
 

 

 

 

 

 
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2557 

 
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 

วันศุกรท่ี 12 กันยายน 2557 เวลา 09.30 นาฬิกา 

 

 

 

 

 

 

ลงทะเบียนตั้งแตเวลา 07.30 นาฬิกา 
ณ ออดทิอเรียม  ชั้น 3  อาคารจัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล 

เลขท่ี 200 หมูที่ 4 ถนนแจงวัฒนะ ตําบลปากเกร็ด 
  อําเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี 11120 

 

 

โปรดนําแบบฟอรมลงทะเบียนซึ่งพิมพบารโคด 
มาแสดงตอเจาหนาที่ลงทะเบียนในวันประชุมดวย 
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 วันท่ี 4 กันยายน 2557 

 

เร่ือง ขอเชิญประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2557 

เรียน ทานผูถือหุนของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 

ส่ิงท่ีสงมาดวย  1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2557 ซึ่งประชุมเม่ือวันท่ี 11 เมษายน 2557  

  2. รายละเอียดเบ้ืองตนของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ คร้ังท่ี 1 (MONO–W1) 

      เพื่อจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิม 

  3. แบบรายงานการเพิม่ทุน (F53-4) 

  4. ขอกําหนดและขอบังคับบริษัทฯ สวนท่ีเก่ียวกับการประชุมผูถือหุน  

  5. ขั้นตอนการเขารวมประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2557 
  6. ขอมูลเก่ียวกับกรรมการอิสระท่ีเปนตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมผูถือหุน  

  7. แผนท่ีแสดงสถานท่ีจัดประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 1/2557 

  8. หนงัสือมอบฉนัทะ (แบบ ข.)  

       

 ดวยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท  โมโน   เทคโนโลยี  จํากัด (มหาชน)   (“บริษัทฯ”)   คร้ังท่ี  4/2557  เม่ือ

วันท่ี  6  สิงหาคม 2557    ไดมีมติใหเรียกประชุมวิสามัญผูถือหุน  คร้ังท่ี 1/2557    ในวันศุกรท่ี 12 กันยายน 2557 เวลา 

09.30 นาฬิกา ณ ออดิทอเรียม  ชั้น 3  อาคารจัสมิน  อินเตอรเนชั่นแนล   เลขท่ี 200 หมูท่ี 4 ถนนแจงวัฒนะ ตําบลปากเกร็ด 

อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120   โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี้ 

 

วาระที่ 1

 

  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2557 เม่ือวันท่ี 11 เมษายน 2557 

ขอเท็จจริงและเหตุผล

 การประชมุสามัญผูถือหุนประจาํป 2557 ไดจัดข้ึนในวนัศุกรท่ี 11 เมษายน 2557 ซึ่งบริษัทฯ ไดจัดทํารายงานการ

 ประชุมสงใหกระทรวงพาณิชย ภายในเวลาท่ีกฎหมายกําหนด พรอมท้ังไดเผยแพรทางเว็บไซตของบริษัทฯ 

 (

  

www.mono.co.th) โดยมีสาํเนารายงานการประชุม ตามส่ิงท่ีสงมาดวย 1. 
 

 

 เห็นวารายงานการประชุมดังกลาวไดบันทึกถูกตองตามความเปนจริงครบถวน จงึเห็นสมควรเสนอตอท่ีประชุมผูถอื

หุนเพื่อพจิารณารับรองรายงานการประชุมดังกลาว 

ความเห็นคณะกรรมการ 

 

 การลงมติ

 วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถอืหุนซ่ึงมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน 

     

 

วาระที่ 2

 

  พิจารณาอนุมัติจายเงินปนผลระหวางกาล โดยจายเปนหุนปนผลและเงินสด 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติอนุมัติเงินปนผลระหวางกาล โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ขอเท็จจริงและเหตุผล 

1. จายปนผลเปนหุนสามัญของบริษัทฯ จํานวนไมเกิน 1,680,000,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.10 บาท 

ใหแกผูถือหุนของบริษัทฯ ในอัตรา 5 หุนเดิม ตอ 6 หุนปนผล รวมมูลคาท้ังส้ินไมเกิน 168,000,000 บาท   

หรือคิดเปนอัตราการจายเงินปนผล 0.120 บาทตอหุน      ท้ังนี้ในกรณีท่ีผูถือหุนรายใดมีเศษของหุนเดิมหลัง

การจัดสรรหุนปนผลแลว บริษัทฯ  จะจายปนผลในสวนของเศษหุนเปนเงินสดใหแกผูถือหุนแทนการจายเปนหุน

ปนผลในอัตราหุนละ 0.120 บาท 
 

http://www.mono.co.th/�
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2. จายปนผลเปนเงินสดในอัตราหุนละ 0.020 บาท หรือคิดเปนเงินจํานวน 28,000,000 บาท  

 ท้ังนี้ บริษัทฯ ไดมีการจัดสรรเงินกําไรเปนทุนสํารองตามกฎหมายไวแลวเปนจํานวน 14 ลานบาท เทากับรอยละ 
10 ของทุนจดทะเบียน (ทุนจดทะเบียน 140 ลานบาท) ฉะนั้น บริษัทฯ จึงไมจําเปนตองจัดสรรเงินสํารองตาม
กฎหมายเพ่ิมเติมอีก 

 
   การจายเงินปนผลเปนหุนสามัญและเงินสดท้ังสองกรณีขางตนรวมเปนการจายปนผลในอัตราหุนละ 0.140 บาท 

หรือคิดเปนเงินประมาณ 196 ลานบาท ซึ่งเงินปนผลท้ังหมดจะถูกหักภาษี ณ ท่ีจายตามอัตราท่ีกฎหมายกําหนด 
 

                     หุนละ            จํานวนเงิน  

1. จายจากกําไรสะสม และกําไรสุทธิจากผลการดําเนินงาน 
งวดเดือนมกราคม 2557 ถึงเดือนมิถุนายน 2557  
ซึ่งเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลในอัตรารอยละ  20  
ท้ังนี้ ผูถือหุนซึ่งเปนบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิต 
ภาษีจากการจายเงินปนผลดังกลาวไดตามมาตรา 47 ทวิ 

 แหงประมวลรัษฎากร      0.032 บาท 44.81  ลานบาท 
 

2.  จายจากเงินปนผลท่ีบริษัทฯไดรับจากผลประกอบการของ 
บริษัทยอยซึ่งไดรับการสงเสริมการลงทุน (BOI)  
(ไมไดรับเครดิตภาษี) 0.108 บาท     151.19  ลานบาท 
 

รวม 0.140  บาท         196.00 ลานบาท 

กําหนดรายชื่อผูถือหุนท่ีมีสิทธิรับหุนปนผลและเงินสดปนผลในวันพฤหัสบดีท่ี 21 สิงหาคม 2557 และใหรวบรวม
รายชื่อ ตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ หลักทรัพยฯ โดยวิธีปดสมุดทะเบียนในวันศุกรท่ี 22 สิงหาคม 2557 และกําหนด
จายหุนปนผลและเงินปนผลดังกลาว  ภายในวันท่ี 24 กันยายน 2557  

 ท้ังนี้ การใหสิทธิดังกลาวของบริษัทยังมีความไมแนนอน เนื่องจากตองรอการอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุน 

 ความเห็นคณะกรรมการ  
 เห็นวาสมควรท่ีจะเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติเงินปนผลระหวางกาลตามรายละเอียดขางตน 
 

 การลงมติ 
 วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ คร้ังท่ี 1 (MONO–W1) 
 ขอเท็จจริงและเหตุผล 
 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติอนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ คร้ังท่ี 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 ท้ังนี้หากมีเศษของ
ใบสําคัญแสดงสิทธิตามอัตราสวนใหปดขึ้นเปน 1 หนวย โดยไมคิดมูลคา ท้ังนี้ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 1 หนวย
สามารถใชสิทธิซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนได 1 หุนท่ีราคา 2.50 บาทตอหุน   และมีอายุ 5 ป นับแตวันออกใบสําคัญ
แสดงสิทธิ  
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 ท้ังนี้ จะทําการกําหนดรายชื่อผูท่ีมีสิทธิไดรับจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิในวันท่ี 21 สิงหาคม 2557 และใหรวบรวม

รายชื่อรายชื่อตามมาตรา 225 แหงพรบ.หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 โดยวิธีปดสมุดทะเบียนใน
วันท่ี  22 สิงหาคม 2557 

 การออกใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวจะมอบอํานาจใหนายพิชญ โพธารามิก นายโสรัชย อัศวะประภา   นายซัง โด ลี       
นายนวมินทร ประสพเนตร กรรมการของบริษัทฯ อยางนอยสองในสี่ทานนี้  และ/หรือบุคคลท่ีไดรับมอบหมายจาก
กรรมการของบริษัทฯ อยางนอยสองในส่ีทานดังกลาว  มีอํานาจในการกําหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอ่ืนของ
ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัท คร้ังท่ี 1 (MONO–W1) ท่ีจะเสนอขาย  รวมท้ังมีอํานาจในการ
ดําเนินการใดๆ ท่ีจําเปนและ/หรือเก่ียวกับการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ 
คร้ังท่ี 1 (MONO-W1) ท่ีจะเสนอขายไดทุกประการ ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเพียงการติดตอ จัดทําหรือสงมอบ
เอกสารตางๆ ท่ีจําเปนหรือเก่ียวของกับการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ คร้ัง
ท่ี 1 (MONO-W1) ท่ีจะเสนอขายในคร้ังนี้  

 โดยรายละเอียดเบ้ืองตนของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ คร้ังท่ี 1 ปรากฏตามเอกสารสิ่งท่ีสงมา
ดวย 2. 

 

 ความเห็นคณะกรรมการ 
 เห็นวาสมควรท่ีจะเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติการออกใบแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ 

คร้ังท่ี 1 (MONO–W1) จํานวนไมเกิน 1,540,000,000 หนวย ใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ โดยมีเงื่อนไข    
ตามท่ีเสนอขางตน 

 

 การลงมต ิ
 วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 140,000,000 บาท เปน 462,000,000 บาท 
  ขอเท็จจริงและเหตุผล 
  ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 140,000,000 บาทเปน 

462,000,000 บาท   โดยการออกหุนสามัญใหมจํานวนไมเกิน  3,220,000,000 หุน   มูลคาท่ีตราไวหุนละ      
0.10 บาท    เพ่ือรองรับการจายเงินปนผลระหวางกาลเปนหุนสามัญและการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อ
หุนสามัญของบริษัทฯ คร้ังท่ี 1(MONO-W1)  ซึ่งมีวัตถุประสงคในการเพ่ิมทุน ดังนี้ 

  1. เพ่ือจัดสรรหุนปนผลใหแกผูถือหุนเดิมเพ่ือเปนผลตอบแทนการลงทุนแกผูถือหุน 
  2. เพ่ือเพ่ิมทุนจดทะเบียนชําระแลวใหมากกวา 300 ลานบาท ครบตามขอกําหนดในการยายการจดทะเบียน 

 หลักทรัพยของบริษัทฯ จาก mai เปน SET 
  3. เพ่ือรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ คร้ังท่ี 1 (MONO–W1) 
  4. เพ่ือระดมทุนใชในการขยายธุรกิจในอนาคตของบริษัท การจัดหาและผลิตรายการทีวี และเปนเงินทุน

 หมุนเวียน  
  โดยรายละเอียดปรากฏอยูในแบบรายงานการเพ่ิมทุน (F53-4) ตามสิ่งท่ีสงมาดวย 3. 
 

ความเห็นคณะกรรมการ 
เห็นวาสมควรท่ีจะเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 140,000,000 บาท  
เปน 462,000,000 บาท 

 

 การลงมต ิ
 วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม   

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
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วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 4 เพ่ือใหสอดคลองกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียน 
  ขอเท็จจริงและเหตุผล 
  ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 4 เพ่ือใหสอดคลองกับ

การเพ่ิมทุนจดทะเบียน ดังนี้ 
    “ ขอ 4 ทุนจดทะเบียน  จํานวน     462,000,000 บาท  (สี่รอยหกสิบสองลานบาท) 
     แบงออกเปน 4,620,000,000 หุน   (สี่พันหกรอยย่ีสิบลานหุน) 

   มูลคาหุนละ               0.10   บาท  (สิบสตางค) 
    โดยแยกออกเปน 
     หุนสามัญ                        4,620,000,000        หุน  (สี่พันหกรอยย่ีสิบลานหุน) 

   หุนบุริมสิทธ์ิ                            -    หุน ” 
 
  ท้ังนี้  มอบอํานาจใหนายพิชญ โพธารามิก นายโสรัชย อัศวะประภา นายซัง โด ลี  นายนวมินทร ประสพเนตร 

กรรมการของบริษัทฯ อยางนอยสองในส่ีทานนี้  และ/หรือบุคคลท่ีไดรับมอบหมายจากกรรมการของบริษัทฯ อยาง
นอยสองในสี่ทานดังกลาว  มีอํานาจในการจดทะเบียนแกไขหนังสือบริคณหสนธิท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวง
พาณิชย มีอํานาจแกไขและเพ่ิมเติมถอยคํา หรือดําเนินการใดๆ เพ่ือใหเปนไปตามคําสั่งของนายทะเบียน 

 

 ความเห็นคณะกรรมการ 
  เห็นวาสมควรท่ีจะเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 4 เพ่ือใหสอดคลอง

กับการเพ่ิมทุนจดทะเบียน 

 การลงมต ิ
 วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม และ

มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
 
วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุน 
 ขอเท็จจริงและเหตุผล 
 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุน ดังนี้ 
 1.  จัดสรรหุนจํานวนไมเกิน 1,680,000,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.10 บาท เพ่ือรองรับการจายหุนปนผล 
 2.  จัดสรรหุนจํานวนไมเกิน 1,540,000,000  หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.10 บาท  เพ่ือรองรับการใชสิทธิตาม    

 ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ คร้ังท่ี 1 (MONO–W1)  โดยรายละเอียดการจัดสรรหุน 
โปรดดูสิ่งท่ีสงมาดวย 2. 

 

 ความเห็นคณะกรรมการ 
 เห็นวาสมควรท่ีจะเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนตามรายละเอียดขางตน 
 

 การลงมต ิ
 วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน 
  
วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ (ถามี) 
 ขอเท็จจริงและเหตุผล 
 ตามมาตรา 105 วรรค 2 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2544) 

กําหนดไววาผูถือหุนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมด จะขอใหท่ีประชุม
พิจารณาเรื่องอ่ืนนอกจากท่ีกําหนดไวในหนังสือนัดประชุมอีกได 
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ความเห็นคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรบรรจุวาระน้ีเพ่ือเปดโอกาสใหแกผูถือหุนท่ีประสงคจะเสนอให   ท่ีประชุมพิจารณา
เร่ืองอ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ีคณะกรรมการบริษัทกําหนดไวในการประชุมคร้ังนี้ 
 
อนึ่ง บริษัทฯ กําหนดรายชื่อผูถือหุนท่ีมีสิทธิเขารวมประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 1/2557 (วัน Record Date) ใน

วันพฤหัสบดีท่ี 21 สงิหาคม 2557 และใหรวบรวมรายชื่อตามมาตราท่ี 225 พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดย
วิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนใน วันศุกรท่ี 22 สิงหาคม 2557 

 
จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุนไดโปรดเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกลาวโดยพรอมเพรียงกัน  พรอม

แนบแบบฟอรมลงทะเบียนเขารวมประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2557  โดยในกรณีท่ีทานผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเอง 
กรุณาถือบัตรประจําตัวประชาชนมาแสดง   สวนผูถือหุนทานใดประสงคท่ีจะแตงตั้งบุคคลอ่ืนมาเขารวมประชุมและ ออกเสียง
แทนในการประชุมคร้ังนี้   โปรดกรอกขอความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะท่ีแนบมา ตามสิ่งท่ีสงมาดวย 8 (ติดอากร
แสตมป 20 บาท)  พรอมแนบเอกสารหรือหลักฐาน    แสดงความเปนผูถือหุนหรือผูแทนของผูถือหุนท่ีมีสิทธิเขารวมประชุม 
และนํามามอบใหท่ีประชุมกอนเร่ิมการประชุม   ในกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) 
ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุนจะใชหนังสือมอบฉันทะไดท้ังแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค.  แบบหนึ่งแบบใดก็ได 
สําหรับผูถือหุนนอกจากนั้นจะใชหนังสือมอบฉันทะไดเฉพาะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเทานั้น  และเพ่ือความ
สะดวก  บริษัทฯ ขอแนะนําใหใชหนังสือมอบฉันทะตามแบบ ข. ซึ่งเปนแบบท่ีกําหนดรายการตางๆ     ท่ีจะมอบฉันทะท่ีละเอียด 
ชัดเจน  ตายตัว  สวนผูถือหุนทานใดประสงคจะใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ค.      ทานสามารถติดตอขอรับไดท่ี   
ฝายกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ    หรือ ดาวนโหลดแบบฟอรมจากเว็บไซตของบริษัทฯ ไดท่ี www.mono.co.th  หมวดนัก
ลงทุนสัมพันธ   หมวดยอยขอมูลผูถือหุน   

  
ในสวนของการใหสิทธิผูถือหุนโดยทานอาจมอบฉันทะใหบุคคลอ่ืนหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามรายชื่อ

ตอไปน้ี เปนผูรับมอบฉันทะใหเขารวมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนทานได 

1.  นางพรรณี  วรวุฒิจงสถิต กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
2.  นายปรีชา  ลีละศิธร  กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ  และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา 
   คาตอบแทน 
3.  นายเกรียงศักดิ์ เธียรนุกุล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
 

(โปรดดูรายละเอียดของผูรับมอบฉันทะท่ีบริษัทฯ เสนอตามสิ่งท่ีสงมาดวย 6.) 
 

 
 ขอแสดงความนับถือ
 บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

  
 
 
 

 

(นายนวมินทร ประสพเนตร) (นายซัง โด ลี) 
กรรมการ กรรมการ 

 



สิ่งท่ีสงมาดวย 1. 
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บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด(มหาชน) 
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2557 

 
วัน เวลา และสถานที่ 
  
 การประชุมจัดขึ้นเม่ือวันศุกรท่ี  11 เมษายน 2557 เวลา 9.00 นาฬิกา ณ  ออดิทอเรียม ชั้น 3 อาคารจัสมิน 
อินเตอรเนชั่นแนล เลขท่ี 200 หมู 4 ถนนแจงวัฒนะ ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 
 
กรรมการที่เขารวมประชุม 
 
1. นายพิชญ โพธารามิก  ประธานกรรมการ 
2.  ดร.โสรัชย                  อัศวะประภา กรรมการ  รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร 
   ความเส่ียงและกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
3.  นายนวมินทร ประสพเนตร กรรมการ  ผูชวยประธานกรรมการ และ กรรมการบริหาร 
4.  นายซัง โด ลี  กรรมการ  ประธานเจาหนาท่ีบริหาร และ กรรมการบริหาร 
5.  นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน กรรมการ  ประธานเจาหนาท่ีการเงินและบัญชี  และ 
   กรรมการบริหาร 
6.  นายศริิ   เหลืองสวัสดิ์ กรรมการ 
7.  นางพรรณี   วรวุฒิจงสถิต กรรมการอิสระ  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
8.  นายปรีชา                   ลีละศิธร กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ และ  
   ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
9.  นายเกรียงศักดิ์  เธียรนุกุล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ 
   กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

 
ผูบริหาร 

1.  นายปฐมพงศ  สิรชัยรัตน ประธานเจาหนาท่ีปฏิบัติการ 
2.  นายจิรประวัติ  บุณยะเสน ผูอํานวยการกลุมธุรกิจโมบาย 
3.  นางสาวเบญจวรรณ  รักวงษ ผูอํานวยการฝายบริหารสํานักงาน 
4.  นายธีรศักดิ์  ธาราวร  ผูชวยผูอํานวยการฝายทรัพยากรบุคคล 
5.  นางสาวปวีณา  พูนพัฒนสุข ผูชวยผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน  
6.  นางสาวปติฤดี ศริิสัมพันธ ผูอํานวยการฝายกํากับดูแลกิจการ และเลขานุการบริษัท 
 
ผูเขารวมประชุม 
1.  นายศุภชัย    ปญญาวัฒโน ผูตรวจสอบบัญชี บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด 
2.  นางนิตยา  เกียรติเสรีกุล ท่ีปรึกษากฎหมาย บริษัท เสรี มานพ แอนด ดอลย จํากัด 
3.  นายประเสริฐ   ภัทรดิลก  ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ บริษัท แอดไวเซอร่ี พลัส จํากัด   
 
 
 



สิ่งท่ีสงมาดวย 1. 
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เริ่มการประชุม 
นางสาวปติฤดี ศิริสัมพันธ เลขานุการบริษัท กลาวแนะนําคณะกรรมการ คณะผูบริหาร ผูตรวจสอบบัญชี ท่ีปรึกษา
กฎหมาย ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระท่ีเขารวมประชุม  พรอมท้ังแจงวิธีการประชุมและการออกเสียงลงคะแนนในการ
พิจารณาวาระการประชุมตางๆ โดยสรุปใหท่ีประชุมทราบ กลาวคือ เม่ือจะมีการออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาวาระ
การประชุมตางๆ ประธานท่ีประชุมจะสอบถามที่ประชุมวา  มีผูถือหุนทานใดไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงในวาระ
พิจารณานั้นหรือไม 
 

 ถาไมมีผูถือหุนทานใดไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ใหถือวาทานผูถือหุนเห็นชอบ หรือ เห็นดวยตามมติท่ี
นําเสนอ  
 

 ถามีผูถือหุนทานใดไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียงขอใหยกมือขึ้น     จะมีเจาหนาท่ีของบริษัทฯ   ไปรับบัตร
ลงคะแนน   ซึ่งทางบริษัทฯ   ไดแจกใหแกผูถือหุนตอนลงทะเบียนแลว เพ่ือนํามาทําการประมวลผล    ดวยการ
หักคะแนนเสียงท่ีไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียง ออกจากคะแนนเสียงท้ังหมดของผูถือหุน   ท่ีเขารวมประชุม
และมีสิทธิออกเสียงในวาระนั้นๆ     สําหรับผูรับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. หรือแบบ ค.          
ท่ีผูถือหุนไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนไวในหนังสือมอบฉันทะแลว  เจาหนาท่ีบริษัทฯ ไดนํา
คะแนนเสียงท่ีผูถือหุนระบุไวในหนังสือมอบฉันทะทุกวาระ   ไปบันทึกขอมูลรอไวลวงหนาตอนลงทะเบียนเขา
รวมประชุมแลว  
 

 เม่ือจบการชี้แจงจากกรรมการในแตละวาระการประชุม  ประธานฯ จะสอบถามผูถือหุนและเปดโอกาสให
สอบถามขอมูลใดๆ หากผูถือหุนทานใดมีขอสงสัย หรือจะสอบถามขอมูล สามารถใชไมโครโฟนที่ตั้งอยู  หรือ
ยกมือขึ้น   จะมีเจาหนาท่ีบริษัทฯ นําไมโครโฟนไปใหยังท่ีนั่ง โดยใหผูถือหุนแจงชื่อ-นามสกุล   สถานะเปน     
ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะ และจํานวนหุนท่ีถือ  
 
และเม่ือประธานไดแจงปดการรับบัตรลงคะแนนในแตละวาระแลว   ทางบริษัทฯ จะถือวาบัตรลงคะแนนท่ี      
สงหลังจากนั้นเปนโมฆะ  และไมนํามานับคะแนนเสียง   
 
กรณีท่ีจะมีผลทําใหการลงคะแนนเสียงเปนโมฆะ หรือเรียกวาบัตรเสียนั้น  มีอีก 4 กรณี  ดังนี้ 
1. กรณีบัตรลงคะแนนมีการลงคะแนนไมตรงตามวาระท่ีมีการลงคะแนน 
2. กรณีผูลงคะแนนไมทําเคร่ืองหมายใดๆ ในชองลงคะแนน 
3. กรณีบัตรลงคะแนนทําเคร่ืองหมายใดๆ ในชองลงคะแนนมากกวา 1 ชอง  ยกเวนกรณีของผูมอบฉันทะ

เปนคัสโตเดียนท่ีสามารถแบงแยกคะแนนเสียงในแตละวาระออกเปนเห็นดวย ไมเห็นดวย  หรืองด       
ออกเสียง  มากนอยเพียงใด  ในแตละความเห็นก็ได  

4. กรณีบัตรลงคะแนนชํารุด  จนไมสามารถวินิจฉัยไดวาผูลงคะแนนมีความประสงคจะลงคะแนนเชนใด 
 

นอกจากนี้  เพ่ือไมใหเปนการเสียเวลา เม่ือประธานแจงปดการรับบัตรลงคะแนนแลว  ประธานสามารถดําเนินการประชุม
ในเร่ืองถัดไปไดทันทีในระหวางรอการนับคะแนน   และเม่ือนับคะแนนเสร็จ ก็จะแจงผลการนับคะแนนใหท่ีประชุมทราบ 
โดยนางสาวรุงทิวา  จารุรัตนาภรณ   จะเปนผูรายงานแจงผลสรุปการออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระ   

 
การออกเสียงลงคะแนนใหถือหนึ่งหุนเปนหนึ่งเสียง   การออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ ใหใชหลักเกณฑและวิธีการตาม
ขอบังคับของบริษัท ขอ 16  ซึ่งระบุวา ใหท่ีประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปน้ี  
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(1) ผูถือหุนคนหนึ่ง  มีคะแนนเสียงเทากับ   1 หุนตอ 1 เสียง 
 
(2) ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงท่ีมีอยูท้ังหมดตาม ขอ (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเปน

กรรมการก็ได    ในกรณีท่ีเลือกตั้งบุคคลหลายคนเปนกรรมการ  จะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอย
เพียงใดไมได  

 
(3) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา    เปนผูไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการท่ี

จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น    ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งไดรับเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียง
เทากันเกินจํานวนกรรมการ ท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในคร้ังนั้น  ใหประธานท่ีประชุมเปนผูออกเสียง      
ชี้ขาด 

 
สําหรับการพิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ ในระเบียบวาระท่ี 8 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด มาตรา 105 วรรคสอง
กําหนดไววา   “เม่ือท่ีประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแลว  ผูถือหุนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 3 ของ
จํานวนหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมด  จะขอใหท่ีประชุมพิจารณาเรื่องอ่ืนนอกจากท่ีกําหนดไวในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได”  
ดังนั้นถาผูถือหุนทานใดประสงคจะใหท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ีระบุไวในหนังสือเชิญประชุม   จะตอง
มีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 466,666,667 หุน   จึงจะสามารถเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาได    ท้ังนี้  เนื่องจากปจจุบัน
บริษัทฯ มีหุนท่ีจําหนายแลวท้ังหมดเทากับ 1,400,000,000 หุน  
 
โดยกอนการประชุมนี้   บริษัทฯ  ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถสงคําถามลวงหนา มายังบริษัทฯ กอนวันประชุม ไดทาง
เว็บไซด  www.mono.co.th  หมวดนักลงทุนสัมพันธ   ตั้งแตวันท่ี 27 ธันวาคม 2556 ถึงวันท่ี 31 มกราคม 2557 
ปรากฎวาไมมีผูถือหุนสงคําถามลวงหนามายังบริษัทฯ กอนวันประชุม   ซึ่งเม่ือวันท่ี 7 กุมภาพันธ 2557 บริษัทฯ ไดแจง
ผลใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและผูถือหุนรับทราบแลว   
 
จากนั้นนายพิชญ  โพธารามิก ประธานกรรมการ ซึ่งเปนประธานในท่ีประชุม  แถลงวามีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเอง 
และผูรับมอบฉันทะมาเขารวมประชุมรวมจํานวน 230 ราย นับจํานวนหุนได 1,139,652,064 หุน  จากจํานวนหุนท่ี
จําหนายแลวและมีสิทธิออกเสียงท้ังหมด  1,400,000,000 หุน  คิดเปนรอยละ 81.4037  ของจํานวนหุนท่ีจําหนาย
แลวและมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทฯ   ดังนั้น  จํานวนหุนท่ีเขาประชุมวันนี้   จึงครบเปนองคประชุมตามขอบังคับ
ของบริษัทฯ ขอ  33    ประธานฯ จึงกลาวเปดประชุม จากนั้น ประธานฯ ไดขอให  ผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะท่ีเขารวม
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการประชุมจํานวน 2 ทาน  ทําหนาท่ีเปนพยานในการนับคะแนนในการประชุมคร้ังนี้  ซึ่ง
ตัวแทนผูถือหุนท่ีอาสารับหนาท่ีดังกลาวไดแก คุณวาสิตา โชติพฤกษ  และคุณวรรณวิศา การะยะ ผูรับมอบฉันทะจากผู
ถือหุนรายยอย  ตอจากนั้นประธานฯ จึงดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมท่ีกําหนดไวในหนังสือนัดประชุม
ดังตอไปน้ี 
 
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 13 มีนาคม 

2556 
ประธานฯ แจงตอท่ีประชุมวา บริษัทฯ ไดจัดสงสําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556  ซึ่งประชุมเม่ือ
วันท่ี 13 มีนาคม 2556 ใหกับผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมในคร้ังนี้แลว  
ไมมีผูถือหุนซักถามขอสงสัยใดๆ ประธานฯ จึงขอใหท่ีประชุมลงมติ 
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มติของที่ประชุม 
ท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาแลวมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 ซึ่งประชุมเม่ือวันท่ี 13 
มีนาคม 2556 ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทของผูถือหุน ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มติท่ีประชุมเปนดังนี้ 

 

มติ จํานวนเสียง 
รอยละของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน
ที่เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดวย 1,139,712,864 100.0000 
2. ไมเห็นดวย                     0     0.0000 
3. งดออกเสียง                     0 - 
4. บัตรเสีย                     0 - 
รวม 239 ราย 1,139,712,864 - 

 
วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจําป ของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 

2556 
ประธานฯ แจงวา รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2556 ปรากฎอยูในรายงานประจําป 2556 ตามสิ่งท่ี
สงมาดวย 2  ท่ีไดจัดสงใหกับผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมเรียบรอยแลว โดยท่ีคณะกรรมการไดพิจารณาผลการ
ดําเนินงานดังกลาวแลว เห็นวาถูกตองและเพียงพอ จึงขอนําเสนอตอท่ีประชุมสามัญผูถือหุนเพ่ือรับทราบ ประธานฯ ได
มอบหมายใหนายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน ประธานเจาหนาท่ีการเงินและบัญชี  รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ใน
รอบป 2556 ใหผูถือหุนรับทราบดังนี้ 
 
สําหรับฐานะการเงินป  2556 บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอยมีสินทรัพยรวม  3,356 ลานบาท 
ในป 2556  และ 714 ลานบาทในป  2555  ซึ่งเพ่ิมขึ้น 2,642  ลานบาท  หรือคิดเปนรอยละ 370  การปรับเพ่ิมขึ้นมี
เหตุมาจากเงินสดและเงินลงทุนชั่วคราวท่ีมีจํานวน 2,194 ลานบาท    รวมท้ังสินทรัพยไมมีตัวตนและ อุปกรณ
คอมพิวเตอรท่ีมีจํานวน  256 ลานบาท 
 
กลุมบริษัทฯ มีหนี้สินรวม 263  ลานบาทในป 2556  และ 258 ลานบาทในป 2555 โดยเพ่ิมขึ้น  5 ลานบาท    หรือ    
คิดเปนรอยละ 2  และในสวนของผูถือหุนมีจํานวนรวม  3,093 ลานบาทในป  2556  และ  456  ลานบาท  ในป  
2555  ซึ่งเพ่ิมขึ้น  2,637 ลานบาท   หรือคิดเปนรอยละ  578    โดยมีสาเหตุมาจากสวนเกินมูลคาหุนท่ีมีจํานวน   
2,696 ลานบาท    
 
ผลการดําเนินงาน ป 2556  มีรายละเอียดดังนี้   คือ    
  
กลุมบริษัทฯ มีรายไดรวม   1,498  ลานบาทในป 2556 และ  1,562  ลานบาทในป 2555  โดยลดลง  64 ลานบาท 
หรือคิดเปนรอยละ 4   ซึ่งมีสาเหตุมาปญหาดานเทคนิคท่ีกระทบธุรกิจสื่อและการใหบริการขอมูล 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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ในระหวางป 2556 มีเหตุการณสําคัญท่ีเกิดขึ้นสรุปได ดังนี้ 
มิถุนายน 2556 :  เม่ือวันท่ี 6 มิถุนายน 2556 บริษัทฯ เขาเปนบริษัทจดทะเบียนและเริ่มการซื้อขายหลักทรัพยเปน     
วันแรกในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (mai) ภายใตชื่อหลักทรัพย “MONO” โดยบริษัทฯ เสนอขายหุนจํานวน 245 
ลานหุน โดยมีมูลคาหุนละ 11.40 บาท และคิดเปนจํานวนเงินรวมท้ังสิ้น 2,793 ลานบาท  
 
สิงหาคม 2556  :  บริษัทฯ ไดลงทุนในหุนสามัญท้ังหมดของ Mono Technology Vietnam Co., Ltd.   ซึ่งมีทุนจด
ทะเบียน 0.1 ลานเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 3 ลานบาท และทุนเรียกชําระแลวคิดเปนรอยละ 100 ของทุนจดทะเบียน 
 
กันยายน 2556  :  บริษัท โมโน โปรดักชั่น จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอย ไดลงทุนในหุนสามัญท้ังหมดของ 
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 ไดลงทุนในหุนสามัญท้ังหมดของ Mono Technology Hong Kong Ltd.      ซึ่งมีทุนจด
ทะเบียน 25 ลานเหรียญฮองกง หรือประมาณ 106 ลานบาท  ปจจุบัน มีทุนเรียกชําระแลวคิดเปนรอยละ  100 ของทุน
จดทะเบียน  
 
พฤศจิกายน 2556 : เม่ือวันท่ี 6 พฤศจิกายน 2556 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติอนุมัติใหดําเนินการเพ่ือ
ปรับโครงสรางการถือหุนในบริษัทยอย โดยสรุปดังนี้  
1. อนุมัติใหซื้อหุนเพ่ิมทุนในบริษัท โมโน เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด เปนจํานวนเงิน 55 ลานบาทและอนุมัติใหลดทุนจด
ทะเบียนเปนจํานวนเงิน 20 ลานบาท เพ่ือลางผลขาดทุนสะสม บริษัทยอยดังกลาวไดจดทะเบียนลดทุนกับกระทรวง
พาณิชยแลวเม่ือวันท่ี 27 มกราคม 2557    โดยไมมีการเปล่ียนแปลงเก่ียวกับโครงสรางผูถือหุนในบริษัทยอยดังกลาว  
2. อนุมัติใหซื้อหุนเพ่ิมทุนในบริษัท โมโน โปรดักชั่น จํากัด และ Mono Technology Korea Corporation  เปนจํานวน
เงิน 300 ลานบาท และ 16 ลานบาท  ตามลําดับ โดยไมมีการเปล่ียนแปลงเก่ียวกับโครงสราง   ผูถือหุนในบริษัทยอย
ดังกลาว  

 
ไมมีผูถือหุนถามขอสงสัยใดๆ ประธานฯ แจงใหท่ีประชุมทราบวา การรายงานผลการดําเนินงานเปนการรายงานเพื่อ
ทราบ ไมมีการลงมติ 

 
ท่ีประชุมรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2556 ตามท่ีรายงาน  
 
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน และรายงานผูสอบบัญชีประจําป ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 
ประธานฯ เสนอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ของบริษัทฯ และรายงานผูสอบบัญชี  ประจําปสิ้นสุด      ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม 2556 ไดผานการตรวจสอบและรับรองจากผูสอบบัญชีของบริษัทฯ เรียบรอยแลว ซึ่งงบการเงินดังกลาวได
ผานการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทแลว มีรายละเอียดปรากฎใน          
งบการเงิน และรายงานผูสอบบัญชี ประจําปสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 ตามสิ่งท่ี   สงมาดวย (2) ของหนังสือ
เชิญประชุม 
ไมมีผูถือหุนซักถามขอสงสัยใดๆ   ประธานฯ จึงขอเสนอใหท่ีประชุมลงมติ 
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มติของที่ประชุม 
ท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาแลวลงมติอนุมัติงบการเงินและรายงานผูสอบบัญชีประจําป  สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 
ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน
ดังนี้ มติท่ีประชุมเปนดังนี้ 
 

มติ จํานวนเสียง 
รอยละของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน
ที่เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดวย 1,161,771,164 100.0000 
2. ไมเห็นดวย                     0     0.0000 
3. งดออกเสียง                     0 - 
4. บัตรเสีย                     0 - 
รวม 252 ราย 1,161,771,164 - 

 
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรเปนทุนสํารองตามกฎหมาย และเรื่องเงินปนผลประจําป 2556 
เลขานุการบริษัทฯ  แจงวาตามขอบังคับบริษัทฯ ขอ 45  ซึ่งกําหนดให    “บริษัทฯ ตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําป        
สวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละหา (5) ของกําไรสุทธิประจําป หักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) 
จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน” และคณะกรรมการมีนโยบายท่ีจะเสนอ    
ท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนท่ัวไป    ในอัตราไมนอยกวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี
เงินไดตามงบการเงินเฉพาะกิจการในแตละป 
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว   เห็นสมควรท่ีจะเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ือ   พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกําไรเปน
ทุนสํารองตามกฎหมาย และจายเงินปนผลประจําป 2556 ดังนี้  

1. ในป 2556   บริษัทฯ มีกําไรสุทธิสําหรับปจํานวน    557,215,608 บาท   (หารอยหาสิบเจ็ดลาน สองแสน
หนึ่งหม่ืนหาพันหกรอยแปดบาท)   ท้ังนี้  บริษัทฯ ไดมีการจัดสรรเงินกําไรเปนทุนสํารองตามกฎหมายไวแลว
เปนจํานวน 14 ลานบาท  เทากับรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน   ฉะนั้น   บริษัทฯ จึงไมจําเปนตองจัดสรร   
เงินสํารองตามกฎหมายเพ่ิมเติมอีก  

 
2.  อนุมัติจายเงินปนผลประจําป 2556  เพ่ิมเติมอีกจากผลการดําเนินงานประจําป 2556  และกําไรสะสม  

ใหแกผูถือหุนสามัญของบริษัทท้ังหมดจํานวน 1,400,000,000 หุน   ในอัตราหุนละ 0.104 บาท (ศูนยจุด
หนึ่งศูนยสี่บาท)  เปนเงินท้ังสิ้น 145,600,000 บาท (หนึ่งรอยสี่สิบหาลานหกแสนบาท) รวมเปนเงินปนผล 
ท่ีจายจากผลการดําเนินงานประจําป 2556 และกําไรสะสมท้ังหมด  ในอัตราหุนละ 0.431 บาท (ศูนยจุด     
สี่สามหนึ่งบาท) รวมเปนเงินท้ังสิ้น  569,100,000 บาท (หารอยหกสิบเกาลานหนึ่งแสนบาท)  คิดเปนอัตรา
เงินปนผลตอกําไรสุทธิเทากับรอยละ 102.13  (หนึ่งรอยสองจุดหนึ่งสาม) 

 
และ เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทฯ ไดประกาศและจายเงินปนผลระหวางกาลในป 2556 ไปแลว จํานวน 3 คร้ัง รวม
เปนเงินปนผลในอัตรา 0.327 บาทตอหุน   ดังนั้น หากไดรับการอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุนในวันนี้  จะเหลือเงินปนผล
งวดสุดทายอีกจํานวน 0.104  บาทตอหุน มีรายละเอียดดังนี้ 
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 หุนละ จํานวนเงิน 
1. จายจากกําไรสะสม และกําไรสุทธิจากผลการ-

ดําเนินงานประจําป 2556 ซึ่งเสียภาษีเงินไดนิติ
บุคคลในอัตรารอยละ 23 และ 20 ตามลําดับ ท้ังนี้ 
ผูถือหุนซึ่งเปนบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษี
จากการจายเงินปนผลดังกลาวไดตามมาตรา 47 ทวิ
แหงประมวลรัษฎากร 

                               รอยละ 23 0.011 

 
 
 
 
 
 

บาท 14.57  ลานบาท
 รอยละ 20 0.034 บาท     47.83  ลานบาท
2. จายจากเงินปนผลรับ จากผลประกอบการท่ีไดรับ 

BOI ของบริษัทยอย  (ไมไดรับเครดิตภาษี) 0.059 
 

บาท 
  

    83.20  ลานบาท
 รวม    0.104 บาท  145.60       ลานบาท
   

อนึ่ง บริษัทฯ กําหนดรายชื่อผูถือหุนท่ีมีสิทธิรับเงินปนผล (วัน Record Date) ในวันพฤหัสบดีท่ี 6 มีนาคม 2557 และให
รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอน
หุนเพ่ือสิทธิในการรับเงินปนผลประจําป 2556 ในวันศุกรท่ี 7 มีนาคม 2557 และมีกําหนดวันจายเงินปนผล            
ในวันพฤหัสบดีท่ี  24  เมษายน  2557    

 
สําหรับรายละเอียดเปรียบเทียบการจายเงินปนผลของป 2556 และ 2555 ทางบริษัทฯ ไดแจงใหผูถือหุนทราบแลวใน
หนังสือเชิญประชุม 
 
ไมมีผูถือหุนซักถามขอสงสัยใดๆ   ประธานฯ จึงขอเสนอใหท่ีประชุมลงมติ 
 
มติของที่ประชุม 
ท่ีประชุมผูถือหุนไดพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติจัดสรรเงินกําไรสุทธิเปนทุนสํารองตามกฎหมาย     และจายเงิน
ปนผลประจําป 2556  ตามรายละเอียดขางตนท่ีเลขานุการบริษัทฯ   แจงไวทุกประการ  ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท
ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน มตท่ีิประชุมเปนดังนี้ 
 

มติ จํานวนเสียง 
รอยละของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน
ที่เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดวย 1,161,857,272 100.0000 
2. ไมเห็นดวย                    0    0.0000 
3. งดออกเสียง                    0 - 
4. บัตรเสีย                    0 - 
รวม 258 ราย 1,161,857,272 - 

 
วาระที่ 5 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี  และกําหนดคาตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจําป 2557 
เลขานุการบริษัทฯ  แจงวาเพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด มาตรา 120  ซึ่งกําหนดวา ใหท่ีประชุม   
ผูถือหุนสามัญประจําป แตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกป ในการแตงตั้งผูสอบ
บัญชี  จะแตงตั้งผูสอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได     และโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทฯ 
ไดพิจารณาแลว  เห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุมสามัญผูถือหุน  พิจารณาอนุมัติใหแตงตั้งผูสอบบัญชีจากบริษัทสํานักงาน    
อีวาย จํากัด  เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2557 ตามรายชื่อตอไปน้ี 
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 1. นายศุภชัย ปญญาวัฒโน  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต   เลขทะเบียนท่ี 3930   หรือ  
2. นางสาวศิราภรณ  เอ้ืออนันตกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาต   เลขทะเบียนท่ี 3844   หรือ 
3. นางสาววราพร ประภาศิริกุล  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต   เลขทะเบียนท่ี 4579  

  
อนึ่ง  นายศุภชัย ปญญาวัฒโน   เคยเปนผูลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ    และบริษัทยอย ในป 2556 รวม 1 ป  
โดยปฏิบัติหนาท่ีไดเปนอยางดีตลอดมา  สวนนางสาวศิราภรณ  เอ้ืออนันตกุล และ นางสาววราพร ประภาศิริกุล ยังไมเคย
ลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอย     
  

 ผูสอบบัญชีของบริษัทสํานักงาน อีวาย จํากัด ดังกลาวขางตน เปนผูท่ีมีประสบการณในการตรวจสอบบัญชีบริษัท       
หลายแหง  และไดรับการยอมรับจากองคกรตางๆ  เปนอยางดี รวมท้ังมีความเปนอิสระในการปฏิบัติงาน   
นอกจากนี้     ผูสอบบัญชีตามรายชื่อท่ีเสนอมานั้นไมมีความสัมพันธหรือสวนไดเสียกับบริษัทฯ/บริษัทยอย/ผูบริหาร/    
ผูถือหุนรายใหญ หรือ ผูท่ีเก่ียวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด   รวมท้ังผูสอบบัญชีดังกลาวยังสังกัดสํานักงานสอบบัญชี
เดียวกันกับผูสอบบัญชีของบริษัทยอยของบริษัทฯ 
 
พรอมกันนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอใหท่ีประชุมสามัญผูถือหุน  พิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนการ
ตรวจสอบบัญชี ประจําป 2557 เปนจํานวนเงินไมเกิน 1,060,000บาท  โดยเทากับคาตอบแทนท่ีไดรับอนุมัติจากท่ี
ประชุมผูถือหุนในป 2556    
 
ไมมีผูถือหุนซักถามขอสงสัยใดๆ   ประธานฯ จึงขอเสนอใหท่ีประชุมลงมติ 
  
มติของที่ประชุม 
ท่ีประชุมผูถือหุนอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ตามรายชื่อขางตน เปนผูสอบบัญชีของ
บริษัทฯ ประจําป 2557 และอนุมัติกําหนดคาตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจําป 2557 เปนจํานวนเงินไมเกิน 
1,060,000 บาท ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดการออก
เสียงลงคะแนน  มติท่ีประชุมเปนดังนี้ 
 

มติ จํานวนเสียง 
รอยละของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน 
ที่เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดวย 1,161,861,173 100.0000
2. ไมเห็นดวย                    0   0.0000
3. งดออกเสียง                    0 -
4. บัตรเสีย                    0 -
ราย 260 ราย 1,161,861,173 -

 
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ตองออกตามวาระ และกําหนดคาตอบแทนกรรมการสําหรับป 2557 
6.1 อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
เลขานุการบริษัทไดแจงตามขอบังคับบริษัท ขอ   17  กําหนดให “ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกคร้ังใหกรรมการ
ออกจากตําแหนงหนึ่งในสาม (1/3) ของจํานวนกรรมการในขณะนั้น ถาจํานวนกรรมการจะแบงใหตรงเปนสามสวนไมได 
ก็ใหออกโดยจํานวนท่ีใกลท่ีสุดกับสวนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซี่งพนจากตําแหนงอาจไดรับเลือกใหกลับเขาดํารง
ตําแหนงอีกก็ได กรรมการท่ีตองออกจากตําแหนงในปแรกและปท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ใหจับสลากกัน สวน
ปหลัง ๆ ตอไป ใหกรรมการคนท่ีอยูในตําแหนงนานท่ีสุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง”  อนึ่ง ในป 2557 นี้เปนปท่ีสอง
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ภายหลังจดทะเบียนบริษัท ดังนั้น จึงตองใชหลักการจับสลากกัน  ซึ่งปจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการท้ังสิ้น 9 อัตรา ในปนี้
กรรมการท่ีตองออกตามวาระจํานวน 3 ทาน โดยผลการจับสลาก กรรมการท่ีตองออกตามวาระมีดังนี้  

 1. ดร. โสรัชย อัศวะประภา 
 2. นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต  
 3. นายศิริ เหลืองสวัสดิ์  

คณะกรรมการไดพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนแลว  เห็นสมควรเสนอใหท่ี
ประชุมผูถือหุน พิจารณาเลือกตั้งกรรมการท่ีออกตามวาระ  กลับเขาดํารงตําแหนงตามเดิมตอไปอีกวาระหนึ่งเนื่องจาก
กรรมการทั้ง 3 ทาน เปนผูมีคุณสมบัติเหมาะสม  มีความรู ความสามารถ และประสบการณอันเปนประโยชนตอการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ 

สําหรับขอมูลและประวัติของกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระ  และไดรับการเสนอชื่อกลับเขาดํารงตําแหนงใหม  
บริษัทฯ ไดจัดสงใหแกทานผูถือหุนแลว  โดยมีรายละเอียดตามสิ่งท่ีสงมาดวย 4  ของหนังสือเชิญประชุม 

และ สําหรับการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตองออกตามวาระ ทานผูถือหุนสามารถออกเสียง
เลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคลได  โดยใชหลักเกณฑ และวิธีการตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 16   

และประธานฯ ไดเปดโอกาสใหท่ีประชุมไดซักถามในรายละเอียดของวาระน้ี 

คุณศิริพร ขัตตพงษ  ผูรับมอบฉันทะจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย ใหความเห็นวา ดร.โสรัชย อัศวะประภา  ควรงด
ออกเสียงในวาระนี้ 

คุณนิตยา เกียรติเสรีกุล  ท่ีปรึกษากฎหมาย  แจงวา เนื่องจากวาระนี้กรรมการท่ีเปนผูถือหุนไมไดมีสวนไดเสียเปนพิเศษ 
จึงมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
จากนั้นประธานฯ จึงขอใหผูถือหุนลงมติเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล 

 
มติของที่ประชุม 
ท่ีประชุมผูถือหุนอนุมัติ เลือกตั้งกรรมการตามวาระท้ัง 3 ทาน กลับเขาดํารงตําแหนงตามเดิมตอไปอีกวาระหนึ่ง  ดวย
คะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน   มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง
กรรมการแตละรายโดยมีมติท่ีประชุมเปนดังนี้ 

1. ดร.โสรัชย อัศวะประภา    

   รวม ( 263 ราย)  จํานวนเสียงรวมเทากับ 1,161,871,873 เสียง 
เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง บัตรเสีย 

จํานวนเสียง % จํานวนเสียง % จํานวนเสียง % จํานวนเสียง %
1,161,640,173 99.9800 231,700 0.0199 0 - 0 -
 
2. นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต 
  รวม ( 263 ราย)  จํานวนเสียงรวมเทากับ 1,161,871,873 เสียง 

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

เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง บัตรเสีย 
จํานวนเสียง % จํานวนเสียง % จํานวนเสียง % จํานวนเสียง %
1,161,871,873 100 0 - 0 - 0 -
 
6.2 อนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 
เลขานุการบริษัทฯ แจงตอท่ีประชุมวา ในป 2556    ท่ีประชมุผูถือหุนอนุมัติกําหนดคาตอบแทนตามตําแหนง  และคา
บําเหน็จของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดตางๆ ของบริษัทฯ เปนจํานวนเงินไมเกิน 7,000,000 บาท และ
สําหรับป 2557 นี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนของบริษัทฯ ไดพิจารณา    คาตอบแทนกรรมการและ
คณะอนุกรรมการชุดตางๆ ของบริษัทอยางรอบคอบ   โดยเปรียบเทียบอางอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึง
พิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตของผลการดําเนินงานของบริษัทฯ  รวมท้ังภาระหนาท่ีและความ
รับผิดชอบ    เห็นสมควรกําหนดคาตอบแทนตามตําแหนงและคาบําเหน็จของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการชุด
ตางๆ สําหรับป 2557  เปนจํานวนเงินไมเกิน 7,000,000 บาท ซึ่งเทากับป 2556    คณะกรรมการบริษัทฯ   
เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถือหุน เพ่ือพิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนและคาบําเหน็จของคณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการชุดตางๆ ประจําป 2557    เปนจํานวนเงินไมเกิน 7,000,000 บาท   สําหรับรายละเอียดคาตอบแทน   
ไดแสดงไวในหนังสือเชิญประชุมท่ีไดสงใหผูถือหุนทุกทานแลว 

 
สําหรับมติท่ีประชุมของวาระอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการ จะตองผานการอนุมัติของท่ีประชุมผูถือหุน ดวยคะแนน
เสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม   
 
ไมมีผูถือหุนซักถามขอสงสัยใดๆ ประธานฯ จึงขอเสนอใหท่ีประชุมลงมติ 
 
มติของที่ประชุม 
ท่ีประชุมผูถือหุนอนุมัติกําหนดคาตอบแทนตามตําแหนง และคาบําเหน็จของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุด
ตางๆ สําหรับป 2557 เปนจํานวนเงินไมเกิน 7,000,000 บาท ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทของผูถือหุนซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน   มติท่ีประชุมเปนดังนี้ 

มต ิ จํานวนเสียง 
รอยละของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน 

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 พิจารณาใหสัตยาบันการประมูลและการไดมาซึ่งใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ีฯ และการใหสัตยาบัน

ใดๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของ 
เลขานุการบริษัทฯ แจงตอท่ีประชุมวาบริษัท โมโน บรอดคาซท จํากัด หรือ  MB   ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัท ไดเขารวม
และ เปนผูชนะการประมูล ใบอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ี เพ่ือใหบริการโทรทัศน ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจ
ระดับชาติ ในหมวดหมูท่ัวไป แบบความคมชัดปกติ   ซึ่งตอไปนี้ใหเรียกวา  “การประมูลและการไดมาซึ่งใบอนุญาตใหใช
คลื่นความถ่ีฯ”      ซึ่งจัดโดยสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม
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แหงชาติ หรือ “กสทช.”    ในราคาประมูล   2,250  ลานบาท  และเม่ือรวมคํานวณกับคาธรรมเนียมการใชบริการ
โครงขายตามสัญญาเชาใชบริการโครงขายโทรทัศน  ประเภทท่ีใชคลื่นความถ่ีภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลประเภท
มาตรฐานความคมชัดปกติท่ี MB  ไดเขาทํากับสถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก (ททบ.) ในมูลคารวม  816.56 ลานบาท  
ซึ่งเปนหนึ่งในเงือ่นไขกอนรับใบอนุญาตท่ี กสทช. กําหนดไว และงบประมาณลงทุนในสถานท่ี  สตูดิโอ  และการจัดซื้อ
อุปกรณท่ีเก่ียวของแลวจํานวน 120 ลานบาท รายการดังกลาวจะมีมูลคารวมท้ังสิ้นประมาณ 3,186.56 ลานบาท  ท้ังนี้   
โดยมีรายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมซึ่งไดจัดสงใหแกทานผูถือหุนทุกทานแลว 

 

ท้ังนี้   การเขาทํารายการที่กลาวขางตน  ถือเปนรายการไดมาซึ่งสินทรัพยท่ีมีนัยสําคัญตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนท่ี ทจ.20/2551 เร่ือง หลักเกณฑในการทํารายการที่มีนัยสําคัญท่ีเขาขายเปนการไดมาหรือจําหนายไปซึ่ง
ทรัพยสิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  เร่ือง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติของ
บริษัทจดทะเบียนในการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย พ.ศ. 2547 และท่ีไดแกไขเพ่ิมเติม โดยมีขนาดรายการสูงสุด
ตามเกณฑมูลคารวมของส่ิงตอบแทน เทากับรอยละ 94.95 ของมูลคาสินทรัพยรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอย และเม่ือ
นับรวมขนาดรายการไดมาซึ่งสินทรัพยระหวาง 6 เดือนยอนหลัง  จะมีขนาดรายการรวมเทากับรอยละ 104.38  ถือเปน
รายการไดมาซึ่งสินทรัพยประเภทท่ี 4   ซึ่งขนาดรายการ มีมูลคาเทากับหรือสูงกวารอยละ 100 แตเนื่องจากรายการไดมา
ซึ่งสินทรัพยดังกลาว  มีลักษณะครบถวนตามหลักเกณฑท่ีไดรับการยกเวนหนาท่ีย่ืนคําขอใหรับหลักทรัพยใหม บริษัทฯ 
จึงไดรับยกเวนการปฏิบัติหนาท่ีดังกลาว   

 

อนึ่ง   การเขารวมประมูลใบอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ี และการดําเนินการใดๆ ท่ีจําเปนและเก่ียวของดังกลาว ไดรับการ
อนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังท่ี 5 /2556 เม่ือวันท่ี 9 ตุลาคม 2556 แลว     แตเนื่องจากเปนลักษณะ
การประมูลแขงขันกับบุคคลหลายราย    เพ่ือใหไดมาซึ่งใบอนุญาตดังกลาว    หากมีการเปดเผยวงเงินประมูลหรือ
รายละเอียดอ่ืนท่ีเก่ียวของใหแกบุคคลภายนอกทราบลวงหนา      อาจกอใหเกิดผลกระทบตอการประมูลได       ซึ่งการ
เขารวมประมูลเพ่ือใหไดมาซึ่งใบอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ี จาก กสทช. สิ้นสุดลงเม่ือวันท่ี 26 ธันวาคม 2556     การเขา
ทําสัญญาเชาใชบริการโครงขายโทรทัศน กับ ททบ. เม่ือวันท่ี 17 มกราคม 2557       และการชําระคาธรรมเนียม
ใบอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีฯ  งวดท่ี 1 ใหแก กสทช. เปนจํานวนเงิน 339 ลานบาท  เม่ือวันท่ี 10 กุมภาพันธ 2557     
ซึ่งผูชนะการประมูลตองชําระคาธรรมเนียม งวดท่ี 1 ภายใน 30 วัน   นับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจงการเปนผูชนะการ
ประมูลจาก กสทช.   กําหนดการดังกลาวไดเกิดขึ้นกอนการอนุมัติการเขาทํารายการจากท่ีประชุมผูถือหุน ดังนั้นบริษัทฯ 
จึงมีหนาท่ีเปดเผยสารสนเทศ  และจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเพ่ือใหสัตยาบันการเขาทํารายการของ MB     ในการน้ี 
บริษัทฯ จึงไดแตงตั้งท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ  เพ่ือใหความเห็นตอการเขาทํารายการ  โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม
หนังสือเชิญประชุม  และเอกสารประกอบหนังสือเชิญประชุมท่ีเก่ียวของซึ่งไดจัดสงใหแกทานผูถือหุนแลว  

 

และนอกจากน้ี     เพ่ือใหการดําเนินการในรายละเอียดท่ีเก่ียวของกับการเขาทํารายการในครั้งนี้    สามารถดําเนินการได
โดยสะดวกและบรรลุผลสําเร็จ     ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ     จึงเห็นสมควรเสนอให        ท่ีประชุมสามัญผูถือ
หุนประจําป 2557     พิจารณาอนุมัติการมอบหมายใหนายพิชญ โพธารามิก  ประธานกรรมการ และ/หรือบุคคลท่ีนาย
พิชญ โพธารามิก มอบหมาย เปนผูกําหนดรายละเอียดและเงื่อนไขตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการทํารายการในคร้ังนี้   
ตลอดจนการเจรจาตกลง และ/หรือติดตอกับหนวยงาน    หรือบุคคลใดๆ รวมท้ังลงนามในสัญญาและเอกสารตางๆ ท่ี
เก่ียวของ และดําเนินการขออนุญาตตอหนวยงานท่ีเก่ียวของตอไปดวย    

คณะกรรมการมีความเห็นวาการเขาทํารายการขางตน     จะเปนประโยชนตอบริษัทฯ และผูถือหุน    โดยจะทําใหบริษัทฯ   
มีความม่ันคงและตอเนื่อง     เปนจุดเร่ิมตนของการแขงขันอยางเสรีและเทาเทียมกัน    อันจะเปนการสรางความเช่ือม่ัน
ใหแกนักลงทุน    อีกท้ังนํามาซ่ึงการสรางมูลคาเพ่ิมและผลตอบแทนใหแกผูถือหุนของบริษัทฯ    ในระยะยาว   ดังนั้นจึง
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เห็นสมควรท่ีจะเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุน    เพ่ือใหสัตยาบันการประมูลและการไดมาซึ่งใบอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีฯ 
และการใหสัตยาบันใดๆ ท่ีจําเปนและเก่ียวของ   

โดยการลงมติในวาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน    โดยไมนับสวนของผูถือหุนท่ีมีสวนไดเสีย    อยางไรก็ตาม      ไมมีผูถือหุนของ
บริษัทฯ รายใดท่ีเปนผูถือหุนท่ีมีสวนไดเสีย    ซึ่งไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ 

และประธานฯ ไดเปดโอกาสใหท่ีประชุมไดซักถามในรายละเอียดของวาระน้ี 

คุณกิตติยศ อาภาเกียรติวงศ ผูถือหุนรายยอย  ไดสอบถามวาเปาหมายและคาใชจายเก่ียวกับดิจิตอลทีวี เนื่องจากการท่ี
รายไดจะถึงจุดคุมทุน (Break Even Point) อาจใชเวลานาน จึงตองการทราบความเห็นของทางบริษัทฯ 

คุณซัง โด ลี ประธานเจาหนาท่ีบริหาร ตอบคําถามผูถือหุนวา บริษัทฯ ไดมีการทําการศึกษาการตลาดของธุรกิจทีวีใน
ประเทศไทย และทําการศึกษาความเปนไปไดของธุรกิจ (Feasibility Study) โดยบริษัทฯ มองวารายไดนาจะเปนไปตาม
ตัวเลขท่ีประเมินไว  รวมถึงเปนไปตามผลการศึกษาของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ 
 
ไมมีผูถือหุนซักถามขอสงสัยใดๆ ประธานฯ จึงขอเสนอใหท่ีประชุมลงมติ 
 
มติของที่ประชุม 
ท่ีประชุมผูถือหุนมีมติใหสัตยาบัน การประมูลและการไดมาซึ่งใบอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ี เพ่ือใหบริการโทรทัศน  ใน
ระบบดิจิตอลประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ   ในหมวดหมูท่ัวไปแบบความคมชัดปกติ และการใหสัตยาบันใดๆ ท่ี
จําเปนและเก่ียวของ รวมท้ังมอบหมายใหนายพิชญ โพธารามิก  ประธานกรรมการ และ/หรือบุคคลท่ีนายพิชญ โพธารา
มิก มอบหมาย เปนผูกําหนดรายละเอียดและเงื่อนไขตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการทํารายการในครั้งนี้ ตลอดจนการเจรจาตก
ลง และ/หรือติดตอกับหนวยงาน หรือบุคคลใดๆ รวมท้ังลงนามในสัญญาและเอกสารตางๆ ท่ีเก่ียวของ และดําเนินการ
ขออนุญาตตอหนวยงานท่ีเก่ียวของ ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุม 
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  มติท่ีประชุมเปนดังนี้ 
 

มติ จํานวนเสียง 
รอยละของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน

ที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
1. เห็นดวย 1,161,919,373 99.9995 
2. ไมเห็นดวย               5,200  0.0004 
3. งดออกเสียง                     0  0.0000 
4. บัตรเสีย                     0  0.0000 
รวม 266 ราย 1,161,924,573                          100.0000 

 
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี) 
ประธานฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมไดเสนอวาระอ่ืนๆ  ปรากฎวาไมมีผูถือหุนเสนอเร่ืองใดให       ท่ีประชุม
พิจารณา  แตมีผูถือหุนแสดงความเห็น และสอบถามเรื่องตางๆ ดังนี้ 
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คุณศิริพร  ขัตตพงษ  ผูรับมอบฉันทะจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย ไดสอบถามในประเด็นดังตอไปน้ี 
1. ใหอธิบายรายไดลดลงในชวงป 2555 - 2556 ตามขอมูลท่ีปรากฏในรายงานประจําป 2556 หนา 90   
2. ในป 2557 บริษัทฯ จะใหความสําคัญกับธุรกิจบริการเสริมบนโทรศัพทเคลื่อนท่ีหรือทีวีดิจิตอล 

  
คุณซัง โด ลี ประธานเจาหนาท่ีบริหาร แจงวา ขอมูลจะปรากฏใน Presentation ท่ีจะนําเสนอตอจากนี้ 
 
ตอจากนั้น ประธานฯ    จึงไดขอใหคุณซัง โด ลี  ประธานเจาหนาท่ีบริหาร  กลาวรายงานการดําเนินธุรกิจของกลุมโมโนฯ  
ในป 2557 ใหท่ีประชุมผูถือหุนไดรับทราบ 
 
การรายงานของประธานเจาหนาท่ีบริหารประกอบดวยประเด็นสําคัญ ดังตอไปน้ี 
1. ผลประกอบการของกลุมบริษัทฯ ในปท่ีผานมา 

ในปท่ี 2556 รายไดของกลุมบริษัท โมโนปรับลดลงรอยละ 4 เนื่องจากธุรกิจบริการเสริมทางโทรศัพทเคลื่อนท่ีไดรับ
ผลกระทบจากปญหาทางเทคนิคจากผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ีในชวงไตรมาสท่ี 2 ถึงไตรมาสท่ี 4 อีกท้ัง มีการ
ขยายตัวดานธุรกิจทีวีดิจิตอลและธุรกิจอ่ืนๆ ท้ังในและตางประเทศ ดังจะเห็นไดจากจํานวนพนักงานเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็ว 
โดยกําไรสุทธิจึงลดลงรอยละ 17 มาอยู 501 ลานบาท 

 

สําหรับกําไรสุทธิของกลุมบริษัท โมโน ในชวงป 2553 เติบโตถึงรอยละ 157   ในสวนของป 2554 ซึ่งมีคาใชจายในการ
ดําเนินงานมากข้ึน และมีการลงทุนในธุรกิจใหม กําไรสุทธิของกลุมบริษัทฯ  จึงอยูท่ีประมาณ 499 ลานบาท โดยในป 
2555 รายไดของกลุมบริษัทฯ เติบโตรอยละ 18 รวมท้ังธุรกิจสื่ออินเทอรเน็ตก็เติบโตไดดี จากการขายโฆษณาบนเว็บไซต 
จนเปนผลทําใหกําไรสุทธิเติบโตรอยละ 22 

2. สรุปผลการดําเนินงานท่ีสําคัญของแตละกลุมธุรกิจ 
สําหรับธุรกิจบริการเสริมทางโทรศัพทเคลื่อนท่ี โดยปรกติรายไดในชวงไตรมาสแรกจะตํ่ากวาไตรมาสอ่ืนๆ (seasonal 
trend) ในขณะที่ การเติบโตในบางไตรมาสเปนผลจากการสงเสริมดานการตลาด โดยในไตรมาสแรกของป 2555   มี
รายไดอยูท่ีประมาณ 314 ลานบาท และเม่ือเปรียบเทียบกับรายไดในไตรมาสแรกของป 2556 ซึ่งอยูท่ีประมาณ 333 
ลานบาท ไดปรับเพ่ิมขึ้นประมาณ 20 ลานบาท สวนในไตรมาสท่ี 2 ของป 2556 กลุมธุรกิจนี้ไดรับผลกระทบจากปญหา
ทางเทคนิคของผูใหบริการรายหนึ่ง อยางไรก็ตาม ในไตรมาสท่ี 3 บริษัทฯ ไดเพ่ิมงบการตลาดจํานวนราวๆ 50 ลานบาท 
ดังนั้น การลดลงของรายไดจากไตรมาสกอนจึงปรับตัวดีขึ้น จนกระท่ังใน ไตรมาสท่ี 4 รายไดปรับลดลงเพียงเล็กนอย
เทานั้น ในสวนการคาดการณรายไดสําหรับป 2557 ธุรกิจบริการเสริมทางโทรศัพทเคลื่อนท่ีมีแนวโนมท่ีจะปรับตัวดีขึ้น
ตามแนวทางการแกปญหาทางเทคนิคท่ีเกิดจากผูใหบริการทางโทรศัพทเคลื่อนท่ี รวมถึงการทําการตลาดและบริการท่ีมี
คุณภาพของกลุมบริษัทฯ 

 

ในสวนของธุรกิจอ่ืนๆ เชน รายไดของธุรกิจสื่ออินเทอรเน็ต ผาน www.mthai.com มีการปรับตัวดีขึ้นประมาณรอยละ 
30- 50 ทุกป (ชวงป 2553 – 2556) หากพิจารณารายละเอียดของธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ ในปจจุบัน กลุมบริษัทฯ มี
นิตยสารอยูประมาณ 10 หัวหนังสือ จึงมีรายไดโฆษณาเพ่ิมมากข้ึน แมธุรกิจดังกลาวจะอยูในชวงขาลง แตทางบริษัทฯ 
มองวาการผลิตและสรางสรรคคอนเทนทของธุรกิจสื่อสิ่งพิมพจะสามารถนําไปตอยอดได ผานการเผยแพรทางส่ืออ่ืนๆ  ท่ี
มีอยู 
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3. สัดสวนรายได 
ดานสัดสวนรายไดของแตละกลุมธุรกิจในชวงป 2555 - 2556 แมรายไดของธุรกิจบริการเสริมทางโทรศัพทเคลื่อนท่ีจะ
ลดลงประมาณ 200 ลานบาท แตไดรับการชดเชยดวยรายไดของกลุมธุรกิจสื่ออินเทอรเน็ตท่ีเติบโตจากประมาณ 153 
ลานบาท มาอยูท่ี 217 ลานบาทโดยประมาณ และรายไดจากกลุมธุรกิจสื่อสิ่งพิมพท่ีเติบโตจากประมาณ 109 ลานบาท 
มาท่ีประมาณ 129 ลานบาทโดยประมาณ ในขณะท่ี รายไดของกลุมธุรกิจทีวีปรับเพ่ิมขึ้นจากประมาณ 22 ลานบาท มาอยู
ท่ีประมาณ 41 ลานบาท ขณะเดียวกัน รายไดของกลุมธุรกิจเพลงก็ไดรับผลกระทบเชนกัน เนื่องจากรายไดหลักมาจาก
การใหบริการเสริมทางโทรศัพทเคลื่อนท่ี ผานบริการดิจิตอลดาวนโหลด  อยางไรก็ดี กลุมธุรกิจภาพยนตรยังไดรับแรง
เสริมจากบริการของ www.doonung.com รวมถึงดอกผลของการเสนอขายหุนใหกับประชาชน (IPO) 

4. ภาพรวมของการดําเนินธุรกิจในอนาคต 

รายไดหลักในอนาคตคงมาจากการใหบริการเสริมทางโทรศัพทเคลื่อนท่ี และธุรกิจสื่ออินเทอรเน็ต ซึ่งจํานวนลูกคา
ผูใชบริการบรอดแบนดอินเตอรเน็ตและWi-Fiปรับเพ่ิมขึ้นมาโดยตลอด ตามการรายงานประจําปของผูใหบริการตางๆ 
ซึ่งนับวาจะชวยสนับสนุนธุรกิจของกลุมบริษัทฯ สําหรับรายไดหลักของ www.mthai.com มาจากรายไดโฆษณาผานคลิป
วีดิโอ  

นอกจากนี้ จํานวนผูใชบริการ 3G ของผูใหบริการเครือขายมากขึ้น การใชบริการขอมูลแบบขอความ (text) จึงลดลง จึง
เปนหนาท่ีของทางบริษัทฯ ท่ีจะตองปรับปรุงบริการเพ่ือรองรับลูกคาในระบบ 3G ใหมากขึ้น 

สําหรับธุรกิจทีวีดิจิตอลใน 3 ปแรก จะตองมีการทําการตลาดเพ่ือชิงสวนแบงการตลาดใหมากขึ้น ในขณะเดียวกัน ธุรกิจ
วิทยุก็มีความนาสนใจที่จะเขาไปลงทุนในอนาคต  และในดานสื่อสิ่งพิมพ จะมุงไปยังการนําคอนเทนทไปตอยอดผานสื่อ
อ่ืนๆ    นอกเหนือจากการดําเนินธุรกิจแบบเดิม กลุมบริษัทฯ อาจตอยอดบริการท่ีทําใหเกิด “Social Ammunition” คือ
การคุยตอระหวางลูกคาและกลุมคนรูจัก ซึ่งจะอยูบนเปาหมายการเปนผูนําธุรกิจบันเทิงของประเทศ ผานการผลิตคอน
เทนทท่ีดี การมีแพลตฟอรมท่ีครอบคลุม และการหารายไดโดยตรงจากลูกคาและผานการโฆษณา 

สําหรับในป 2557 ธุรกิจของกลุมบริษัท โมโนนาจะเติบโตประมาณรอยละ 39 และรอยละ 53 ในปถัดไป เนื่องจากกลุม
ธุรกิจหลักนาจะปรบัตัวดีขึ้น และคาดวาอัตราคาโฆษณาของกลุมธุรกิจทีวีดิจิตอลจะอยูท่ีเฉลี่ย 30,000 บาทตอนาที  

และประธานเจาหนาท่ีบริหาร ไดเปดโอกาสใหท่ีประชุมไดซักถามในรายละเอียดของวาระน้ี 

คุณทศวรรษ  ทองสุข  ผูถือหุนรายยอย  ไดสอบถามถึงรายไดของธุรกิจทีวี  รวมถึงยอดจองและการใชพ้ืนท่ีโฆษณาของ
ธุรกิจทีวีดิจิตอล 
คุณซัง โด ลี ประธานเจาหนาท่ีบริหาร ตอบวา ขอมูลท่ีชัดเจนจะเปดเผยในงาน “Open House” ซึ่งจะจัดขึ้นในระหวาง
วันท่ี 21 ถึง 25 เมษายน 2557 ท่ีจะถึงนี้  และไดมีการพูดคุยกับลูกคาไวแลว แตยังไมสามารถบอกตัวเลขท่ีแนนอนได
ในขณะนี้  

คุณทวีฉัตร จุฬางกูร ผูถือหุนรายยอย มีคําถามดังนี้  

1.   จากการนําเสนอขอมูลของประธานเจาหนาท่ีบริหาร พบวาคอนเทนทท่ีผลิตขึ้นเองมีตนทุนเพ่ิมสูงขึ้น  ทางบริษัทฯ 
จะมีการแลกเปลี่ยนคอนเทนทกับพารทเนอรเพ่ือใหไดราคาท่ีต่ําลง หรือไม  
คุณซัง โด ลี ประธานเจาหนาท่ีบริหาร ตอบวา คอนเทนทท่ีบริษัทฯ ซื้อสวนใหญจะครอบคลุมการใหบริการผาน  
แพลตฟอรมหลายประเภท กลาวคือขอมูลสามารถนํามาเผยแพรผานชองทางอ่ืนๆไดอีก   อยางไรก็ตาม บริษัทฯ  ยังไมมี
นโยบายท่ีจะรวมกับพารทเนอรในการซื้อคอนเทนท  

2.  บริษัทฯ มีการผูกมัดกับศิลปนอยางไร  

คุณซัง โด ลี ประธานเจาหนาท่ีบริหาร ตอบวา สําหรับการบริหารศิลปน  จะมีสัญญาประมาณ 2 ถึง 3 ป และเปนสัญญาท่ี
สมเหตุสมผล โดยเราจะไมเนนการผูกมัดสัญญาในระยะยาว แตจะหาผลประโยชนท่ีชัดเจนใหแกศิลปน เชน เงินเดือน 
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และสวนแบงรายไดให ยกตัวอยาง ในชวงแรก ตนทุนการบริหารศิลปนในเกาหลีจะคอนขางสูง ซึ่งประกอบดวยคาท่ีอยู 
และคาอาหาร โดยบริษัทฯ จะลงบัญชีไวและตัดจากรายได 
 
คุณศิริพร  ขัตตพงษ  ผูรับมอบฉันทะจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย ไดสอบถามถึง การแสดงเจตนารมยเร่ืองทุจริต
คอรรัปชั่นในตลาดทุนไทย 
 
คุณซัง โด ลี ประธานเจาหนาท่ีบริหาร  ตอบวา  มีการพูดคุยในคณะกรรมการบริษัทฯ แลว และมอบหมายใหประธาน
เจาหนาท่ีบริหารดําเนินการศึกษา   และหากการแสดงเจตนารมณดังกลาวเปนไปในทิศทางเดียวกันกับสิ่งท่ี บริษัทฯ ได
ปฎิบัติอยู  ก็คงจะไมมีปญหาอะไร  แต ณ วันนี้ยังไมมีการลงนาม 
 
คุณกิตติยศ  อาภาเกียรติวงศ  ผูถือหุนรายยอย มีคําถามดังนี้ 
 1.  ขอทราบราคา IPO เดิมของหุนโมโน   
คุณพิชญ โพธารามิก ประธานกรรมการ กลาวตอบวาอยูท่ี  11.40 บาท 
 
2. สําหรับการเช็คเรทต้ิงของรายการทีวีดิจิตอล และการจัดเรทความเหมาะสมของรายการ บริษัทฯ ไดดําเนินการเอง  
หรือ กสทช. เขามาจัดเรทติ้ง 
คุณพิชญ  โพธารามิก ประธานกรรมการ   กลาวตอบวาเอซีนีลเส็น     ซึ่งเปนบริษัทท่ีไดรับการยอมรับในการจัดเรทติ้ง    
จะเร่ิม  จัดเรทติ้ง อยางเปนทางการ 25 เม.ย. 57 เปนตนไป โดยชองโมโน 29 จะเร่ิมออกอากาศเปนทางการ 29 เม.ย. 
57  ซึ่งทางกลุมบริษัท โมโนมีเปาหมายผลักดันใหชองอยูในสิบอันดับแรก    สําหรับการดําเนินงานในชวงตน และขยับ
ขึ้นไปอยูหาอันดับแรกในชวงตอไป    ซึ่งจะทําใหเจาของสินคาและเอเจนซี่โฆษณาสนใจเขามาซื้อโฆษณาของทางบริษัทฯ 
มากขึ้น   สวนการเซน็เซอรรายการก็จะเปนไปในรูปแบบเดิม   กลาวคือมีลักษณะเหมือนทีวีสาธารณะ 
 
ไมมีผูใดเสนอเร่ืองใหพิจารณา จึงปดประชุม เวลา 11.23 น. 
 
 
 

ลงชื่อ ประธานท่ีประชุม
 ( นายพิชญ โพธารามิก)  

 
 
 
 

ลงชื่อ ผูจดบันทึกการประชุม
 (นางสาวปติฤดี  ศิริสัมพันธ)
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รายละเอียดเบ้ืองตนของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1  
(MONO-W1) เพ่ือจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิม (Right Offering ) 

 

หัวขอ รายละเอียด 

ชื่อ ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) คร้ังท่ี 1 
(“ใบสําคัญแสดงสิทธิ” หรือ “MONO-W1”) 

ชนิด ระบุชื่อผูถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได 

วิธีการจัดสรร จัดสรรใหแกผู ถือหุนเดิมของบริษัทฯท่ีมีรายชื่อปรากฎอยูในวันกําหนดรายชื่อผู ถือหุน  
(Record Date) ณ วันท่ี 21 สิงหาคม 2557    และใหรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย พ.ศ. 2535   โดยวิธี  
ปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน    ในวันท่ี 22 สิงหาคม 2557    ในอัตราสวน 14 หุนสามัญเดิม
ตอ 15 หนวย   MONO-W1  

ปจจุบันบริษัทฯ   มีหุนท่ีเรียกชําระแลวท้ังหมด 1,400,000,000 หุน หากคํานวณตามอัตรา
ขางตน   บริษัทฯ จะทําการออก MONO-W1 จํานวน 1,500,000,000 หนวย    อยางไร  
ก็ตาม   หากในการคํานวณการจัดสรรใหกับผูถือหุนเดิมรายใดท่ีมีสิทธิไดรับ MONO-W1 
ปรากฎวามีเศษของใบสําคัญแสดงสิทธินอยกวา 1 หนวย บริษัทฯ ก็จะทําการปดเศษข้ึนเปน 1 
หนวย 

ตัวอยางเชน ผูถือหุนท่ีมีสิทธิไดรับ MONO-W1 รายหนึ่งมีหุนอยูจํานวน 1,000 หุน 
เม่ือคํานวณตามอัตราการจัดสรรแลวจะไดเทากับ 1,071.4286 หนวย   ในกรณีนี้ บริษัทฯ จะ
ปดเศษ 0.4286  ขึ้นเปน 1 หนวย  ดังนั้น ผูถือหุนรายนี้จะไดรับการจัดสรร MONO-W1 
จํานวน 1,072 หนวย  

จากตัวอยางขางตนท่ีอาจเกิดขึ้นได    การปดเศษขึ้นอาจทําใหจํานวน MONO-W1 ท่ีออกนั้น
เกิน 1,500,000,000 หนวย บริษัทฯ จึงจะเสนอใหท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 1/2557 
(“ท่ีประชุมผูถือหุนฯ”) อนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิเปนจํานวนไมเกิน 1,540,000,000 
หนวย   ซึ่งจะสอดคลองกับจํานวนหุนสามัญท่ีจัดสรรไวเพ่ือรองรับการใชสิทธิของใบสําคัญ  
แสดงสิทธิ  (โปรดดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในหัวขอ “จํานวนหุนสามัญท่ีออกไวเพ่ือรองรับ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ”) 

จํานวนท่ีออกเพ่ือ
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 ภายหลังจากไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุนฯ และทําการจดทะเบียนเพ่ิมทุนกับกระทรวง
พาณิชย  ท้ังนี้  คาดวาจะทําการออก  MONO-W1  ไดภายใน  3  เดือนหลังจากอนุมัติจาก  
ท่ีประชุมผูถือหุนฯ 

อายุของใบสําคัญแสดง
สิทธิ 

5 ปนับจากวันท่ีออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ     โดยบริษัทฯ  จะไมขยายอายุใบสําคัญ
แสดงสิทธิ MONO-W1 ภายหลังการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ 

ระยะเวลาการใชสิทธิ ภายหลังวันท่ีออกใบสําคัญแสดงสิทธิ ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใชสิทธิซื้อหุนสามัญเพ่ิม
ทุนของบริษัทฯ ตามใบสําคัญแสดงสิทธิไดในวันทําการสุดทายของทุกๆ ไตรมาสของแตละปปฎิ
ทิน  (กลาวคือ วันทําการสุดทายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม)   (“วัน
กําหนดการใชสิทธิ”) โดยวันกําหนดการใชสิทธิคร้ังแรก  คือ วันทําการสุดทายของเดือนธันวาคม 
2557  

ระยะเวลาการแจงความ
จํานงในการใชสิทธิ 

ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงคท่ีจะใชสิทธิในการซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ จะตอง
แจงความจํานงในการใชสิทธิซื้อหุนสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ระหวางเวลา 9.30 น. ถึง 
16.30 น. ภายในระยะเวลา 5 วันทําการกอนวันกําหนดการใชสิทธิในแตละครั้ง ยกเวนการแสดง
ความจํานงในการใชสิทธิคร้ังสุดทาย ใหแสดงความจํานงในการใชสิทธิระหวาง 9.30 น. ถึง 
16.30 น ภายในระยะเวลา 15 วันทําการกอนวันกําหนดการใชสิทธิคร้ังสุดทาย 

การไมสามารถยกเลิก
การแจงความจํานงใน
การใชสิทธิ 

เม่ือผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไดแจงความจํานงในการใชสิทธิซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิ MONO-W1 แลว การแจงความจํานงในการใชสิทธิดังกลาวไมสามารถเพิก
ถอนได 

จํานวนหุนสามัญท่ีออก
ไวเพื่อรองรับใบสําคัญ
แสดงสิทธิ 

ไมเกิน 1,540,000,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.10 บาท  

วิธีการคํานวณหุนรองรับ 

=    จํานวนหุนท่ีออกเพ่ือรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งหมด/ จํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลว
 ท้ังหมดของบริษัทฯ* 

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

=     ไมเกินรอยละ 50 

*  หุนท่ีเรียกชําระแลวท้ังหมดของบริษัทฯ ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  คร้ังท่ี 4/2557     

    คือ วันท่ี 6 สิงหาคม 2557 เทากับ 1,400,000,000 หุน และหุน    ปนผลท่ีจะออกใหกับ 

    ผูถือหุนหากไดรับการอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุนฯ เทากับ1,680,000,000 หุน  
 

หมายเหตุ : จากการคํานวณขางตน    แมที่ประชุมผูถือหุนฯจะอนุมัติการเพิ่มทุน  การออก
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ใบสําคัญแสดงสิทธิ และการจัดสรรหุนสามัญเพ่ือรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ   การออก 

ใบสําคัญแสดงสิทธิก็จะไมสามารถเกิดขึ้นได  หากมีกรณีดังตอไปน้ี 

(1)  ที่ประชุมผูถือหุนฯ ไมอนุมัติการจายหุนปนผล หรือ 
(2)  ภายหลังจากที่ประชุมผูถือหุนฯ อนุมัติวาระการเพ่ิมทุนและวาระการจัดสรรหุน เพ่ือ  

 รองรับการจายหุนปนผลและเพื่อรองรับการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯ  
 ยังไมไดดําเนินการจดทะเบียนเพ่ิมทุนและจัดสรรหุนใหเรียบรอย 

เนื่องจากการที่มีกรณีเพียงขอใดขอหนึ่งในสองกรณีนี้    จะทําใหฐานจํานวนหุนที่จําหนาย
แลวไมเพียงพอเพ่ือที่จะออกใบสําคัญแสดงสิทธิได   (ทําใหฐานไมถึง 1,400,000,000 + 
1,680,000,000 = 3,080,000,000 หุน) 

นายทะเบียน บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย  (ประเทศไทย) จํากัด 

ตลาดรองของใบสําคัญ
แสดงสิทธิ 

บริษัทฯ จะนําใบสําคัญแสดงสิทธิไปจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย 

ตลาดรองของหุนสามัญท่ี
เกิดจากการใชสิทธิ 

บริษัทฯ จะนําหุนสามัญท่ีเกิดจากการใชสิทธิเขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ผลกระทบที่มีตอผูถือ
หุน (Dilution Effect) 

บริษัทฯ ขอชี้แจงวา ผูถือหุนเดิมทุกรายท่ีมีชื่อปรากฏอยูในวันกําหนดรายชื่อผูถือหุน  
(Record Date) ณ วันท่ี 21 สิงหาคม 2557   จะมีสิทธิไดรับหุนปนผลและ MONO-W1 หาก
ในการประชุมวิสามัญถือหุนคร้ังท่ี 1/2557 มีมติอนุมัติการเพ่ิมทุน การจายหุนปนผล 
การออก MONO-W1 และการจัดสรรหุนท่ีเก่ียวของ 
 

อนึ่ง  Dilution Effect   มีอยู 3 รูปแบบหลักคือ   (1) ผลกระทบตอสิทธิออกเสียงของผูถือหุน
เดิม (Control Dilution);   (2) ผลกระทบตอสวนแบงกําไร (Earnings Dilution); และ (3) 
ผลกระทบตอราคาตลาดของหุน  (Price Dilution) การท่ีผูถือหุนจะไดรับผลกระทบอยางไรนั้น 
ขึ้นอยูกับวาจะเขาขายกรณีใด 
 

- กรณีท่ี 1:  ผูถือหุนใชสิทธิ MONO-W1 ท่ีตนเองไดมาเพ่ือซื้อหุนสามัญ และปรากฏวา 
MONO-W1   ท่ีบริษัทฯ ออกท้ังหมดมีการใชสิทธิเพ่ือซื้อหุนสามัญใหม   
 

- กรณีท่ี 2:  ผูถือหุนไดมีการโอนหรือขาย MONO-W1 ท่ีไดมาไปท้ังจํานวน เปนเหตุให
บุคคลอ่ืนท่ีมิใชผูถือหุนเดิมเปนผูใชสิทธินั้น และปรากฏวา MONO-W1 ท่ีบริษัทฯ ออก
ท้ังหมดมีการใชสิทธิเพ่ือซื้อหุนสามัญใหม 
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ผลกระทบที่เกิดขึ้นตอผูถือหุนมีดังนี้ 
 

(1) ผลกระทบตอสิทธิออกเสียงของผูถือหุนเดิม (Control Dilution) 
- ผูถือหุนท่ีเขาขายเปนกรณีท่ี 1:   Control Dilution เทากับศูนย 
- ผูถือหุนท่ีเขาขายเปนกรณีท่ี 2:   จะไดรับผลกระทบ Control Dilution ดังนี้  

สูตรการคํานวณ : 

Control Dilution  = QW / (QO + QDiv + QW)  
โดยท่ี 

QO = จํ านวน หุ น ท่ี ชํ า ร ะแล ว  ณ  ป จ จุ บัน  (วั นประชุ ม
คณะกรรมกา รบริ ษั ทฯ  ค ร้ั ง ท่ี  4 /2557)  คื อ  
1,400   ลานหุน 

QDiv = จํานวนหุนสามัญใหมซึ่งเปนหุนปนผล  จํานวน  
   1,680 ลานหุน  

Qw = จํานวนหุนสามัญท่ีออกไวเพ่ือรองรับใบสําคัญ 
   แสดงสิทธิ 

ดังนั้น  (ตัวเลขท่ีใชในการคํานวณดานลางมีหนวย : ลานหุน) 

Control Dilution = 1,540 / (1,400 + 1,680 + ไมเกิน 1,540) 

  = ไมเกินรอยละ 33.33  

 
(2) ผลกระทบตอสวนแบงกําไร (Earnings Dilution) 

ผูถือหุนท้ังสองกรณีจะไดรับผลกระทบดังนี้ 

สูตรการคํานวณ: 

Earnings Dilution  =  (EPSAFTERDIV – EPSN) / EPSAFTERDIV 

โดยท่ี 

EPSAFTERDIV  = กําไรสุทธิจากงบการเงินรวม / QAFTERDIV  
EPSN = กําไรสุทธิจากงบการเงินรวม / (QO + QDiv + QW) 

 

หมายเหตุ:  

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

EPSAFTERDIV  = (104.31+ 64.12 +43.19+3.65)/(1,400 + 1,680) 
  = 0.0699 บาท/หุน  

 EPSN = (104.31 + 64.12 +43.19+3.65)/(1,400 + 1,680 + 
ไมเกิน 1,540) 

  = ไมต่ํากวา 0.0466 บาท/หุน  
 

(ตัวเลขท่ีใชในการคํานวณดานลางมีหนวย: บาท/หุน) 

ดังนั้น 

Earnings Dilution = (0.0699 – 0.0466) / 0.0699  

  = ไมเกินกวารอยละ 33.33  

 

อนึ่ง กําไรสุทธิจากงบการเงินรวมของ 4 ไตรมาสลาสุดเม่ือคํานวณจากจํานวนหุนในปจจุบันท่ี 
1,400 ลานหุนจะเทากับ 0.15 บาท/หุน อยางไรก็ตามในการคํานวณหา   Earnings Dilution 
จากการออกใบสําคัญแสดงสิทธินั้นจะไมไดเทียบ EPSN กับกําไรสุทธิตอหุนท่ีคิดจากฐานจํานวน
หุนในปจจุบัน   “EPSO” เนื่องจาก  บริษัทฯจะทําการออกหุนปนผล  ดังนั้น ผูถือหุนทุกรายจะ
รับรู EPSAFTERDIV  ท่ีเหมือนกัน  อีกท้ัง บริษัทฯ จะไมสามารถออกใบสําคัญแสดงสิทธิไดหากไม
มีการจายหุนปนผล ดังนั้น ในการวิเคราะห   Earnings Dilution ท่ีเกิดจากการออกใบสําคัญ
แสดงสิทธิ จึงไดใชการเปรียบเทียบระหวาง EPSAFTERDIV และ EPSN 

 
(3) ผลกระทบตอราคาตลาดของหุน (Price Dilution) 

ผูถือหุนท้ังสองกรณีจะไดรับผลกระทบดังนี้ 

สูตรการคํานวณ: 

Price Dilution  = (ราคาตลาดกอนการเสนอขาย – ราคาตลาดหลังการ
เสนอขาย) / ราคาตลาดกอนการเสนอขาย 

ราคาตลาดกอนการเสนอขาย 

เนื่องจากบริษัทฯ จะทําการจัดสรรหุนปนผลใหกับผูถือหุนดวย ดังนั้นราคาตลาดกอนการ
เสนอขายจะเปนราคาที่สะทอนถึงการออกหุนปนผล 

ราคาตลาดกอนการเสนอขาย   = [(PO X QO) + (PDIV + QDIV)] / (QO + QDIV)  
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โดยท่ี 

P0   = ราคาตลาดซึ่งคํานวณจากราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนักของหุนบริษัทฯในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยยอนหลังเปนระยะเวลา 15 วันทําการ
กอนวันประชุมคณะกรรมการครั้งท่ี 4/2557 ท่ีมี
มติ ให จัดการประชุมวิ ส า มัญผู ถื อหุ น  ค ร้ั ง ท่ี 
1/2557 นี้ (ระยะเวลา 15 วัน คือตั้งแตวันท่ี 16 
กรกฎาคม 2557 ถึง 5 สิงหาคม 2557)  

PDIV  = ราคาเสนอขายหุนเพ่ิมทุนซึ่งในกรณีนี้เปนการ 
     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  

ราคาตลาดหลังการเสนอขาย  

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

                                          ((PW + QW)] / (QO + QDIV + Qw)  
โดยท่ี 

PW  = ราคาใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิในอัตรา 
    หนวยละ 2.50 บาทตอหุน    

ดังนั้น 

ราคาตลาดหลังการเสนอขาย     = [((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  

 

(ตัวเลขท่ีใชในการคํานวณดานลางมีหนวย : บาท/หุน) 
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ดังนั้น 

Price Dilution = (3.6327 – 3.2552) / 3.6327  

  = ไมเกินรอยละ 10.39  

เหตุในการออกหุนใหม
เพ่ือรองรับการปรับ
สิทธิ 

เม่ือมีการดําเนินการปรับราคาการใชสิทธิและ/หรืออัตราการใชสิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิ
ตามท่ีระบุไวในขอกําหนดสิทธิฯ ซึ่งเปนเหตุการณตามท่ีกําหนดไวในขอ 11 (4) (ข) ตาม
ประกาศคณะกรรมการตลาดทุนท่ี ทจ. 34/2551 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอ
ขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนท่ีออกใหมและหุนท่ีออกใหมเพ่ือรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ 
ฉบับลงวันท่ี 15 ธันวาคม 2551 (รวมท้ังมีการแกไขเพ่ิมเติม) 

การปรับสิทธิ บริษัทฯ     จะดําเนินการปรับราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิตลอดอายุของใบสําคัญแสดง
สิทธิ  เม่ือเกิดเหตุการณใดเหตุการณหนึ่งตอไปน้ี    ซึ่งอาจเปนเหตุใหบริษัทฯ  ตองออกหุน
สามัญใหมเพ่ือรองรับการปรับสิทธิ   ท้ังนี้    มีวัตถุประสงคเพ่ือรักษาผลประโยชนของ  
ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไมใหดอยไปกวาเดิม 

1. เม่ือมีการเปล่ียนแปลงมูลคาท่ีตราไวของหุนของบริษัทฯ  อันเปนผลมาจากการรวมหุน  
หรือแบงแยกหุน 

2. เม่ือบริษัทฯ เสนอขายหุนท่ีออกใหม      ในราคาเสนอขายท่ีต่ํากวาราคาตลาดท่ีไดกําหนดไว
ในขอกําหนดสิทธิ 

3. เม่ือบริษัทฯ เสนอขายหลักทรัพยออกใหมใดๆ  ท่ีใหสิทธิแกผูถือหลักทรัพยในการใชสิทธิ
แปลงสภาพ /ใชสิทธิซื้อหุนสามัญ   โดยกําหนดราคาเสนอขายและ/หรือราคาใชสิทธิแปลง
สภาพ /ใชสิทธิซื้อหุนท่ีต่ํากวาราคาตลาดท่ีไดกําหนดไวในขอกําหนดสิทธิ 

4. เม่ือบริษัทฯ  จายปนผลท้ังหมด หรือ บางสวนเปนหุนท่ีออกใหมใหแกผูถือหุน 
5. เม่ือบริษัทฯ  จายเงินปนผลเปนเงินเกินกวาอัตราท่ีไดกําหนดไว ในขอกําหนดสิทธิ 
6. เม่ือมีกรณีอ่ืนใดในลักษณะเดียวกับท่ีกําหนดไวตามขอ  1. – 5. ขางตน    ท่ีทําให  

ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไดรับผลประโยชนดอยไปจากเดิม 

 

วัตถุประสงคของการออก
ใบสําคัญแสดงสิทธิ และ
ประโยชนท่ีบริษัทฯ  จะ
พึงไดรับจากการจัดสรร
หุนสามัญเพ่ิมทุนใน   
คร้ังนี้ 

เพ่ือระดมทุนใชในการขยายธุรกิจในอนาคตเชนการจัดหาและผลิตรายการทีวี และเปนเงนิทุน
หมุนเวียน 
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หัวขอ รายละเอียด 

ประโยชนท่ีบริษัทฯ พึง
จะไดรับจากการเพ่ิมทุน 

ไดรับเงินทุนเพ่ิมเติมหากภายหลังการออก MONO-W1 มีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิทําการใชสิทธิ
ซื้อหุนสามัญโดยชําระคาหุนในราคาการใชสิทธิท่ี 2.50 บาท/หุน ท้ังนี้ หากมีการใชสิทธิ 
MONO-W1 ท้ังหมด บริษัทฯ จะไดรับเงินทุนท้ังสิ้น 3,750 ลานบาท (จํานวนเงินดังกลาวเปน
จํานวนเงินกอนหักคาใชจายเชนคาธรรมเนียมท่ีเก่ียวของกับการดําเนินการออกใบสําคัญแสดง
สิทธิ      ตลอดจนคาใชจายตางๆ ท่ีเก่ียวของในการนําหุนสามัญท่ีไดจากการใชสิทธินั้น  
เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย)   

 

หมายเหตุ :  อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิคือ 5 ป  เงินทุนท่ีบริษัทฯ จะไดรับจากการใชสิทธิ  
อาจเปนสวนๆ ของจํานวน 3,750 ลานบาท    และเกิดขึ้นในชวงเวลาตางๆ   ของอายุใบสําคัญ
แสดงสิทธิ  

ประโยชนท่ีผูถือหุนจะ
พึงไดรับจากการเพ่ิม
ทุน 

ไดรับผลประโยชนเก่ียวเนื่องจากการท่ีบริษัทฯ ไดรับเงินทุนดังกลาว นอกจากนี้ การออก
ใบสําคัญแสดงสิทธิ     เปนการเพ่ิมสภาพคลองใหกับหลักทรัพยของบริษัทฯ     โดยภาพรวม 
โดยผูถือหุนสามารถนําใบสําคัญแสดงสิทธิไปขายในตลาดหลักทรัพยฯ    ได    หลังจากท่ีมีการ
นํา  MONO-W1 เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ 

เงื่อนไขอ่ืน กรรมการของบริษัทฯ    อยางนอยสองในสี่คนดังตอไปน้ี   คือ นายพิชญ โพธารามิก  
นายโสรัชย  อัศวะประภา     นายซัง  โด ลี    นายนวมินทร ประสพเนตร  และ/หรือบุคคลท่ี
ไดรับมอบหมายจากกรรมการของบริษัทฯ     อยางนอยสองในส่ีคนดังกลาวมีอํานาจในการ
กําหนดและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ   เงื่อนไข และรายละเอียดอ่ืนๆ ของใบสําคัญแสดงสิทธินี้  
 

ตลอดจนมีอํานาจในการกําหนดเหตุแหงการออกหุนสามัญใหม     เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง
ราคาการใชสิทธิ และ/ หรืออัตราการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ    รวมท้ังดําเนินการตางๆ 
อันจําเปนและสมควรอันเก่ียวเนื่องกับการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ      และการนําใบสําคัญแสดง
สิทธิ เข าจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
ตลอดจนดําเนินการขออนุญาตตอหนวยงานท่ีเก่ียวของ  
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 (F 53-4) 

แบบรายงานการเพ่ิมทุน 
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 

วันที่  6 สิงหาคม 2557 

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการคร้ังท่ี 4/2557 เม่ือวันท่ี 6 สิงหาคม 2557 เก่ียวกับ
การเพ่ิมทุนและจัดสรรหุนเพ่ิมทุนดังตอไปน้ี 

1. การเพ่ิมทุน 

ท่ีประชุมคณะกรรมการไดมีมติใหเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 140,000,000 บาท เปน 462,000,000 บาท โดย
ออกหุนสามัญ 3,220,000,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.10 บาท รวม 322,000,000 บาท โดยเปนการเพ่ิมทุนในลักษณะ
ดังนี้ 

การเพ่ิมทุน ประเภทหุน จํานวนหุน 
 

มูลคาที่ตราไว 
(บาทตอหุน) 

รวม 
(บาท) 

  แบบกําหนดวัตถุประสงคในการใชเงินทุน หุนสามัญ ไมเกิน 
3,220,000,000

0.10 ไมเกิน 
322,000,000

หุนบุริมสิทธิ - - - 

  แบบมอบอํานาจท่ัวไป (General Mandate) หุนสามัญ - - - 

หุนบุริมสิทธิ - - - 
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2. การจัดสรรหุนเพิ่มทุน  

2.1. แบบกําหนดวัตถุประสงคในการใชเงินทุน  

จัดสรรใหแก จํานวนหุน
 

อัตราสวน
(เดิม : ใหม) 

ราคาขาย
(บาทตอหุน) 

วัน เวลา จองซื้อ
และชําระเงินคาหุน 

หมายเหตุ 

(1) ผูถือหุนเดิมเพื่อรองรับ
การจายหุนปนผล 

1,680,000,000 5 : 6 - - ภายหลังจากไดรับอนุมัติจาก
การประชุมวิสามัญผูถือหุน 
ครั้งที่ 1/2557 

- ก า ร ใ ช สิ ท ธิ แปล งสภ าพ
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
หนาที่ของผูออกใบสําคัญ
แสดงสิทธิและผูถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิ MONO-W1 

 

 

 

 

 

โปรดดูหมายเหตุ 1 
และ หมายเหตุ 2 

(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  หุนสามัญเดิม ตอ 15 หนวย
ใบสําคัญแสดงสิทธิ 

 

อัตราการใชสิทธิแปลงสภาพใบสําคัญ
แสดงสิ ท ธิ  MONO-W1  เป นหุ น
สามัญที่รองรับ : 

ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย ตอ 1 หุน 

 

 

 

 

 

ราคาการใชสิทธิ:  

2.50 บาทตอหุน 

            หมายเหตุ 
1. กําหนดให วันที่ 21 สิงหาคม 2557 เปนวันกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิไดรับ (1) เงินปนผลทั้งในรูปของหุนปนผลและเงินสด และ (2) ใบสําคัญแสดงสิทธิ MONO-

W1 (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. การดําเนินการของบริษัทกรณีท่ีมีเศษของหุน 

สําหรับการจัดสรรหุนสามัญออกใหมใหผูถือหุนเดิมเพ่ือรองรับการจายหุนปนผลนั้น หากการคํานวณการจัดสรร
แลวเกิดกรณีท่ีมีเศษหุนปนผลนอยกวา 1 หุน ใหจายเงินปนผลเปนเงินสดแทนการจายเปนหุนปนผลสําหรับเศษ
หุนดังกลาว ตามสัดสวนเศษของ 1 หุนปนผลนั้นในอัตราหุนละ 0.12 บาท 

3. กําหนดวันประชุมวิสามัญผูถือหุนเพ่ือขออนุมัติการเพ่ิมทุนและจัดสรรหุนเพ่ิมทุน 

กําหนดวันประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2557   ในวันศุกรท่ี 12 กันยายน 2557  เวลา 09.30 น.   ณ  ออดิทอเรียม   
ชั้น 3 อาคารจัสมิน  อินเตอรเนชั่นแนล  เลขท่ี 200 ห มูท่ี 4 ถนนแจงวัฒนะ ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด       
จังหวัดนนทบุรี 11120    โดยกําหนดรายชื่อผูถือหุนท่ีมีสิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุน    ในวันท่ี 21 สิงหาคม 2557 
และใหรวบรวมรายชื่อตาม ม.225  ของ  พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ โดยวิธีปดสมุดทะเบียน     ในวันท่ี      22 สิงหาคม 2557 
(วันทําการถัดจากวันกําหนดรายชื่อผูถือหุน) 

4. การขออนุญาตเพ่ิมทุน/จัดสรรหุนเพ่ิมทุน ตอหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถามี)      

4.1. ย่ืนขอจดทะเบียนเพ่ิมทุน จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแลวตอกระทรวงพาณิชย 

4.2. ย่ืนขออนุญาตตอตลาดหลักทรัพยฯ    เพ่ือขออนุมัติใหรับหุนสามัญเพ่ิมทุนอันเนื่องมาจากการจายหุนปนผล 
และทุกคร้ังท่ีมีการใชสิทธิแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิ  MONO-W1 เปนหลักทรัพยจดทะเบียน 

5. วัตถุประสงคของการเพิ่มทุน และการใชเงินทุนในสวนที่เพ่ิม 

5.1. เพ่ือจัดสรรหุนปนผลใหแกผูถือหุนเดิมเพ่ือเปนผลตอบแทนการลงทุนแกผูถือหุน  

5.2. เพ่ือเพ่ิมทุนจดทะเบียนชําระแลวใหมากกวา 300 ลานบาท ครบตามขอกําหนดในการยายการจดทะเบียน
หลักทรัพยของบริษัทฯ  จาก mai  เปน SET 

5.3. เพ่ือรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีออกและเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิม 

5.4. เพ่ือระดมทุนใชในการขยายธุรกิจในอนาคตของบริษัท การจัดหาและผลิตรายการทีวี และเปนเงินทุนหมุนเวียน 

6. ประโยชนที่บริษัทจะพึงไดรับจากการเพ่ิมทุน/จัดสรรหุนเพ่ิมทุน 

6.1. เพ่ือเพ่ิมสภาพคลองใหหลักทรัพยของบริษัทฯ 

6.2. เพ่ือรักษาสภาพคลองของเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ หรือนําไปลงทุนในกิจการสําหรับกรณีขอ 5.4 

7. ประโยชนที่ผูถือหุนจะพึงไดรับจากการเพ่ิมทุน/จัดสรรหุนเพ่ิมทุน 

7.1. บริษัทฯ มีนโยบายจายเงินปนผลไมนอยกวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีและหลังหักสํารองตาม
กฎหมาย (โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาการจายเงินปนผลโดยคํานึงถึงผลประโยชนตอผูถือหุนเปน
หลัก เชน การดํารงเงินไวเพ่ือลงทุนในอนาคต หรือ  เพ่ือจายชําระคืนเงินกูยืม    หรือเปนเงินทุนหมุนเวียน
ภายในบริษัท) 

7.2. ผูถือหุนสามารถนําหุนปนผลไปเปล่ียนเปนเงินสดไดโดยนําไปขายในตลาดหลักทรัพยฯ 
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8. รายละเอียดอื่นใดที่จําเปน   สําหรับผูถือหุนเพ่ือใชประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพ่ิมทุน/จัดสรรหุนเพ่ิม
ทุน 

   - ไมมี -  

9. ตารางระยะเวลาการดําเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษทัมีมติใหเพ่ิมทุน/จัดสรรหุนเพ่ิมทุน 

ลําดับ ขั้นตอนการดําเนินการ วัน เดือน ป 
1. การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 6 สิงหาคม 2557 
2. วันแจงมติคณะกรรมการบริษัทฯตอตลาดหลักทรัพยฯ 6 สิงหาคม 2557 
3. วันกําหนดรายชื่อผูถือหุนท่ีมีสิทธิเขารวมประชุมผูถือหุน ไดรับหุน

ปนผล และไดรับใบสําคัญแสดงสิทธิ (Record Date) 
21 สิงหาคม 2557 

4. วันปดสมุดทะเบียนเพ่ือรวบรวมรายชื่อผูถือหุนตามมาตรา 225 
ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  

22 สิงหาคม 2557 

5. วันประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2557 12 กันยายน 2557 
6. วันแจงมติท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2557 ตอตลาด

หลักทรัพยฯ 
12 กันยายน 2557 

7. จดทะเบียนเพ่ิมทุนจดทะเบียนตอกระทรวงพาณิชย ภายใน 14 วันนับแตวันประชุม
วิสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 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 
ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเร่ืองขอพึงปฏิบัติสําหรับการจัดประชุมผูถือหุนของบริษัทจด
ทะเบียนลงวันท่ี 19 กุมภาพันธ 2542 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหบริษัทจดทะเบียนถือเปนแนวทางปฏิบัติท่ีดี ซึ่งจะเปน
การสรางความเชื่อม่ันใหเกิดแกผูถือหุน ผูลงทุน และผูท่ีเก่ียวของทุกฝาย และเพ่ือใหการประชุมผูถือหุนของบริษัทจด
ทะเบียนเปนไปดวยความโปรงใส ชอบธรรม และเปนประโยชนตอผูถือหุน บริษัทฯ จึงเห็นควรกําหนดใหมีการตรวจสอบ
เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเปนผูถือหุนหรือผูแทนของผูถือหุนท่ีมีสิทธิเขารวมประชุม เพ่ือใหผูถือหุนยึดถือปฏิบัติ
ตอไป ท้ังนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ีจะผอนผันการย่ืนแสดงเอกสารหลักฐานแสดงความเปนผูถือหุนหรือผูแทนของผูถือ
หุนท่ีมีสิทธิเขารวมประชุมแตละรายตามท่ีบริษัทฯ จะพิจารณาเห็นเหมาะสม 
 1. บุคคลธรรมดา 
     1.1 ผูถือหุนท่ีมีสัญชาติไทย 

(ก)  บัตรประจําตัวของผูถือหุน (บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรขาราชการ หรือบัตรพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ) 

(ข) ในกรณีมอบฉันทะ สําเนาบัตรประจําตัวของผูมอบฉันทะ และบัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง 
(กรณีเปนชาวตางชาติ) ของผูรับมอบฉันทะ 

     1.2 ผูถือหุนชาวตางชาติ 
(ก)  หนังสือเดินทางของผูถือหุน 
(ข)  ในกรณีมอบฉันทะ หนังสือเดินทางของผูมอบฉันทะ และบัตรประจําตัว หรือหนังสือเดินทาง(กรณีเปน

ชาวตางชาติ) ของผูรับมอบฉันทะ 
 2. นิติบุคคล 
     2.1 นิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย 

(ก)  สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ออกใหไมเกิน 30 วัน โดย กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย 
(ข)  สําเนาบัตรประจําตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางชาติ) ของกรรมการผูมีอํานาจท่ีไดลงนาม

ในหนังสือมอบฉันทะพรอมบัตรประจําตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางชาติ) ผูรับมอบ
ฉันทะ 

     2.2 นิตบุิคคลท่ีจดทะเบียนในตางประเทศ 
(ก)  สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล 
(ข)  สําเนาบัตรประจําตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางชาติ) ของกรรมการผูมีอํานาจท่ีไดลงนาม

ในหนังสือมอบฉันทะพรอมบัตรประจําตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางชาติ) ผูรับมอบ
ฉนัทะ 

 
ในกรณีของสําเนาเอกสารจะตองมีการรับรองสําเนาถูกตอง และหากเปนเอกสารท่ีจัดทําขึ้นในตางประเทศ ควรมีการ
รับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับบลิค 
 
2) วิธีการมอบฉันทะ 
1.  แบบหนังสือมอบฉันทะมี 3 แบบ ไดแก 
     - แบบ ก. เปนแบบหนังสือมอบฉันทะท่ัวไป ซึ่งเปนแบบงายไมซับซอน 
    - แบบ ข. เปนแบบหนังสือมอบฉันทะท่ีกําหนดรายการตางๆ ท่ีจะมอบฉันทะท่ีละเอียดชัดเจนตายตัว 
    - แบบ ค. เปนแบบท่ีใชเฉพาะกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ใน 
    ประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน 
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2.  ในกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและ    
 ดูแลหุนจะใช หนังสือมอบฉันทะไดท้ังแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. แบบใดแบบหนึ่งก็ได สําหรับผูถือหุน
 นอกจากนั้นจะใชหนังสือมอบฉันทะไดเฉพาะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเทานั้น 
 
3. บริษัทฯ ไดจัดสงเฉพาะหนังสือมอบอํานาจแบบ ข. มาพรอมหนังสือนัดประชุมนี้ หากผูถือหุนทานใดประสงคใช
 หนังสือ มอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ค. สามารถติดตอขอรับไดท่ี ฝายกับดูแลกิจการ โทรศัพท 02-502-0787 
 หรือ Download จากเว็บไซตของบริษัทฯ ท่ี www.mono.co.th 
 
4. ถาผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมไดดวยตนเอง ผูถือหุนอาจเลือกมอบฉันทะใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความ
 ประสงคของผูถือหุนเปนผูรับมอบฉันทะ หรือเลือกมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัทฯ เปนผูออกเสียง
 ลงคะแนนแทนได โดยสามารถระบุชื่อผูรับมอบฉันทะได 3 ราย ท้ังนี้เพ่ือความสะดวก กรณีผูรับมอบฉันทะรายใด
 ติดภารกิจไมสามารถเขาประชุมได ผูรับมอบฉันทะรายอ่ืนก็สามารถเขาประชุมแทนได แตผูรับมอบฉันทะมีสิทธิเขา
 ประชุมไดเพียงรายเดียว 
 
 รายชื่อกรรมการอิสระของบริษัทฯ ท่ีผูถือหุนอาจเลือกมอบฉันทะ 
 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 
     ท่ีอยูติดตอ บริษัท  โมโน  เทคโนโลยี  จํากัด (มหาชน)  
  เลขท่ี 200 หมู 4  จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล ทาวเวอร ชั้น 16 ถนนแจงวัฒนะ   
  ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี 11120 
    
 กรรมการอิสระขางตนไมมีสวนไดเสียในวาระพิจารณาตางๆ 
  
 ผูถือหุนท่ีประสงคใหกรรมการอิสระของบริษัทฯ เปนผูรับมอบฉันทะ โปรดสงหนังสือมอบฉันทะท่ีไดจัดทําขึ้นโดยเลือก
แบบใดแบบหนึ่ง และลงนามครบถวนตามหลักเกณฑท่ีกลาวขางตน ไปยังฝายกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ พรอมเอกสาร
ตางๆ ท่ี เก่ียวของ โดยสงถึงบริษัทฯ ลวงหนากอนการประชุมอยางนอย 1 วัน 
 
5. กรุณากรอกขอมูลตางๆ ในแบบฟอรมหนังสือมอบฉันทะใหครบถวน พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัวของผูมอบ
 ฉันทะ เพ่ือประโยชนและสิทธิของทานในการเขารวมประชุม 
 
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไมรับแบบหนังสือมอบฉันทะท่ีระบุจํานวนหุนท่ีถือมากกวาจํานวนหุนท่ีแสดงในสมุด
 ทะเบียนผูถือหุน 
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3) การลงทะเบียนเขารวมประชุม 
ผูถือหุน หรือผูรับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และย่ืนเอกสาร หรือหลักฐานเพ่ือตรวจสอบ ณ สถานท่ีประชุมไดตั้งแต
เวลา07.30 นาฬิกา ของศุกรวันท่ี 12 กันยายน 2557 เปนตนไป 
 
เม่ือผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะลงนามเขาประชุมเรียบรอยแลว เจาหนาท่ีจะแจกบัตรลงคะแนนสําหรับแตละวาระ คนละ 
1 ชุด เพ่ือการลงคะแนนเสียง ดังนี้ 
 
1. ผูถือหุนท่ีมาประชุมดวยตนเอง จะไดรับบัตรลงคะแนน 1 ชุด 
 
2. ผูรับมอบฉันทะ 

2.1 กรณีท่ีผูถือหุนไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงไว ผูรับมอบฉันทะจะไดรับแจกบัตรลงคะแนน 1 ชุด  
 สําหรับการพิจารณาลงคะแนนเสียง 

2.2 กรณีท่ีผูถือหุนไดระบุความประสงคในการออกเสียงไวในหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข. หรือแบบ ค.) เรียบรอย
 แลว ผูรับมอบฉันทะรายนั้นจะไมไดรับแจกบัตรลงคะแนนเสียง ท้ังนี้ เนื่องจากเจาหนาท่ีบริษัทฯ ไดนําคะแนน
เสียงท่ีผูถือหุนระบุไวในหนังสือมอบฉันทะทุกวาระไปบันทึกขอมูลรอไวเรียบรอยแลว ในขณะรับลงทะเบียน      
ผูเขาประชุม และจะนําการออกเสียงลงคะแนนดังกลาวในหนังสือมอบฉันทะมาประมวลผลรวมกับคะแนนเสียง
ของผูถือหุนรายอ่ืน (สําหรับผูรับมอบฉันทะท่ีตองการบัตรลงคะแนนเพ่ือคัดลอกการออกเสียงลงคะแนนของผู
มอบฉันทะไวตรวจสอบ สามารถขอรับบัตรลงคะแนนไดท่ีเจาหนาท่ีของบริษัทฯ โดยทานไมสามารถออกเสียง
ลงคะแนนในท่ีประชุมไดอีก 

 
4) การออกเสียงลงคะแนน 
1. ในการพิจารณาวาระตางๆ ประธานท่ีประชุมหรือผูดําเนินการประชุมจะสอบถามในที่ประชุม วามีผูถือหุนทานใดไม
 เห็นดวย หรืองดออกเสียงในวาระนั้นๆ หรือไม ถามี ขอใหผูถือหุนทานนั้นยกมือขึ้น จะมีเจาหนาท่ีของบริษัทฯ ไป
 รับบัตรลงคะแนนมา ประมวลผล โดยการหักคะแนนเสียงท่ีไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงของผูถือหุนตามจํานวนหุน
 ท่ีถืออยูออกจากคะแนนเสียงของผูถือหุนท้ังหมดท่ีมารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ถาไมมีผูถือหุนท่ีไมเห็นดวย 
 หรืองดออกเสียงใหถือวาท่ีประชมุผูถือหุนเห็นชอบ หรือเห็นดวยตามมติท่ีนําเสนอ 

2. ผูถือหุนท่ีมีสวนไดเสียเปนพิเศษในเรื่องใด หามมิใหออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น และประธานในท่ีประชุมอาจจะ
 เชิญใหผูถือหุนนั้นออกจากหองประชุมชั่วคราวก็ได 

3. การออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ ใชหลักเกณฑและวิธีการตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 16 
 
5) ขอบังคับบริษัทในสวนที่เกี่ยวของกับการประชุมผูถือหุน 
ขอ 31. คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําปภายในสี่ (4) เดือน นับแตวัน

สิ้นสุดของรอบปบัญชีของบริษัท 

การประชุมผูถือหุนคราวอ่ืนนอกจากวรรคหน่ึง ใหเรียกวาการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุม 
ผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ไดสุดแตจะเหน็สมควร 
ผูถือหุนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในหา (1/5) ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมด หรือผูถือหุน
จํานวนไมนอยกวาย่ีสิบหา (25) คน ซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสิบ (1/10) ของจํานวนหุนท่ี
จําหนายไดท้ังหมดจะเขาชื่อกันทําหนังสือขอใหคณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเม่ือใด
ก็ได แตตองระบุเหตุผลในการท่ีขอใหเรียกประชุมไวใหชัดเจนในหนังสือดังกลาวดวย ในกรณีเชนนี้ 
คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแตวันท่ีไดรับหนังสือนั้นจากผูถือหุน
ดังกลาว 
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ขอ 32. ในการเรียกประชุมผูถือหุน ใหคณะกรรมการจัดทําเปนหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานท่ี วัน เวลา ระเบียบ
วาระการประชุม และเรื่องท่ีจะเสนอตอท่ีประชุมพรอมดวยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหชัดเจนวาเปน
เร่ืองท่ีจะเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมัติ หรือเพ่ือพิจารณา แลวแตกรณี รวมท้ังความเห็นของคณะกรรมการในเร่ือง
ดังกลาว และจัดสงให        ผูถือหุนและนายทะเบียนทราบไมนอยกวาเจ็ด (7) วันกอนวันประชุม ท้ังนี้ ใหลง
โฆษณาคําบอกกลาวนัดประชุมในหนังสือพิมพกอนวันประชุมไมนอยกวาสาม(3) วัน เปนเวลาติดตอกันไมนอย
กวาสาม (3) วัน 

ท้ังน้ี สถานท่ีท่ีจะใชเปนท่ีประชุมจะอยูในจังหวัดอันเปนท่ีตั้งสํานักงานใหญของบริษัท หรือท่ีอ่ืนใดตามท่ี
คณะกรรมการจะกําหนดก็ได 

ขอ 33. ในการประชุมผูถือหุน ตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) มาประชุมไมนอยกวาย่ีสิบหา 
(25) คน หรือไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนผูถือหุนท้ังหมด และตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสาม 
(1/3) ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดจึงจะครบเปนองคประชุม  

ในกรณีท่ีปรากฏวาการประชุมผูถือหุนคร้ังใด เม่ือลวงเวลานัดไปแลวถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จํานวนผูถือหุนซึ่งมา
เขารวมประชุมไมครบเปนองคประชุมตามท่ีกําหนดไวในวรรคหนึ่ง หากวาการประชุมผูถือหุนไดเรียกนัดเพราะ
ผูถือหุนรองขอ ใหการประชุมเปนอันระงับไป ถาการประชุมผูถือหุนนั้นมิใชเปนการเรียกประชุมเพราะผูถือหุน
รองขอ ใหนัดประชุมใหม และในกรณีนี้ใหสงหนังสือนัดประชุมไปยังผูถือหุนไมนอยกวาเจ็ด (7) วัน กอนวัน
ประชุม ในการประชุมคร้ังหลังนี้ไมบังคับวาจะตองครบองคประชุม 

ขอ  34. ใหประธานกรรมการเปนประธานท่ีประชุมผูถือหุน ในกรณีท่ีประธานกรรมการไมอยูในท่ีประชุมหรือไมสามารถ
 ปฏิบัติหนาท่ีได ใหรองประธานกรรมการเปนประธานในท่ีประชุม ถาไมมีรองประธานกรรมการ หรือมีแตไมอยู
 ในท่ีประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ใหท่ีประชุมเลือกผูถือหุนซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเปนประธาน
 ในท่ีประชมุดังกลาว 

ขอ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถือหุน ใหถือวาหุนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผูถือหุนคนใดมีสวนไดเสียเปน
พิเศษในเร่ืองใด ผูถือหุนคนนั้นไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้ง
กรรมการ และมติของท่ีประชุมผูถือหุนจะตองประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปน้ี 

(1) ในกรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถามีคะแนน
เสียงเทากัน ใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

(2) ในกรณีดังตอไปน้ี ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงท้ังหมดของ 
ผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางสวนท่ีสําคัญใหแกบุคคลอ่ืน 
(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอ่ืนมาเปนของบริษัท 
(ค) การทํา แกไข หรือยกเลิกสัญญาเก่ียวกับการใหเชากิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางสวนท่ี

สําคัญ การมอบหมายใหบุคคลอ่ืนใดเขาจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับ
บุคคลอ่ืนโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือการแบงผลกําไรขาดทุนกัน 

(ง) การแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิ หรือขอบังคับของบริษัท 
(จ) การเพ่ิมหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 
(ฉ) การเลิกบริษัท  
(ช) การออกหุนกูของบริษัท 
(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอ่ืน 
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ข้ันตอนการเขารวมประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2557 
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 

วันท่ี 12 กันยายน 2557 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

**กรุณาสงบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนใหแกเจาหนาท่ีบริษัทเม่ือเสร็จสิ้นการประชุม** 

ผูถือหุน
บมจ. โมโน เทคโนโลย ี
ลงทะเบียนเริ่มเวลา 

07.30 นาฬิกา 
มาดวยตนเอง 

โตะลงทะเบียน 

แสดงบัตรประจาํตัวและแบบฟอรม
ลงทะเบียนซ่ึงพิมพบารโคด 

โตะลงทะเบียน

ตรวจหนังสือมอบฉันทะ
และเอกสารประกอบ 

กรณีมอบฉันทะตามแบบ ข. หรอื 
แบบ ค. ท่ีผูถือหุนระบุความประสงค
ในการออกเสยีงลงคะแนนแตละวาระ
อยางชัดเจนแลวจะไมไดรับบัตร 

ลงนามในใบลงทะเบียน 

รับบัตรลงคะแนน 

เขาหองประชุม 

ประธานเปดประชุม
เวลา 09.30 น.

ประธานเสนอวาระการประชุม
ตามลําดับ 

กรณีท่ีมีผูถือหุนไมเห็นดวยหรืองดออกเสียง
ในวาระใดๆ ใหยกมือและสงบัตรลงคะแนน 

ประธานหรือผูไดรับมอบหมาย
กลาวสรุปผลการลงคะแนนเสยีง 

เจาหนาท่ีเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผูท่ีไมเห็นดวยหรือ
งดออกเสียง และสรุปผลการลงคะแนน 

ผูรับมอบฉันทะ

แสดงสาํเนาบัตรประจําตัวของผูมอบฉันทะ
และบัตรประจําตัวของผูรับมอบฉันทะ 
- แสดงแบบฟอรมลงทะเบียนซ่ึงพิมพบารโคด
- หนังสือมอบฉันทะ และเอกสารมอบฉันทะ



สิ่งท่ีสงมาดวย 6. 

-38- 
 

 
ขอมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่เปนตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมผูถือหุน 

ผูถือหุนท่ีไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเองได สามารถท่ีจะมอบฉันทะใหกรรมการอิสระดังตอไปน้ี เขารวมประชุม
แทน 
 
1. นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต 
ตําแหนง :  กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
อายุ     : 62 ป 

ท่ีอยู     : บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) เลขท่ี 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 

ท่ีอยู     : บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) เลขท่ี 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 

ท่ีอยู     : บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) เลขท่ี 200 หมู 4   

  จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล ทาวเวอร ชั้น 16 ถนนแจงวัฒนะ   

  ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี 11120 

สวนไดเสียในการพิจารณาวาระการประชุม : -ไมมี- 



 สิ่งที่สงมาดวย 7. 
 

-39- 
 

 



สิ่งท่ีสงมาดวย 8. 

1. ผูรับมอบฉนัทะ โปรดนําหนังสือฉบับนี้มาแสดงตอพนกังานลงทะเบียนในวันประชุมดวย
For a proxy holder, please bring this proxy form to show at the meeting. 
2. ผูมอบฉันทะ กรุณาแนบสําเนาเอกสารแสดงความเปนผูถือหุนมาพรอมหนังสือมอบฉันทะ 
Copy of  identity document of proxy grantor is required to attach with proxy form.

 
 (ปดอากรแสตมป 20 บาท)

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

 Proxy (Form B)  
เลขทะเบียนผูถือหุน   เขียนที่     
Shareholders’ Registration No. Written at

วันที่ เดือน                พ.ศ.
Date Month  Year

 
(1) ขาพเจา  สัญชาติ  
 I/We  Nationality 
 อยูบานเลขที่   
 Address  

(2) เปนผูถือหุนของ บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด(มหาชน) (“บริษัทฯ”)
 being a shareholder of Mono Technology Public Company Limited (“The Company”)
  โดยถือหุนจํานวนท้ังส้ินรวม  หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ  เสียง ดังนี้ 
  holding shares at the total amount of shares and having the right to vote equal to votes as follows: 
   หุนสามัญ หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ  เสียง 
   ordinary share shares and having the right to vote equal to   votes 
   หุนบุริมสิทธิ หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ เสียง 
   preference share shares and having the right to vote equal to   votes 

(3) ขอมอบฉันทะให 
 hereby appoint 
 (1) ช่ือ  อายุ ป อยูบานเลขที ่
  Name Age years,  residing at  
   ถนน  ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต  
  Road Tambol/Khwaeng Amphoe/Khet  
  จังหวัด  รหัสไปรษณีย หรือ
  Province Postal Code or
 (2) ช่ือ  อายุ ป อยูบานเลขที ่
  Name Age years,  residing at  
   ถนน  ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต  
  Road Tambol/Khwaeng Amphoe/Khet  
  จังหวัด  รหัสไปรษณีย หรือ
  Province Postal Code Or
   
 กรรมการอิสระทีเ่ปนตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมผูถือหุน
 Independent Directors Proposed to Act as Proxies for Shareholders.
 (3) ช่ือ  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 อินเตอรเนช่ันแนล ทาวเวอร ช้ัน 16 ถนนแจงวัฒนะ  ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด 
   จังหวัดนนทบุรี 11120
  Address No. 200 Moo 4 Jasmine International Tower 16th Fl., Chaengwattana Rd., Pakkred, Nonthaburi Thailand 11120
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



สิ่งท่ีสงมาดวย 8. 

1. ผูรับมอบฉนัทะ โปรดนําหนังสือฉบับนี้มาแสดงตอพนกังานลงทะเบียนในวันประชุมดวย
For a proxy holder, please bring this proxy form to show at the meeting. 
2. ผูมอบฉันทะ กรุณาแนบสําเนาเอกสารแสดงความเปนผูถือหุนมาพรอมหนังสือมอบฉันทะ 
Copy of  identity document of proxy grantor is required to attach with proxy form.

   
   แบบ ข. หนา 2/5 (Form B. Page 2/5)
   
   
 (4) ช่ือ  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 อินเตอรเนช่ันแนล ทาวเวอร ช้ัน 16 ถนนแจงวัฒนะ  ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด 
   จังหวัดนนทบุรี 11120
  Address No. 200 Moo 4 Jasmine International Tower 16th Fl., Chaengwattana Rd., Pakkred, Nonthaburi Thailand 11120
 (5) ช่ือ  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 อินเตอรเนช่ันแนล ทาวเวอร ช้ัน 16 ถนนแจงวัฒนะ  ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด 
   จังหวัดนนทบุรี 11120
  Address No. 200 Moo 4 Jasmine International Tower 16th Fl., Chaengwattana Rd., Pakkred, Nonthaburi Thailand 11120
 

 คนหน่ึงคนใดเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขาประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 
1/2557  ในวันศุกรที่ 12 กันยายน 2557 เวลา 09.30 น. ณ ออดิทอเรียม ช้ัน 3 อาคารจัสมิน อินเตอรเนช่ันแนล 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) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมคร้ังน้ี ดังน้ี
 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 ดังน้ี 
    (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 ดังน้ี 
    (b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows :- 
       เห็นดวย/Agree  ไมเห็นดวย/Disagree   งดออกเสียง/Abstain
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       



สิ่งท่ีสงมาดวย 8. 

1. ผูรับมอบฉนัทะ โปรดนําหนังสือฉบับนี้มาแสดงตอพนกังานลงทะเบียนในวันประชุมดวย
For a proxy holder, please bring this proxy form to show at the meeting. 
2. ผูมอบฉันทะ กรุณาแนบสําเนาเอกสารแสดงความเปนผูถือหุนมาพรอมหนังสือมอบฉันทะ 
Copy of  identity document of proxy grantor is required to attach with proxy form.

       
      แบบ ข. หนา 3/5 (Form B. Page 3/5)
       
  วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ คร้ังที่ 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 ดังน้ี 
    (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 ดังน้ี 
    (b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows :- 
       เห็นดวย/Agree  ไมเห็นดวย/Disagree   งดออกเสียง/Abstain
       
  วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 4. เพ่ือใหสอดคลองกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียน
  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 ดังน้ี 
    (b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows :- 
       เห็นดวย/Agree  ไมเห็นดวย/Disagree   งดออกเสียง/Abstain
       
  วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุน
  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 ดังน้ี 
    (b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows :- 
       เห็นดวย/Agree  ไมเห็นดวย/Disagree   งดออกเสียง/Abstain
       
  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 ดังน้ี 
    (b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows :- 
       เห็นดวย/Agree  ไมเห็นดวย/Disagree   งดออกเสียง/Abstain
       
(5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะน้ี ใหถือวาการลงคะแนนเสียงน้ันไมถูกตอง 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. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  



สิ่งท่ีสงมาดวย 8. 

1. ผูรับมอบฉนัทะ โปรดนําหนังสือฉบับนี้มาแสดงตอพนกังานลงทะเบียนในวันประชุมดวย
For a proxy holder, please bring this proxy form to show at the meeting. 
2. ผูมอบฉันทะ กรุณาแนบสําเนาเอกสารแสดงความเปนผูถือหุนมาพรอมหนังสือมอบฉันทะ 
Copy of  identity document of proxy grantor is required to attach with proxy form.

  
 แบบ ข. หนา 4/5 (Form B. Page 4/5)
  
(6) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือ
 ลงมติในเร่ืองใดนอกจากเหนือจากเร่ืองระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเตมิขอเทจ็จริงประการใด 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. 
 
กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทาํไปในการประชุม เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจาระบใุนหนังสือมอบฉันทะ 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. 
 
 
 
 ลงช่ือ/Signed ผูมอบฉันทะ/Proxy Grantor
 ( )
 
 
 ลงช่ือ/Signed ผูรับมอบฉันทะ/Proxy Holder
 ( )
 
 
 ลงช่ือ/Signed ผูรับมอบฉันทะ/Proxy Holder
 ( )
 
 
 ลงช่ือ/Signed ผูรับมอบฉันทะ/Proxy Holder
 ( )
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ / Remark 
1. ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยก
 จํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกลงคะแนนเสียงได 
 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 ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดในใบประจําตอแบบหนังสือ
 มอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 
 In case there is any other agendas to be considered in addition to those specified in the above mentioned, the proxy grantor may 
 specify such agenda on the continued list of proxy form B attached hereto. 
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1. ผูรับมอบฉนัทะ โปรดนําหนังสือฉบับนี้มาแสดงตอพนกังานลงทะเบียนในวันประชุมดวย
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Copy of  identity document of proxy grantor is required to attach with proxy form.

 
แบบ ข. หนา 5/5 (Form B. Page 5/5) 

 
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 

 ในการประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2557 ในวันศุกรที่ 12 กันยายน 2557 เวลา 09.30 น. ณ ออดิทอเรียม ช้ัน 3 อาคาร      
จัสมิน อินเตอรเนช่ันแนล 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. 

 
  วาระที ่  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 ดังน้ี
   (b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows :-
      เห็นดวย/Agree  ไมเห็นดวย/Disagree  งดออกเสียง/Abstain 
     
  วาระที ่  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 ดังน้ี
   (b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows :-
      เห็นดวย/Agree  ไมเห็นดวย/Disagree  งดออกเสียง/Abstain 
     
  วาระที ่  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 ดังน้ี
   (b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows :-
      เห็นดวย/Agree  ไมเห็นดวย/Disagree  งดออกเสียง/Abstain 
     
  วาระที ่  เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ตอ)  
  Agenda No. Subject : The election of the directors (continued)  
   ช่ือกรรมการ/Name of director
     เห็นดวย/Agree  ไมเห็นดวย/Disagree  งดออกเสียง/Abstain 
   
   ช่ือกรรมการ/Name of director
     เห็นดวย/Agree  ไมเห็นดวย/Disagree  งดออกเสียง/Abstain 
   
   ช่ือกรรมการ/Name of director
     เห็นดวย/Agree  ไมเห็นดวย/Disagree  งดออกเสียง/Abstain 
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