตราคาโฆษณา วามีโอกาสปรับขึ้นคาโฆษณาสูงขึ้น
หรือไม เนื่องจากทราบขอมูลจากขาววาชองคูแขงมีอัตราคาโฆษณาที่สูงกวา
คุณนวมินทร ประสพเนตร ในฐานะกรรมการผูจัดการ บริษัท โมโน บรอดคาซท จํากัด ตอบคําถามวา การปรับอัตราคา
โฆษณานอกจากเรตติ้งมีปจจัยอื่นๆ ซึ่งจะมีการพิจารณาลูกคาในแตละราย รวมถึงการสงเสริมการขาย
คุณทิพยวรรณ ตระการวิจิตร ผูถือหุนรายยอย สอบถามถึงความคุมคาของผลตอบแทนระหวางการลงทุนสรางคอนเทนต
เองเทียบกับการซื้อลิขสิทธิ์มาฉาย
คุณพิชญ โพธารามิก ประธานกรรมการ ตอบคําถามวา คอนเทนตทั้ง 2 รูปแบบตองสมดุลกัน ในระยะสั้นถึงระยะกลาง
บริษัทไมสามารถผลิตละครไดรวดเร็วเหมือนชองอื่นที่มีดาราอยูแลว จึงสรางความรวมมือกับบริษัทคายหนังตางๆ เพื่อ
เปนจุดแข็ง แตท้ังนี้บริษัทมีแผนที่จะผลิตละครปละ 8-10 เรื่อง โดยใชงบลงทุนประมาณ 100-200 ลานบาท ซึ่งการ
สรางคอนเทนตเองคุมคากวาเพราะสามารถนําไปใชประโยชนไดหลายรูปแบบ เชน การนํากลับมาฉายใหม (Rerun) การ
นําไปฉายในตางประเทศ หรือตามชองทางอื่นๆ อาทิ ยูทูป เอ็มไทย ดังนั้นการสรางคอนเทนตเองจะมีความคุมคากวาใน
ระยะยาว
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สิ่งที่สงมาดวย 1.

คุณสุวรรณี เชียรสิริไกรวุฒิ ผูถือหุนรายยอย สอบถามวา ลิขสิทธิ์ภาพยนตรและบทภาพยนตรที่ซื้อจากคุณวิสูตร พูลวร
ลักษณ เปนเรื่องเดียวกันหรือไม
คุณซัง โด ลี ประธานเจาหนาที่บริหาร ตอบคําถามวา เปนเรื่องเดียวกัน
คุณทิพยวรรณ ตระการวิจิตร สอบถามวา จากเหตุการณของบริษัท จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล (JAS) มีผลกระทบกับ
บริษัทหรือไม
คุณพิชญ โพธารามิก ประธานกรรมการ ตอบคําถามวา ไมมีผลกระทบกับใบอนุญาตของบริษัท
ปดประชุมเวลา 16.09 น.

ลงชื่อ

ประธานที่ประชุม
( นายพิชญ โพธารามิก)

ลงชื่อ

ผูจดบันทึกการประชุม
(นางสาวปติฤดี ศิริสัมพันธ)
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สิ่งที่สงมาดวย 3.
งบการเงิน การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ
จากรายงานประจําป 2559 อยางยอ
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สิ่งที่สงมาดวย 3.
รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอตอผูถือหุนของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข า พเจ า ได ต รวจสอบงบการเงิ น รวมของบริ ษั ท โมโน เทคโนโลยี จํ า กั ด (มหาชน) และบริ ษั ท ย อ ย (กลุ ม บริ ษั ท )
ซึ่ ง ประกอบด ว ยงบแสดงฐานะการเงิ น รวม ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2559 งบกํ า ไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ รวม งบแสดง
การเปลี่ ยนแปลงส วนของผู ถื อหุ นรวมและงบกระแสเงิ นสดรวม สํ าหรั บป สิ้ นสุ ดวั นเดี ยวกั น และหมายเหตุ ประกอบ
งบการเงิ นรวม
รวมถึ งหมายเหตุ สรุ ปนโยบายการบั ญชี ที่ สํ าคั ญ และได ตรวจสอบงบการเงิ นเฉพาะกิ จการของ
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) ดวยเชนกัน
ขาพเจาเห็นวางบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผลการดําเนินงานและ กระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุ ด วัน เดียวกัน ของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และเฉพาะของบริษัท โมโน
เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑในการแสดงความเห็น
ข า พเจ า ได ป ฏิ บั ติ ง านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบั ญ ชี ความรั บ ผิ ด ชอบของข า พเจ า ได ก ล า วไว ใ นส ว นของ
ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขาพเจา ขาพเจามีความเปนอิสระจากกลุมบริษัท
ตามขอกําหนดจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ ในสวนที่เกี่ยวของ
กับการตรวจสอบงบการเงิน และขาพเจาไดปฏิบัติตามขอกําหนดดานจรรยาบรรณอื่นๆ ตามที่ระบุในขอกําหนดนั้นดวย
ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบบัญชีที่ขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา
เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ
เรื่องสําคัญในการตรวจสอบคื อเรื่ องตาง ๆ ที่ มีนั ยสํ าคัญที่สุดตามดุ ลยพินิจเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพของขาพเจาในการ
ตรวจสอบงบการเงินสําหรับงวดปจจุบัน ขาพเจาไดนําเรื่องเหลานี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวม
และในการแสดงความเห็นของขาพเจา ทั้งนี้ ขาพเจาไมไดแสดงความเห็นแยกตางหากสําหรับเรื่องเหลานี้
ขาพเจาไดปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ไดกลาวไวในสวนของความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงิน
ในรายงานของข า พเจ า ซึ่ ง ได ร วมความรั บ ผิ ด ชอบที่ เ กี่ ย วกั บ เรื่ อ งเหล า นี้ ด ว ย การปฏิ บั ติ ง านของข า พเจ า
ไดรวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองตอการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปน
สาระสําคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของขาพเจา ซึ่งไดรวมวิธีการตรวจสอบสําหรับเรื่องเหลานี้ดวย ไดใชเปน
เกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจาตองบการเงินโดยรวม
เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ พรอมวิธีการตรวจสอบสําหรับแตละเรื่องมีดังตอไปนี้

-41-

การรับรูรายได
เนื่ อ งจากกลุ ม บริ ษั ท มี ธุ ร กิ จ หลั ก ทั้ ง ในด า นธุ ร กิ จ สื่ อ การให บ ริ ก ารข อ มู ล และธุ ร กิ จ บั น เทิ ง ทํ า ให ก ลุ ม บริ ษั ท
มีรายไดจากการขายสินคาและใหบริการที่หลากหลาย รายไดของกลุมบริษัทมีมูลคาที่เปนสาระสําคัญตองบการเงินอยางมาก
และมีผลกระทบโดยตรงตอผลการดําเนินงานของกลุมบริษัทที่ผูใชงบการเงินใหความสนใจ ขาพเจาจึงใหความสําคัญในการ
รับรูรายไดของกลุมบริษัท
ขาพเจาไดตรวจสอบการรับรูรายไดของกลุมบริษัทโดยการ
• ประเมิ น และทดสอบระบบการควบคุ ม ภายในที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ วงจรรายได โดยการสอบถามผู รั บ ผิ ด ชอบ
ทําความเขาใจ และเลือกตัวอยางมาทดสอบการปฏิบตั ิตามการควบคุมที่กลุมบริษัทออกแบบไว
• สุมตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายสินคาและบริการที่เกิดขึ้นในระหวางปและชวงใกลสิ้นรอบระยะเวลา
บัญชี
• สอบทานใบลดหนี้ที่กลุมบริษัทออกภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
• วิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลบัญชีรายไดแบบแยกยอย เพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของรายการขาย
สินคาและบริการตลอดรอบระยะเวลาบัญชี รวมถึงรายการบัญชีที่ทําผานใบสําคัญทั่วไป
การดอยคาของสินทรัพยไมมีตัวตนและตนทุนการไดรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่
ณ วั นที่ 31 ธั นวาคม 2559
กลุ มบริ ษัทมี สิ นทรั พย ไม มี ตั วตนและตนทุ นการได รับใบอนุ ญาตใหใช คลื่ นความถี่
จํานวนรวม 3,538 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 66 ของสินทรัพยรวมตามรายละเอียดที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิ น ข อ 13 และข อ 14 เนื่ อ งจากฝ า ยบริ ห ารของกลุ ม บริ ษั ท พบว า อาจมี ข อ บ ง ชี้ ข องการด อ ยค า ของสิ น ทรั พ ย
ไม มีตัวตนดั งกลาว ซึ่งในการพิจารณาการดอยคาของสินทรัพยตองใชดุลยพินิจที่สําคัญของฝายบริหารที่เกี่ยวของกับ
การคาดการณผลการดําเนินงานและการประเมินแผนงานในอนาคต ซึ่งการกําหนดขอสมมติที่สําคัญในการคาดการณผลการ
ดําเนินงานดังกลาวมีผลกระทบโดยตรงตอมูลคาของคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพยเหลานั้น
ข า พเจ า ได ทํ า ความเข า ใจและประเมิ น ข อ สมมติ ที่ ใ ช ใ นการจั ด ทํ า แผนงานและคาดการณ ก ระแสเงิ น สดในอนาคต
โดยการทําความเขาใจในกระบวนการที่ทําใหไดมาซึ่งขอสมมติ เปรียบเทียบขอสมมติดังกลาวกับแหลงขอมูลภายในและ
ภายนอกของกลุมบริษัท รวมถึงเปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสดในอดีตกับผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริงเพื่อประเมิน
การใชดุลยพินิจของฝายบริหารในการประมาณการกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับในอนาคตดังกลาว และพิจารณาอัตราคิด
ลดที่ฝายบริหารเลือกใชโดยการวิเคราะหตนทุนทางการเงินของกลุมบริษัทและของอุตสาหกรรม ตลอดจนทดสอบการคํานวณ
มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยดังกลาวตามแบบจําลองทางการเงิน และพิจารณาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงขอ
สมมติที่สําคัญตอมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนโดยเฉพาะอัตราคิดลดและอัตราการเติบโตของรายไดในระยะยาว นอกจากนี้
ขาพเจาไดสอบทานการเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของกับการประเมินการดอยคาของสินทรัพยไมมีตัวตนและตนทุนการไดรับ
ใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่
การดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทยอยและเงินใหกูยืมแกบริษัทยอย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯมีเงินลงทุนในบริษัทยอยและเงินใหกูยืมแกบริษัทยอยจํานวน 2,957 ลานบาท และ
499 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 70 และรอยละ 12 ของสินทรัพยรวมตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ข อ 10 และข อ 7 เนื่ อ งจากฝ า ยบริ ห ารของบริ ษั ท ฯพบว า อาจมี ข อ บ ง ชี้ ข องการด อ ยค า ของเงิ น ลงทุ น และ
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สิ่งที่สงมาดวย 3.
เงิ นให กูยืมดั งกลาว ซึ่งในการพิจารณาการดอยคาของเงิ นลงทุ นและเงินใหกูยืมดั งกลาวตองใช ดุลยพินิ จที่สําคัญของ
ฝายบริหารที่เกี่ยวของกับการคาดการณผลการดําเนินงานและการประเมินแผนงานในอนาคต ซึ่งการกําหนดขอสมมติ
ที่สําคัญในการคาดการณผลการดําเนินงานดังกลาวมีผลกระทบโดยตรงตอมูลคาของคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนและเงิน
ใหกูยืมดังกลาว
ข า พเจ า ได ทํ า ความเข า ใจและประเมิ น ข อ สมมติ ที่ ใ ช ใ นการจั ด ทํ า แผนงานและคาดการณ ก ระแสเงิ น สดในอนาคต
โดยการทําความเขาใจในกระบวนการที่ทําใหไดมาซึ่งขอสมมติ เปรียบเทียบขอสมมติดังกลาวกับแหลงขอมูลภายในและ
ภายนอกของบริษทั ยอย รวมถึงเปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสดในอดีตกับผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริงเพื่อประเมิน
การใชดุลยพินิจของฝายบริหารในการประมาณการกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับในอนาคตดังกลาว และพิจารณาอัตราคิด
ลดที่ฝายบริหารเลือกใชโดยการวิเคราะหตนทุนทางการเงินของกลุมบริษัทและของอุตสาหกรรม ตลอดจนทดสอบการคํานวณ
มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยดังกลาวตามแบบจําลองทางการเงิน และพิจารณาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงขอ
สมมติที่สําคัญตอมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน โดยเฉพาะอัตราคิดลดและอัตราการเติบโตของรายไดในระยะยาว นอกจากนี้
ขาพเจาไดสอบทานการเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของกับการประเมินการดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทยอยและเงินใหกูยืมแก
บริษัทยอย
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจากผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใช
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุมบริษัทมีสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจากผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใชจํานวน
200 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 4 ของสินทรัพยรวม โดยกลุมบริษัทไดเปดเผยนโยบายการบัญชีและรายละเอียดเกี่ยวกับ
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 25 สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะสามารถรับรู
รายการไดเมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนวากลุมบริษัทจะมีกําไรทางภาษีเพียงพอที่จะนําสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัด
บัญชีมาใชประโยชนในอนาคตได ซึ่งในการพิจารณาวากลุมบริษัทจะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะนําผลขาดทุนทาง
ภาษีมาใชประโยชนไดนั้นตองอาศัยดุลยพินิจของฝายบริหารอยางมาก ในการจัดทําแผนธุรกิจและประมาณการกําไรทางภาษี
ในอนาคตที่คาดวาจะเกิดขึ้นตามแผนธุรกิจที่ไดอนุมัติแลว ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลคาสินทรัพยภาษีเงินไดรอการ
ตัดบัญชี
ขาพเจาไดทําความเขาใจการควบคุมที่สําคัญในการจัดทําและอนุมัติประมาณการกําไรทางภาษีในอนาคตเพื่อรับรูรายการ
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี โดยสอบถามผูรับผิดชอบและทําความเขาใจการควบคุมที่กลุมบริษัทออกแบบไว ขาพเจา
ไดประเมินประมาณการกําไรทางภาษีในอนาคตโดยการตรวจสอบขอมูลที่จําเปนและขอสมมติทางดานเศรษฐกิจที่สําคัญที่ใช
ในการจัดทําประมาณการดังกลาว โดยการเปรียบเทียบกับแหลงขอมูลทั้งภายนอกและภายในของกลุมบริษัท โดยขาพเจาได
ใหความสําคัญกับขอมูลและขอสมมติที่มีผลกระทบกับอัตราการเติบโตของรายไดและอัตรากําไรขั้นตนโดยตรง นอกจากนี้
ขาพเจาไดเปรียบเทียบประมาณการกําไรทางภาษีในอดีตกับกําไรทางภาษีที่เกิดขึ้นจริง เพื่อประเมินการใชดุลยพินิจของฝาย
บริหารในการประมาณการกําไรทางภาษีดังกลาว ตลอดจนทดสอบการคํานวณประมาณการกําไรทางภาษีในอนาคตตามขอมูล
และขอสมมติดังกลาวขางตน และพิจารณาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงขอสมมติที่สําคัญตอประมาณการกําไรทางภาษี
ในอนาคต โดยเฉพาะอัตราการเติบโตของรายไดในระยะยาว นอกจากนี้ ขาพเจาไดสอบทานการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับ
รายการผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใชที่กลุมบริษัทไมไดบันทึกสินทรัพยภาษีเงินไดรอการ
ตัดบัญชี
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เรื่องอื่น
งบการเงินรวมของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท โมโน
เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่แสดงเปนขอมูลเปรียบเทียบตรวจสอบโดยผูสอบ
บั ญ ชี ท า นอื่ น ในสํ า นั ก งานเดี ย วกั น กั บ ข า พเจ า ซึ่ ง แสดงความเห็ น อย า งไม มี เ งื่ อ นไขตามรายงานลงวั น ที่
19 กุมภาพันธ 2559 แตไดใหขอสังเกตเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการบันทึกตนทุนการไดรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่
ขอมูลอื่น
ผู บริ ห ารเป น ผู รั บผิ ดชอบต อข อมู ล อื่ น ซึ่ ง รวมถึ ง ข อมู ล ที่ ร วมอยู ใ นรายงานประจํ าป ข องกลุ มบริ ษั ท (แต ไม รวมถึ ง
งบการเงินและรายงานของผูสอบบัญชีที่แสดงอยูในรายงานนั้น) ซึ่งคาดวาจะถูกจัดเตรียมใหกับขาพเจาภายหลังวันที่ใน
รายงานของผูสอบบัญชีนี้
ความเห็นของขาพเจาตองบการเงินไมครอบคลุมถึงขอมูลอื่นและขาพเจาไมไดใหขอสรุปในลักษณะการใหความเชื่อมั่นใน
รูปแบบใด ๆ ตอขอมูลอื่นนั้น
ความรั บ ผิ ด ชอบของข า พเจ า ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ การตรวจสอบงบการเงิ น คื อ การอ า นและพิ จ ารณาว า ข อ มู ล อื่ น นั้ น
มี ค วามขั ด แย ง ที่ มี ส าระสํ า คั ญ กั บ งบการเงิ น หรื อ กั บ ความรู ที่ ไ ด รั บ จากการตรวจสอบของข า พเจ า หรื อ ไม
หรือปรากฏวาขอมูลอื่นแสดงขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม
เมื่ อ ข า พเจ า ได อ า นรายงานประจํ า ป ข องกลุ ม บริ ษั ท ตามที่ ก ล า วข า งต น แล ว และหากสรุ ป ได ว า มี ก ารแสดงข อ มู ล
ที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเป นสาระสําคัญ ขาพเจาจะสื่อสารเรื่องดังกลาวใหผูมีหนาที่ในการกํากั บดูแลทราบเพื่อใหมีการ
ดําเนินการแกไขที่เหมาะสมตอไป
ความรับผิดชอบของผูบริหารและผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลตองบการเงิน
ผู บ ริ ห ารมี ห น า ที่ รั บ ผิ ด ชอบในการจั ด ทํ า และนํ า เสนองบการเงิ น เหล า นี้ โ ดยถู ก ต อ งตามที่ ค วรตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผูบริหารพิจารณาวาจําเปนเพื่อใหสามารถจัดทํางบ
การเงินที่ปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงิน ผูบริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุมบริษัทในการดําเนินงานตอเนื่อง การ
เป ด เผยเรื่ อ งที่ เ กี่ ย วกั บ การดํ า เนิ น งานต อ เนื่ อ งในกรณี ที่ มี เ รื่ อ งดั ง กล า ว และการใช เ กณฑ ก ารบั ญ ชี สํ า หรั บ กิ จ การ
ที่ดําเนินงานตอเนื่องเวนแตผูบริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุมบริษัทหรือหยุดดําเนินงานหรือไมสามารถดําเนินงานตอเนื่อง
อีกตอไปได
ผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลมีหนาที่ในการสอดสองดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของกลุมบริษัท
ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข าพเจ ามี วั ตถุ ป ระสงค เพื่ อให ได ความเชื่ อมั่ นอย างสมเหตุ ส มผลว างบการเงิ นโดยรวมปราศจาก
การแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด และเสนอรายงาน
ของผู ส อบบั ญ ชี ซึ่ ง รวมความเห็ น ของข า พเจ า อยู ด ว ย ความเชื่ อ มั่ น อย า งสมเหตุ ส มผลคื อ ความเชื่ อ มั่ น
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ในระดับสูงแตไมไดเปนการรับประกันวาการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบขอมูลที่ขัด
ตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญที่มีอยูไดเสมอไป ขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาดและถือวา
มีสาระสําคัญเมื่อคาดการณอยางสมเหตุสมผลไดวา รายการที่ขัดตอขอเท็จจริงแตละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลตอ
การตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใชงบการเงินจากการใชงบการเงินเหลานี้
ในการตรวจสอบของข า พเจ า ตามมาตรฐานการสอบบั ญ ชี ข า พเจ า ใช ดุ ล ยพิ นิ จ และการสั ง เกตและสงสั ย เยี่ ย ง
ผูประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และขาพเจาไดปฏิบัติงานดังตอไปนี้ดวย
• ระบุ แ ละประเมิ น ความเสี่ ย งที่ อ าจมี ก ารแสดงข อ มู ล ที่ ขั ด ต อ ข อ เท็ จ จริ ง อั น เป น สาระสํ า คั ญ ในงบการเงิ น
ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองตอ
ความเสี่ยงเหลานั้น และไดหลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเปนเกณฑในการแสดงความเห็น
ของข า พเจ า ความเสี่ ย งที่ ไ ม พ บข อ มู ล ที่ ขั ด ต อ ข อ เท็ จ จริ ง อั น เป น สาระสํ า คั ญ ซึ่ ง เป น ผลมาจาก
การทุ จ ริ ต จะสู ง กว า ความเสี่ ย งที่ เ กิ ด จากข อ ผิ ด พลาด เนื่ อ งจากการทุ จ ริ ต อาจเกี่ ย วกั บ การสมรู ร ว มคิ ด
การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเวนการแสดงขอมูล การแสดงขอมูลที่ไมตรงตามขอเท็จจริงหรือการ
แทรกแซงการควบคุมภายใน
• ทําความเขาใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให
เหมาะสมกับสถานการณ แตไมใชเพื่อวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอความมีประสิทธิผลของการควบคุม
ภายในของกลุมบริษัท
• ประเมิ น ความเหมาะสมของนโยบายการบั ญ ชี ที่ ผู บ ริ ห ารใช แ ละความสมเหตุ ส มผลของประมาณการ
ทางบัญชีและการเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของที่ผูบริหารจัดทํา
• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการบัญชีสําหรับกิจการที่ดําเนินงานตอเนื่องของผูบริหาร และสรุป
จากหลักฐานการสอบบัญชีที่ไดรับวามีความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณหรือสถานการณที่อาจ
เปนเหตุใหเกิดขอสงสัยอยางมีนัยสําคัญตอความสามารถของกลุมบริษัทในการดําเนินงานตอเนื่องหรือไม หาก
ขาพเจาไดขอสรุปวามีความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญ ขาพเจาจะตองใหขอสังเกตไวในรายงานของผูสอบบัญชี
ของขาพเจาถึงการเป ดเผยขอมูล ที่เกี่ยวของในงบการเงิน หรือหากเห็น วาการเปดเผยดังกลาวไมเ พียงพอ
ขาพเจาจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ขอสรุปของขาพเจาขึ้นอยูกับหลักฐานการสอบบัญชีที่ไดรับจนถึง
วันที่ในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจา อยางไรก็ตาม เหตุการณหรือสถานการณในอนาคตอาจเปนเหตุให
กลุมบริษัทตองหยุดการดําเนินงานตอเนื่องได
• ประเมิ น การนํ า เสนอ โครงสร า งและเนื้ อ หาของงบการเงิ น โดยรวม รวมถึ ง การเป ด เผยข อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข อ ง
ตลอดจนประเมินวางบการเงินแสดงรายการและเหตุการณที่เกิดขึ้นโดยถูกตองตามที่ควรหรือไม
• รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอยางเพียงพอเกี่ยวกับขอมูลทางการเงินของกิจการหรือของ
กิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุมบริษัทเพื่อแสดงความเห็นตองบการเงินรวม ขาพเจารับผิดชอบตอการกําหนด
แนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุมบริษัท ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบแตเพียงผูเดียวตอ
ความเห็นของขาพเจา
ขาพเจาไดสื่อสารกับผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลเกี่ยวกับขอบเขตและชวงเวลาของการตรวจสอบตามที่ไดวางแผนไว
ประเด็นที่มีนัยสําคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงขอบกพรองที่มีนัยสําคัญในระบบการควบคุมภายในซึ่งขาพเจาไดพบ
ในระหวางการตรวจสอบของขาพเจา
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ขาพเจาไดใหคํารับรองแกผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลวาขาพเจาไดปฏิบัติตามขอกําหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวของกับความ
เป น อิ ส ระและได สื่ อ สารกั บ ผู มี ห น า ที่ ใ นการกํ า กั บ ดู แ ลเกี่ ย วกั บ ความสั ม พั น ธ ทั้ ง หมดตลอดจนเรื่ อ งอื่ น
ซึ่งขาพเจาเชื่อวามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาวากระทบตอความเปนอิสระของขาพเจาและมาตรการที่ขาพเจาใช
เพื่อปองกันไมใหขาพเจาขาดความเปนอิสระ
จากเรื่ อ งทั้ ง หลายที่สื่ อ สารกั บผู มี ห น าที่ ใ นการกํา กับ ดู แล ข า พเจา ได พิจ ารณาเรื่ อ งต า ง ๆ ที่ มีนั ยสํ าคั ญ ที่สุ ด ในการ
ตรวจสอบงบการเงินในงวดปจจุบันและกําหนดเปนเรื่องสําคัญในการตรวจสอบ ขาพเจาไดอธิบายเรื่องเหลานี้ไวใน
รายงานของผูสอบบัญชี เวนแตกฎหมายหรือขอบังคับหามไมใหเปดเผยเรื่องดังกลาวตอสาธารณะหรือในสถานการณที่
ยากที่จะเกิดขึ้น ขาพเจาพิจารณาวาไมควรสื่อสารเรื่องดังกลาวในรายงานของขาพเจาเพราะการกระทําดังกลาวสามารถ
คาดการณไดอยางสมเหตุสมผลวาจะมีผลกระทบในทางลบมากกวาผลประโยชนที่ผูมีสวนไดเสียสาธารณะจะไดจากการ
สื่อสารดังกลาว
ผูสอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนําเสนอรายงานฉบับนี้คือ นางสาวกรองแกว ลิมปกิตติกุล

กรองแกว ลิมปกิตติกุล
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5874

บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด
กรุงเทพฯ: 21 กุมภาพันธ 2560

-46-

สิ่งที่สงมาดวย 3.

การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ
(1) การวิเคราะหผลการดําเนินงาน
รายได
รายไดรวมของบริษัทและบริษัทยอยในป 2559 มีจํานวน 2,112.70 ลานบาท เมื่อเทียบกับป 2558 มีจํานวน
1,925.14 ลานบาท เพิ่มขึ้น 187.56 ลานบาท คิดเปนรอยละ 9.74 โดยรายละเอียดของรายไดรวมเปนดังนี้

2,076.76
35.94

งบการเงินรวม
เพิ่มขึ้น
2558
(ลดลง)
1,892.96 183.80
32.18
3.76

9.71
11.68

2,112.70

1,925.14

9.74

รายได
2559
รายไดจากการขายและใหบริการ
รายไดอื่น
รวมทั้งสิ้น

187.56

%

รายไดจากการขายและใหบริการของบริษัทและบริษัทยอยในป 2559 มีจํานวน 2,076.76 ลานบาท เมื่อเทียบกับ
ป 2558 มีจํานวน 1,892.96 ลานบาท เพิ่มขึ้น 183.80 ลานบาท คิดเปนรอยละ 9.71 รายไดจากการขายและบริการ
แยกตามกลุมธุรกิจ เปนดังนี้

กลุมธุรกิจ
2559
ธุรกิจสื่อและการใหบริการขอมูล
ธุรกิจการใหบริการดานบันเทิง
รวมทั้งสิ้น

1,950.07
126.69
2,076.76

งบการเงินรวม
เพิ่มขึ้น
2558
(ลดลง)
1,688.01 262.06
204.95 (78.26)
1,892.96 183.80

%
15.52
(38.18)
9.71

รายไดจากกลุมธุรกิจสื่อและการใหบริการขอมูล ซึ่งประกอบดวย ธุรกิจโมบายอินเทอรเน็ต ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ และ
ธุรกิจสื่อทีวี ของบริษัทและบริษัทยอยในป 2559 มีจํานวน 1,950.07 ลานบาท เมื่อเทียบกับป 2558 มีจํานวน
1,688.01 ลานบาท เพิ่มขึ้น 262.06 ลานบาท คิดเปนรอยละ 15.52 โดยรายไดที่เพิ่มขึ้นสวนใหญเปนรายไดจากการ
ใหบริการโฆษณา TV เนื่ องจากบริษัทย อยได ดําเนิน ธุรกิจใหบริการโทรทัศ นในระบบดิจิตอลแบบความคมชัดปกติ
ภายใตชื่อชอง MONO29 ซึ่งกําลังไดรับความนิยมจากผูชมโดยมีเรตติ้งติดอันดับ 1 ใน 4 ของฟรีทีวีในระบบดิจิตอล
สงผลใหลูกคาสนใจลงโฆษณากับทางชองและมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
รายไดจากกลุมธุรกิจการใหบริการดานบันเทิง ซึ่งประกอบดวย ธุรกิจเพลง และธุรกิจภาพยนตร ของบริษัทและ
บริษัทยอยในป 2559 มีจํานวน 126.69 ลานบาท เมื่อเทียบกับป 2558 มีจํานวน 204.95 ลานบาท ลดลง 78.26
ลานบาท คิดเปนรอยละ 38.18 เนื่องจากในป 2559 บริษัทยอยไดนําคอนเทนตภาพยนตรเขาฉายในโรงภาพยนตร
นอยลง และธุรกิจเพลงอยูในระหวางพัฒนาโปรเจกตใหม
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รายไดอื่นของบริษัทและบริษัทยอยในป 2559 มีจํานวน 35.94 ลานบาท เมื่อเทียบกับป 2558 มีจํานวน
32.18 ลานบาท เพิ่มขึ้น 3.76 ลานบาท คิดเปนรอยละ 11.68
ตนทุน คาใชจาย ตนทุนทางการเงิน และภาษีเงินได
ตนทุน คาใชจาย ตนทุนทางการเงิน และภาษีเงินไดของบริษัทและบริษัทยอยในป 2559 มีจํานวน 2,362.25
ลานบาท เมื่อเทียบกับป 2558 มีจํานวน 2,411.71 ลานบาท ลดลง 49.46 ลานบาท คิดเปนรอยละ 2.05

รายการ
2559
1,633.84
107.57
417.92
21.30
23.78
1.37
2,205.78
1.81
145.01
9.65
2,362.25

ตนทุนจากการขายและใหบริการ
คาใชจายในการขายและบริการ
คาใชจายในการบริหาร
ขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนในการรวมคา
ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยไมมีตัวตน
หนี้สงสัยจะสูญ
รวมคาใชจายในการดําเนินงาน
สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในการรวมคา
ตนทุนทางการเงิน
ภาษีเงินได
รวมทั้งสิ้น

งบการเงินรวม
เพิ่มขึ้น
2558
%
(ลดลง)
1,649.96 (16.12) (0.98)
229.65 (122.08) (53.16)
449.91 (31.99) (7.11)
21.30
2.73
21.05 771.06
1.37
2,332.25 (126.47) (5.42)
1.81
133.10
11.91
8.95
(53.64)
63.29 117.99
2,411.71 (49.46) (2.05)

การลดลงของค าใช จา ยดํา เนิน งาน เปน ผลจากการที่ บริษั ทและบริ ษัทย อยได มีการบริ ห ารจัดการ การใช สื่ อ
ประชาสัมพันธใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งการใชสื่อภายในองคกรที่เปนที่รูจักมากขึ้น และการออกสื่อประชาสัมพันธ
ภายนอกรวมกับพารทเนอร และสปอนเซอรมากขึ้น
กําไรสุทธิ
บริษัทและบริษัทยอยมีขาดทุนสุทธิรวมในป 2559 จํานวน 249.55 ลานบาท เมื่อเทียบกับป 2558 มีจํานวน
486.57 ลานบาท ขาดทุนลดลง 237.02 ลานบาท คิดเปนรอยละ 48.71 เนื่องจากในป 2559 บริษัทยอยมีรายได
จากการใหบริการโฆษณา TV ที่เพิ่มสูงขึ้น จาก Rating ที่เพิ่มขึ้นตามลําดับ เมื่อเทียบกับปกอน ซึ่งเกิดจากบริษัทยอยได
ลงทุนนําเสนอคอนเทนตระดับพรีเมียม และมีการประชาสัมพันธชอง MONO29 ใหผูชมรูจักมากขึ้น ประกอบกับบริษัท
และบริษัทยอย ไดมีการบริหารจัดการ การใชสื่อประชาสัมพันธอยางมีประสิทธิภาพ เขาถึงกลุมผูชมมากขึ้น โดยตนทุนที่
ลดลง สงผลใหบริษัทและบริษัทยอยมีผลประกอบการขาดทุนสุทธิลดลงเปนอยางมาก
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(2) การวิเคราะหฐานะการเงิน
สินทรัพย
สินทรัพยรวมของบริษัทและบริษัทยอย ณ สิ้นป 2559 มีจํานวน 5,391.66 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2558
จํานวน 113.92 ลานบาท จากการเพิ่มขึ้นของสินทรัพยไมหมุนเวียน 276.51 ลานบาท และลดลงของสินทรัพย
หมุนเวียน 162.59 ลานบาท
สินทรัพยหมุนเวียนที่ลดลงมีสาเหตุหลักมาจาก
เงินสดและเงินฝากธนาคาร ลดลง 107.48 ลานบาท จากการนําไปลงทุนในธุรกิจสตูดิโอ รวมถึงจัดหาคอนเทนต
เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจทีวีดิจิตอลและธุรกิจภาพยนตร
สินทรัพยไมหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นมีสาเหตุหลักมาจาก
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 777.36 ลานบาท เพิ่มขึ้น 60.67 ลานบาท และสินทรัพยไมมีตัวตน จํานวน
1,951.97 ลานบาท เพิ่มขึ้น 228.57 ลานบาท จากการลงทุนสรางอาคารสตูดิโอรวมถึงจัดหาคอนเทนตเพื่อรองรับ
การขยายตัวของธุรกิจทีวีดิจิตอลและธุรกิจภาพยนตร
หนี้สิน
หนี้สินรวมของบริษัทและบริษัทยอย ณ สิ้นป 2559 มีจํานวน 3,026.05 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2558 จํานวน
171.87 ลานบาท สวนใหญมีสาเหตุมาจากเงินกูยืมระยะยาวจากธนาคาร เพิ่มขึ้นจํานวน 668.42 ลานบาท และในสวน
หนี้สินลดลง จากตนทุนการไดรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ลดลง 339.12 ลานบาท และเจาหนี้ลดลง 198.08
ลานบาท จากการจายชําระคากอสราง Studio, คา Content หนัง เปนตน
สวนของผูถือหุน
สวนของผูถือหุนบริษัทและบริษัทยอย ณ สิ้นป 2559 มีจํานวน 2,365.61 ลานบาท ลดลงจากป 2558 จํานวน
57.95 ลานบาท การลดลงมีสาเหตุหลักมาจากบริษัทมีผลขาดทุนจากการดําเนินงานสําหรับป 2559 จํานวน 249.55
ลานบาท ในขณะเดียวกันยังมีผลขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป จํานวน 5.82 ลานบาท จึงสงผลใหกําไรสะสมลดลง
255.37 ลานบาท และระหวางป 2559 บริษัทมีทุนหุนสามัญชําระเพิ่มขึ้น 100 ลานหุน เปนเงินจํานวน 196.50
ลานบาท
โครงสรางเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทและบริษัทยอยมีหนี้สินรวม จํานวน 3,026.05 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอย
ละ 56.12 ของหนี้สินและสวนของผูถือหุน สวนของผูถือหุนจํานวน 2,365.61 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 43.88
ของหนี้สินและสวนของผูถือหุน อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนอยูที่ 1.28 เทา เพิ่มขึ้นจากปกอน 0.10 เทา
ความสามารถในการทํากําไร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทและบริษัทยอยมีอัตรากําไรขั้นตนคิดเปนรอยละ 20.18 เพิ่มขึ้นจากป 2558
รอยละ 7.49 และมีอัตรากําไรสุทธิติดลบรอยละ 11.81 ติดลบลดลงจากป 2558 รอยละ 13.46 สาเหตุหลักที่ทําให
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อัตราสวนในการทํากําไรเพิ่มขึ้นจากปกอน เนื่องจากในป 2559 บริษัทยอยไดดําเนินธุรกิจทีวีดิจิตอลโดยมีแผนในการ
ประชาสัมพันธชอง MONO29 ใหผูชมรูจักมากขึ้น สงผลใหบริษัทยอยมีรายไดจาการใหบริการโฆษณา TV เพิ่มขึ้น
ประกอบกับบริษัทและบริษัทยอย ไดมีการบริหารจัดการ การใชสื่อประชาสัมพันธอยางมีประสิทธิภาพ
สําหรับอัตราสวนในการทํากําไรในดานตางๆที่เพิ่มขึ้นจากปกอน รวมถึงอัตราสวนผลตอบแทนผูถือหุนป 2559
อยู ที่ ติ ด ลบร อ ยละ 10.42 ติ ด ลบลดลงจากป 2558 ร อ ยละ 7.82 มี ส าเหตุ จ ากกํ า ไรที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ตามเหตุ ผ ลข า งต น
เชนเดียวกัน
ความสามารถในการบริหารทรัพยสิน
สําหรับป 2559 บริษัทและบริษัทยอยมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยติดลบ รอยละ 1.78 ติดลบลดลงจากป
กอน รอยละ 5.85 และอัตราการหมุนของสินทรัพย 0.40 เทา เพิ่มขึ้นจากปกอน 0.04 เทา เนื่องจากป 2559 บริษัท
และบริษัทยอยมีกําไรที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่มีการซื้อทรัพยสินและคอนเทนตเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจทีวีดิจิตอล
สภาพคลองและความเพียงพอของเงินทุน
สําหรับป 2559 บริษัทและบริษัทยอยมีอัตราสวนสภาพคลอง 0.73 เทา ลดลงจากปกอน 0.09 เทา อัตราสวน
สภาพคลองหมุนเร็วอยูที่ 0.54 เทา ลดลงจากปกอน 0.05 เทา อัตราสวนสภาพคลองลดลงจากป 2558 เนื่องจากมีการ
ซื้อทรัพยสินและคอนเทนตเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจทีวีดิจิตอล
ทางดานอัตราสวนหนี้สินตอทุน สําหรับป 2559 อยูที่ 1.28 เทา เพิ่มขึ้นจากปกอน 0.10 เทา สาเหตุที่เพิ่มขึ้น
เนื่องจากป 2559 บริษัทยอยมีการลงทุนซื้อคอนเทนตเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจทีวีดิจิตอลสงผลให
อัตราสวนหนี้สินตอทุนเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ระดับเงินลงทุนของบริษัทยังอยูในระดับเพียงพอ
ภาระผูกพันดานหนี้สิน
ในป 2559 บริษัทและบริษัทยอยมีจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายในอนาคตทั้งสิ้นภายใตสัญญาเชาดําเนินงานและ
สัญญาบริการ ดังนี้
หนวย : ลานบาท
ระยะเวลาการชําระ
จํานวนเงิน
174
ภายใน 1 ป
299
มากกวา 1 ป แตไมเกิน 5 ป
369
มากกวา 5 ป
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ประวัติผูสอบบัญชี

ชื่อ: นางสาวกรองแกว ลิมปกิตติกุล
อายุ: 43 ป
สัญชาติ: ไทย
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ : 5874
คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา: ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัชสัมชัญ
ประสบการณทํางาน: ปฏิบัติงานดานการสอบบัญชีกับ บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เปนเวลามากกวา 20 ป โดยปฏิบัติงาน
ดานการสอบบัญชีธุรกิจตาง ๆ เชน การผลิตและการจัดจําหนาย และการบริการ ทั้งในและตางประเทศ และ เปนผูสอบบัญชี
รับอนุญาตแหงประเทศไทย และเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาตของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
(กลต.)
จํานวนหุนที่ถือหุนในบริษัท (%): ไมมี
ประวัติทําผิดกฎหมาย: ไมมี

ชื่อ: นายศุภชัย ปญญาวัฒโน
อายุ: 52 ป
สัญชาติ: ไทย
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ : 3930
คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา: ปริญญาโท สาขาการจัดการ
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ประสบการณทํางาน: มีประสบการณการทํางานเปนผูสอบบัญชีรวมกับสํานักงานฯ มาเปนเวลามากกวา 30 ป โดยเปน
ผูควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญจํานวนมาก ซึ่งครอบคลุมกิจการหลายประเภททั้งที่เปนบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและธุรกิจตางประเทศที่มีสาขาอยูทั่วโลก มีความเชี่ยวชาญอยางยิ่งในธุรกิจการผลิต ธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย ธุรกิจกอสราง ธุรกิจโทรคมนาคมและธุรกิจบันเทิง
จํานวนหุนที่ถือหุนในบริษัท (%): ไมมี
ประวัติทําผิดกฎหมาย: ไมมี
ชื่อ: นางสาวศิราภรณ เอื้ออนันตกุล
อายุ: 54 ป
สัญชาติ: ไทย
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ : 3844
คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา: ปริญญาโท สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ประสบการณทํางาน: มีประสบการณการทํางานเปนผูสอบบัญชีรวมกับสํานักงานฯ มาเปนเวลามากกวา 30 ป โดยเปน
ผูควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญจํานวนมาก ซึ่งครอบคลุมกิจการหลายประเภททั้งที่เปนบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและธุรกิจตางประเทศที่มีสาขาอยูทั่วโลก มีความเชี่ยวชาญอยางยิ่งในธุรกิจการผลิต ธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย ธุรกิจกอสราง ธุรกิจจัดจําหนาย และธุรกิจบริการ
จํานวนหุนที่ถือหุนในบริษัท (%): ไมมี
ประวัติทําผิดกฎหมาย: ไมมี
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สิ่งที่สงมาดวย 5.
ขอมูลเบื้องตนและประวัติกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระและไดรับการเสนอชื่อกลับเขาดํารงตําแหนงใหม
1. หลักเกณฑและวิธีการสรรหากรรมการบริษัท
การคัดเลือกผูดํารงตําแหนงกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระของบริษัทในป 2560 ไดผานการพิจารณาจาก
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทแลว และตามขอบังคับบริษัท ขอ 17.
กําหนดให “ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงจํานวนหนึ่งในสาม (1/3) ของ
จํานวนกรรมการในขณะนั้น ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับ
สวนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพนจากตําแหนง อาจไดรับเลือกใหกลับเขามารับตําแหนงอีกได กรรมการที่จะตอง
ออกจากตําแหนงในปแรกและปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ใหจับสลากกัน สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการคน
ที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง” ดังนั้น กรรมการที่ตองออกตามวาระในป 2560 ซึ่งเปนปที่หา
หลังการจดทะเบียนบริษัท จึงพิจารณาใหกรรมการที่ดํารงตําแหนงนานที่สุดเปนผูออกจากตําแหนงตามวาระ
2. นิยามกรรมการอิสระ
บริษัทฯ ไดกําหนดนิยาม “กรรมการอิสระ” ของบริษัทฯ เทากับประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม
พ.ศ. 2551 (รวมทั้งที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม) ดังนี้
(1) ถือหุนไมเกินรอยละหนึ่ง ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย
บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ใหนับรวมการถือหุนของผูที่เกี่ยวของของกรรมการ
อิสระรายนั้น ๆ ดวย
(2) ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงานที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจํา หรือ
ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือของผูมี
อํานาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ยื่นคําขออนุญาต
ตอสํานักงาน ทั้งนี้ ลักษณะตองหามดังกลาวไมรวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเปนขาราชการ หรือที่ปรึกษาของสวน
ราชการซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท
(3) ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เปน บิดา
มารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคล
ที่จะไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทยอย
(4) ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือ
ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปนหรือ
เคยเปนผูถือหุนที่มีนัย หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัท
รวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา
สองปกอนวันที่ยื่นคําขออนุญาตตอสํานักงาน
ความสัมพันธทางธุรกิจดังกลาว รวมถึงการทํารายการทางการคาที่กระทําเปนปกติเพื่อประกอบกิจการ การเชาหรือให
เชาอสังหาริมทรัพย รายการเกี่ยวกับสินทรัพยหรือบริการ หรือการใหหรือรับความชวยเหลือทางการเงิน ดวยการรับ
หรือใหกูยืม ค้ําประกัน การใหสินทรัพยเปนหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณอื่นทํานองเดียวกัน ซึ่งเปนผลให
บริษัทหรือคูสัญญามีภาระหนี้ที่ตองชําระตออีกฝายหนึ่ง ตั้งแตรอยละสามของสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือ
ตั้งแตยี่สิบลานบาทขึ้นไป แลวแตจํานวนใดจะต่ํากวา ทั้งนี้ การคํานวณภาระหนี้ดังกลาวใหเปนไปตามวิธีการคํานวณ
มูลคาของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑในการทํารายการที่เกี่ยวโยง
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กั น โดยอนุ โ ลม แต ใ นการพิ จ ารณาภาระหนี้ ดั ง กล า ว ให นั บ รวมภาระหนี้ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในระหว า งหนึ่ ง ป ก อ นวั น ที่ มี
ความสัมพันธทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
(5) ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือ
ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมี
ผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู
เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ยื่นคําขออนุญาตตอสํานักงาน
(6) ไม เ ปน หรือ เคยเปน ผูใ หบริการทางวิ ชาชีพใดๆ ซึ่ง รวมถึง การใหบริก ารเปน ที่ป รึกษากฎหมายหรื อ
ที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวาสองลานบาทตอปจากบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุน
รายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการ
ทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ยื่นคําขออนุญาตตอ
สํานักงาน
(7) ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือ
ผูถือหุนซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ
(8) ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทยอย
หรือไมเปนหุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับ
เงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มี
สภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทยอย
(9) ไมมลี ักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท
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3.ประวัติกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ และไดรับเสนอชื่อกลับเขาดํารงตําแหนงใหม
1) นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแตงตั้ง

: กรรมการอิสระ

อายุ

: 65 ป

การศึกษา

: ปริญญาโท บัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต(CPA) ทะบียนเลขที่ 2960
ประเทศไทย
วุฒิบัตรผูตรวจสอบภายในรับอนุญาตสากล (CIA)
สมาคมผูตรวจสอบภายในสหรัฐอเมริกา
วุฒิบัตรผูตรวจสอบภายในรับอนุญาต (CPIA,QIA)
สมาคมผูตรวจสอบภายในแหงประเทศไทย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

: ประกาศนียบัตรสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร Ethical Leadership Program รุนที่ 2/2558
หลักสูตร Anti Corruption for Executive Program (ACEP) 10/2557
หลักสูตร Anti Corruption: The Practice Guide (ACPG) 10/2557
หลักสูตร Role of the Nomination and Governance Committee รุน 1/2554
หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุน 25/2554
หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management รุน 1/2552
หลักสูตร Refresher Course DCP รุน 2/2552
หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management
รุน 2/2551
หลักสูตร Role of the Compensation Committee รุน 7/2551
หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function รุน1/2550
หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting รุน 5/2550
หลักสูตร Improving the Quality of Financial Reporting รุน 1/2549
หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุน 2/2547
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุน 38/2546
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุน 2/2546

ประวัติการทํางาน

: 2559 – ปจจุบัน
2559 – ปจจุบัน

2559 – ปจจุบัน
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กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
บมจ. โมโน เทคโนโลยี
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ แอนด พาวเวอร
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บมจ. สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง

สิ่งที่สงมาดวย 5.
ประวัติการทํางาน (ตอ)

สัดสวนการถือหุนในบริษัท (%)

: 2555 – ปจจุบัน

กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

บมจ. โมโน เทคโนโลยี
2553 – ปจจุบัน
กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
บมจ.ไทยวาโก
2547 - ปจจุบัน
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการสรรหา
และประธานคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
บมจ. บรุคเคอร กรุป
: ไมมี (ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ 2560)

สัดสวนถือใบสําคัญแสดงสิทธิของบริษัท (%)

: ไมมี (ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ 2560)

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหาร
ในบริษัทจดทะเบียนอื่น

: 3 บริษัท

บมจ. สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง
บมจ. ไทยวาโก
บมจ.บรุคเคอร กรุป

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหาร
ในกิจการอื่น (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน)

: 2 บริษัท

บจก. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ แอนด พาวเวอร
บจก. พี ดับบลิว คอนซัลแทนท

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอื่น
ที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท

: ไมมี

วันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการครั้งแรก

: 9 มีนาคม 2555

จํานวนปที่ดํารงตําแหนงกรรมการ

: 5 ป

รวมจํานวนปที่จะดํารงตําแหนงกรรมการจนครบวาระนี้

: 8 ป (จะครบวาระอีกครั้งป 2563)

การเขารวมการประชุม ในรอบป 2559
การเขารวมการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2559
การเขารวมการประชุมคณะกรรมการบริษัท
การเขารวมการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

: 1 ครั้ง จากการประชุมทั้งสิ้น 1 ครั้ง
: 5 ครั้ง จากการประชุมทั้งสิ้น 7 ครั้ง
: 5 ครัง้ จากการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง

ความสัมพันธกับบริษัท/บริษัทใหญ/บริษัทยอย/บริษัทรวมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในปจจุบันหรือในชวง 2 ปที่ผานมา
- ไมเปนญาติสนิทกับผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญของบริษัท/บริษัทยอย/บริษัทรวม หรือ นิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแยง
- ไมเปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา
- ไมเปนผูใหบริการทางวิชาชีพ (เชน ผูสอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย)
- ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญอันอาจมีผลทําใหไมสามารถทําหนาที่ไดอยางเปนอิสระ
- ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้น เพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่ง
เปนผูที่เกี่ยวของกับผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัท
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2) นายศิริ เหลืองสัวสดิ์
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแตงตั้ง : กรรมการ
อายุ

: 62 ป

การศึกษา

: มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมัธยมดานสําโรง

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

: ประกาศนียบัตรสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุน 105/2551

ประวัติการทํางาน

: 2557 – ปจจุบัน กรรมการ บจก. เฮอรเบิล คิง เทรดดิ้ง
2555 – ปจจุบัน กรรมการ
บมจ. โมโน เทคโนโลยี
2549 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัทยอยของ บมจ. โมโน เทคโนโลยี
2546 – ปจจุบัน กรรมการ บจก. แองเจิล เทรดดิ้ง อินเตอรเนชั่นแนล
2546 – 2551

บรรณาธิการบริหาร บจก. กอซซิปสตาร

สัดสวนการถือหุนในบริษัท (%)

: 0.06 (ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ 2560)

สัดสวนถือใบสําคัญแสดงสิทธิของบริษัท (%)

: ไมมี (ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ 2560)

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหาร

: ไมมี

ในบริษัทจดทะเบียนอื่น
การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหาร

บริษัทยอยของ บมจ. โมโน เทคโนโลยี (รวม 5 บริษัท)

: 7 บริษัท

ในกิจการอื่น (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน)

บจก. เฮอรเบิล คิง เทรดดิ้ง
บจก. แองเจิล เทรดดิ้ง อินเตอรเนชั่นแนล

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอื่น

: ไมมี

ที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท
วันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการครั้งแรก

: 9 มีนาคม 2555

จํานวนปที่ดํารงตําแหนงกรรมการ

: 5 ป

การเขารวมการประชุม ในรอบป 2559
การเขารวมการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2559
การเขารวมการประชุมคณะกรรมการบริษัท

: 1 ครั้ง จากการประชุมทั้งสิ้น 1 ครั้ง
: 7 ครั้ง จากการประชุมทั้งสิ้น 7 ครั้ง
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3) นายปฐมพงศ สิรชัยรัตน
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแตงตั้ง : กรรมการ
อายุ

: 37 ป

การศึกษา

: ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร Software and System,
University of Technology, Australia

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

: ไมมี

ประวัติการทํางาน

: 2558 – ปจจุบัน กรรมการ บจก. โมโน ทาเลนท สตูดิโอ
2558 – ปจจุบัน กรรมการ บจก. โมโน ฟลม
2558 – ปจจุบัน กรรมการ บจก. โมโน มิวสิค
2557 – ปจจุบัน กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง
และประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ
บมจ. โมโน เทคโนโลยี

สัดสวนการถือหุนในบริษัท (%)

: 0.21

(ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ 2560)

สัดสวนถือใบสําคัญแสดงสิทธิของบริษัท (%)

: 0.22

(ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ 2560)

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหาร

: ไมมี

ในบริษัทจดทะเบียนอื่น
การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหาร

: 3 บริษัท

บริษัทยอยของ บมจ. โมโน เทคโนโลยี

ในกิจการอื่น (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน)
การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอื่น

: ไมมี

ที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท
วันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการครั้งแรก

: 21 กุมภาพันธ 2560 (แทนอัตราของนายโสรัชย อัศวะประภา)

จํานวนปที่ดํารงตําแหนงกรรมการ

: -

การเขารวมการประชุม ในรอบป 2559
การเขารวมการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2559

: 1 ครั้ง จากการประชุมทั้งสิ้น 1 ครั้ง

การเขารวมการประชุมคณะกรรมการบริษัท

: -

การเขารวมการประชุมคณะกรรมการบริหาร

: 27 ครั้ง จากการประชุมทั้งสิ้น 28 ครั้ง
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(F 53-4)
แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
วันที่ 21 กุมภาพันธ 2560
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2560
เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุนเพิ่มทุนดังตอไปนี้
1. การเพิ่มทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการไดมีมติเกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียน และเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้
- ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 498,499,997.50 บาท เปน 486,299,997.50 บาท โดยการตัดหุนจดทะเบียนที่ยัง
มิไดนําออกจําหนายจํานวน 122,000,000 หุน มูลคาหุนละ 0.10 บาท เนื่องจากเปนหุนคงเหลือจากการจัดสรรหุนสามัญเพิ่ม
ทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) ซึ่งที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 ไดมีมติอนุมัติใหออกและเสนอขาย
ใหแกบุคคลในวงจํากัด และจะสิ้นสุดอายุการจัดสรรในการประชุมสามัญประจําป 2560
-ใหเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 486,299,997.50 บาท เปน 519,699,997.50 บาท โดยออกหุนสามัญ
334,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.10 บาท รวม 33,400,000 บาท โดยเปนการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้
การเพิ่มทุน

จํานวนหุน

มูลคาที่ตราไว
(บาทตอหุน)

รวม
(บาท)

หุนสามัญ

-

-

-

หุนบุริมสิทธิ

-

-

-

334,000,000

0.10

33,400,000.-

-

-

-

ประเภทหุน

 แบบกําหนดวัตถุประสงคในการใชเงินทุน
 แบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate)

หุนสามัญ
หุนบุริมสิทธิ

- กรณีการเพิ่มทุนแบบกําหนดวัตถุประสงคในการใชเงินทุน ใหกรอกขอมูลในลําดับถัดไปทุกขอ ยกเวนขอ 2.2
- กรณีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate ใหกรอกขอมูลในลําดับถัดไปเฉพาะขอ 2.2 ขอ 3 และขอ 4
2. การจัดสรรหุนเพิ่มทุน
2.1 แบบกําหนดวัตถุประสงคในการใชเงินทุน
จัดสรรใหแก
ผูถือหุนเดิม
ประชาชน
บุคคลใดๆ
เพื่อรองรับการ
แปลงสภาพ/ใชสิทธิของ
ตราสาร(ระบุ)

จํานวนหุน
-

อัตราสวน
(เดิม : ใหม)
-
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ราคาขาย
(บาทตอหุน)
-

วัน เวลา จองซื้อ และ
ชําระเงินคาหุน
-

หมายเหตุ
-

สิ่งที่สงมาดวย 6.

2.1.1 การดําเนินการของบริษทั กรณีที่มีเศษของหุน
- ไมมี 2.2 แบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate)
จัดสรรใหแก
ผูถือหุนเดิม

ประเภท
หลักทรัพย
หุนสามัญ
หุนบุริมสิทธิ

เพื่อรองรับการแปลงสภาพ/
ใชสิทธิของใบแสดงสิทธิในการ
ซื้อหุนเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได
ประชาชน
หุนสามัญ
หุนบุริมสิทธิ
บุคคลในวงจํากัด
หุนสามัญ
หุนบุริมสิทธิ
1/

หมายเหตุ

-

รอยละตอ
ทุนชําระแลว1/
-

334,000,000
-

9.99
-

โปรดดูเงื่อนไขอื่นๆ ดานลาง
-

จํานวนหุน

-

รอยละตอทุนชําระแลว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติใหมีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate
หมายเหตุ
(1) การจั ดสรรหุ นสามั ญเพิ่ มทุ นให แก บุ คคลในวงจํ ากั ดนี้ จะไม เป นการเสนอขายหุ นในราคาต่ํ าตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยการขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม (รวมถึงที่มีการ
แกไขเพิ่มเติม)
(2) บริษัทฯ จะดําเนินการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกบุคคลในวงจํากัดใหแลวเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดใหมีการ
ประชุมสามัญผูถือหุนประจําปของบริษัทในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกําหนดใหตองจัดใหมีการ
ประชุมสามัญผูถือหุนประจําปในครั้งถัดไป แลวแตวันใดจะถึงกําหนดกอน
(3) ใหมอบอํานาจใหคณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูมีอํานาจในการพิจารณาและกําหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ
ที่เกี่ยวของกับการจัดสรรและการเสนอขายหุนดังกลาว รวมทั้งมีอํานาจในการลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวของ
และมีอํานาจดําเนินการตางๆ อันจําเปนและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนนี้

3. กําหนดวันประชุมสามัญผูถือหุนเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุนเพิ่มทุน
กําหนดวันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560 ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ออดิทอเรียม ชั้น 3
อาคารจัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล เลขที่ 200 หมูที่ 4 ถนนแจงวัฒนะ ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
11120 โดยกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุนในวันที่ 8 มีนาคม 2560 และใหรวบรวมรายชื่อตาม
ม. 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ โดยวิธีปดสมุดทะเบียนในวันที่ 9 มีนาคม 2560 (วันทําการถัดจากวันกําหนดรายชื่อผูถือ
หุน)
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สิ่งที่สงมาดวย 6.

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุนเพิ่มทุน ตอหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถามี)
4.1 การอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560
4.2 การขออนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
4.3 การดําเนินการยื่นขอจดทะเบียนการเพิ่มทุนและทุนชําระแลวตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย
4.4 การขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อนําหุนสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัดเขา
จดทะเบี ยนในตลาดหลั กทรั พย แห งประเทศไทย เมื่ อมี การออกและเสนอขายหุ นเพิ่ มทุ นแบบมอบอํ านาจทั่ วไป
(General Mandate)
5. วัตถุประสงคของการเพิ่มทุน และการใชเงินทุนในสวนที่เพิ่ม
เพื่อใหบริษัท มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอในการดําเนินธุรกิจปกติและขยายธุรกิจ สงเสริมสภาพคลอง และมีโครงสรางเงิน
ลงทุนที่เหมาะสมของบริษัท
ทั้งนี้ ในป 2560 บริษัท ตั้งงบประมาณในการจัดซื้อ Content ประเภทตางๆ อยูที่ประมาณ 600,000,000 บาท ถึง
800,000,000 บาท เพื่อรองรับการเติบโตของชองทีวีดิจิตอล MONO29 ทีวีดาวเทียม MonoPlus และบริการดูหนัง
ออนไลนแบบบอกรับสมาชิก Monomaxxx.com โดยไมมีผลกระทบตอการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะ
การเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท อันเนื่องจากการเพิ่มทุนและการดําเนินการตามแผนการใชเงินดังกลาว
คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นวาการออกหุนเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) ทําใหบริษัทรักษาและ
เพิ่มสภาพคลองทางการเงินของบริษัท โดยสามารถระดมทุน ไดภายในระยะเวลาอันสั้ น เพื่อใหมีเ งิน ทุนหมุนเวียน
เพียงพอในการดําเนินธุรกิจปกติและรองรับการขยายธุรกิจ
6. ประโยชนที่บริษทั จะพึงไดรับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุนเพิ่มทุน
บริษัท จะสามารถระดมทุนไดภายในระยะเวลาอันสั้น และมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอในการดําเนินธุรกิจปกติ เพื่อขยาย
ธุรกิจและสงเสริมสภาพคลองของบริษัท

7. ความเห็ น ของคณะกรรมการบริ ษั ท และคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ ย วกั บ การจั ด สรรหุ น เพิ่ ม ทุ น แก บุ ค คลใน
วงจํากัด
คณะกรรมการบริษัทใหความเห็นการเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) คือการเพิ่มทุนที่ไดรับอนุมัติจาก
ผูถือหุนไวเปนการลวงหนา ดังนั้น การจัดสรรหุนเพิ่มทุนใหแกบุคคลในวงจํากัดตองมอบอํานาจใหคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาออกและจัดสรรหุนเพิ่มทุนในแตละคราวตามความเหมาะสม โดยมีเหตุผลและความจําเปนในการเพิ่มทุน
เพื่ อ เสริม สภาพคลอ งใหแก บริ ษัท ในการใช เ ป น เงิ น ทุน หมุน เวียน การเพิ่ มทุน จึง ถือ ไดวามี ความคลองตั ว รวดเร็ ว
ในการระดมทุนในแตละคราวตามความเหมาะสม ทันตอปจจัยแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
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สิ่งที่สงมาดวย 6.

7.1 เหตุผลและความจําเปนในการเพิ่มทุน
ในการเพิ่มทุนครั้งนี้ บริษัทมีวัตถุประสงคเพื่อรักษาและเพิ่มสภาพคลองทางการเงินของบริษัท ทั้งนี้ ในป 2560
บริษัทตั้งงบประมาณในการจัดซื้อ Content ประเภทตางๆ อยูที่ประมาณ 600,000,000 บาท ถึง 800,000,000
บาท เพื่อรองรับการเติบโตของชองทีวีดิจิตอล MONO29 ทีวีดาวเทียม MonoPlus และบริการดูหนังออนไลน
แบบบอกรับสมาชิก Monomaxxx.com และสงเสริมใหบริษัทสามารถนําเสนอบริการเพื่อตอบสนองความตองการ
ของลูกคาไดครบวงจรยิ่งขึ้น ซึ่งจะเปนประโยชนกับบริษัทในระยะยาว
7.2 ความเปนไปไดของแผนการใชประโยชนจากการเพิ่มทุน
บริษัท ไดศึกษาความคุมคาและความเปนไปไดจากประโยชนที่บริษัท มี Content ที่ครอบคลุมตอบสนองกลุมลูกคา
ทุกวัย เพื่อรองรับการเติบโตของชองทีวีดิจิตอล MONO29 ทีวีดาวเทียม MonoPlus และบริการดูหนังออนไลนแบบ
บอกรับสมาชิก Monomaxxx.com
7.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน
คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นวาการออกหุนเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) นั้น ทําใหบริษัท
รั ก ษาและเพิ่ ม สภาพคล อ งทางการเงิ น ของบริ ษั ท ตามที่ บ ริ ษั ท ได ตั้ ง งบประมาณในการจั ด ซื้ อ Content
ประเภทตางๆ อยูที่ประมาณ 600,000,000 บาท ถึง 800,000,000 บาท เพื่อรองรับการเติบโตของชองทีวี
ดิจิตอล MONO29 ทีวีดาวเทียม MonoPlus และบริการดูหนังออนไลนแบบบอกรับสมาชิก Monomaxxx.com
ซึ่งทําใหบริษัทมี Content เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาไดทุกกลุมเปาหมายและครบวงจรยิ่งขึ้น ซึ่งจะ
เปนประโยชนกับบริษัทในระยะยาว
7.4

ความเหมาะสมของราคาหุนที่ออกใหมซึ่งบริษัทจดทะเบียนจะเสนอขายหุนใหแกบุคคลในวงจํากัด และที่มาของการ
กําหนดราคาเสนอขายดังกลาว
ในการกําหนดราคาเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) ใหกับบุคคลในวงจํากัด
คณะกรรมการบริษัท จะพิจารณากําหนดราคาเสนอขายโดยเปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท และผูถือหุนโดย
บริษัท จะปฏิบัติตามหลักเกณฑดังนี้
(1) การจั ดสรรหุ น สามั ญ เพิ่ มทุ น ให แก บุ ค คลในวงจํ ากั ด นี้ จะไม เ ป นการเสนอขายหุ น ในราคาต่ํ า ตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยการขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม (รวมถึงที่มีการ
แกไขเพิ่มเติม)
ราคาเสนอขาย จะใชราคาตลาดซึ่งเปนไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ.72/2558 เรื่อง การ
อนุญาตใหบริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุนที่ออกใหมตอบุคคลในวงจํากัด ทั้งนี้คณะกรรมการของบริษัทจะกําหนด
ราคาเสนอขายหุนที่ไดรับมติอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนในราคาที่ดีที่สุดตามสภาวะตลาดในชวงที่เสนอขายหุนตอผู
ลงทุน โดยกําหนดราคาเสนอขายจะเปนไปเพื่อรักษาประโยชนที่ดีที่สุดของบริษัทและผูถือหุนโดยรวม โดยราคา
เสนอขายตองไมต่ํากวาราคาถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนในตลาดหลักทรัพยยอนหลังไมนอยกวาเจ็ดวันทําการ
ติดตอกัน แตไมเกินสิบหาวันทําการติดตอกันกอนวันกําหนดราคาเสนอขายหุน ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทอาจ
กําหนดราคาเสนอขายโดยมีสวนลดไดแตตองไมเกินรอยละสิบของราคาที่คํานวณได (ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน ที่ ทจ.72/2558 เรื่องการอนุญาตใหบริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุนที่ออกใหมตอบุคคลในวงจํากัด
หมวด 1 ขอ 8 (1)) โดยในการกํ าหนดสว นลดดัง กลา วคณะกรรมการบริ ษัท จะพิ จ ารณาจากสภาวะตลาด ณ
ขณะนั้นดวยและเพื่อใหการระดมทุนเปนไปอยางรวดเร็ว เพื่อใหบริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนที่เพียงพอ
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มีผลกระทบแยกเปนกรณีดังนี้
1. มีผลกระทบตอการลดลงของสัดสวนการถือหุน (Control Dilution) และการลดลงของราคา (Price Dilution)
เพียงรอยละ 9.08 และรอยละ 0.91 ตามลําดับ สําหรับกรณีที่ไมมีการแปลงสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ และมี
การเพิ่มทุนแบบ General Mandate ทั้งจํานวน
2. มีผลกระทบตอการลดลงของสัดสวนการถือหุน (Control Dilution) และการลดลงของราคา (Price Dilution) เพียง
รอยละ 6.43 และรอยละ -0.002 ตามลําดับ สําหรับกรณีที่มีการแปลงสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ครบทั้ง
จํานวน และมีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate ทั้งจํานวน
ซึ่งคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแลวมีความเห็นวามีความคุมคาและยังเปนการรักษาและเพิ่มสภาพคลองทางการเงิน
ใหกับบริษัท และมีความเห็นวาการกําหนดราคาเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate)
โดยกําหนดราคาเสนอขายตามหลักเกณฑขางตนมีความเหมาะสมแลว
7.5 เหตุผลและความจําเปนในการเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) ใหแกบุคคลในวงจํากัด
คณะกรรมการบริษัทเห็นวามีเหตุผลและความจําเปนในการเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) ใหแก
บุคคลในวงจํากัดเนื่องจากบริษัทพิจารณาแลววาจะทําใหบริษัทสามารถระดมทุนไดภายในระยะเวลาอันสั้น และมี
เงินทุนหมุนเวียนเพียงพอในการดําเนินธุรกิจปกติ รองรับการขยายธุรกิจ และสงเสริมสภาพคลองของบริษัท
โดยบริษัทมีหลักเกณฑในการคัดเลือกบุคคลในวงจํากัดดังนี้
1. บุคคลในวงจํากัดแบบเฉพาะเจาะจงดังกลาวเปนผูมีศักยภาพดานลงทุน
2. มีความพร อ มดานการเงิน และมีค วามประสงค ข องบุ ค คลในวงจํา กัด อยา งชั ด เจน โดยจะไมมีส ว นร ว มใน
การบริหารหรืออํานาจเปลี่ยนแปลงใดๆ ของบริษัท
3. มี คุ ณ สมบั ติ ที่ จ ะสามารถช ว ยเหลื อ และสนั บ สนุ น การดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท ให ดี ขึ้ น และสามารถให
คําแนะนําในการหาโอกาสลงทุน
7.6 ผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้นตอการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท
อันเนื่องมาจากการเพิ่มทุนและการดําเนินการตามแผนการใชเงินหรือโครงการ
คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นวาการออกหุนเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) นั้น ทําใหบริษัท รักษา
และเพิ่มสภาพคลองทางการเงินของบริษัท โดยไมมีผลกระทบในดานลบตอการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจน
ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท อันเนื่องจากการเพิ่มทุนและการดําเนินการตามแผนการใชเงินดังกลาวนี้
ทั้งนี้ ในป 2560 บริษัทตั้งงบประมาณในการจัดซื้อ Content ประเภทตางๆ อยูที่ประมาณ 600,000,000 บาท ถึง
800,000,000 บาท เพื่อรองรับการเติบโตของชองทีวีดิจิตอล MONO29 ทีวีดาวเทียม MonoPlus และบริการดูหนัง
ออนไลนแบบบอกรับสมาชิก Monomaxxx.com และสงเสริมใหบริษัท สามารถนําเสนอบริการเพื่อตอบสนองความ
ตองการของลูกคาไดครบวงจรยิ่งขึ้น ซึ่งจะเปนประโยชนกับบริษัทในระยะยาว รวมถึงเพื่อใหบริษัท มีเงินทุน
หมุนเวียนที่พอเพียงในการดําเนินธุรกิจปกติ โดยที่บริษัทจะสามารถระดมทุนไดภายในระยะเวลาอันสั้นและรวดเร็ว
ทั้งนี้ งบแสดงฐานะการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ไดแสดงสัดสวนหนี้สินตอทุนเทากับ 1.28 เทา และ
เมื่ อ รวมรายการเพิ่ ม ทุ น จากการเสนอขายหุ น แล ว สั ด ส ว นหนี้ สิ น ต อ ทุ น ของบริ ษั ท จะลดลงเป น 1.25 เท า
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คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นวาการออกหุนเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) ทําใหบริษัทรักษาและ
เพิ่มสภาพคลองทางการเงินของบริษัท โดยสามารถระดมทุนไดภายในระยะเวลาอันสั้น เพื่อใหมีเงินทุนหมุนเวียน
เพียงพอในการดําเนินธุรกิจปกติเพื่อขยายธุรกิจ
8. ผลกระทบตอผูถือหุน (Dilution Effect)
ผลกระทบตอผูถือหุนเดิมที่อาจเกิดขึ้นจากการเพิ่มทุนใหกับบุคคลในวงจํากัด
- จํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท

3,343,935,537 หุน

- จํานวนหุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิ

1,519,064,438 หุน

- รวมจํานวนหุนจดทะเบียนของบริษัท

4,862,999,975 หุน

- จํานวนหุนเพิม่ ทุน PP (General Mandate) “GM”

334,000,000 หุน

- รวมจํานวนหุน

5,196,999,975 หุน

- ราคาใชสิทธิการแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 : 1.003

ราคา 2.492 บาท

- ราคาเสนอขายหุนเพิ่มทุน ( General Mandate: PP ) คํานวณบนสมมุติฐานที่กําหนดราคาเสนอขายไมต่ํากวารอยละ 90
ของราคาตลาด ทั้งนี้ ราคาตลาดเพื่อจําลองสูตรการคํานวณกําหนดเทากับ 3.67 บาทตอหุน โดยกําหนดจากราคาถัวเฉลี่ย
ถวงน้ําหนัก 7 วันทําการกอนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2560 (วันที่ 9 – 20 กุมภาพันธ
2560)

ผลกระทบตอผูถือหุน

1. Control Dilution
1.1 กรณีที่ไมมีการแปลงสิทธิตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิ และมีการเพิ่มทุน General
Mandate ทั้งจํานวน

1.2 กรณีที่มีการแปลงสิทธิตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิ และมีการเพิ่มทุน General
Mandate ทั้งจํานวน

วิธีการคํานวณ

=

จํานวนหุน PP (GM)
(จํานวนหุน PP GM + จํานวนหุนที่ชําระแลว)

=
จํานวนหุน PP (GM)
(จํานวนหุน PP (GM) + จํานวนหุนรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ+จํานวนหุนที่
ชําระแลว)
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มูลคา
(รอยละ)

9.08

6.43
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ผลกระทบตอผูถือหุน

วิธีการคํานวณ

มูลคา
(รอยละ)

2. Price Dilution
2.1 กรณีที่ไมมีการแปลงสิทธิตามใบสําคัญ =
ราคาตลาด – ราคาตลาดหลังเสนอขาย
แสดงสิทธิ และมีการเพิ่มทุน General
ราคาตลาด
Mandate ทั้งจํานวน
ราคาตลาดหลังเสนอขาย =

0.91

(ราคาตลาด x จํานวนหุนที่ชําระแลว)+(ราคา PP x จํานวนหุน PP (GM))
(จํานวนหุนที่ชําระแลว + จํานวนหุน PP (GM))
2.2 กรณีที่มีการแปลงสิทธิตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิ ครบทั้งจํานวน และมีการ
เพิ่มทุน General Mandate ทั้งจํานวน

=

ราคาตลาดกอนเสนอขาย – ราคาตลาดหลังเสนอขาย
ราคาตลาดกอนเสนอขาย

-0.002

ราคาตลาดกอนเสนอขาย =
((ราคาตลาด xจํานวนหุนที่ชําระแลว)+(ราคาใชสิทธิ x จํานวนหุนรองรับ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ))
(จํานวนหุนที่ชําระแลว + จํานวนหุนรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ)
ราคาตลาดหลังเสนอขาย =
(ราคาตลาด x จํานวนหุนที่ชําระแลว) + (ราคาใชสิทธิ x จํานวนหุนรองรับ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ)+ (ราคาเสนอขาย PP x จํานวนหุน PP (GM))
(จํานวนหุนที่ชําระแลว + จํานวนหุนรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ + จํานวนหุน
PP(GM))

9. ประโยชนที่ผูถือหุนจะพึงไดรับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุนเพิ่มทุน
การเพิ่มทุนในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อรองรับการลงทุ นในธุรกิจตอเนื่องกับธุ รกิจภาพยนต ชองทีวีดิจิตอล ชองที วี
ดาวเทียม ระบบสมาชิกดูหนังออนไลน ของบริษัท ชวยสงเสริมใหบริษัท นําเสนอบริการเพื่อตอบสนองความตองการ
ของลูกคาไดอยางครบวงจรยิ่งขึ้น เพื่อความสามารถในการทํากําไรและการจายปนผลแกผูถือหุนในอนาคต
10. รายละเอียดอื่นใดที่จําเปนสําหรับผูถือหุนเพื่อใชประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุนเพิ่มทุน
เหตุผลที่บริษัทระดมทุนโดยการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกบุคคลในวงจํากัด มีข้ันตอนและใชระยะเวลาดําเนินที่
รวดเร็วสามารถกําหนดเปาหมายของกลุมนักลงทุนตามที่บริษัทตองการได ไมวาจะเปนนักลงทุนที่มีศักยภาพดานเงินทุน อีก
ทั้งสามารถกําหนดจํานวนเงินที่แนนอนไดทันตอการดําเนินธุรกิจ ซึ่งจะทําใหเกิดประโยชนสูงสุดทั้งผลประกอบการและการ
ดําเนินงานแกบริษัทและผูถือหุนดวย
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11 .คํารับรองของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการพิจารณาและตรวจสอบขอมูลของผูลงทุน
คณะกรรมการรั บรองว า ในการพิ จารณาและตรวจสอบข อมู ลของผู ลงทุ น คณะกรรมการจะดํ าเนิ น การด วยความ
ระมัดระวัง และ มีหลักเกณฑในการคัดเลือกบุคคลในวงจํากัดดังนี้
1. บุคคลในวงจํากัดแบบเฉพาะเจาะจงดังกลาวเปนผูมีศักยภาพดานลงทุน
2. มี ค วามพร อ มด า นการเงิ น และมี ค วามประสงค ข องบุ ค คลในวงจํ า กั ด อย า งชั ด เจน โดยจะไม มี ส ว นร ว มใน
การบริหารหรืออํานาจเปลี่ยนแปลงใดๆ ของบริษัท
3. มี คุ ณ สมบั ติ ที่ จ ะสามารถช ว ยเหลื อ และสนั บ สนุ น การดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท ให ดี ขึ้ น และสามารถให
คําแนะนําในการหาโอกาสลงทุน
12. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ที่มีตอสารสนเทศในเอกสารที่สงใหผูถือหุน
คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบในขอมูลที่ระบุในสารสนเทศนี้ ในการนี้ กรรมการผูมีอํานาจกระทําการแทนบริษัท
ไดแก นายนวมินทร ประสพเนตร และนายซัง โด ลี ไดตรวจทานขอมูลในสารสนเทศนี้แลวอยางระมัดระวัง และขอรับรอง
วาไมมีขอความอันเปนเท็จ และไมไดมีการละเวนขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ ซึ่งจําเปนตองมี หรือตองระบุในสารสนเทศ
นี้ตลอดจนไมมีขอความที่กอใหเกิดความเขาใจผิด
ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไมปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัทในเรื่องที่
เกี่ ยวกั บการเพิ่ มทุนหากการไม ปฏิ บั ติหน าที่ ดั งกล าวก อให เกิดความเสียหายแกบริ ษัท ผูถื อหุ นสามารถฟ องเรี ยกร อง
คาเสียหายจากกรรมการคนดังกลาวแทนบริษัทไดตามมาตรา 85 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และ
หากการไมปฏิบัติหนาที่นั้นเปนเหตุใหกรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวของไดประโยชนไปโดยมิชอบผูถือหุนสามารถใชสิทธิ
ฟองเรียกคืนประโยชนจากกรรมการนั้นแทนบริษัทไดตามมาตรา 89/18 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
พ.ศ.2535

13. ตารางระยะเวลาการดําเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติใหเพิ่มทุน/จัดสรรหุนเพิ่มทุน
ลําดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ขั้นตอนการดําเนินการ
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
วันแจงมติคณะกรรมการบริษัท ตอตลาดหลักทรัพยฯ
วันกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมผูถือหุน
(Record Date)
วันปดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผูถือหุนตามมาตรา 225
ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
เผยแพรหนังสือเชิญประชุมบนเว็บไซตบริษัท
สงออกหนังสือนัดประชุมใหผูถือหุนโดย TSD
วันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560
วันแจงมติที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2560 ตอตลาด
หลักทรัพยฯ
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วัน เดือน ป
21 กุมภาพันธ 2560
21 กุมภาพันธ 2560
8 มีนาคม 2560
9 มีนาคม 2560
24 มีนาคม 2560
4 เมษายน 2560
26 เมษายน 2560
26 เมษายน 2560
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ลําดับ
9

ขั้นตอนการดําเนินการ
วันที่นํามติที่ประชุมผูถือหุนไปจดทะเบียนลดทุนและเพิ่มทุนตอ
กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย

วัน เดือน ป
ภายใน 14 วัน นับแตวันที่ไดรับ
อนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน

10.

วันเขาทํารายการขายหุน PP แบบมอบอํานาจทั่วไป (General
Mandate)

หลังจากไดรับอนุญาตจาก ก.ล.ต.
(ทํารายการไมเกิน AGM ครั้งถัดไป)

บริษัท ขอรับรองวาสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกตองและครบถวนทุกประการ

ลายมือชื่อ…………………………………………………………………………….กรรมการผูมีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
(นายนวมินทร ประสพเนตร)
ตําแหนง

กรรมการ

ลายมือชื่อ…………………………………………………………………………….กรรมการผูมีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
(นาย ซัง โด ลี )
ตําแหนง

กรรมการ
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ขอมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่เปนตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมผูถือหุน
ผู ถื อ หุ น ที่ ไ ม ส ามารถเข า ร ว มประชุ ม ด ว ยตนเองได สามารถที่ จ ะมอบฉั น ทะให กรรมการอิ ส ระดั ง ต อ ไปนี้ เข า ร ว ม
ประชุมแทน
1. นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต
ตําแหนง : กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
อายุ

:

65 ป

ที่อยู

:

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) เลขที่ 200 หมู 4
จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล ทาวเวอร ชั้น 16 ถนนแจงวัฒนะ
ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

สวนไดเสียในการพิจารณาวาระการประชุม

:

-ไมมี-

2. นายปรีชา ลีละศิธร
ตําแหนง

:

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

อายุ

:

54 ป

ที่อยู

:

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) เลขที่ 200 หมู 4
จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล ทาวเวอร ชั้น 16 ถนนแจงวัฒนะ
ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

สวนไดเสียในการพิจารณาวาระการประชุม

:

-ไมมี-

3. นายเกรียงศักดิ์ เธียรนุกุล
ตําแหนง

:

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

อายุ

:

52 ป

ที่อยู

:

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) เลขที่ 200 หมู 4
จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล ทาวเวอร ชั้น 16 ถนนแจงวัฒนะ
ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

สวนไดเสียในการพิจารณาวาระการประชุม

:

-ไมมี-
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ขอกําหนด และขอบังคับบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับการประชุมผูถือหุน
1) เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเปนผูถือหุนหรือผูแทนของผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุม
ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเรื่องขอพึงปฏิบัติสําหรับการจัดประชุมผูถือหุนของบริษัท
จดทะเบียนลงวันที่ 19 กุมภาพันธ 2542 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหบริษัทจดทะเบียนถือเปนแนวทางปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะเปน
การสรางความเชื่อมั่นใหเกิดแกผูถือหุน ผูลงทุน และผูที่เกี่ยวของทุกฝาย และเพื่อใหการประชุมผูถือหุนของบริษัท
จดทะเบียนเปนไปดวยความโปรงใส ชอบธรรม และเปนประโยชนตอผูถือหุน บริษัทฯ จึงเห็นควรกําหนดใหมีการ
ตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเปนผูถือหุนหรือผูแทนของผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุม เพื่อใหผูถือหุน
ยึดถือปฏิบัติตอไป ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะผอนผันการยื่นแสดงเอกสารหลักฐานแสดงความเปนผูถือหุนหรือ
ผูแทนของผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมแตละรายตามที่บริษัทฯ จะพิจารณาเห็นเหมาะสม
1. บุคคลธรรมดา
1.1 ผูถือหุนที่มีสัญชาติไทย
(ก) บั ต รประจํ า ตั ว ของผู ถื อ หุ น (บั ต รประจํ า ตั ว ประชาชน หรื อ บั ต รข า ราชการ หรื อ บั ต รพนั ก งาน
รัฐวิสาหกิจ)
(ข) ในกรณีมอบฉัน ทะ สํ าเนาบัต รประจําตัว ของผูมอบฉันทะ และบัต รประจํ าตัวหรื อหนั ง สือเดินทาง
(กรณีเปนชาวตางชาติ) ของผูรับมอบฉันทะ
1.2 ผูถือหุนชาวตางชาติ
(ก) หนังสือเดินทางของผูถือหุน
(ข) ในกรณี ม อบฉั น ทะ หนั ง สื อ เดิ น ทางของผู ม อบฉั น ทะ และบั ต รประจํ า ตั ว หรื อ หนั ง สื อ เดิ น ทาง
(กรณีเปนชาวตางชาติ) ของผูรับมอบฉันทะ
2. นิติบุคคล
2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
(ก) สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ออกใหไมเกิน 30 วัน โดย กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย
(ข) สําเนาบัตรประจําตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางชาติ) ของกรรมการผูมีอํานาจที่ไดลงนาม
ในหนังสือมอบฉันทะพรอมบัตรประจําตัว หรือหนังสือเดินทาง(กรณีเปนชาวตางชาติ) ผูรับมอบฉันทะ
2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ
(ก) สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล
(ข) สําเนาบัตรประจําตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางชาติ) ของกรรมการผูมีอํานาจที่ไดลงนาม
ในหนังสือมอบฉันทะพรอมบัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางชาติ) ผูรับมอบฉันทะ
ในกรณีของสําเนาเอกสารจะตองมีการรับรองสําเนาถูกตอง และหากเปนเอกสารที่จัดทําขึ้นในตางประเทศ ควรมีการ
รับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับบลิค
2) วิธีการมอบฉันทะ
1. แบบหนังสือมอบฉันทะมี 3 แบบ ไดแก
- แบบ ก. เปนแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไป ซึ่งเปนแบบงายไมซับซอน
- แบบ ข. เปนแบบหนังสือมอบฉันทะที่กําหนดรายการตางๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
- แบบ ค. เป น แบบที่ ใ ช เ ฉพาะกรณี ผู ถื อ หุ น เป น ผู ล งทุ น ต า งประเทศและแต ง ตั้ ง ให คั ส โตเดี ย น (Custodian)
ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน
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2. ในกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและ
ดูแลหุนจะใชหนังสือมอบฉันทะไดทั้งแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. แบบใดแบบหนึ่งก็ได สําหรับผูถือหุน
นอกจากนั้นจะใชหนังสือมอบฉันทะไดเฉพาะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเทานั้น
3. บริษัทฯ ไดจัดสงเฉพาะหนังสือมอบอํานาจแบบ ข. มาพรอมหนังสือนัดประชุมนี้ หากผูถือหุนทานใดประสงคใช
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ค. สามารถติดตอขอรับไดที่ ฝายกํากับดูแลกิจการ โทรศัพท 02-502-0787
หรือ Download จากเว็บไซตของบริษัทฯ ที่ www.mono.co.th
4. ถาผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมไดดวยตนเอง ผูถือหุนอาจเลือกมอบฉันทะใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความ
ประสงค ข องผูถื อหุน เป น ผูรั บมอบฉั นทะ หรื อเลือกมอบฉัน ทะให ก รรมการอิส ระของบริษั ทฯ เป น ผูออกเสีย ง
ลงคะแนนแทนได โดยสามารถระบุชื่อผูรับมอบฉันทะได 3 ราย ทั้งนี้เพื่อความสะดวก กรณีผูรับมอบฉันทะรายใด
ติดภารกิจไมสามารถเขาประชุมได ผูรับมอบฉันทะรายอื่นก็สามารถเขาประชุมแทนได แตผูรับมอบฉันทะมีสิทธิเขา
ประชุมไดเพียงรายเดียว
รายชื่อกรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่ผูถือหุนอาจเลือกมอบฉันทะ
1. นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต อายุ 65 ป ตําแหนงกรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
2. นายปรีชา ลีละศิธร
อายุ 54 ป ตําแหนงกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
3. นายเกรียงศักดิ์ เธียรนุกุล อายุ 52 ป ตําแหนงกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา
และพิจารณาคาตอบแทน
ที่อยูติดตอ
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 200 หมู 4 จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล ทาวเวอร ชั้น 16 ถนนแจงวัฒนะ
ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
กรรมการอิสระขางตนไมมีสวนไดเสียในวาระพิจารณาตางๆ
ผูถือหุนที่ประสงคใหกรรมการอิสระของบริษัทฯ เปนผูรับมอบฉันทะ โปรดสงหนังสือมอบฉันทะที่ไดจัดทําขึ้นโดย
เลือกแบบใดแบบหนึ่ง และลงนามครบถวนตามหลักเกณฑที่กลาวขางตน ไปยังฝายกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ พรอม
เอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของ โดยสงถึงบริษัทฯ ลวงหนากอนการประชุมอยางนอย 1 วัน
5. กรุณากรอกขอมูลตางๆ ในแบบฟอรมหนังสือมอบฉันทะใหครบถวน พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัวของผูมอบ
ฉันทะ เพื่อประโยชนและสิทธิของทานในการเขารวมประชุม
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไมรับแบบหนังสือมอบฉันทะที่ระบุจํานวนหุนที่ถือมากกวาจํานวนหุนที่แสดงในสมุด
ทะเบียนผูถือหุน
3) การลงทะเบียนเขารวมประชุม
ผูถือหุน หรือผูรับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และยื่นเอกสาร หรือหลักฐานเพื่อตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมไดตั้งแต
เวลา 12.00 นาฬิกา ของวันพุธที่ 26 เมษายน 2560 เปนตนไป
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เมื่อผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะลงนามเขาประชุมเรียบรอยแลว เจาหนาที่จะแจกบัตรลงคะแนนสําหรับแตละวาระ คนละ
1 ชุด เพื่อการลงคะแนนเสียง ดังนี้
1. ผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเอง จะไดรับบัตรลงคะแนน 1 ชุด
2. ผูรับมอบฉันทะ
2.1 กรณีที่ผูถือหุนไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงไว ผูรับมอบฉันทะจะไดรับแจกบัตรลงคะแนน 1 ชุด
สําหรับการพิจารณาลงคะแนนเสียง
2.2 กรณีที่ผูถือหุนไดระบุความประสงคในการออกเสียงไวในหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข. หรือแบบ ค.) เรียบรอย
แลว ผูรับ มอบฉันทะรายนั้นจะไมไดรับแจกบัตรลงคะแนนเสียง ทั้งนี้ เนื่องจากเจาหนาที่บริษัทฯ ไดนําคะแนน
เสียงที่ผูถือหุนระบุไวในหนังสือมอบฉันทะทุกวาระ ไปบันทึกขอมูลรอไวเรียบรอยแลว ในขณะรับลงทะเบียน
ผูเขาประชุม และจะนําการ ออกเสียงลงคะแนนดังกลาวในหนังสือมอบฉันทะมาประมวลผลรวมกับคะแนนเสียง
ของผูถือหุนรายอื่น (สําหรับผูรับมอบ ฉันทะที่ตองการบัตรลงคะแนนเพื่อคัดลอกการออกเสียงลงคะแนนของ
ผูมอบฉันทะไวตรวจสอบ สามารถขอรับบัตรลงคะแนนไดที่เจาหนาที่ของบริษัทฯ โดยทานไมสามารถออกเสียง
ลงคะแนนในที่ประชุมไดอีก
4) การออกเสียงลงคะแนน
1. ในการพิจารณาวาระตางๆ ประธานที่ประชุมหรือผูดําเนินการประชุมจะสอบถามในที่ประชุม วามีผูถือหุนทานใดไม
เห็นดวยหรืองดออกเสียงในวาระนั้นๆ หรือไม ถามี ขอใหผูถือหุนทานนั้นยกมือขึ้น จะมีเจาหนาที่ของบริษัทฯ ไปรับ
บัตรลงคะแนนมาประมวลผล โดยการหักคะแนนเสียงที่ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงของผูถือหุนตามจํานวนหุนที่
ถืออยูออกจากคะแนนเสียงของผูถือหุนทั้งหมดที่มารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ถาไมมีผูถือหุนที่ไมเห็นดวย
หรืองดออกเสียงใหถือวาที่ประชุมผูถือหุนเห็นชอบ หรือเห็นดวยตามมติที่นําเสนอ
2. ผูถือหุนที่มีสวนไดเสียเปนพิเศษในเรื่องใด หามมิใหออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และประธานในที่ประชุมอาจจะ
เชิญใหผูถือหุนนั้นออกจากหองประชุมชั่วคราวก็ได
3. การออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ ใชหลักเกณฑและวิธีการตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 16
5) ขอบังคับบริษัทในสวนที่เกี่ยวของกับการประชุมผูถือหุน
ขอ 16. ใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ และวิธีการดังตอไปนี้
(1) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่ง (1) หุนตอหนึ่ง (1) เสียง
(2) ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการ
ก็ได ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเปนกรรมการ จะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได
(3) บุคคลที่ไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการ
ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียง
เทากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ใหประธานที่ประชุมเปนผูออกเสียง
ชี้ขาด
ขอ 17. ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงจํานวนหนึ่งในสาม (1/3) ของ
จํานวนกรรมการในขณะนั้น ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกล
ที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพนจากตําแหนง อาจไดรับเลือกใหกลับเขามารับตําแหนงอีกได
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สิ่งที่สงมาดวย 8.
กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรกและปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ใหจับสลากกัน สวนป
หลังๆ ตอไปใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง
ขอ 18. นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระแลว กรรมการจะพนจากตําแหนงเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัติ หรื อมีลัก ษณะตองหามตามกฎหมายวา ดวยบริษั ทมหาชนจํากัด และกฎหมายวาดว ย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
(4) ที่ประชุมผูถือหุนลงมติใหออกตามขอ 20
(5) ศาลมีคําสั่งใหออก
ขอ 20. ที่ประชุมผูถือหุนอาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระไดดวยคะแนนเสียง
ไมนอยกวาสามในสี่ (3/4) ของจํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุนนับรวมกันไดไมนอย
กวากึ่งหนึ่งของจํานวนหุนที่ถือโดยผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ขอ 22. กรรมการบริษัทมีสิทธิไดรับคาตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บําเหน็จ โบนัส
หรือผลประโยชนตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผูถือหุนจะพิจารณาและลงมติดวยคะแนนเสียงไมนอย
กวาสองในสาม (2/3) ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม โดยอาจกําหนดคาตอบแทนกรรมการ
เปนจํานวนแนนอนหรือวางเปนหลักเกณฑเฉพาะ และจะกําหนดไวเปนคราวๆ หรือใหมีผลตลอดไปจนกวา
ที่ประชุมผูถือหุนจะมีมติเปลี่ยนแปลงเปนอยางอื่นก็ได นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิไดรับเบี้ยเลี้ยงและ
สวัสดิการตางๆ ตามระเบียบของบริษัท
ขอความในวรรคหนึ่งจะไมกระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจางของ
บริษัทในอันที่จะไดรับคาตอบแทนและผลประโยชนในฐานะที่เปนพนักงานหรือลูกจางของบริษัท
ขอ 31. คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําปภายในสี่ (4) เดือน นับแตวัน
สิ้นสุดของรอบปบัญชีของบริษัท
การประชุมผูถือหุนคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ใหเรียกวาการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุม
ผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ไดสุดแตจะเห็นสมควร
ผูถือหุนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในหา (1/5) ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด หรือผูถือหุน
จํานวนไมนอยกวายี่สิบหา (25) คน ซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสิบ (1/10) ของจํานวนหุนที่
จําหนายไดทั้งหมดจะเขาชื่อกันทําหนังสือขอใหคณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใด
ก็ ไ ด แต ต อ งระบุ เ หตุ ผ ลในการที่ ข อให เ รี ย กประชุ ม ไว ใ ห ชั ด เจนในหนั ง สื อ ดั ง กล า วด ว ย ในกรณี เ ช น นี้
คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแตวันที่ไดรับหนังสือนั้นจากผูถือหุน
ดังกลาว
ขอ 32. ในการเรียกประชุมผูถือหุน ใหคณะกรรมการจัดทําเปนหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ
วาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอตอที่ประชุมพรอมดวยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหชัดเจนวาเปน
เรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แลวแตกรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่อง
ดังกลาว และจัดสงใหผูถือหุนและนายทะเบียนทราบไมนอยกวาเจ็ด (7) วันกอนวันประชุม ทั้งนี้ ใหลงโฆษณา
คําบอกกลาวนัดประชุมในหนังสือพิมพกอนวันประชุมไมนอยกวาสาม (3) วัน เปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา
สาม (3) วัน
ทั้ง นี้ สถานที่ที่จ ะใช เ ป น ที่ ป ระชุม จะอยูใ นจัง หวัด อัน เปน ที่ตั้ง สํานัก งานใหญของบริษัท หรือที่อื่น ใดตามที่
คณะกรรมการจะกําหนดก็ได
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ขอ 33. ในการประชุมผูถือหุน ตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) มาประชุมไมนอยกวายี่สิบหา
(25) คน หรือไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูถือหุนทั้งหมด และตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสาม
(1/3) ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดจึงจะครบเปนองคประชุม
ในกรณีที่ปรากฏวาการประชุมผูถือหุนครั้งใด เมื่อลวงเวลานัดไปแลวถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จํานวนผูถือหุนซึ่งมา
เขารวมประชุมไมครบเปนองคประชุมตามที่กําหนดไวในวรรคหนึ่ง หากวาการประชุมผูถือหุนไดเรียกนัดเพราะ
ผูถือหุนรองขอ ใหการประชุมเปนอันระงับไป ถาการประชุมผูถือหุนนั้นมิใชเปนการเรียกประชุมเพราะผูถือหุน
รองขอ ใหนัดประชุมใหม และในกรณีนี้ใหสงหนังสือนัดประชุมไปยังผูถือหุนไมนอยกวาเจ็ด (7) วัน กอนวัน
ประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไมบังคับวาจะตองครบองคประชุม
ขอ 34. ใหประธานกรรมการเปนประธานที่ประชุมผูถือหุน ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถ
ปฏิบัติหนาที่ได ใหรองประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม ถาไมมีรองประธานกรรมการ หรือมีแตไมอยู
ในที่ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหที่ประชุมเลือกผูถือหุนซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเปนประธาน
ในที่ประชุมดังกลาว
ขอ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถือหุน ใหถือวาหุนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผูถือหุนคนใดมีสวนไดเสียเปน
พิ เ ศษในเรื่ อ งใด ผู ถื อ หุ น คนนั้ น ไม มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งลงคะแนนในเรื่ อ งนั้ น นอกจากการออกเสี ย งเลื อ กตั้ ง
กรรมการ และมติของที่ประชุมผูถือหุนจะตองประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้
(1) ในกรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถามีคะแนน
เสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
(2) ในกรณี ดั ง ต อ ไปนี้ ให ถื อ คะแนนเสี ย งไม น อ ยกว า สามในสี่ (3/4) ของจํ า นวนเสี ย งทั้ ง หมดของ
ผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญใหแกบุคคลอื่น
(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเปนของบริษัท
(ค) การทํา แกไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการใหเชากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญ
การมอบหมายใหบุคคลอื่นใดเขาจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดย
มีวัตถุประสงคเพื่อการแบงผลกําไรขาดทุนกัน
(ง) การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ หรือขอบังคับของบริษัท
(จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
(ฉ) การเลิกบริษัท
(ช) การออกหุนกูของบริษัท
(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น
ขอ 36. กิจการที่ที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจําปพึงเรียกประชุมมีดังนี้
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปที่ผานมา
พิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกําไรขาดทุน
พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกําไร และการจายเงินปนผล
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ
พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ
พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชี และ
กิจการอื่นๆ
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สิ่งที่สงมาดวย 9.
ขั้นตอนการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2560
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
วันที่ 26 เมษายน 2560
ผูถือหุน
บมจ. โมโน เทคโนโลยี
ลงทะเบียนเริ่มเวลา
12.00 นาฬิกา
ผูรับมอบฉันทะ

มาดวยตนเอง

โตะลงทะเบียน

โตะลงทะเบียน

แสดงสําเนาบัตรประจําตัวของผูมอบฉันทะ
และบัตรประจําตัวของผูรับมอบฉันทะ
- แสดงแบบฟอรมลงทะเบียนซึ่งพิมพบารโคด
- หนังสือมอบฉันทะ และเอกสารมอบฉันทะ

แสดงบัตรประจําตัวและแบบฟอรม
ลงทะเบียนซึ่งพิมพบารโคด

ลงนามในใบลงทะเบียน

รับบัตรลงคะแนน

เขาหองประชุม

ตรวจหนังสือมอบฉันทะ
และเอกสารประกอบ
กรณีมอบฉันทะตามแบบ ข. หรือ
แบบ ค. ที่ผูถือหุน ระบุความประสงค
ในการออกเสียงลงคะแนนแตละวาระ
อยางชัดเจนแลวจะไมไดรับบัตร

ประธานเปดประชุม
เวลา 14.00 น.
ประธานเสนอวาระการประชุม
ตามลําดับ
กรณีที่มีผูถือหุนไมเห็นดวยหรืองดออกเสียง
ในวาระใดๆ ใหยกมือและสงบัตรลงคะแนน

เจาหนาที่เก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผูที่ไมเห็นดวยหรือ
งดออกเสียง และสรุปผลการลงคะแนน

ประธานหรือผูไดรับมอบหมาย
กลาวสรุปผลการลงคะแนนเสียง

**กรุณาสงบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนใหแกเจาหนาที่บริษัทเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม**
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สิ่งที่สงมาดวย 10.
ขาวประชาสัมพันธ
“งดแจกของชํารวยการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560”

ตามที่ บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด(มหาชน) กําหนดจัดประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560 ในวันพุธที่ 26 เมษายน
2560 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ออดิทอเรียม ชั้น 3 อาคารจัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล เลขที่ 200 หมูที่ 4 ถนนแจงวัฒนะ
ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 นั้น
ทั้งนี้ เพื่อเปนการสงเสริมและสนับใหผูถือหุนทุกทานเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560 โดยมุงเนนการรับรูผล
การดําเนินงาน การบริหารจัดการ และธรรมภิบาลของบริษัทฯ รวมทั้งไดมีโอกาสพบปะซักถาม และแสดงความคิดเห็น
ในการประชุมเปนสําคัญ นอกจากนี้ การประชุมสามัญผูถือหุนยังถือเปนโอกาสที่ทําใหผูถือหุน คณะกรรมการ ผูบริหาร
และพนักงานของบริษัทฯ จะไดมีโอกาสพบปะและสรางสัมพันธภาพที่ดีระหวางกันอยางแทจริง
บริษัทฯ จึงขอ “งดแจกของชํารวยในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560”
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