หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2557

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
วันศุกรที่ 12 กันยายน 2557 เวลา 09.30 นาฬิกา

ลงทะเบียนตั้งแตเวลา 07.30 นาฬิกา
ณ ออดิทอเรียม ชั้น 3 อาคารจัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล
เลขที่ 200 หมูที่ 4 ถนนแจงวัฒนะ ตําบลปากเกร็ด
อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

โปรดนําแบบฟอรมลงทะเบียนซึ่งพิมพบารโคด
มาแสดงตอเจาหนาที่ลงทะเบียนในวันประชุมดวย

วันที่ 4 กันยายน 2557
เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2557
เรียน ทานผูถือหุนของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
สิ่งที่สงมาดวย 1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2557
2. รายละเอียดเบื้องตนของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (MONO–W1)
เพื่อจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิม
3. แบบรายงานการเพิม่ ทุน (F53-4)
4. ขอกําหนดและขอบังคับบริษัทฯ สวนที่เกี่ยวกับการประชุมผูถือหุน
5. ขั้นตอนการเขารวมประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2557
6. ขอมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่เปนตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมผูถือหุน
7. แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2557
8. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
ดวยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 4/2557 เมื่อ
วันที่ 6 สิงหาคม 2557 ไดมีมติใหเรียกประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2557 ในวันศุกรท่ี 12 กันยายน 2557 เวลา
09.30 นาฬิกา ณ ออดิทอเรียม ชั้น 3 อาคารจัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล เลขที่ 200 หมูท่ี 4 ถนนแจงวัฒนะ ตําบลปากเกร็ด
อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2557 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2557
ขอเท็จจริงและเหตุผล
การประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 ไดจัดขึน้ ในวันศุกรที่ 11 เมษายน 2557 ซึ่งบริษัทฯ ไดจัดทํารายงานการ
ประชุมสงใหกระทรวงพาณิชย ภายในเวลาที่กฎหมายกําหนด พรอมทั้งไดเผยแพรทางเว็บไซตของบริษัทฯ
(www.mono.co.th) โดยมีสาํ เนารายงานการประชุม ตามสิ่งที่สง มาดวย 1.
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นวารายงานการประชุมดังกลาวไดบันทึกถูกตองตามความเปนจริงครบถวน จึงเห็นสมควรเสนอตอทีป่ ระชุมผูถ อื
หุนเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกลาว
การลงมติ
วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถ อื หุน ซึง่ มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติจายเงินปนผลระหวางกาล โดยจายเปนหุนปนผลและเงินสด
ขอเท็จจริงและเหตุผล
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติอนุมัติเงินปนผลระหวางกาล โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. จายปนผลเปนหุนสามัญของบริษัทฯ จํานวนไมเกิน 1,680,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.10 บาท
ใหแกผูถือหุน ของบริษัทฯ ในอัตรา 5 หุนเดิม ตอ 6 หุนปนผล รวมมูลคาทั้งสิ้นไมเกิน 168,000,000 บาท
หรือคิดเปนอัตราการจายเงินปนผล 0.120 บาทตอหุน ทั้งนี้ในกรณีที่ผูถือหุนรายใดมีเศษของหุนเดิมหลัง
การจัดสรรหุนปนผลแลว บริษัทฯ จะจายปนผลในสวนของเศษหุนเปนเงินสดใหแกผูถือหุนแทนการจายเปนหุน
ปนผลในอัตราหุนละ 0.120 บาท
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2. จายปนผลเปนเงินสดในอัตราหุนละ 0.020 บาท หรือคิดเปนเงินจํานวน 28,000,000 บาท
ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดมีการจัดสรรเงินกําไรเปนทุนสํารองตามกฎหมายไวแลวเปนจํานวน 14 ลานบาท เทากับรอยละ
10 ของทุนจดทะเบียน (ทุนจดทะเบียน 140 ลานบาท) ฉะนั้น บริษัทฯ จึงไมจําเปนตองจัดสรรเงินสํารองตาม
กฎหมายเพิ่มเติมอีก
การจายเงินปนผลเปนหุนสามัญและเงินสดทั้งสองกรณีขางตนรวมเปนการจายปนผลในอัตราหุนละ 0.140 บาท
หรือคิดเปนเงินประมาณ 196 ลานบาท ซึ่งเงินปนผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จายตามอัตราที่กฎหมายกําหนด
หุนละ

จํานวนเงิน

1. จายจากกําไรสะสม และกําไรสุทธิจากผลการดําเนินงาน
งวดเดือนมกราคม 2557 ถึงเดือนมิถุนายน 2557
ซึ่งเสียภาษีเ งินไดนิติบุคคลในอัตรารอยละ 20
ทั้ง นี้ ผูถือหุนซึ่ง เปน บุ ค คลธรรมดาสามารถขอเครดิ ต
ภาษี จ ากการจ า ยเงินปนผลดังกลาวไดตามมาตรา 47 ทวิ
แหงประมวลรัษฎากร

0.032 บาท

44.81 ลานบาท

2. จายจากเงินปนผลที่บริษัทฯไดรับจากผลประกอบการของ
บริษัทยอยซึ่งไดรับการสงเสริมการลงทุน (BOI)
(ไมไดรับเครดิตภาษี)

0.108 บาท

151.19 ลานบาท

0.140 บาท

196.00 ลานบาท

รวม

กําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิรับหุนปนผลและเงินสดปนผลในวันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม 2557 และใหรวบรวม
รายชื่อ ตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ หลักทรัพยฯ โดยวิธีปดสมุดทะเบียนในวันศุกรที่ 22 สิงหาคม 2557 และกําหนด
จายหุนปนผลและเงินปนผลดังกลาว ภายในวันที่ 24 กันยายน 2557
ทั้งนี้ การใหสิทธิดังกลาวของบริษัทยังมีความไมแนนอน เนื่องจากตองรอการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นวาสมควรที่จะเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติเงินปนผลระหวางกาลตามรายละเอียดขางตน
การลงมติ
วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (MONO–W1)
ขอเท็จจริงและเหตุผล
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติอนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1
(MONO–W1) จํานวนไมเกิน 1,540,000,000 หนวย โดยจัดสรรใหแกผูถือหุนของบริษัทฯ ตามสัดสวนการ
ถือหุน (Rights Offering) โดยไมคิดมูลคา ในอัตรา 14 หุนสามัญเดิม ไดรับใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญของ
บริษัทฯ 15 หนวย คิดเปนใบสําคัญแสดงสิทธิฯ จํานวนรวมไมเกิน 1,540,000,000 หนวย ทั้งนี้หากมีเศษของ
ใบสําคัญแสดงสิทธิตามอัตราสวนใหปดขึ้นเปน 1 หนวย โดยไมคิดมูลคา ทั้งนี้ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 1 หนวย
สามารถใชสิทธิซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนได 1 หุนที่ราคา 2.50 บาทตอหุน และมีอายุ 5 ป นับแตวันออกใบสําคัญ
แสดงสิทธิ
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ทั้งนี้ จะทําการกําหนดรายชื่อผูที่มีสิทธิไดรับจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิในวันที่ 21 สิงหาคม 2557 และใหรวบรวม
รายชื่อรายชื่อตามมาตรา 225 แหงพรบ.หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 โดยวิธีปดสมุดทะเบียนใน
วันที่ 22 สิงหาคม 2557
การออกใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวจะมอบอํานาจใหนายพิชญ โพธารามิก นายโสรัชย อัศวะประภา นายซัง โด ลี
นายนวมินทร ประสพเนตร กรรมการของบริษัทฯ อยางนอยสองในสี่ทานนี้ และ/หรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจาก
กรรมการของบริษัทฯ อยางนอยสองในสี่ทานดังกลาว มีอํานาจในการกําหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นของ
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (MONO–W1) ที่จะเสนอขาย รวมทั้งมีอํานาจในการ
ดําเนินการใดๆ ที่จําเปนและ/หรือเกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ
ครั้ งที่ 1 (MONO-W1) ที่จะเสนอขายไดทุกประการ ซึ่ง รวมถึงแตไมจํากัดเพียงการติด ตอ จัดทําหรือสงมอบ
เอกสารตางๆ ที่จําเปนหรือเกี่ยวของกับการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ครั้ง
ที่ 1 (MONO-W1) ที่จะเสนอขายในครั้งนี้
โดยรายละเอียดเบื้องตนของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 ปรากฏตามเอกสารสิ่งที่สงมา
ดวย 2.
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นวาสมควรที่จะเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกใบแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ
ครั้งที่ 1 (MONO–W1) จํานวนไมเ กิน 1,540,000,000 หนวย ใหแกผูถือหุนเดิ มของบริษัทฯ โดยมีเ งื่อนไข
ตามที่เสนอขางตน
การลงมติ
วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 140,000,000 บาท เปน 462,000,000 บาท
ขอเท็จจริงและเหตุผล
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 140,000,000 บาทเปน
462,000,000 บาท
โดยการออกหุนสามัญใหมจํานวนไมเกิน 3,220,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ
0.10 บาท เพื่อรองรับการจายเงินปนผลระหวางกาลเปนหุนสามัญและการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ
หุนสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1(MONO-W1) ซึ่งมีวัตถุประสงคในการเพิ่มทุน ดังนี้
1. เพื่อจัดสรรหุนปนผลใหแกผูถือหุนเดิมเพื่อเปนผลตอบแทนการลงทุนแกผูถือหุน
2. เพื่อเพิ่มทุนจดทะเบียนชําระแลวใหมากกวา 300 ลานบาท ครบตามขอกําหนดในการยายการจดทะเบียน
หลักทรัพยของบริษัทฯ จาก mai เปน SET
3. เพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (MONO–W1)
4. เพื่ อ ระดมทุ น ใช ใ นการขยายธุ ร กิ จ ในอนาคตของบริ ษั ท การจั ด หาและผลิ ต รายการที วี และเป น เงิ น ทุ น
หมุนเวียน
โดยรายละเอียดปรากฏอยูในแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ตามสิ่งที่สงมาดวย 3.
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นวาสมควรที่จะเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 140,000,000 บาท
เปน 462,000,000 บาท
การลงมติ
วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 4 เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ขอเท็จจริงและเหตุผล
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 4 เพื่อใหสอดคลองกับ
การเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้
“ ขอ 4 ทุนจดทะเบียน จํานวน
462,000,000
บาท (สี่รอยหกสิบสองลานบาท)
แบงออกเปน
4,620,000,000
หุน (สี่พันหกรอยยี่สิบลานหุน)
มูลคาหุนละ
0.10
บาท (สิบสตางค)
โดยแยกออกเปน
หุนสามัญ
4,620,000,000
หุน (สี่พันหกรอยยี่สิบลานหุน)
หุนบุริมสิทธิ์
หุน ”
ทั้งนี้ มอบอํานาจใหนายพิชญ โพธารามิก นายโสรัชย อัศวะประภา นายซัง โด ลี นายนวมินทร ประสพเนตร
กรรมการของบริษัทฯ อยางนอยสองในสี่ทานนี้ และ/หรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากกรรมการของบริษัทฯ อยาง
นอยสองในสี่ทานดังกลาว มีอํานาจในการจดทะเบียนแกไขหนังสือบริคณหสนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวง
พาณิชย มีอํานาจแกไขและเพิ่มเติมถอยคํา หรือดําเนินการใดๆ เพื่อใหเปนไปตามคําสั่งของนายทะเบียน
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นวาสมควรที่จะเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 4 เพื่อใหสอดคลอง
กับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
การลงมติ
วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม และ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน
ขอเท็จจริงและเหตุผล
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน ดังนี้
1. จัดสรรหุนจํานวนไมเกิน 1,680,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการจายหุนปนผล
2. จัดสรรหุนจํานวนไมเกิน 1,540,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการใชสิทธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (MONO–W1) โดยรายละเอียดการจัดสรรหุน
โปรดดูสิ่งที่สงมาดวย 2.
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นวาสมควรที่จะเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนตามรายละเอียดขางตน
การลงมติ
วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี)
ขอเท็จจริงและเหตุผล
ตามมาตรา 105 วรรค 2 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (แกไ ขเพิ่มเติ ม พ.ศ. 2544)
กําหนดไววาผูถือหุนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด จะขอใหที่ประชุม
พิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กําหนดไวในหนังสือนัดประชุมอีกได
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ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรบรรจุวาระนี้เพื่อเปดโอกาสใหแกผูถือหุนที่ประสงคจะเสนอให ที่ประชุมพิจารณา
เรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัทกําหนดไวในการประชุมครั้งนี้
อนึ่ง บริษัทฯ กําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2557 (วัน Record Date) ใน
วันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม 2557 และใหรวบรวมรายชื่อตามมาตราที่ 225 พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดย
วิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนใน วันศุกรที่ 22 สิงหาคม 2557
จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุนไดโปรดเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาวโดยพรอมเพรียงกัน พรอม
แนบแบบฟอรมลงทะเบียนเขารวมประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2557 โดยในกรณีที่ทานผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเอง
กรุณาถือบัตรประจําตัวประชาชนมาแสดง
สวนผูถือหุนทานใดประสงคที่จะแตงตั้งบุคคลอื่นมาเขารวมประชุมและ ออกเสียง
แทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกขอความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมา ตามสิ่งที่สงมาดวย 8 (ติดอากร
แสตมป 20 บาท) พรอมแนบเอกสารหรือหลักฐาน
แสดงความเปนผูถือหุนหรือผูแทนของผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุม
และนํามามอบใหที่ประชุมกอนเริ่มการประชุม ในกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian)
ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุนจะใชหนังสือมอบฉันทะไดทั้งแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได
สําหรับผูถือหุนนอกจากนั้นจะใชหนังสือมอบฉันทะไดเฉพาะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเทานั้น และเพื่อความ
สะดวก บริษัทฯ ขอแนะนําใหใชหนังสือมอบฉันทะตามแบบ ข. ซึ่งเปนแบบที่กําหนดรายการตางๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียด
ชัดเจน ตายตัว สวนผูถือหุนทานใดประสงคจะใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ค.
ทานสามารถติดตอขอรับไดที่
ฝายกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ
หรือ ดาวนโหลดแบบฟอรมจากเว็บไซตของบริษัทฯ ไดที่ www.mono.co.th หมวดนัก
ลงทุนสัมพันธ หมวดยอยขอมูลผูถือหุน
ในสวนของการใหสิทธิผูถือหุนโดยทานอาจมอบฉันทะใหบุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามรายชื่อ
ตอไปนี้ เปนผูรับมอบฉันทะใหเขารวมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนทานได
1. นางพรรณี
2. นายปรีชา

วรวุฒิจงสถิต
ลีละศิธร

3. นายเกรียงศักดิ์ เธียรนุกุล

กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทน
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

(โปรดดูรายละเอียดของผูรับมอบฉันทะที่บริษัทฯ เสนอตามสิ่งที่สงมาดวย 6.)

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

(นายนวมินทร ประสพเนตร)
กรรมการ

(นายซัง โด ลี)
กรรมการ
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สิ่งที่สงมาดวย 1.

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด(มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2557
วัน เวลา และสถานที่
การประชุมจัดขึ้นเมื่อวันศุกรที่ 11 เมษายน 2557 เวลา 9.00 นาฬิกา ณ ออดิทอเรียม ชั้น 3 อาคารจัสมิน
อินเตอรเนชั่นแนล เลขที่ 200 หมู 4 ถนนแจงวัฒนะ ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
กรรมการที่เขารวมประชุม
1. นายพิชญ
2. ดร.โสรัชย

โพธารามิก
อัศวะประภา

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

ประสพเนตร
วัฒนาศรีโรจน

6. นายศิริ
7. นางพรรณี
8. นายปรีชา

เหลืองสวัสดิ์
วรวุฒิจงสถิต
ลีละศิธร

9. นายเกรียงศักดิ์

เธียรนุกุล

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

สิรชัยรัตน
บุณยะเสน
รักวงษ
ธาราวร
พูนพัฒนสุข
ศิริสัมพันธ

ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ
ผูอํานวยการกลุมธุรกิจโมบาย
ผูอํานวยการฝายบริหารสํานักงาน
ผูชวยผูอํานวยการฝายทรัพยากรบุคคล
ผูชวยผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน
ผูอํานวยการฝายกํากับดูแลกิจการ และเลขานุการบริษัท

ผูเขารวมประชุม
1. นายศุภชัย
2. นางนิตยา
3. นายประเสริฐ

ปญญาวัฒโน
เกียรติเสรีกุล
ภัทรดิลก

ผูตรวจสอบบัญชี บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด
ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท เสรี มานพ แอนด ดอลย จํากัด
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ บริษัท แอดไวเซอรี่ พลัส จํากัด
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สิ่งที่สงมาดวย 1.
เริ่มการประชุม
นางสาวปติ ฤดี ศิริสัมพันธ เลขานุการบริษัท กลาวแนะนําคณะกรรมการ คณะผูบริหาร ผูตรวจสอบบัญชี ที่ปรึ กษา
กฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่เขารวมประชุม พรอมทั้งแจงวิธีการประชุมและการออกเสียงลงคะแนนในการ
พิจารณาวาระการประชุมตางๆ โดยสรุปใหที่ประชุมทราบ กลาวคือ เมื่อจะมีการออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาวาระ
การประชุมตางๆ ประธานที่ประชุมจะสอบถามที่ป ระชุมวา มีผูถือหุน ทานใดไมเห็น ดว ย หรืองดออกเสียงในวาระ
พิจารณานั้นหรือไม
 ถาไมมีผูถือหุนทานใดไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ใหถือวาทานผูถือหุนเห็นชอบ หรือ เห็นดวยตามมติที่
นําเสนอ
 ถามีผูถือหุนทานใดไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียงขอใหยกมือขึ้น จะมีเจาหนาที่ของบริษัทฯ ไปรับบัตร
ลงคะแนน ซึ่งทางบริษัทฯ ไดแจกใหแกผูถือหุนตอนลงทะเบียนแลว เพื่อนํามาทําการประมวลผล ดวยการ
หักคะแนนเสียงที่ไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียง ออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน ที่เขารวมประชุม
และมี สิ ทธิ ออกเสียงในวาระนั้น ๆ สําหรับผูรับมอบฉันทะตามหนัง สือมอบฉันทะแบบ ข. หรือแบบ ค.
ที่ผูถือหุนไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนไวในหนังสือมอบฉันทะแลว เจาหนาที่บริษัทฯ ไดนํา
คะแนนเสียงที่ผูถือหุนระบุไวในหนังสือมอบฉันทะทุกวาระ ไปบันทึกขอมูลรอไวลวงหนาตอนลงทะเบียนเขา
รวมประชุมแลว
 เมื่อจบการชี้แจงจากกรรมการในแตละวาระการประชุม ประธานฯ จะสอบถามผูถือหุนและเปดโอกาสให
สอบถามขอมูลใดๆ หากผูถือหุนทานใดมีขอสงสัย หรือจะสอบถามขอมูล สามารถใชไมโครโฟนที่ตั้งอยู หรือ
ยกมือขึ้น จะมีเจาหนาที่บริษัทฯ นําไมโครโฟนไปใหยังที่นั่ง โดยใหผูถือหุนแจงชื่อ-นามสกุล สถานะเปน
ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะ และจํานวนหุนที่ถือ
และเมื่อประธานไดแจงปดการรับบัตรลงคะแนนในแตละวาระแลว ทางบริษัทฯ จะถือวาบัตรลงคะแนนที่
สงหลังจากนั้นเปนโมฆะ และไมนํามานับคะแนนเสียง
กรณีที่จะมีผลทําใหการลงคะแนนเสียงเปนโมฆะ หรือเรียกวาบัตรเสียนั้น มีอีก 4 กรณี ดังนี้
1. กรณีบัตรลงคะแนนมีการลงคะแนนไมตรงตามวาระที่มีการลงคะแนน
2. กรณีผลู งคะแนนไมทําเครื่องหมายใดๆ ในชองลงคะแนน
3. กรณีบัตรลงคะแนนทําเครื่องหมายใดๆ ในชองลงคะแนนมากกวา 1 ชอง ยกเวนกรณีของผูมอบฉันทะ
เปน คัส โตเดี ยนที่ส ามารถแบ ง แยกคะแนนเสีย งในแต ล ะวาระออกเป น เห็ น ด ว ย ไม เ ห็ น ด ว ย หรื องด
ออกเสียง มากนอยเพียงใด ในแตละความเห็นก็ได
4. กรณีบัตรลงคะแนนชํารุด จนไมสามารถวินิจฉัยไดวาผูลงคะแนนมีความประสงคจะลงคะแนนเชนใด
นอกจากนี้ เพื่อไมใหเปนการเสียเวลา เมื่อประธานแจงปดการรับบัตรลงคะแนนแลว ประธานสามารถดําเนินการประชุม
ในเรื่องถัดไปไดทันทีในระหวางรอการนับคะแนน และเมื่อนับคะแนนเสร็จ ก็จะแจงผลการนับคะแนนใหที่ประชุมทราบ
โดยนางสาวรุงทิวา จารุรัตนาภรณ จะเปนผูรายงานแจงผลสรุปการออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระ
การออกเสียงลงคะแนนใหถือหนึ่งหุนเปนหนึ่งเสียง การออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ ใหใชหลักเกณฑและวิธีการตาม
ขอบังคับของบริษัท ขอ 16 ซึ่งระบุวา ใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้
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สิ่งที่สงมาดวย 1.
(1)

ผูถือหุนคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเทากับ 1 หุนตอ 1 เสียง

(2)

ผู ถือหุ น แตล ะคนจะใชค ะแนนเสีย งที่มีอยูทั้ ง หมดตาม ขอ (1) เลื อกตั้ง บุ ค คลเดี ย วหรือ หลายคนเป น
กรรมการก็ได ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเปนกรรมการ จะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอย
เพียงใดไมได

(3)

บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เปนผูไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการที่
จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียง
เทากันเกินจํานวนกรรมการ ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ใหประธานที่ประชุมเปนผูออกเสียง
ชี้ขาด

สําหรับการพิจารณาเรื่องอื่นๆ ในระเบียบวาระที่ 8 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด มาตรา 105 วรรคสอง
กําหนดไววา “เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแลว ผูถือหุนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 3 ของ
จํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด จะขอใหที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กําหนดไวในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได”
ดังนั้นถาผูถือหุนทานใดประสงคจะใหที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไวในหนังสือเชิญประชุม จะตอง
มีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 466,666,667 หุน จึงจะสามารถเสนอใหที่ประชุมพิจารณาได ทั้งนี้ เนื่องจากปจจุบัน
บริษัทฯ มีหุนที่จําหนายแลวทั้งหมดเทากับ 1,400,000,000 หุน
โดยกอนการประชุมนี้ บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถสงคําถามลวงหนา มายังบริษัทฯ กอนวันประชุม ไดทาง
เว็บไซด www.mono.co.th หมวดนักลงทุนสัมพันธ ตั้งแตวันที่ 27 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2557
ปรากฎวาไมมีผูถือหุนสงคําถามลวงหนามายังบริษัทฯ กอนวันประชุม ซึ่งเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ 2557 บริษัทฯ ไดแจง
ผลใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและผูถือหุนรับทราบแลว
จากนั้นนายพิชญ โพธารามิก ประธานกรรมการ ซึ่งเปนประธานในที่ประชุม แถลงวามีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเอง
และผูรับมอบฉันทะมาเขารวมประชุมรวมจํานวน 230 ราย นับจํานวนหุนได 1,139,652,064 หุน จากจํานวนหุนที่
จําหนายแลวและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 1,400,000,000 หุน คิดเปนรอยละ 81.4037 ของจํานวนหุนที่จําหนาย
แลวและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ดังนั้น จํานวนหุนที่เขาประชุมวันนี้ จึงครบเปนองคประชุมตามขอบังคับ
ของบริษัทฯ ขอ 33 ประธานฯ จึงกลาวเปดประชุม จากนั้น ประธานฯ ไดขอให ผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะที่เขารวม
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการประชุมจํานวน 2 ทาน ทําหนาที่เปนพยานในการนับคะแนนในการประชุมครั้งนี้ ซึ่ง
ตัวแทนผูถือหุนที่อาสารับหนาที่ดังกลาวไดแก คุณวาสิตา โชติพฤกษ และคุณวรรณวิศา การะยะ ผูรับมอบฉันทะจากผู
ถือหุนรายยอย ตอจากนั้นประธานฯ จึงดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่กําหนดไวในหนังสือนัดประชุม
ดังตอไปนี้
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 มีนาคม
2556
ประธานฯ แจงตอที่ประชุมวา บริษัทฯ ไดจัดสงสําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 ซึ่งประชุมเมื่อ
วันที่ 13 มีนาคม 2556 ใหกับผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แลว
ไมมีผูถือหุนซักถามขอสงสัยใดๆ ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมลงมติ
วาระที่ 1

-8-

สิ่งที่สงมาดวย 1.
มติของที่ประชุม
ที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแลวมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13
มีนาคม 2556 ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทของผูถือหุน ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มติที่ประชุมเปนดังนี้

มติ
1. เห็นดวย
2. ไมเห็นดวย
3. งดออกเสียง
4. บัตรเสีย
รวม 239 ราย

รอยละของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน
ที่เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
100.0000
0.0000
-

จํานวนเสียง
1,139,712,864
0
0
0
1,139,712,864

วาระที่ 2

รับทราบรายงานประจําป ของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป
2556
ประธานฯ แจงวา รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2556 ปรากฎอยูในรายงานประจําป 2556 ตามสิ่งที่
สงมาดวย 2 ที่ไดจัดสงใหกับผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมเรียบรอยแลว โดยที่คณะกรรมการไดพิจารณาผลการ
ดําเนินงานดังกลาวแลว เห็นวาถูกตองและเพียงพอ จึงขอนําเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนเพื่อรับทราบ ประธานฯ ได
มอบหมายใหนายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน ประธานเจาหนาที่การเงินและบัญชี รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ใน
รอบป 2556 ใหผูถือหุนรับทราบดังนี้
สําหรับฐานะการเงินป 2556 บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอยมีสินทรัพยรวม 3,356 ลานบาท
ในป 2556 และ 714 ลานบาทในป 2555 ซึ่งเพิ่มขึ้น 2,642 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 370 การปรับเพิ่มขึ้นมี
เหตุ ม าจากเงิ น สดและเงิ น ลงทุ น ชั่ ว คราวที่ มี จํ า นวน 2,194 ล า นบาท รวมทั้ ง สิ น ทรั พ ย ไ ม มี ตั ว ตนและ อุ ป กรณ
คอมพิวเตอรที่มีจํานวน 256 ลานบาท
กลุมบริษัทฯ มีหนี้สินรวม 263 ลานบาทในป 2556 และ 258 ลานบาทในป 2555 โดยเพิ่มขึ้น 5 ลานบาท หรือ
คิดเปนรอยละ 2 และในสวนของผูถือหุนมีจํานวนรวม 3,093 ลานบาทในป 2556 และ 456 ลานบาท ในป
2555 ซึ่งเพิ่มขึ้น 2,637 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 578 โดยมีสาเหตุมาจากสวนเกินมูลคาหุนที่มีจํานวน
2,696 ลานบาท
ผลการดําเนินงาน ป 2556 มีรายละเอียดดังนี้ คือ
กลุมบริษัทฯ มีรายไดรวม 1,498 ลานบาทในป 2556 และ 1,562 ลานบาทในป 2555 โดยลดลง 64 ลานบาท
หรือคิดเปนรอยละ 4 ซึ่งมีสาเหตุมาปญหาดานเทคนิคที่กระทบธุรกิจสื่อและการใหบริการขอมูล ในสวนของกําไรจาก
การดําเนินงานในป 2556 มีจํานวน 543 ลานบาท และ673 ลานบาทในป 2555 ซึ่งลดลง 130 ลานบาท หรือ
คิดเปนรอยละ19
กําไรสุทธิในป 2556 มีจํานวน 501 ลานบาท และ 607 ลานบาทในป 2555 ซึ่งลดลง 106 ลานบาท หรือคิดเปน
รอยละ 17
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สิ่งที่สงมาดวย 1.
ในระหวางป 2556 มีเหตุการณสําคัญที่เกิดขึ้นสรุปได ดังนี้
มิถุนายน 2556 : เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2556 บริษัทฯ เขาเปนบริษัทจดทะเบียนและเริ่มการซื้อขายหลักทรัพยเปน
วันแรกในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (mai) ภายใตชื่อหลักทรัพย “MONO” โดยบริษัทฯ เสนอขายหุนจํานวน 245
ลานหุน โดยมีมูลคาหุนละ 11.40 บาท และคิดเปนจํานวนเงินรวมทั้งสิ้น 2,793 ลานบาท
สิงหาคม 2556 : บริษัทฯ ไดลงทุนในหุนสามัญทั้งหมดของ Mono Technology Vietnam Co., Ltd. ซึ่งมีทุนจด
ทะเบียน 0.1 ลานเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 3 ลานบาท และทุนเรียกชําระแลวคิดเปนรอยละ 100 ของทุนจดทะเบียน
กันยายน 2556 : บริษัท โมโน โปรดักชั่น จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอย ไดลงทุนในหุนสามัญทั้งหมดของ
1. บริษัท โมโน ทีวี จํากัด มีทุนจดทะเบียน 50 ลานบาท โดยมีทุนเรียกชําระแลวคิดเปนรอยละ 25 ของทุนจดทะเบียน
2. บริษัท โมโน บรอดคาซท จํากัด มีทุนจดทะเบียน 50 ลานบาท โดยมีทุนเรียกชําระแลวคิดเปนรอยละ 100 ของทุน
จดทะเบียน
ตุลาคม 2556 : บริษัทฯ ไดลงทุนในหุนสามัญทั้งหมดของ Mono Technology Hong Kong Ltd. ซึ่งมีทุนจด
ทะเบียน 25 ลานเหรียญฮองกง หรือประมาณ 106 ลานบาท ปจจุบัน มีทุนเรียกชําระแลวคิดเปนรอยละ 100 ของทุน
จดทะเบียน
พฤศจิกายน 2556 : เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติอนุมัติใหดําเนินการเพื่อ
ปรับโครงสรางการถือหุนในบริษัทยอย โดยสรุปดังนี้
1. อนุมัติใหซื้อหุนเพิ่มทุนในบริษัท โมโน เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด เปนจํานวนเงิน 55 ลานบาทและอนุมัติใหลดทุนจด
ทะเบียนเปนจํานวนเงิน 20 ลานบาท เพื่อลางผลขาดทุนสะสม บริษัทยอยดังกลาวไดจดทะเบียนลดทุนกับกระทรวง
พาณิชยแลวเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2557 โดยไมมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับโครงสรางผูถือหุนในบริษัทยอยดังกลาว
2. อนุมัติใหซื้อหุนเพิ่มทุนในบริษัท โมโน โปรดักชั่น จํากัด และ Mono Technology Korea Corporation เปนจํานวน
เงิน 300 ลานบาท และ 16 ลานบาท ตามลําดับ โดยไมมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับโครงสราง ผูถือหุนในบริษัทยอย
ดังกลาว
ไมมีผูถือหุนถามขอสงสัยใดๆ ประธานฯ แจงใหที่ประชุมทราบวา การรายงานผลการดําเนินงานเปนการรายงานเพื่อ
ทราบ ไมมีการลงมติ
ที่ประชุมรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2556 ตามที่รายงาน
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน และรายงานผูสอบบัญชีประจําป สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ประธานฯ เสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ของบริษัทฯ และรายงานผูสอบบัญชี ประจําปสิ้นสุด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2556 ไดผานการตรวจสอบและรับรองจากผูสอบบัญชีของบริษัทฯ เรียบรอยแลว ซึ่งงบการเงินดังกลาวได
ผ า นการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และอนุ มั ติ โ ดยคณะกรรมการบริ ษั ท แล ว มี ร ายละเอี ย ดปรากฎใน
งบการเงิน และรายงานผูสอบบัญชี ประจําปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ตามสิ่งที่ สงมาดวย (2) ของหนังสือ
เชิญประชุม
ไมมีผูถือหุนซักถามขอสงสัยใดๆ ประธานฯ จึงขอเสนอใหที่ประชุมลงมติ
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สิ่งที่สงมาดวย 1.
มติของที่ประชุม
ที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแลวลงมติอนุมัติงบการเงินและรายงานผูสอบบัญชีประจําป สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน
ดังนี้ มติที่ประชุมเปนดังนี้

มติ
1. เห็นดวย
2. ไมเห็นดวย
3. งดออกเสียง
4. บัตรเสีย
รวม 252 ราย

รอยละของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน
ที่เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
100.0000
0.0000
-

จํานวนเสียง
1,161,771,164
0
0
0
1,161,771,164

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรเปนทุนสํารองตามกฎหมาย และเรื่องเงินปนผลประจําป 2556
เลขานุ การบริษัทฯ แจง วาตามขอบัง คับบริษัทฯ ขอ 45 ซึ่ง กํา หนดให “บริษัทฯ ตองจัด สรรกํ าไรสุ ทธิป ระจําป
สวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละหา (5) ของกําไรสุทธิประจําป หักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี)
จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน” และคณะกรรมการมีนโยบายที่จะเสนอ
ที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนทั่วไป ในอัตราไมนอยกวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี
เงินไดตามงบการเงินเฉพาะกิจการในแตละป
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว เห็นสมควรที่จะเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อ พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกําไรเปน
ทุนสํารองตามกฎหมาย และจายเงินปนผลประจําป 2556 ดังนี้
1. ในป 2556 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิสําหรับปจํานวน 557,215,608 บาท (หารอยหาสิบเจ็ดลาน สองแสน
หนึ่งหมื่นหาพันหกรอยแปดบาท) ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดมีการจัดสรรเงินกําไรเปนทุนสํารองตามกฎหมายไวแลว
เปนจํานวน 14 ลานบาท เทากับรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ฉะนั้น บริษัทฯ จึงไมจําเปนตองจัดสรร
เงินสํารองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก
2. อนุมัติจายเงินปนผลประจําป 2556 เพิ่มเติมอีกจากผลการดําเนินงานประจําป 2556 และกําไรสะสม
ใหแกผูถือหุนสามัญของบริษัททั้งหมดจํานวน 1,400,000,000 หุน ในอัตราหุนละ 0.104 บาท (ศูนยจุด
หนึ่งศูนยสี่บาท) เปนเงินทั้งสิ้น 145,600,000 บาท (หนึ่งรอยสี่สิบหาลานหกแสนบาท) รวมเปนเงินปนผล
ที่จายจากผลการดําเนินงานประจําป 2556 และกําไรสะสมทั้งหมด ในอัตราหุนละ 0.431 บาท (ศูนยจุด
สี่สามหนึ่งบาท) รวมเปนเงินทั้งสิ้น 569,100,000 บาท (หารอยหกสิบเกาลานหนึ่งแสนบาท) คิดเปนอัตรา
เงินปนผลตอกําไรสุทธิเทากับรอยละ 102.13 (หนึ่งรอยสองจุดหนึ่งสาม)
และ เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทฯ ไดประกาศและจายเงินปนผลระหวางกาลในป 2556 ไปแลว จํานวน 3 ครั้ง รวม
เปนเงินปนผลในอัตรา 0.327 บาทตอหุน ดังนั้น หากไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนในวันนี้ จะเหลือเงินปนผล
งวดสุดทายอีกจํานวน 0.104 บาทตอหุน มีรายละเอียดดังนี้
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สิ่งที่สงมาดวย 1.
หุนละ
1. จ า ยจากกํ า ไรสะสม และกํ า ไรสุ ท ธิ จ ากผลการดํ า เนิ น งานประจํ า ป 2556 ซึ่ ง เสี ย ภาษี เ งิ น ได นิ ติ
บุคคลในอัตรารอยละ 23 และ 20 ตามลําดับ ทั้งนี้
ผูถือหุนซึ่งเปนบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษี
จากการจายเงินปนผลดังกลาวไดตามมาตรา 47 ทวิ
แหงประมวลรัษฎากร
รอยละ 23
รอยละ 20
2. จายจากเงิน ปน ผลรับ จากผลประกอบการที่ ไดรับ
BOI ของบริษัทยอย (ไมไดรับเครดิตภาษี)
รวม

จํานวนเงิน

0.011
0.034

บาท
บาท

14.57
47.83

ลานบาท
ลานบาท

0.059
0.104

บาท
บาท

83.20
145.60

ลานบาท
ลานบาท

อนึ่ง บริษัทฯ กําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิรับเงินปนผล (วัน Record Date) ในวันพฤหัสบดีที่ 6 มีนาคม 2557 และให
รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอน
หุนเพื่อสิทธิในการรับเงินปนผลประจําป 2556 ในวันศุกรที่ 7 มีนาคม 2557 และมีกําหนดวันจายเงินปนผล
ในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2557
สําหรับรายละเอียดเปรียบเทียบการจายเงินปนผลของป 2556 และ 2555 ทางบริษัทฯ ไดแจงใหผูถือหุนทราบแลวใน
หนังสือเชิญประชุม
ไมมีผูถือหุนซักถามขอสงสัยใดๆ ประธานฯ จึงขอเสนอใหที่ประชุมลงมติ
มติของที่ประชุม
ที่ประชุมผูถือหุนไดพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติจัดสรรเงินกําไรสุทธิเปนทุนสํารองตามกฎหมาย และจายเงิน
ปนผลประจําป 2556 ตามรายละเอียดขางตนที่เลขานุการบริษัทฯ แจงไวทุกประการ ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท
ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน มติที่ประชุมเปนดังนี้

มติ
1. เห็นดวย
2. ไมเห็นดวย
3. งดออกเสียง
4. บัตรเสีย
รวม 258 ราย

รอยละของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน
ที่เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
100.0000
0.0000
-

จํานวนเสียง
1,161,857,272
0
0
0
1,161,857,272

วาระที่ 5 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจําป 2557
เลขานุการบริษัทฯ แจงวาเพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด มาตรา 120 ซึ่งกําหนดวา ใหที่ประชุม
ผูถือหุนสามัญประจําป แตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกป ในการแตงตั้งผูสอบ
บัญชี จะแตงตั้งผูสอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได และโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทฯ
ไดพิจารณาแลว เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุน พิจารณาอนุมัติใหแตงตั้งผูสอบบัญชีจากบริษัทสํานักงาน
อีวาย จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2557 ตามรายชื่อตอไปนี้
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สิ่งที่สงมาดวย 1.
1. นายศุภชัย ปญญาวัฒโน
2. นางสาวศิราภรณ เอื้ออนันตกุล
3. นางสาววราพร ประภาศิริกุล

ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 3930 หรือ
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 3844 หรือ
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 4579

อนึ่ง นายศุภชัย ปญญาวัฒโน เคยเปนผูลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอย ในป 2556 รวม 1 ป
โดยปฏิบัติหนาที่ไดเปนอยางดีตลอดมา สวนนางสาวศิราภรณ เอื้ออนันตกุล และ นางสาววราพร ประภาศิริกุล ยังไมเคย
ลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอย
ผู ส อบบั ญ ชี ข องบริ ษั ท สํ า นั ก งาน อี ว าย จํ า กั ด ดั ง กล า วข า งต น เป น ผู ที่ มี ป ระสบการณ ใ นการตรวจสอบบั ญ ชี บ ริ ษั ท
หลายแหง และไดรับการยอมรับจากองคกรตางๆ เปนอยางดี รวมทั้งมีความเปนอิสระในการปฏิบัติงาน
นอกจากนี้ ผูสอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไมมีความสัมพันธหรือสวนไดเสียกับบริษัทฯ/บริษัทยอย/ผูบริหาร/
ผูถือหุนรายใหญ หรือ ผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด รวมทั้งผูสอบบัญชีดังกลาวยังสังกัดสํานักงานสอบบัญชี
เดียวกันกับผูสอบบัญชีของบริษัทยอยของบริษัทฯ
พรอมกันนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุน พิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนการ
ตรวจสอบบัญชี ประจําป 2557 เปนจํานวนเงินไมเกิน 1,060,000บาท โดยเทากับคาตอบแทนที่ไดรับอนุมัติจากที่
ประชุมผูถือหุนในป 2556
ไมมีผูถือหุนซักถามขอสงสัยใดๆ ประธานฯ จึงขอเสนอใหที่ประชุมลงมติ
มติของที่ประชุม
ที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ตามรายชื่อขางตน เปนผูสอบบัญชีของ
บริษัทฯ ประจําป 2557 และอนุมัติกําหนดคาตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจําป 2557 เปนจํานวนเงินไมเกิน
1,060,000 บาท ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดการออก
เสียงลงคะแนน มติที่ประชุมเปนดังนี้

มติ
1. เห็นดวย
2. ไมเห็นดวย
3. งดออกเสียง
4. บัตรเสีย
ราย 260 ราย

จํานวนเสียง
1,161,861,173
0
0
0
1,161,861,173

รอยละของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน
ที่เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
100.0000
0.0000
-

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ตองออกตามวาระ และกําหนดคาตอบแทนกรรมการสําหรับป 2557
6.1 อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ
เลขานุการบริษัทไดแจงตามขอบังคับบริษัท ขอ17 กําหนดให “ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกครั้งใหกรรมการ
ออกจากตําแหนงหนึ่งในสาม (1/3) ของจํานวนกรรมการในขณะนั้น ถาจํานวนกรรมการจะแบงใหตรงเปนสามสวนไมได
ก็ใหออกโดยจํานวนที่ใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซี่งพนจากตําแหนงอาจไดรับเลือกใหกลับเขาดํารง
ตําแหนงอีกก็ได กรรมการที่ตองออกจากตําแหนงในปแรกและปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ใหจับสลากกัน สวน
ปหลัง ๆ ตอไป ใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง” อนึ่ง ในป 2557 นี้เปนปที่สอง
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ภายหลังจดทะเบียนบริษัท ดังนั้น จึงตองใชหลักการจับสลากกัน ซึ่งปจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้น 9 อัตรา ในปนี้
กรรมการที่ตองออกตามวาระจํานวน 3 ทาน โดยผลการจับสลาก กรรมการที่ตองออกตามวาระมีดังนี้
1. ดร. โสรัชย อัศวะประภา
2. นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต
เหลืองสวัสดิ์
3. นายศิริ
คณะกรรมการไดพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนแลว เห็นสมควรเสนอใหที่
ประชุมผูถือหุน พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ กลับเขาดํารงตําแหนงตามเดิมตอไปอีกวาระหนึ่งเนื่องจาก
กรรมการทั้ง 3 ทาน เปนผูมีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู ความสามารถ และประสบการณอันเปนประโยชนตอการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ
สําหรับขอมูลและประวัติของกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ และไดรับการเสนอชื่อกลับเขาดํารงตําแหนงใหม
บริษัทฯ ไดจัดสงใหแกทานผูถือหุนแลว โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวย 4 ของหนังสือเชิญประชุม
และ สําหรับการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ ทานผูถือหุนสามารถออกเสียง
เลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคลได โดยใชหลักเกณฑ และวิธีการตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 16
และประธานฯ ไดเปดโอกาสใหที่ประชุมไดซักถามในรายละเอียดของวาระนี้
คุณศิริพร ขัตตพงษ ผูรับมอบฉันทะจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย ใหความเห็นวา ดร.โสรัชย อัศวะประภา ควรงด
ออกเสียงในวาระนี้
คุณนิตยา เกียรติเสรีกุล ที่ปรึกษากฎหมาย แจงวา เนื่องจากวาระนี้กรรมการที่เปนผูถือหุนไมไดมีสวนไดเสียเปนพิเศษ
จึงมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
จากนั้นประธานฯ จึงขอใหผูถือหุนลงมติเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล
มติของที่ประชุม
ที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติ เลือกตั้งกรรมการตามวาระทั้ง 3 ทาน กลับเขาดํารงตําแหนงตามเดิมตอไปอีกวาระหนึ่ง ดวย
คะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง
กรรมการแตละรายโดยมีมติที่ประชุมเปนดังนี้
1. ดร.โสรัชย อัศวะประภา
รวม ( 263 ราย) จํานวนเสียงรวมเทากับ 1,161,871,873 เสียง
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
เห็นดวย
จํานวนเสียง
%
จํานวนเสียง
%
จํานวนเสียง
%
1,161,640,173 99.9800 231,700 0.0199
0
-

บัตรเสีย
จํานวนเสียง
%
0
-

2. นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต
รวม ( 263 ราย) จํานวนเสียงรวมเทากับ 1,161,871,873 เสียง
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
เห็นดวย
จํานวนเสียง
%
จํานวนเสียง
% จํานวนเสียง
1,161,871,873
100
0
0

บัตรเสีย
จํานวนเสียง
%
0
-
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3. นายศิริ เหลืองสวัสดิ์
รวม ( 263 ราย) จํานวนเสียงรวมเทากับ 1,161,871,873 เสียง
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
เห็นดวย
จํานวนเสียง
%
จํานวนเสียง
% จํานวนเสียง
1,161,871,873
100
0
0

%
-

บัตรเสีย
จํานวนเสียง
%
0
-

6.2 อนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการ
เลขานุการบริษัทฯ แจงตอที่ประชุมวา ในป 2556 ที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติกําหนดคาตอบแทนตามตําแหนง และคา
บําเหน็จของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดตางๆ ของบริษัทฯ เปนจํานวนเงินไมเกิน 7,000,000 บาท และ
สําหรับป 2557 นี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนของบริษัทฯ ไดพิจารณา คาตอบแทนกรรมการและ
คณะอนุกรรมการชุดตางๆ ของบริษัทอยางรอบคอบ โดยเปรียบเทียบอางอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึง
พิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตของผลการดําเนินงานของบริษัทฯ
รวมทั้งภาระหนาที่และความ
รับผิดชอบ เห็นสมควรกําหนดคาตอบแทนตามตําแหนงและคาบําเหน็จของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการชุด
ตางๆ สําหรับป 2557 เปนจํานวนเงินไมเกิน 7,000,000 บาท ซึ่งเทากับป 2556
คณะกรรมการบริษัทฯ
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถือหุน
เพื่อพิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนและคาบําเหน็จของคณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการชุดตางๆ ประจําป 2557 เปนจํานวนเงินไมเกิน 7,000,000 บาท สําหรับรายละเอียดคาตอบแทน
ไดแสดงไวในหนังสือเชิญประชุมที่ไดสงใหผูถือหุนทุกทานแลว
สําหรับมติที่ประชุมของวาระอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการ จะตองผานการอนุมัติของที่ประชุมผูถือหุน ดวยคะแนน
เสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม
ไมมีผูถือหุนซักถามขอสงสัยใดๆ ประธานฯ จึงขอเสนอใหที่ประชุมลงมติ
มติของที่ประชุม
ที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติกําหนดคาตอบแทนตามตําแหนง และคาบําเหน็จของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุด
ตางๆ สําหรับป 2557 เปนจํานวนเงินไมเกิน 7,000,000 บาท ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทของผูถือหุนซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน มติที่ประชุมเปนดังนี้
รอยละของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน
จํานวนเสียง
มติ
ที่เขารวมประชุม
1. เห็นดวย
1,161,882,873
100.0000
2. ไมเห็นดวย
0
0.0000
3. งดออกเสียง
0
0.0000
4. บัตรเสีย
0
0.0000
รวม 264 ราย
1,161,882,873
100.0000
วาระที่ 7

พิจารณาใหสัตยาบันการประมูลและการไดมาซึ่งใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ฯ และการใหสัตยาบัน
ใดๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของ
เลขานุการบริษัทฯ แจงตอที่ประชุมวาบริษัท โมโน บรอดคาซท จํากัด หรือ MB ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัท ไดเขารวม
และ เปนผูชนะการประมูล ใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ เพื่อใหบริการโทรทัศน ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจ
ระดับชาติ ในหมวดหมูทั่วไป แบบความคมชัดปกติ ซึ่งตอไปนี้ใหเรียกวา “การประมูลและการไดมาซึ่งใบอนุญาตใหใช
คลื่นความถี่ฯ”
ซึ่งจัดโดยสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม
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แหงชาติ หรือ “กสทช.” ในราคาประมูล 2,250 ลานบาท และเมื่อรวมคํานวณกับคาธรรมเนียมการใชบริการ
โครงขายตามสัญญาเชาใชบริการโครงขายโทรทัศน
ประเภทที่ใชคลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลประเภท
มาตรฐานความคมชัดปกติที่ MB ไดเขาทํากับสถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก (ททบ.) ในมูลคารวม 816.56 ลานบาท
ซึ่งเปนหนึ่งในเงือ่ นไขกอนรับใบอนุญาตที่ กสทช. กําหนดไว และงบประมาณลงทุนในสถานที่ สตูดิโอ และการจัดซื้อ
อุปกรณที่เกี่ยวของแลวจํานวน 120 ลานบาท รายการดังกลาวจะมีมูลคารวมทั้งสิ้นประมาณ 3,186.56 ลานบาท ทั้งนี้
โดยมีรายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมซึ่งไดจัดสงใหแกทานผูถือหุนทุกทานแลว
ทั้งนี้ การเขาทํารายการที่กลาวขางตน ถือเปนรายการไดมาซึ่งสินทรัพยที่มีนัยสําคัญตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่อง หลักเกณฑในการทํารายการที่มีนัยสําคัญที่เขาขายเปนการไดมาหรือจําหนายไปซึ่ง
ทรัพยสิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติของ
บริษัทจดทะเบียนในการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย พ.ศ. 2547 และที่ไดแกไขเพิ่มเติม โดยมีขนาดรายการสูงสุด
ตามเกณฑมูลคารวมของสิ่งตอบแทน เทากับรอยละ 94.95 ของมูลคาสินทรัพยรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอย และเมื่อ
นับรวมขนาดรายการไดมาซึ่งสินทรัพยระหวาง 6 เดือนยอนหลัง จะมีขนาดรายการรวมเทากับรอยละ 104.38 ถือเปน
รายการไดมาซึ่งสินทรัพยประเภทที่ 4 ซึ่งขนาดรายการ มีมูลคาเทากับหรือสูงกวารอยละ 100 แตเนื่องจากรายการไดมา
ซึ่งสินทรัพยดังกลาว มีลักษณะครบถวนตามหลักเกณฑที่ไดรับการยกเวนหนาที่ยื่นคําขอใหรับหลักทรัพยใหม บริษัทฯ
จึงไดรับยกเวนการปฏิบัติหนาที่ดังกลาว
อนึ่ง การเขารวมประมูลใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ และการดําเนินการใดๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของดังกลาว ไดรับการ
อนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5 /2556 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2556 แลว แตเนื่องจากเปนลักษณะ
การประมูลแขงขันกับบุคคลหลายราย เพื่อใหไดมาซึ่งใบอนุญาตดังกลาว
หากมีการเปดเผยวงเงินประมูลหรือ
รายละเอียดอื่นที่เกี่ยวของใหแกบุคคลภายนอกทราบลวงหนา อาจกอใหเกิดผลกระทบตอการประมูลได
ซึ่งการ
เขารวมประมูลเพื่อใหไดมาซึ่งใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ จาก กสทช. สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2556 การเขา
ทําสัญญาเชาใชบริการโครงขายโทรทัศ น กับ ททบ. เมื่อวัน ที่ 17 มกราคม 2557
และการชําระคาธรรมเนี ยม
ใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ฯ งวดที่ 1 ใหแก กสทช. เปนจํานวนเงิน 339 ลานบาท เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ 2557
ซึ่งผูชนะการประมูลตองชําระคาธรรมเนียม งวดที่ 1 ภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงการเปนผูชนะการ
ประมูลจาก กสทช. กําหนดการดังกลาวไดเกิดขึ้นกอนการอนุมัติการเขาทํารายการจากที่ประชุมผูถือหุน ดังนั้นบริษัทฯ
จึงมีหนาที่เปดเผยสารสนเทศ และจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเพื่อใหสัตยาบันการเขาทํารายการของ MB
ในการนี้
บริษัทฯ จึงไดแตงตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อใหความเห็นตอการเขาทํารายการ โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม
หนังสือเชิญประชุม และเอกสารประกอบหนังสือเชิญประชุมที่เกี่ยวของซึ่งไดจัดสงใหแกทานผูถือหุนแลว
และนอกจากนี้ เพื่อใหการดําเนินการในรายละเอียดที่เกี่ยวของกับการเขาทํารายการในครั้งนี้ สามารถดําเนินการได
ที่ประชุมสามัญผูถือ
โดยสะดวกและบรรลุผลสําเร็จ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให
หุนประจําป 2557 พิจารณาอนุมัติการมอบหมายใหนายพิชญ โพธารามิก ประธานกรรมการ และ/หรือบุคคลที่นาย
พิ ช ญ โพธารามิ ก มอบหมาย เป น ผู กํ า หนดรายละเอี ย ดและเงื่ อ นไขต า งๆ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การทํ า รายการในครั้ ง นี้
ตลอดจนการเจรจาตกลง และ/หรือติดตอกับหนวยงาน หรือบุคคลใดๆ รวมทั้งลงนามในสัญญาและเอกสารตางๆ ที่
เกี่ยวของ และดําเนินการขออนุญาตตอหนวยงานที่เกี่ยวของตอไปดวย
คณะกรรมการมีความเห็นวาการเขาทํารายการขางตน จะเปนประโยชนตอบริษัทฯ และผูถือหุน โดยจะทําใหบริษัทฯ
มีความมั่นคงและตอเนื่อง เปนจุดเริ่มตนของการแขงขันอยางเสรีและเทาเทียมกัน อันจะเปนการสรางความเชื่อมั่น
ใหแกนักลงทุน อีกทั้งนํามาซึ่งการสรางมูลคาเพิ่มและผลตอบแทนใหแกผูถือหุนของบริษัทฯ ในระยะยาว ดังนั้นจึง
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เห็นสมควรที่จะเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน เพื่อใหสัตยาบันการประมูลและการไดมาซึ่งใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ฯ
และการใหสัตยาบันใดๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของ
โดยการลงมติในวาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไมนับสวนของผูถือหุนที่มีสวนไดเสีย อยางไรก็ตาม ไมมีผูถือหุนของ
บริษัทฯ รายใดที่เปนผูถือหุนที่มีสวนไดเสีย ซึ่งไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้
และประธานฯ ไดเปดโอกาสใหที่ประชุมไดซักถามในรายละเอียดของวาระนี้
คุณกิตติยศ อาภาเกียรติวงศ ผูถือหุนรายยอย ไดสอบถามวาเปาหมายและคาใชจายเกี่ยวกับดิจิตอลทีวี เนื่องจากการที่
รายไดจะถึงจุดคุมทุน (Break Even Point) อาจใชเวลานาน จึงตองการทราบความเห็นของทางบริษัทฯ
คุณซัง โด ลี ประธานเจาหนาที่บริหาร ตอบคําถามผูถือหุนวา บริษัทฯ ไดมีการทําการศึกษาการตลาดของธุรกิจทีวีใน
ประเทศไทย และทําการศึกษาความเปนไปไดของธุรกิจ (Feasibility Study) โดยบริษัทฯ มองวารายไดนาจะเปนไปตาม
ตัวเลขที่ประเมินไว รวมถึงเปนไปตามผลการศึกษาของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
ไมมีผูถือหุนซักถามขอสงสัยใดๆ ประธานฯ จึงขอเสนอใหที่ประชุมลงมติ
มติของที่ประชุม
ที่ประชุมผูถือหุนมีมติใหสัตยาบัน การประมูลและการไดมาซึ่งใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ เพื่อใหบริการโทรทัศน ใน
ระบบดิจิตอลประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ ในหมวดหมูทั่วไปแบบความคมชัดปกติ และการใหสัตยาบันใดๆ ที่
จําเปนและเกี่ยวของ รวมทั้งมอบหมายใหนายพิชญ โพธารามิก ประธานกรรมการ และ/หรือบุคคลที่นายพิชญ โพธารา
มิก มอบหมาย เปนผูกําหนดรายละเอียดและเงื่อนไขตางๆ ที่เกี่ยวของกับการทํารายการในครั้งนี้ ตลอดจนการเจรจาตก
ลง และ/หรือติดตอกับหนวยงาน หรือบุคคลใดๆ รวมทั้งลงนามในสัญญาและเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของ และดําเนินการ
ขออนุญาตตอหนวยงานที่เกี่ยวของ ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มติที่ประชุมเปนดังนี้

มติ
1. เห็นดวย
2. ไมเห็นดวย
3. งดออกเสียง
4. บัตรเสีย
รวม 266 ราย

รอยละของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน
ที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
99.9995
0.0004
0.0000
0.0000
100.0000

จํานวนเสียง
1,161,919,373
5,200
0
0
1,161,924,573

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี)
ประธานฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนที่เขารวมประชุมไดเสนอวาระอื่นๆ ปรากฎวาไมมีผูถือหุนเสนอเรื่องใดให
พิจารณา แตมีผูถือหุนแสดงความเห็น และสอบถามเรื่องตางๆ ดังนี้
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คุณศิริพร ขัตตพงษ ผูรับมอบฉันทะจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย ไดสอบถามในประเด็นดังตอไปนี้
1. ใหอธิบายรายไดลดลงในชวงป 2555 - 2556 ตามขอมูลที่ปรากฏในรายงานประจําป 2556 หนา 90
2. ในป 2557 บริษัทฯ จะใหความสําคัญกับธุรกิจบริการเสริมบนโทรศัพทเคลื่อนที่หรือทีวีดิจิตอล
คุณซัง โด ลี ประธานเจาหนาที่บริหาร แจงวา ขอมูลจะปรากฏใน Presentation ที่จะนําเสนอตอจากนี้
ตอจากนั้น ประธานฯ จึงไดขอใหคุณซัง โด ลี ประธานเจาหนาที่บริหาร กลาวรายงานการดําเนินธุรกิจของกลุมโมโนฯ
ในป 2557 ใหที่ประชุมผูถือหุนไดรับทราบ
การรายงานของประธานเจาหนาที่บริหารประกอบดวยประเด็นสําคัญ ดังตอไปนี้
1. ผลประกอบการของกลุมบริษัทฯ ในปที่ผานมา
ในปที่ 2556 รายไดของกลุมบริษัท โมโนปรับลดลงรอยละ 4 เนื่องจากธุรกิจบริการเสริมทางโทรศัพทเคลื่อนที่ไดรับ
ผลกระทบจากป ญหาทางเทคนิคจากผูใ หบริ การโทรศัพทเ คลื่อนที่ในชวงไตรมาสที่ 2 ถึง ไตรมาสที่ 4 อีกทั้ง มีการ
ขยายตัวดานธุรกิจทีวีดิจิตอลและธุรกิจอื่นๆ ทั้งในและตางประเทศ ดังจะเห็นไดจากจํานวนพนักงานเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว
โดยกําไรสุทธิจึงลดลงรอยละ 17 มาอยู 501 ลานบาท

สําหรับกําไรสุทธิของกลุมบริษัท โมโน ในชวงป 2553 เติบโตถึงรอยละ 157 ในสวนของป 2554 ซึ่งมีคาใชจายในการ
ดําเนินงานมากขึ้น และมีการลงทุนในธุรกิจใหม กําไรสุทธิของกลุมบริษัทฯ จึงอยูที่ประมาณ 499 ลานบาท โดยในป
2555 รายไดของกลุมบริษัทฯ เติบโตรอยละ 18 รวมทั้งธุรกิจสื่ออินเทอรเน็ตก็เติบโตไดดี จากการขายโฆษณาบนเว็บไซต
จนเปนผลทําใหกําไรสุทธิเติบโตรอยละ 22
2. สรุปผลการดําเนินงานที่สําคัญของแตละกลุมธุรกิจ
สําหรับธุรกิจบริการเสริมทางโทรศัพทเคลื่อนที่ โดยปรกติรายไดในชวงไตรมาสแรกจะต่ํากวาไตรมาสอื่นๆ (seasonal
trend) ในขณะที่ การเติบโตในบางไตรมาสเปนผลจากการสงเสริมดานการตลาด โดยในไตรมาสแรกของป 2555 มี
รายไดอยูที่ประมาณ 314 ลานบาท และเมื่อเปรียบเทียบกับรายไดในไตรมาสแรกของป 2556 ซึ่งอยูที่ประมาณ 333
ลานบาท ไดปรับเพิ่มขึ้นประมาณ 20 ลานบาท สวนในไตรมาสที่ 2 ของป 2556 กลุมธุรกิจนี้ไดรับผลกระทบจากปญหา
ทางเทคนิคของผูใหบริการรายหนึ่ง อยางไรก็ตาม ในไตรมาสที่ 3 บริษัทฯ ไดเพิ่มงบการตลาดจํานวนราวๆ 50 ลานบาท
ดังนั้น การลดลงของรายไดจากไตรมาสกอนจึงปรับตัวดีขึ้น จนกระทั่งใน ไตรมาสที่ 4 รายไดปรับลดลงเพียงเล็กนอย
เทานั้น ในสวนการคาดการณรายไดสําหรับป 2557 ธุรกิจบริการเสริมทางโทรศัพทเคลื่อนที่มีแนวโนมที่จะปรับตัวดีขึ้น
ตามแนวทางการแกปญหาทางเทคนิคที่เกิดจากผูใหบริการทางโทรศัพทเคลื่อนที่ รวมถึงการทําการตลาดและบริการที่มี
คุณภาพของกลุมบริษัทฯ

ในสวนของธุรกิจอื่นๆ เชน รายไดของธุรกิจสื่ออินเทอรเน็ต ผาน www.mthai.com มีการปรับตัวดีขึ้นประมาณรอยละ
30- 50 ทุกป (ชวงป 2553 – 2556) หากพิจารณารายละเอียดของธุรกิ จสื่อสิ่งพิมพ ในปจจุบัน กลุมบริ ษัทฯ มี
นิตยสารอยูประมาณ 10 หัวหนังสือ จึงมีรายไดโฆษณาเพิ่มมากขึ้น แมธุรกิจดังกลาวจะอยูในชวงขาลง แตทางบริษัทฯ
มองวาการผลิตและสรางสรรคคอนเทนทของธุรกิจสื่อสิ่งพิมพจะสามารถนําไปตอยอดได ผานการเผยแพรทางสื่ออื่นๆ ที่
มีอยู
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3. สัดสวนรายได
ดานสัดสวนรายไดของแตละกลุมธุรกิจในชวงป 2555 - 2556 แมรายไดของธุรกิจบริการเสริมทางโทรศัพทเคลื่อนที่จะ
ลดลงประมาณ 200 ลานบาท แตไดรับการชดเชยดวยรายไดของกลุมธุรกิจสื่ออินเทอรเน็ตที่เติบโตจากประมาณ 153
ลานบาท มาอยูที่ 217 ลานบาทโดยประมาณ และรายไดจากกลุมธุรกิจสื่อสิ่งพิมพที่เติบโตจากประมาณ 109 ลานบาท
มาที่ประมาณ 129 ลานบาทโดยประมาณ ในขณะที่ รายไดของกลุมธุรกิจทีวีปรับเพิ่มขึ้นจากประมาณ 22 ลานบาท มาอยู
ที่ประมาณ 41 ลานบาท ขณะเดียวกัน รายไดของกลุมธุรกิจเพลงก็ไดรับผลกระทบเชนกัน เนื่องจากรายไดหลักมาจาก
การใหบริการเสริมทางโทรศัพทเคลื่อนที่ ผานบริการดิจิตอลดาวนโหลด อยางไรก็ดี กลุมธุรกิจภาพยนตรยังไดรับแรง
เสริมจากบริการของ www.doonung.com รวมถึงดอกผลของการเสนอขายหุนใหกับประชาชน (IPO)
4. ภาพรวมของการดําเนินธุรกิจในอนาคต
รายไดหลักในอนาคตคงมาจากการใหบริการเสริมทางโทรศัพทเคลื่อนที่ และธุรกิจสื่ออินเทอรเน็ต ซึ่งจํานวนลูกคา
ผูใชบริการบรอดแบนดอินเตอรเน็ตและWi-Fiปรับเพิ่มขึ้นมาโดยตลอด ตามการรายงานประจําปของผูใหบริการตางๆ
ซึ่งนับวาจะชวยสนับสนุนธุรกิจของกลุมบริษัทฯ สําหรับรายไดหลักของ www.mthai.com มาจากรายไดโฆษณาผานคลิป
วีดิโอ
นอกจากนี้ จํานวนผูใชบริการ 3G ของผูใหบริการเครือขายมากขึ้น การใชบริการขอมูลแบบขอความ (text) จึงลดลง จึง
เปนหนาที่ของทางบริษัทฯ ที่จะตองปรับปรุงบริการเพื่อรองรับลูกคาในระบบ 3G ใหมากขึ้น
สําหรับธุรกิจทีวีดิจิตอลใน 3 ปแรก จะตองมีการทําการตลาดเพื่อชิงสวนแบงการตลาดใหมากขึ้น ในขณะเดียวกัน ธุรกิจ
วิทยุก็มีความนาสนใจที่จะเขาไปลงทุนในอนาคต และในดานสื่อสิ่งพิมพ จะมุงไปยังการนําคอนเทนทไปตอยอดผานสื่อ
อื่นๆ นอกเหนือจากการดําเนินธุรกิจแบบเดิม กลุมบริษัทฯ อาจตอยอดบริการที่ทําใหเกิด “Social Ammunition” คือ
การคุยตอระหวางลูกคาและกลุมคนรูจัก ซึ่งจะอยูบนเปาหมายการเปนผูนําธุรกิจบันเทิงของประเทศ ผานการผลิตคอน
เทนทที่ดี การมีแพลตฟอรมที่ครอบคลุม และการหารายไดโดยตรงจากลูกคาและผานการโฆษณา
สําหรับในป 2557 ธุรกิจของกลุมบริษัท โมโนนาจะเติบโตประมาณรอยละ 39 และรอยละ 53 ในปถัดไป เนื่องจากกลุม
ธุรกิจหลักนาจะปรับตัวดีขึ้น และคาดวาอัตราคาโฆษณาของกลุมธุรกิจทีวีดิจิตอลจะอยูที่เฉลี่ย 30,000 บาทตอนาที
และประธานเจาหนาที่บริหาร ไดเปดโอกาสใหที่ประชุมไดซักถามในรายละเอียดของวาระนี้
คุณทศวรรษ ทองสุข ผูถือหุนรายยอย ไดสอบถามถึงรายไดของธุรกิจทีวี รวมถึงยอดจองและการใชพื้นที่โฆษณาของ
ธุรกิจทีวีดิจิตอล
คุณซัง โด ลี ประธานเจาหนาที่บริหาร ตอบวา ขอมูลที่ชัดเจนจะเปดเผยในงาน “Open House” ซึ่งจะจัดขึ้นในระหวาง
วันที่ 21 ถึง 25 เมษายน 2557 ที่จะถึงนี้ และไดมีการพูดคุยกับลูกคาไวแลว แตยังไมสามารถบอกตัวเลขที่แนนอนได
ในขณะนี้
คุณทวีฉัตร จุฬางกูร ผูถือหุนรายยอย มีคําถามดังนี้
1. จากการนําเสนอขอมูลของประธานเจาหนาที่บริหาร พบวาคอนเทนทที่ผลิตขึ้นเองมีตนทุนเพิ่มสูงขึ้น ทางบริษัทฯ
จะมีการแลกเปลี่ยนคอนเทนทกับพารทเนอรเพื่อใหไดราคาที่ต่ําลง หรือไม
คุณซัง โด ลี ประธานเจาหนาที่บริหาร ตอบวา คอนเทนทที่บริษัทฯ ซื้อสวนใหญจะครอบคลุมการใหบริการผาน
แพลตฟอรมหลายประเภท กลาวคือขอมูลสามารถนํามาเผยแพรผานชองทางอื่นๆไดอีก อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ยังไมมี
นโยบายที่จะรวมกับพารทเนอรในการซื้อคอนเทนท
2. บริษัทฯ มีการผูกมัดกับศิลปนอยางไร
คุณซัง โด ลี ประธานเจาหนาที่บริหาร ตอบวา สําหรับการบริหารศิลปน จะมีสัญญาประมาณ 2 ถึง 3 ป และเปนสัญญาที่
สมเหตุสมผล โดยเราจะไมเนนการผูกมัดสัญญาในระยะยาว แตจะหาผลประโยชนที่ชัดเจนใหแกศิลปน เชน เงินเดือน
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และสวนแบงรายไดให ยกตัวอยาง ในชวงแรก ตนทุนการบริหารศิลปนในเกาหลีจะคอนขางสูง ซึ่งประกอบดวยคาที่อยู
และคาอาหาร โดยบริษัทฯ จะลงบัญชีไวและตัดจากรายได
คุณศิริพร ขัตตพงษ ผูรับมอบฉันทะจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย ไดสอบถามถึง การแสดงเจตนารมยเรื่องทุจริต
คอรรัปชั่นในตลาดทุนไทย
คุณซัง โด ลี ประธานเจาหนาที่บริหาร ตอบวา มีการพูดคุยในคณะกรรมการบริษัทฯ แลว และมอบหมายใหประธาน
เจาหนาที่บริหารดําเนินการศึกษา และหากการแสดงเจตนารมณดังกลาวเปนไปในทิศทางเดียวกันกับสิ่งที่ บริษัทฯ ได
ปฎิบัติอยู ก็คงจะไมมีปญหาอะไร แต ณ วันนี้ยังไมมีการลงนาม
คุณกิตติยศ อาภาเกียรติวงศ ผูถือหุนรายยอย มีคําถามดังนี้
1. ขอทราบราคา IPO เดิมของหุนโมโน
คุณพิชญ โพธารามิก ประธานกรรมการ กลาวตอบวาอยูที่ 11.40 บาท
2. สําหรับการเช็คเรทติ้งของรายการทีวีดิจิตอล และการจัดเรทความเหมาะสมของรายการ บริษัทฯ ไดดําเนินการเอง
หรือ กสทช. เขามาจัดเรทติ้ง
คุณพิชญ โพธารามิก ประธานกรรมการ กลาวตอบวาเอซีนีลเส็น ซึ่งเปนบริษัทที่ไดรับการยอมรับในการจัดเรทติ้ง
จะเริ่ม จัดเรทติ้ง อยางเปนทางการ 25 เม.ย. 57 เปนตนไป โดยชองโมโน 29 จะเริ่มออกอากาศเปนทางการ 29 เม.ย.
57 ซึ่งทางกลุมบริษัท โมโนมีเปาหมายผลักดันใหชองอยูในสิบอันดับแรก สําหรับการดําเนินงานในชวงตน และขยับ
ขึ้นไปอยูหาอันดับแรกในชวงตอไป ซึ่งจะทําใหเจาของสินคาและเอเจนซี่โฆษณาสนใจเขามาซื้อโฆษณาของทางบริษัทฯ
มากขึ้น สวนการเซ็นเซอรรายการก็จะเปนไปในรูปแบบเดิม กลาวคือมีลักษณะเหมือนทีวีสาธารณะ
ไมมีผูใดเสนอเรื่องใหพิจารณา จึงปดประชุม เวลา 11.23 น.

ลงชื่อ

ประธานที่ประชุม
( นายพิชญ โพธารามิก)

ลงชื่อ

ผูจดบันทึกการประชุม
(นางสาวปติฤดี ศิริสัมพันธ)
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รายละเอียดเบื้องตนของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1
(MONO-W1) เพื่อจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิม (Right Offering )
หัวขอ

รายละเอียด

ชื่อ

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1
(“ใบสําคัญแสดงสิทธิ” หรือ “MONO-W1”)

ชนิด

ระบุชื่อผูถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได

วิธีการจัดสรร

จั ด สรรให แ ก ผู ถื อ หุ น เดิ ม ของบริ ษั ท ฯที่ มี ร ายชื่ อ ปรากฎอยู ใ นวั น กํ า หนดรายชื่ อ ผู ถื อ หุ น
(Record Date) ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2557 และใหรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ
พระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรั พ ย แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห ง ประเทศไทย พ.ศ. 2535 โดยวิ ธี
ปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน ในวันที่ 22 สิงหาคม 2557 ในอัตราสวน 14 หุนสามัญเดิม
ตอ 15 หนวย MONO-W1
ปจจุบันบริษัทฯ มีหุนที่เรียกชําระแลวทั้งหมด 1,400,000,000 หุน หากคํานวณตามอัตรา
ขางตน บริษัทฯ จะทําการออก MONO-W1 จํานวน 1,500,000,000 หนวย อยางไร
ก็ตาม
หากในการคํานวณการจัดสรรใหกับผูถือหุนเดิมรายใดที่มีสิทธิไดรับ MONO-W1
ปรากฎวามีเศษของใบสําคัญแสดงสิทธินอยกวา 1 หนวย บริษัทฯ ก็จะทําการปดเศษขึ้นเปน 1
หนวย
ตัวอยางเชน ผูถือหุนที่มีสิทธิไดรับ MONO-W1 รายหนึ่งมีหุนอยูจํานวน 1,000 หุน
เมื่อคํานวณตามอัตราการจัดสรรแลวจะไดเทากับ 1,071.4286 หนวย ในกรณีนี้ บริษัทฯ จะ
ปดเศษ 0.4286 ขึ้นเปน 1 หนวย ดังนั้น ผูถือหุนรายนี้จะไดรับการจัดสรร MONO-W1
จํานวน 1,072 หนวย
จากตัวอยางขางตนที่อาจเกิดขึ้นได
การปดเศษขึ้นอาจทําใหจํานวน MONO-W1 ที่ออกนั้น
เกิน 1,500,000,000 หนวย บริษัทฯ จึงจะเสนอใหที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2557
(“ที่ประชุมผูถือหุนฯ”) อนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิเปนจํานวนไมเกิน 1,540,000,000
หนวย
ซึ่งจะสอดคลองกับจํานวนหุนสามัญที่จัดสรรไวเพื่อรองรับการใชสิทธิของใบสําคัญ
แสดงสิทธิ
(โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวขอ “จํานวนหุนสามัญที่ออกไวเพื่อรองรับ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ”)

จํานวนที่ออกเพื่อ
รองรับการใชสิทธิ

ไมเกิน 1,540,000,000 หนวย

ราคาเสนอขาย

0.00 บาท (ศูนยบาท) ตอหนวย

อัตราการใชสิทธิ

ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย สามารถใชสิทธิซื้อหุนสามัญได 1 หุน (เวนแตจะมีการปรับ
สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิในอนาคต)
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หัวขอ

รายละเอียด

ราคาการใชสิทธิ

2.50 บาท ตอหุน (เวนแตจะมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิในอนาคต)

วันออกเสนอขาย

ภายหลังจากไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนฯ และทําการจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวง
พาณิชย ทั้งนี้ คาดวาจะทําการออก MONO-W1 ไดภายใน 3 เดือนหลังจากอนุมัติจาก
ที่ประชุมผูถือหุนฯ

อายุของใบสําคัญแสดง
สิทธิ

5 ปนับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยบริษัทฯ จะไมขยายอายุใบสําคัญ
แสดงสิทธิ MONO-W1 ภายหลังการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ

ระยะเวลาการใชสิทธิ

ภายหลังวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใชสิทธิซื้อหุนสามัญเพิ่ม
ทุนของบริษัทฯ ตามใบสําคัญแสดงสิทธิไดในวันทําการสุดทายของทุกๆ ไตรมาสของแตละปปฎิ
ทิน (กลาวคือ วันทําการสุดทายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม) (“วัน
กําหนดการใชสิทธิ”) โดยวันกําหนดการใชสิทธิครั้งแรก คือ วันทําการสุดทายของเดือนธันวาคม
2557

ระยะเวลาการแจงความ
จํานงในการใชสิทธิ

ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงคที่จะใชสิทธิในการซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จะตอง
แจงความจํานงในการใชสิทธิซื้อหุนสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ระหวางเวลา 9.30 น. ถึง
16.30 น. ภายในระยะเวลา 5 วันทําการกอนวันกําหนดการใชสิทธิในแตละครั้ง ยกเวนการแสดง
ความจํานงในการใชสิทธิครั้งสุดทาย ใหแสดงความจํานงในการใชสิทธิระหวาง 9.30 น. ถึง
16.30 น ภายในระยะเวลา 15 วันทําการกอนวันกําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทาย

การไม ส ามารถยกเลิ ก
การแจ ง ความจํ า นงใน
การใชสิทธิ

เมื่อผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไดแจงความจํานงในการใชสิทธิซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิ MONO-W1 แลว การแจงความจํานงในการใชสิทธิดังกลาวไมสามารถเพิก
ถอนได

จํานวนหุนสามัญที่ออก
ไวเพื่อรองรับใบสําคัญ
แสดงสิทธิ

ไมเกิน 1,540,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.10 บาท
วิธีการคํานวณหุนรองรับ
= จํานวนหุนที่ออกเพื่อรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งหมด/ จํานวนหุนที่จําหนายไดแลว
ทั้งหมดของบริษัทฯ*
=

ไมเกิน 1,540,000,000 / (1,400,000,000 + 1,680,000,000)

=

ไมเกินรอยละ 50

* หุนที่เรียกชําระแลวทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2557
คือ วันที่ 6 สิงหาคม 2557 เทากับ 1,400,000,000 หุน และหุน ปนผลที่จะออกใหกับ
ผูถือหุนหากไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนฯ เทากับ1,680,000,000 หุน
หมายเหตุ : จากการคํานวณขางตน แมที่ประชุมผูถือหุนฯจะอนุมัติการเพิ่มทุน การออก
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ใบสําคัญแสดงสิทธิ และการจัดสรรหุนสามัญเพื่อรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ การออก
ใบสําคัญแสดงสิทธิก็จะไมสามารถเกิดขึ้นได หากมีกรณีดังตอไปนี้
(1) ที่ประชุมผูถือหุนฯ ไมอนุมัติการจายหุนปนผล หรือ
(2) ภายหลังจากที่ประชุมผูถือหุนฯ อนุมัติวาระการเพิ่มทุนและวาระการจัดสรรหุน เพื่อ
รองรับการจายหุนปนผลและเพื่อรองรับการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯ
ยังไมไดดําเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนและจัดสรรหุนใหเรียบรอย
เนื่องจากการที่มีกรณีเพียงขอใดขอหนึ่งในสองกรณีนี้ จะทําใหฐานจํานวนหุนที่จําหนาย
แลวไมเพียงพอเพื่อที่จะออกใบสําคัญแสดงสิทธิได (ทําใหฐานไมถึง 1,400,000,000 +
1,680,000,000 = 3,080,000,000 หุน)

นายทะเบียน

บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด

ตลาดรองของใบสําคัญ
แสดงสิทธิ

บริษัทฯ จะนําใบสําคัญแสดงสิทธิไปจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย

ตลาดรองของหุนสามัญที่
เกิดจากการใชสิทธิ

บริษัทฯ จะนําหุนสามัญที่เกิดจากการใชสิทธิเขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย

ผลกระทบที่มีตอผูถือ
หุน (Dilution Effect)

บริษัทฯ
ขอชี้แจงวา
ผูถือหุนเดิมทุกรายที่มีชื่อปรากฏอยูในวันกําหนดรายชื่อผูถือหุน
(Record Date) ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2557 จะมีสิทธิไดรับหุนปนผลและ MONO-W1 หาก
ในการประชุมวิสามัญถือหุนครั้งที่ 1/2557 มีมติอนุมัติการเพิ่มทุน การจายหุนปนผล
การออก MONO-W1 และการจัดสรรหุนที่เกี่ยวของ
อนึ่ง Dilution Effect มีอยู 3 รูปแบบหลักคือ (1) ผลกระทบตอสิทธิออกเสียงของผูถือหุน
เดิม (Control Dilution); (2) ผลกระทบตอสวนแบงกําไร (Earnings Dilution); และ (3)
ผลกระทบตอราคาตลาดของหุน (Price Dilution) การที่ผูถือหุนจะไดรับผลกระทบอยางไรนั้น
ขึ้นอยูกับวาจะเขาขายกรณีใด
-

กรณีที่ 1: ผูถือหุนใชสิทธิ MONO-W1 ที่ตนเองไดมาเพื่อซื้อหุนสามัญ และปรากฏวา
MONO-W1 ที่บริษัทฯ ออกทั้งหมดมีการใชสิทธิเพื่อซื้อหุนสามัญใหม

-

กรณีที่ 2: ผูถือหุนไดมีการโอนหรือขาย MONO-W1 ที่ไดมาไปทั้งจํานวน เปนเหตุให
บุคคลอื่นที่มิใชผูถือหุนเดิมเปนผูใชสิทธินั้น และปรากฏวา MONO-W1 ที่บริษัทฯ ออก
ทั้งหมดมีการใชสิทธิเพื่อซื้อหุนสามัญใหม
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หัวขอ

รายละเอียด
ผลกระทบที่เกิดขึ้นตอผูถือหุนมีดังนี้
(1) ผลกระทบตอสิทธิออกเสียงของผูถือหุนเดิม (Control Dilution)
- ผูถือหุนที่เขาขายเปนกรณีที่ 1: Control Dilution เทากับศูนย
- ผูถือหุนที่เขาขายเปนกรณีที่ 2: จะไดรับผลกระทบ Control Dilution ดังนี้
สูตรการคํานวณ :
=

QW / (QO + QDiv + QW)

QO

=

จํ า นวนหุ น ที่ ชํ า ระแล ว ณ ป จ จุ บั น (วั น ประชุ ม
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ษั ท ฯ ค รั้ ง ที่ 4 / 2 5 5 7 ) คื อ
1,400 ลานหุน

QDiv

=

จํานวนหุนสามัญใหมซึ่งเปนหุนปนผล จํานวน
1,680 ลานหุน

Qw

=

จํานวนหุนสามัญที่ออกไวเพื่อรองรับใบสําคัญ
แสดงสิทธิ

Control Dilution
โดยที่

ดังนั้น (ตัวเลขที่ใชในการคํานวณดานลางมีหนวย : ลานหุน)

Control Dilution

=

1,540 / (1,400 + 1,680 + ไมเกิน 1,540)

=

ไมเกินรอยละ 33.33

(2) ผลกระทบตอสวนแบงกําไร (Earnings Dilution)
ผูถือหุนทั้งสองกรณีจะไดรับผลกระทบดังนี้
สูตรการคํานวณ:

Earnings Dilution

= (EPSAFTERDIV – EPSN) / EPSAFTERDIV

โดยที่

EPSAFTERDIV
EPSN

=

กําไรสุทธิจากงบการเงินรวม / QAFTERDIV

=

กําไรสุทธิจากงบการเงินรวม / (QO + QDiv + QW)

หมายเหตุ:
(1) กําไรสุทธิจากงบการเงินรวมคํานวณจากกําไรสุทธิตามงบการเงินรวมของ 4 ไตรมาสลาสุด
ไดแก ไตรมาสที่ 3/2556 ไตรมาสที่ 4/2556 ไตรมาสที่ 1/2557 และ ไตรมาสที่
2/2557
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(ตัวเลขที่ใชในการคํานวณดานลางมีหนวย : ลานบาท)

EPSAFTERDIV
EPSN

=

(104.31+ 64.12 +43.19+3.65)/(1,400 + 1,680)

=

0.0699 บาท/หุน

=

(104.31 + 64.12 +43.19+3.65)/(1,400 + 1,680 +
ไมเกิน 1,540)
ไมต่ํากวา 0.0466 บาท/หุน

=

(ตัวเลขที่ใชในการคํานวณดานลางมีหนวย: บาท/หุน)
ดังนั้น

Earnings Dilution

=

(0.0699 – 0.0466) / 0.0699

=

ไมเกินกวารอยละ 33.33

อนึ่ง กําไรสุทธิจากงบการเงินรวมของ 4 ไตรมาสลาสุดเมื่อคํานวณจากจํานวนหุนในปจจุบันที่
1,400 ลานหุนจะเทากับ 0.15 บาท/หุน อยางไรก็ตามในการคํานวณหา Earnings Dilution
จากการออกใบสําคัญแสดงสิทธินั้นจะไมไดเทียบ EPSN กับกําไรสุทธิตอหุนที่คิดจากฐานจํานวน
หุนในปจจุบัน “EPSO” เนื่องจาก บริษัทฯจะทําการออกหุนปนผล ดังนั้น ผูถือหุนทุกรายจะ
รับรู EPSAFTERDIV ที่เหมือนกัน อีกทั้ง บริษัทฯ จะไมสามารถออกใบสําคัญแสดงสิทธิไดหากไม
มีการจายหุนปนผล ดังนั้น ในการวิเคราะห Earnings Dilution ที่เกิดจากการออกใบสําคัญ
แสดงสิทธิ จึงไดใชการเปรียบเทียบระหวาง EPSAFTERDIV และ EPSN
(3) ผลกระทบตอราคาตลาดของหุน (Price Dilution)
ผูถือหุนทั้งสองกรณีจะไดรับผลกระทบดังนี้
สูตรการคํานวณ:
Price Dilution

=

(ราคาตลาดกอนการเสนอขาย – ราคาตลาดหลังการ
เสนอขาย) / ราคาตลาดกอนการเสนอขาย

ราคาตลาดกอนการเสนอขาย
เนื่องจากบริษัทฯ จะทําการจัดสรรหุนปนผลใหกับผูถือหุนดวย ดังนั้นราคาตลาดกอนการ
เสนอขายจะเปนราคาที่สะทอนถึงการออกหุนปนผล
ราคาตลาดกอนการเสนอขาย = [(PO X QO) + (PDIV + QDIV)] / (QO + QDIV)
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โดยที่

P0

=

ราคาตลาดซึ่งคํานวณจากราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถวง
น้ํ า หนั ก ของหุ น บริ ษั ท ฯในตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห ง
ประเทศไทยยอนหลังเปนระยะเวลา 15 วันทําการ
กอนวันประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2557 ที่มี
มติ ใ ห จั ด การประชุ ม วิ ส ามั ญ ผู ถื อ หุ น ครั้ ง ที่
1/2557 นี้ (ระยะเวลา 15 วัน คือตั้งแตวันที่ 16
กรกฎาคม 2557 ถึง 5 สิงหาคม 2557)

PDIV

=

ราคาเสนอขายหุนเพิ่มทุนซึ่งในกรณีนี้เปนการ
ออกหุนปนผล PDIV จึงเทากับ ศูนยบาท

ดังนั้น
ราคาตลาดกอนการเสนอขาย = [((7.9920) บาท x 1,400 ลานหุน) + (0 บาท x
1,680 ลานหุน)] / (1,400 ลานหุน + 1,680
ลานหุน)
=

3.6327 บาท/หุน

=

[(PO X QO) + (PDIV + QDIV) +

ราคาตลาดหลังการเสนอขาย
ราคาตลาดกอนการเสนอขาย

((PW + QW)] / (QO + QDIV + Qw)
โดยที่

PW

=

ราคาใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิในอัตรา
หนวยละ 2.50 บาทตอหุน

=

[((7.9920) บาท x 1,400 ลานหุน) + (0บาท
x 1,680 ลานหุน) + (2.50 บาท x 1,540 ลาน
หุน)] / (1,400 ลานหุน + 1,680 ลานหุน + ไม
เกินกวา 1,540 ลานหุน)

=

ไมต่ํากวา 3.2552 บาท / หุน

ดังนั้น
ราคาตลาดหลังการเสนอขาย

(ตัวเลขที่ใชในการคํานวณดานลางมีหนวย : บาท/หุน)
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ดังนั้น
Price Dilution

=

(3.6327 – 3.2552) / 3.6327

=

ไมเกินรอยละ 10.39

เหตุในการออกหุนใหม
เพื่อรองรับการปรับ
สิทธิ

เมื่อมีการดําเนินการปรับราคาการใชสิทธิและ/หรืออัตราการใชสิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิ
ตามที่ระบุไวในขอกําหนดสิทธิฯ ซึ่งเปนเหตุการณตามที่กําหนดไวในขอ 11 (4) (ข) ตาม
ประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอ
ขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนที่ออกใหมและหุนที่ออกใหมเพื่อรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ
ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมทั้งมีการแกไขเพิ่มเติม)

การปรับสิทธิ

บริษัทฯ จะดําเนินการปรับราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิตลอดอายุของใบสําคัญแสดง
สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณใดเหตุการณหนึ่งตอไปนี้ ซึ่งอาจเปนเหตุใหบริษัทฯ ตองออกหุน
สามั ญ ใหม เ พื่ อ รองรั บ การปรั บ สิ ท ธิ ทั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ รั ก ษาผลประโยชน ข อง
ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไมใหดอยไปกวาเดิม
1. เมื่ อ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงมู ล ค า ที่ต ราไวข องหุ น ของบริษั ท ฯ อั น เป น ผลมาจากการรวมหุ น
หรือแบงแยกหุน
2. เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหุนที่ออกใหม ในราคาเสนอขายที่ต่ํากวาราคาตลาดที่ไดกําหนดไว
ในขอกําหนดสิทธิ
3. เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหลักทรัพยออกใหมใดๆ ที่ใหสิทธิแกผูถือหลักทรัพยในการใชสิทธิ
แปลงสภาพ /ใชสิทธิซื้อหุนสามัญ โดยกําหนดราคาเสนอขายและ/หรือราคาใชสิทธิแปลง
สภาพ /ใชสิทธิซื้อหุนที่ต่ํากวาราคาตลาดที่ไดกําหนดไวในขอกําหนดสิทธิ
4. เมื่อบริษัทฯ จายปนผลทั้งหมด หรือ บางสวนเปนหุนที่ออกใหมใหแกผูถือหุน
5. เมื่อบริษัทฯ จายเงินปนผลเปนเงินเกินกวาอัตราที่ไดกําหนดไว ในขอกําหนดสิทธิ
6. เมื่ อ มี ก รณี อื่ น ใดในลั ก ษณะเดี ย วกั บ ที่ กํ า หนดไว ต ามข อ 1. – 5. ข า งต น ที่ ทํ า ให
ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไดรับผลประโยชนดอยไปจากเดิม

วัตถุประสงคของการออก เพื่อระดมทุนใชในการขยายธุรกิจในอนาคตเชนการจัดหาและผลิตรายการทีวี
ใบสําคัญแสดงสิทธิ และ หมุนเวียน
ประโยชนที่บริษัทฯ จะ
พึงไดรับจากการจัดสรร
หุนสามัญเพิ่มทุนใน
ครั้งนี้
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ประโยชนที่บริษัทฯ พึง
จะไดรับจากการเพิ่มทุน

ไดรับเงินทุนเพิ่มเติมหากภายหลังการออก MONO-W1 มีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิทําการใชสิทธิ
ซื้ อ หุ น สามั ญ โดยชํ า ระค า หุ น ในราคาการใช สิ ท ธิ ที่ 2.50 บาท/หุ น ทั้ ง นี้ หากมี ก ารใช สิ ท ธิ
MONO-W1 ทั้งหมด บริษัทฯ จะไดรับเงินทุนทั้งสิ้น 3,750 ลานบาท (จํานวนเงินดังกลาวเปน
จํานวนเงินกอนหักคาใชจายเชนคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของกับการดําเนินการออกใบสําคัญแสดง
สิ ท ธิ
ตลอดจนค า ใช จ า ยต า งๆ ที่ เ กี่ ย วข อ งในการนํ า หุ น สามั ญ ที่ ไ ด จ ากการใช สิ ท ธิ นั้ น
เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย)

หมายเหตุ : อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิคือ 5 ป เงินทุนที่บริษัทฯ จะไดรับจากการใชสิทธิ
อาจเปนสวนๆ ของจํานวน 3,750 ลานบาท และเกิดขึ้นในชวงเวลาตางๆ ของอายุใบสําคัญ
แสดงสิทธิ
ประโยชนที่ผูถือหุนจะ
พึงไดรับจากการเพิ่ม
ทุน

ได รั บ ผลประโยชน เ กี่ ย วเนื่ อ งจากการที่ บ ริ ษั ท ฯ ได รั บ เงิ น ทุ น ดั ง กล า ว นอกจากนี้ การออก
ใบสําคัญแสดงสิทธิ เปนการเพิ่มสภาพคลองใหกับหลักทรัพยของบริษัทฯ โดยภาพรวม
โดยผูถือหุนสามารถนําใบสําคัญแสดงสิทธิไปขายในตลาดหลักทรัพยฯ ได หลังจากที่มีการ
นํา MONO-W1 เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ

เงื่อนไขอื่น

กรรมการของบริ ษั ท ฯ อย า งน อ ยสองในสี่ ค นดั ง ต อ ไปนี้ คื อ นายพิ ช ญ โพธารามิ ก
นายโสรัชย อัศวะประภา
นายซัง โด ลี นายนวมินทร ประสพเนตร และ/หรือบุคคลที่
ไดรับมอบหมายจากกรรมการของบริษัทฯ อยางนอยสองในสี่คนดังกลาวมีอํานาจในการ
กําหนดและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของใบสําคัญแสดงสิทธินี้
ตลอดจนมีอํานาจในการกําหนดเหตุแหงการออกหุนสามัญใหม เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
ราคาการใชสิทธิ และ/ หรืออัตราการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ รวมทั้งดําเนินการตางๆ
อันจําเปนและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ และการนําใบสําคัญแสดง
สิ ท ธิ เ ข า จดทะเบี ย นเป น หลั ก ทรั พ ย จ ดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห ง ประเทศไทย
ตลอดจนดําเนินการขออนุญาตตอหนวยงานที่เกี่ยวของ
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(F 53-4)
แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
วันที่ 6 สิงหาคม 2557
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2557 เกี่ยวกับ
การเพิ่มทุนและจัดสรรหุนเพิ่มทุนดังตอไปนี้
1. การเพิ่มทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการไดมีมติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 140,000,000 บาท เปน 462,000,000 บาท โดย
ออกหุนสามัญ 3,220,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.10 บาท รวม 322,000,000 บาท โดยเปนการเพิ่มทุนในลักษณะ
ดังนี้
การเพิ่มทุน
 แบบกําหนดวัตถุประสงคในการใชเงินทุน

 แบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate)

ประเภทหุน

จํานวนหุน

มูลคาที่ตราไว
(บาทตอหุน)

รวม
(บาท)

ไมเกิน
3,220,000,000

0.10

ไมเกิน
322,000,000

หุนบุริมสิทธิ

-

-

-

หุนสามัญ

-

-

-

หุนบุริมสิทธิ

-

-

-

หุนสามัญ

-29-

สิ่งที่สงมาดวย 3.
2. การจัดสรรหุนเพิ่มทุน
2.1. แบบกําหนดวัตถุประสงคในการใชเงินทุน
จัดสรรใหแก

จํานวนหุน

อัตราสวน
(เดิม : ใหม)

ราคาขาย
(บาทตอหุน)

วัน เวลา จองซื้อ
และชําระเงินคาหุน

(1) ผูถือหุนเดิมเพื่อรองรับ
การจายหุนปนผล

1,680,000,000

5:6

-

- ภายหลังจากไดรับอนุมัติจาก
การประชุ ม วิ ส ามั ญ ผู ถื อ หุ น
ครั้งที่ 1/2557

(2) เพื่อรองรับการใชสิทธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะ
ซื้อหุนสามัญของบริษัท
ครั้งที่ 1 (MONO-W1)

ไมเกิน
1,540,000,000

ก า ร อ อ ก ใ บ สํ า คั ญ แ ส ด ง สิ ท ธิ
MONO-W1 จะออกในราคา 0 บาท
โดยมี อัตราสวนดังนี้ :
14 หุ น สามั ญ เดิ ม ต อ 15 หน ว ย
ใบสําคัญแสดงสิทธิ

อัตราการใชสิทธิแปลงสภาพใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิ MONO-W1 เป นหุ น
สามัญที่รองรับ :

ราคาการใชสิทธิ:
2.50 บาทตอหุน

- ก า ร ใ ช สิ ท ธิ แ ป ล ง ส ภ า พ
ใ บ สํ า คั ญ แ ส ด ง สิ ท ธิ
MONO-W1 ใ ห เ ป น หุ น
สามัญที่รองรับจะเปนไปตาม
เงื่อนไขของการใชสิทธิที่ระบุ
ในขอกําหนดวาดวยสิทธิและ
หน า ที่ ข องผู อ อกใบสํ า คั ญ
แสดงสิทธิและผูถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิ MONO-W1

หมายเหตุ

โปรดดูหมายเหตุ 1
และ หมายเหตุ 2

ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย ตอ 1 หุน
หมายเหตุ
1. กําหนดให วันที่ 21 สิงหาคม 2557 เปนวันกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิไดรับ (1) เงินปนผลทั้งในรูปของหุนปนผลและเงินสด และ (2) ใบสําคัญแสดงสิทธิ MONOW1 (Record Date) และใหรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนใน
วันที่ 22 สิงหาคม 2557
2. รายละเอียดเบื้องตนของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (MONO-W1) สามารถดูไดในเอกสารแนบ 1
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2.2. การดําเนินการของบริษัทกรณีที่มีเศษของหุน
สําหรับการจัดสรรหุนสามัญออกใหมใหผูถือหุนเดิมเพื่อรองรับการจายหุนปนผลนั้น หากการคํานวณการจัดสรร
แลวเกิดกรณีที่มีเศษหุนปนผลนอยกวา 1 หุน ใหจายเงินปนผลเปนเงินสดแทนการจายเปนหุนปนผลสําหรับเศษ
หุนดังกลาว ตามสัดสวนเศษของ 1 หุนปนผลนั้นในอัตราหุนละ 0.12 บาท
3. กําหนดวันประชุมวิสามัญผูถือหุนเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุนเพิ่มทุน
กําหนดวันประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2557 ในวันศุกรที่ 12 กันยายน 2557 เวลา 09.30 น. ณ ออดิทอเรียม
ชั้น 3 อาคารจั ส มิน อิ น เตอร เ นชั่น แนล เลขที่ 200 ห มู ที่ 4 ถนนแจ ง วั ฒ นะ ตํ า บลปากเกร็ ด อํ า เภอปากเกร็ ด
จังหวัดนนทบุรี 11120 โดยกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุน ในวันที่ 21 สิงหาคม 2557
และใหรวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ โดยวิธีปดสมุดทะเบียน ในวันที่ 22 สิงหาคม 2557
(วันทําการถัดจากวันกําหนดรายชื่อผูถือหุน)
4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุนเพิ่มทุน ตอหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถามี)
4.1. ยื่นขอจดทะเบียนเพิ่มทุน จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแลวตอกระทรวงพาณิชย
4.2. ยื่นขออนุญาตตอตลาดหลักทรัพยฯ เพื่อขออนุมัติใหรับหุนสามัญเพิ่มทุนอันเนื่องมาจากการจายหุนปนผล
และทุกครั้งที่มีการใชสิทธิแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิ MONO-W1 เปนหลักทรัพยจดทะเบียน
5. วัตถุประสงคของการเพิ่มทุน และการใชเงินทุนในสวนที่เพิ่ม
5.1. เพื่อจัดสรรหุนปนผลใหแกผูถือหุนเดิมเพื่อเปนผลตอบแทนการลงทุนแกผูถือหุน
5.2. เพื่อเพิ่มทุนจดทะเบียนชําระแลวใหมากกวา 300 ล านบาท ครบตามขอกําหนดในการยายการจดทะเบียน
หลักทรัพยของบริษัทฯ จาก mai เปน SET
5.3. เพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิม
5.4. เพื่อระดมทุนใชในการขยายธุรกิจในอนาคตของบริษัท การจัดหาและผลิตรายการทีวี และเปนเงินทุนหมุนเวียน
6. ประโยชนที่บริษัทจะพึงไดรับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุนเพิ่มทุน
6.1. เพื่อเพิ่มสภาพคลองใหหลักทรัพยของบริษัทฯ
6.2. เพื่อรักษาสภาพคลองของเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ หรือนําไปลงทุนในกิจการสําหรับกรณีขอ 5.4
7. ประโยชนที่ผูถือหุนจะพึงไดรับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุนเพิ่มทุน
7.1. บริษั ทฯ มี น โยบายจ ายเงิน ป น ผลไมน อยกว าร อยละ 50 ของกํ าไรสุ ทธิ ห ลัง หักภาษี แ ละหลัง หักสํ ารองตาม
กฎหมาย (โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาการจายเงินปนผลโดยคํานึงถึงผลประโยชนตอผูถือหุนเปน
หลัก เชน การดํารงเงินไวเพื่อลงทุนในอนาคต หรือ เพื่อจายชําระคืนเงินกูยืม หรือเปนเงินทุนหมุนเวียน
ภายในบริษัท)
7.2. ผูถือหุนสามารถนําหุนปนผลไปเปลี่ยนเปนเงินสดไดโดยนําไปขายในตลาดหลักทรัพยฯ

-31-

สิ่งที่สงมาดวย 3.

8. รายละเอียดอื่นใดที่จําเปน สําหรับผูถือหุนเพื่อใชประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุนเพิ่ม
ทุน
- ไมมี 9. ตารางระยะเวลาการดําเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษทั มีมติใหเพิ่มทุน/จัดสรรหุนเพิ่มทุน
ลําดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ขั้นตอนการดําเนินการ
การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
วันแจงมติคณะกรรมการบริษัทฯตอตลาดหลักทรัพยฯ
วันกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมผูถือหุน ไดรับหุน
ปนผล และไดรับใบสําคัญแสดงสิทธิ (Record Date)
วันปดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผูถือหุนตามมาตรา 225
ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
วันประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2557
วันแจงมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2557 ตอตลาด
หลักทรัพยฯ
จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนตอกระทรวงพาณิชย

วัน เดือน ป
6 สิงหาคม 2557
6 สิงหาคม 2557
21 สิงหาคม 2557
22 สิงหาคม 2557
12 กันยายน 2557
12 กันยายน 2557
ภายใน 14 วันนับแตวันประชุม
วิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2557

บริษัทฯ ขอรับรองวาสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกตองและครบถวนทุกประการ

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

กรรมการ

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

กรรมการ
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ขอกําหนด และขอบังคับบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับการประชุมผูถือหุน
1) เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเปนผูถือหุนหรือผูแทนของผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุม
ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเรื่องขอพึงปฏิบัติสําหรับการจัดประชุมผูถือหุนของบริษัทจด
ทะเบียนลงวันที่ 19 กุมภาพันธ 2542 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหบริษัทจดทะเบียนถือเปนแนวทางปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะเปน
การสรางความเชื่อมั่นใหเกิดแกผูถือหุน ผูลงทุน และผูที่เกี่ยวของทุกฝาย และเพื่อใหการประชุมผูถือหุนของบริษัทจด
ทะเบียนเปนไปดวยความโปรงใส ชอบธรรม และเปนประโยชนตอผูถือหุน บริษัทฯ จึงเห็นควรกําหนดใหมีการตรวจสอบ
เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเปนผูถือหุนหรือผูแทนของผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุม เพื่อใหผูถือหุนยึดถือปฏิบัติ
ตอไป ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะผอนผันการยื่นแสดงเอกสารหลักฐานแสดงความเปนผูถือหุนหรือผูแทนของผูถือ
หุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมแตละรายตามที่บริษัทฯ 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 สําเนาบัตรประจําตัวของผูมอบฉันทะ และบัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง
(กรณีเปนชาวตางชาติ) ของผูรับมอบฉันทะ
1.2 ผูถือหุนชาวตางชาติ
(ก) หนังสือเดินทางของผูถือหุน
(ข) ในกรณีมอบฉันทะ หนังสือเดินทางของผูมอบฉันทะ และบัตรประจําตัว หรือหนังสือเดินทาง(กรณีเปน
ชาวตางชาติ) ของผูรับมอบฉันทะ
2. นิติบุคคล
2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
(ก) สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ออกใหไมเกิน 30 วัน โดย กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย
(ข) สําเนาบัตรประจําตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางชาติ) ของกรรมการผูมีอํานาจที่ไดลงนาม
ในหนังสือมอบฉันทะพรอมบัตรประจําตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางชาติ) ผูรับมอบ
ฉันทะ
2.2 นิตบิ ุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ
(ก) สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล
(ข) สําเนาบัตรประจําตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางชาติ) ของกรรมการผูมีอํานาจที่ไดลงนาม
ในหนังสือมอบฉันทะพรอมบัตรประจําตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางชาติ) ผูรับมอบ
ฉันทะ
ในกรณีของสําเนาเอกสารจะตองมีการรับรองสําเนาถูกตอง และหากเปนเอกสารที่จัดทําขึ้นในตางประเทศ ควรมีการ
รับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับบลิค
2) วิธีการมอบฉันทะ
1. แบบหนังสือมอบฉันทะมี 3 แบบ ไดแก
- แบบ ก. เปนแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไป ซึ่งเปนแบบงายไมซับซอน
- แบบ ข. เปนแบบหนังสือมอบฉันทะที่กําหนดรายการตางๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
- แบบ ค. เปนแบบที่ใชเฉพาะกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ใน
ประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน
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2. ในกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและ
ดูแลหุนจะใช หนังสือมอบฉันทะไดทั้งแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. แบบใดแบบหนึ่งก็ได สําหรับผูถือหุน
นอกจากนั้นจะใชหนังสือมอบฉันทะไดเฉพาะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเทานั้น
3. บริษัทฯ ไดจัดสงเฉพาะหนังสือมอบอํานาจแบบ ข. มาพรอมหนังสือนัดประชุมนี้ หากผูถือหุนทานใดประสงคใช
หนังสือ มอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ค. สามารถติดตอขอรับไดที่ ฝายกับดูแลกิจการ 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 ทะใหก รรมการอิส ระของบริษั ทฯ เป น ผูออกเสี ย ง
ลงคะแนนแทนได โดยสามารถระบุชื่อผูรับมอบฉันทะได 3 ราย ทั้งนี้เพื่อความสะดวก กรณีผูรับมอบฉันทะรายใด
ติดภารกิจไมสามารถเขาประชุมได ผูรับมอบฉันทะรายอื่นก็สามารถเขาประชุมแทนได แตผูรับมอบฉันทะมีสิทธิเขา
ประชุมไดเพียงรายเดียว
รายชื่อกรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่ผูถือหุนอาจเลือกมอบฉันทะ
1. นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต อายุ 62 ป ตําแหนงกรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นายปรีชา ลีละศิธร
อายุ 51 ป ตําแหนงกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
3. นายเกรียงศักดิ์ เธียรนุกุล อายุ 49 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 โปรดสงหนังสือมอบฉันทะที่ไดจัดทําขึ้นโดยเลือก
แบบใดแบบหนึ่ง และลงนามครบถวนตามหลักเกณฑที่กลาวขางตน ไปยังฝายกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ พรอมเอกสาร
ตางๆ ที่ เกี่ยวของ โดยสงถึงบริษัทฯ ลวงหนากอนการประชุมอยางนอย 1 วัน
5. กรุณากรอกขอมูลตางๆ ในแบบฟอรมหนังสือมอบฉันทะใหครบถวน พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัวของผูมอบ
ฉันทะ เพื่อประโยชนและสิทธิของทานในการเขารวมประชุม
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไมรับแบบหนังสือมอบฉันทะที่ระบุจํานวนหุนที่ถือมากกวาจํานวนหุนที่แสดงในสมุด
ทะเบียนผูถือหุน
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3) การลงทะเบียนเขารวมประชุม
ผูถือหุน หรือผูรับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และยื่นเอกสาร หรือหลักฐานเพื่อตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมไดตั้งแต
เวลา07.30 นาฬิกา ของศุกรวันที่ 12 กันยายน 2557 เปนตนไป
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 ผูรับมอบฉันทะรายนั้นจะไมไดรับแจกบัตรลงคะแนนเสียง ทั้งนี้ เนื่องจากเจาหนาที่บริษัทฯ ไดนําคะแนน
เสียงที่ผูถือหุนระบุไวในหนังสือมอบฉันทะทุกวาระไปบันทึกขอมูลรอไวเรียบรอยแลว ในขณะรับลงทะเบียน
ผูเขาประชุม และจะนําการออกเสียงลงคะแนนดังกลาวในหนังสือมอบฉันทะมาประมวลผลรวมกับคะแนนเสียง
ของผูถือหุนรายอื่น (สําหรับผูรับมอบฉันทะที่ตองการบัตรลงคะแนนเพื่อคัดลอกการออกเสียงลงคะแนนของผู
มอบฉันทะไวตรวจสอบ สามารถขอรับบัตรลงคะแนนไดที่เจาหนาที่ของบริษัทฯ โดยทานไมสามารถออกเสียง
ลงคะแนนในที่ประชุมไดอีก
4) การออกเสียงลงคะแนน
1. ในการพิจารณาวาระตางๆ ประธานที่ประชุมหรือผูดําเนินการประชุมจะสอบถามในที่ประชุม วามีผูถือหุนทานใดไม
เห็นดวย หรืองดออกเสียงในวาระนั้นๆ หรือไม ถามี ขอใหผูถือหุนทานนั้นยกมือขึ้น จะมีเจาหนาที่ของบริษัทฯ ไป
รับบัตรลงคะแนนมา ประมวลผล โดยการหักคะแนนเสียงที่ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงของผูถือหุนตามจํานวนหุน
ที่ถืออยูออกจากคะแนนเสียงของผูถือหุนทั้งหมดที่มารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ถาไมมีผูถือหุนที่ไมเห็นดวย
หรืองดออกเสียงใหถือวาที่ประชุมผูถือหุนเห็นชอบ หรือเห็นดวยตามมติที่นําเสนอ
2. ผูถือหุนที่มีสวนไดเสียเปนพิเศษในเรื่องใด หามมิใหออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และประธานในที่ประชุมอาจจะ
เชิญใหผูถือหุนนั้นออกจากหองประชุมชั่วคราวก็ได
3. การออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ ใชหลักเกณฑและวิธีการตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 16
5) ขอบังคับบริษัทในสวนที่เกี่ยวของกับการประชุมผูถือหุน
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
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สิ่งที่สงมาดวย 4.
ขอ 32. ในการเรียกประชุมผูถือหุน ใหคณะกรรมการจัดทําเปนหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ
วาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอตอที่ประชุมพรอมดวยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหชัดเจนวาเปน
เรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แลวแตกรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่อง
ดังกลาว และจัดสงให
ผูถือหุนและนายทะเบียนทราบไมนอยกวาเจ็ด (7) วันกอนวันประชุม ทั้งนี้ ใหลง
โฆษณาคําบอกกลาวนัดประชุมในหนังสือพิมพกอนวันประชุมไมนอยกวาสาม(3) วัน เปนเวลาติดตอกันไมนอย
กวาสาม (3) วัน
ทั้ง นี้ สถานที่ที่จ ะใชเ ปน ที่ป ระชุม จะอยูใ นจัง หวัด อัน เปน ที่ตั้ง สํ านัก งานใหญ ของบริษัท หรือที่อื่น ใดตามที่
คณะกรรมการจะกําหนดก็ได
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 และมติของที่ประชุมผูถอื หุนจะตองประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้
(1)
(2)

ในกรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถามีคะแนน
เสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
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
การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญใหแกบุคคลอื่น
(ก)
(ข)
การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเปนของบริษัท
(ค)
การทํา แกไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการใหเชากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่
สําคัญ การมอบหมายใหบุคคลอื่นใดเขาจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับ
บุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อการแบงผลกําไรขาดทุนกัน
(ง)
การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ หรือขอบังคับของบริษัท
(จ)
การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
(ฉ)
การเลิกบริษัท
(ช)
การออกหุนกูของบริษัท
(ซ)
การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น
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สิ่งที่สงมาดวย 5.
ขั้นตอนการเขารวมประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2557
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
วันที่ 12 กันยายน 2557
ผูถือหุน
บมจ. โมโน เทคโนโลยี
ลงทะเบียนเริ่มเวลา
07.30 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 09.30 น.
ประธานเสนอวาระการประชุม
ตามลําดับ

กรณีที่มีผูถือหุนไมเห็นดวยหรืองดออกเสียง
ในวาระใดๆ ใหยกมือและสงบัตรลงคะแนน

เจาหนาที่เก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผูที่ไมเห็นดวยหรือ
งดออกเสียง และสรุปผลการลงคะแนน

ประธานหรือผูไดรับมอบหมาย
กลาวสรุปผลการลงคะแนนเสียง
**กรุณาสงบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนใหแกเจาหนาที่บริษัทเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม**
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สิ่งที่สงมาดวย 6.
ขอมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่เปนตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมผูถือหุน
ผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเองได สามารถที่จะมอบฉันทะใหกรรมการอิสระดังตอไปนี้ เขารวมประชุม
แทน
1. นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต
ตําแหนง : กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
อายุ

:

62 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

:

51 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

:

49 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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สิ่งที่สงมาดวย 8.
(ปดอากรแสตมป 20 บาท)
(Affix 20 Baht duty stamp)

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข)
Proxy (Form B)
เลขทะเบียนผูถือหุน
Shareholders’ Registration No.

(1)

เขียนที่
Written at
วันที่
Date

เดือน
Month

ขาพเจา
I/We
อยูบานเลขที่
Address

พ.ศ.
Year

สัญชาติ
Nationality

(2) เปนผูถือหุนของ บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด(มหาชน) (“บริษัทฯ”)
being a shareholder of Mono Technology Public Company Limited (“The Company”)
โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม
holding shares at the total amount of
 หุนสามัญ
ordinary share
 หุนบุริมสิทธิ
preference share

(3)






ขอมอบฉันทะให
hereby appoint
(1) ชื่อ
Name
ถนน
Road
จังหวัด
Province
(2) ชื่อ
Name
ถนน
Road
จังหวัด
Province

หุน
shares
หุน
shares
หุน
shares

และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ
and having the right to vote equal to
และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ
and having the right to vote equal to
และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ
and having the right to vote equal to

อายุ
Age
ตําบล/แขวง
Tambol/Khwaeng
รหัสไปรษณีย
Postal Code
อายุ
Age
ตําบล/แขวง
Tambol/Khwaeng
รหัสไปรษณีย
Postal Code

เสียง ดังนี้
votes as follows:
เสียง
votes
เสียง
votes

ป อยูบานเลขที่
years, residing at
อําเภอ/เขต
Amphoe/Khet
หรือ
or
ป อยูบานเลขที่
years, residing at
อําเภอ/เขต
Amphoe/Khet
หรือ
Or

กรรมการอิสระทีเ่ ปนตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมผูถือหุน
Independent Directors Proposed to Act as Proxies for Shareholders.
(3) ชื่อ นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต
อายุ
62
ป
Name Mrs. Punnee Worawuthichongsathit
Age
62
years
ตําแหนง กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
Position Independent Director and Chairperson of Audit Committee
ที่อยู
เลขที่ 200 หมู 4 จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล ทาวเวอร ชั้น 16 ถนนแจงวัฒนะ ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
Address No. 200 Moo 4 Jasmine International Tower 16th Fl., Chaengwattana Rd., Pakkred, Nonthaburi Thailand 11120

1. ผูรับมอบฉันทะ โปรดนําหนังสือฉบับนี้มาแสดงตอพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมดวย
For a proxy holder, please bring this proxy form to show at the meeting.
2. ผูมอบฉันทะ กรุณาแนบสําเนาเอกสารแสดงความเปนผูถือหุน มาพรอมหนังสือมอบฉันทะ
Copy of identity document of proxy grantor is required to attach with proxy form.

สิ่งที่สงมาดวย 8.
แบบ ข. หนา 2/5 (Form B. Page 2/5)



(4)



(5)

ชื่อ นายปรีชา ลีละศิธร
อายุ
51
ป
Name Mr. Preecha Leelasithorn
Age
51
years
ตําแหนง
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
Position
Independent Director, Member of Audit Committee and Chairman of Remuneration and Nomination Committee
ที่อยู
เลขที่ 200 หมู 4 จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล ทาวเวอร ชั้น 16 ถนนแจงวัฒนะ ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
Address
No. 200 Moo 4 Jasmine International Tower 16th Fl., Chaengwattana Rd., Pakkred, Nonthaburi Thailand 11120
ชื่อ นายเกรียงศักดิ์ เธียรนุกุล
อายุ
49
ป
Name Mr. Kriengsak Thiennukul
Age
49
years
ตําแหนง
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
Position
Independent Director, Member of Audit Committee and Member of Remuneration and Nomination Committee
ที่อยู
เลขที่ 200 หมู 4 จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล ทาวเวอร ชั้น 16 ถนนแจงวัฒนะ ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
Address
No. 200 Moo 4 Jasmine International Tower 16th Fl., Chaengwattana Rd., Pakkred, Nonthaburi Thailand 11120

คนหนึ่งคนใดเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขาประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่
1/2557 ในวันศุกรที่ 12 กันยายน 2557 เวลา 09.30 น. ณ ออดิทอเรียม ชั้น 3 อาคารจัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล เลขที่ 200 หมู 4
ถนนแจงวัฒนะ ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย
Any and only one person to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting
of Shareholders No.1/2014 held on Friday 12th September 2014 at 09.30 hrs. at Auditorium, 3rd Floor, Jasmine International
Tower, No.200 Moo4, Chaengwattana Road, Pakkred Sub-district, Pakkred District, Nonthaburi 11120 or on date at time and
place as may be postponed or changed.
(4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
I/We hereby authorize the proxy holder to vote on my/our behalf in this meeting as follows :วาระที่ 1
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2557
Agenda No. 1 To consider certifying the minutes of the 2014 Annual General Meeting of Shareholders, held on April 11, 2014.
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects.
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows : เห็นดวย/Agree
 ไมเห็นดวย/Disagree
 งดออกเสียง/Abstain
วาระที่ 2
พิจารณาอนุมัติจายเงินปนผลระหวางกาล โดยจายเปนหุนปนผลและเงินสด
Agenda No. 2 To consider and approve the interim dividend payment in dividend stock and cash.
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects.
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows : เห็นดวย/Agree
 ไมเห็นดวย/Disagree
 งดออกเสียง/Abstain

1. ผูรับมอบฉันทะ โปรดนําหนังสือฉบับนี้มาแสดงตอพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมดวย
For a proxy holder, please bring this proxy form to show at the meeting.
2. ผูมอบฉันทะ กรุณาแนบสําเนาเอกสารแสดงความเปนผูถือหุน มาพรอมหนังสือมอบฉันทะ
Copy of identity document of proxy grantor is required to attach with proxy form.
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วาระที่ 3
พิจารณาอนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1(MONO-W1)
Agenda No. 3 To consider and approve the issuance of MONO-W1.
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects.
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows : เห็นดวย/Agree
 ไมเห็นดวย/Disagree
 งดออกเสียง/Abstain
วาระที่ 4
พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 140,000,000 บาทเปน 462,000,000 บาท
Agenda No. 4 To consider and approve the increase in registered capital from 140,000,000 Baht to 462,000,000 Baht
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects.
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows : เห็นดวย/Agree
 ไมเห็นดวย/Disagree
 งดออกเสียง/Abstain
วาระที่ 5
พิจารณาอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 4. เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
Agenda No. 5 To consider and approve on the amendment to Clause 4 of the Memorandum of Association of the Company to reflect to
capital increase
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects.
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows : เห็นดวย/Agree
 ไมเห็นดวย/Disagree
 งดออกเสียง/Abstain
วาระที่ 6
พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน
Agenda No. 6 To consider and approve the allocation of newly-issued ordinary shares.
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects.
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows : งดออกเสียง/Abstain
 เห็นดวย/Agree
 ไมเห็นดวย/Disagree
วาระที่ 7
พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี)
Agenda No. 7 To consider other matters (if any).
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects.
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows : เห็นดวย/Agree
 ไมเห็นดวย/Disagree
 งดออกเสียง/Abstain
(5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ ใหถือวาการลงคะแนนเสียงนั้นไมถูกตอง และ
ไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน
The voting of the proxy holder in respect of any agenda in contrary to the manner set forth above shall be considered incorrect and shall
my/our vote.

1. ผูรับมอบฉันทะ โปรดนําหนังสือฉบับนี้มาแสดงตอพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมดวย
For a proxy holder, please bring this proxy form to show at the meeting.
2. ผูมอบฉันทะ กรุณาแนบสําเนาเอกสารแสดงความเปนผูถือหุน มาพรอมหนังสือมอบฉันทะ
Copy of identity document of proxy grantor is required to attach with proxy form.
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(6) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือ
ลงมติในเรื่องใดนอกจากเหนือจากเรือ่ งระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะ
มีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
In the case where my/our designation for the proxy holder to vote in respect of any agenda is not specified or not clearly specified or if
there is any agenda considered in the meeting other than those specified above, including any amendment or additional thereof, the proxy
authorized to consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy holder deems appropriate in all respects.
กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจาระบุในหนังสือมอบฉันทะ ใหถือเสมือนวา
ขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ
Any act or thing carried out by the proxy holder in the meeting except the case that the proxy holder not vote according to my/our intention as
specified in the proxy form shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.

ลงชื่อ/Signed

ผูมอบฉันทะ/Proxy Grantor
(

)

ลงชื่อ/Signed

ผูรับมอบฉันทะ/Proxy Holder
(

)

ลงชื่อ/Signed

ผูรับมอบฉันทะ/Proxy Holder
(

)

ลงชื่อ/Signed

ผูรับมอบฉันทะ/Proxy Holder
(

)

หมายเหตุ / Remark
1. ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยก
จํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกลงคะแนนเสียงได
The Shareholder shall grant proxy to only one proxy holder to attend and vote at the meeting. The number of shares may not be
divided to more than one proxy holder in order to divide the vote
2. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบประจําตอแบบหนังสือ
มอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
In case there is any other agendas to be considered in addition to those specified in the above mentioned, the proxy grantor may
specify such agenda on the continued list of proxy form B attached hereto.

1. ผูรับมอบฉันทะ โปรดนําหนังสือฉบับนี้มาแสดงตอพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมดวย
For a proxy holder, please bring this proxy form to show at the meeting.
2. ผูมอบฉันทะ กรุณาแนบสําเนาเอกสารแสดงความเปนผูถือหุน มาพรอมหนังสือมอบฉันทะ
Copy of identity document of proxy grantor is required to attach with proxy form.
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ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
The Continued list of proxy form B.
การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
The proxy on behalf of the shareholder of Mono Technology Public Company Limited
ในการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2557 ในวันศุกรที่ 12 กันยายน 2557 เวลา 09.30 น. ณ ออดิทอเรียม ชั้น 3 อาคาร
จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล เลขที่ 200 หมู 4 ถนนแจงวัฒนะ ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปใน
วัน เวลา และสถานที่อื่นดวย
At t the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2014 held on Friday 12th September 2014 at 09.30 hrs.
at Auditorium, 3rd Floor, Jasmine International Tower, No.200 Moo4, Chaengwattana Road, Pakkred Sub-district, Pakkred
District, Nonthaburi 11120 or on date at time and place as may be postponed or changed.
วาระที่
เรื่อง
Agenda No.
Subject :
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects.
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows : งดออกเสียง/Abstain
 เห็นดวย/Agree
 ไมเห็นดวย/Disagree
วาระที่
เรื่อง
Agenda No.
Subject :
(ก)
ให
ผ
ร

ู
บ
ั
มอบฉั
นทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects.
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows : เห็นดวย/Agree
 ไมเห็นดวย/Disagree
 งดออกเสียง/Abstain
วาระที่
เรื่อง
Agenda No.
Subject :
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects.
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows : เห็นดวย/Agree
 ไมเห็นดวย/Disagree
 งดออกเสียง/Abstain
วาระที่
Agenda No.

เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ตอ)
Subject : The election of the directors (continued)
ชื่อกรรมการ/Name of director
 เห็นดวย/Agree
 ไมเห็นดวย/Disagree

 งดออกเสียง/Abstain

ชื่อกรรมการ/Name of director
 เห็นดวย/Agree
 ไมเห็นดวย/Disagree

 งดออกเสียง/Abstain

ชื่อกรรมการ/Name of director
 เห็นดวย/Agree
 ไมเห็นดวย/Disagree

 งดออกเสียง/Abstain

1. ผูรับมอบฉันทะ โปรดนําหนังสือฉบับนี้มาแสดงตอพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมดวย
For a proxy holder, please bring this proxy form to show at the meeting.
2. ผูมอบฉันทะ กรุณาแนบสําเนาเอกสารแสดงความเปนผูถือหุน มาพรอมหนังสือมอบฉันทะ
Copy of identity document of proxy grantor is required to attach with proxy form.

